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Milí priatelia,
Nie je to tak dávno, čo som sa vám prial
všetko dobré do roku 2011 a už je tu jeho
záver. Bol to rok plný očakávaní, výziev,
ale aj zvratov. Niekto ho dokázal využiť
na svoj rozvoj, inému sa to až tak nepodarilo. Prišiel však čas, keď môžeme
všetci na chvíľu vypnúť, oddýchnuť si, zobrať si z odchádzajúceho roku to pozitívne a pozrieť sa odhodlane do
budúcnosti.
Nám sa končí rok, keď Daimler dosiahol
predaje ako doposiaľ nikdy predtým. Priniesli sme na trh nové modely, ktoré
mnohým z vás spravili a dúfam, že ďalším ešte spravia radosť. Firma je v skvelej finančnej kondícii a vo vývojových
dielňach čakajú úžasné novinky na svoj
debut. Aj nám na Slovensku sa darilo
dobre. Oživil sa trh s nákladnými vozidlami, nový a nebojím sa povedať revolučný Actros sa stal Európskym
Truckom roka. Vskutku skvele ste prijali

naše jesenné novinky v osobných vozidlách, triedu M aj B. Nedala sa zahanbiť
ani vynovená trieda C či novinka v modelovej ponuke Mercedesu trieda C
kupé. Zdalo by sa, že už sa nie je na čo
tešiť. Ale opak je pravdou. Ak môžem vyjadriť svoj názor, tak máme všetci obrovské šťastie. Stojíme totiž predo dvermi
novej priemyselnej, elektricko-vodíkovej
revolúcie. V štartovacích boxoch sú zaklapnuté prvé elektrické autá, ktoré si
onedlho (na jar) už budete môcť sami vyskúšať a kúpiť. V tesnom slede za nimi
stoja vozidlá so spaľovacími článkami a
vodíkom v nádržiach. Na tie počkáme
ešte rok (treba vybudovať sieť čerpacích
staníc), ale vzrušenie z takej revolučnej
zmeny je obrovské. Dôsledky tejto technológie si dnes ešte ani nevieme dobre
predstaviť. Ako čerešnička na torte pôsobí fakt, že v tejto oblasti je MercedesBenz absolútnym lídrom a vy budete tí,

ktorí si budú môcť vychutnať to najlepšie, čo existuje na svete. Ostatne, nie nadarmo je náš slogan „The best or
nothing“ tým, čo sprevádza našu automobilku už 125 rokov.
Verím, že úspešný rok máte za sebou aj
vy a do toho nového sa pozeráte rovnako
optimisticky ako ja. Čo je k dobrému
zvládnutiu nových výziev ešte potrebné,
je šťastie a zdravie. A toho vám všetkým
želám čo najviac.
Prečo sa tešiť? Lebo Medveď!
Váš

Andrej Glatz
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Priestorová
mágia
Tajomstvo úspechu MercedesuBenz triedy B? Dizajn? Športový
vzhľad alebo jazdné výkony?
Nie. Je ním presné vytýčenie priorít, plnenie všetkých
mysliteľných prianí zákazníka obalených nielen štedrou priestorovou
ponukou, ale aj povestnou kvalitou za mimoriadne prijateľných
ﬁnančných podmienok. Nová generácia sa posunula bližšie
k ideálom... TEXT: MAJO BÓNA / FOTO: DAIMLER AG
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D

osiahnuť komerčný
úspech nie je ľahké. Zvlášť
v prípade automobilky
s výrazným luxusným poslaním a povesťou technologického pioniera. Prienik Mercedesu-Benz do nižších tried nebol jednoduchý. Tradícia neexistovala a konvencie
klientov sa strácajú spolu s úbytkom vonkajších rozmerov, takže trafiť sa do
vkusu zákazníkov je ťažké, spoliehať sa
nedá ani na klasické proporcie limuzíny.
A práve spomínané kritériá boli pre
vývoj prvej generácie triedy B, predstavenej v roku 2005, nesmierne dôležité.
Dizajn príjemne vybočoval z radu a po
triede A aj väčší súrodenec splnil cieľ.
Koncepcia dynamického vanu na každú
príležitosť oslovila zákazníkov bez
ohľadu na vek, pohlavie či stav. Trieda B
sa tak stala jedným z modelov, ktoré
oslobodzovali zákazníkov Mercedesu-Benz od konvencií.

COMPACT SPORTS TOURER
Priority maximálneho priestoru plní
nová trieda B ešte suverénnejšie než jej
predchodca. Príjemná zmena proporcií
Typ vozidla
Výkon kW
B 180 CDI BlueEFFICIENCY
80
B 200 CDI BlueEFFICIENCY
100
B 180 BlueEFFICIENCY
90
B 200 BlueEFFICIENCY
115
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nabrala správny kurz. Nová generácia je
o päť centimetrov nižšia, o malý kúsok
širšia a, samozrejme, aj dlhšia. Benefitom náhrady sendvičovej koncepcie klasickou samonosnou karosériou je zmena
v podobe kolmejšieho sedenia, asi o
deväť centimetrov nižšie smerom k asfaltu. Daná zmena je vlastne výsledkom
pozorného načúvania výrobcu pripomienkam zákazníkov. Jeden z ďalších
dôkazov bezpodmienečnej snahy o zachovanie priazne zákazníkov.
Numerologické vymenovanie nárastu
dimenzií zvýrazňuje aj priestor pre nohy
cestujúcich vzadu. Takmer jeden meter
predstavuje totiž hodnotu na úrovni
tried S a E, čo opätovne potvrdzuje
orientáciu na všeobecnú spokojnosť všetkých cestujúcich bez ohľadu na pozíciu
sedenia. Priestorový blahobyt však charakterizoval aj predchádzajúcu generáciu, nová pridáva aj atraktívny dizajn
s črtami predchádzajúcej generácie a integrovanými prvkami modernej flotily
automobilov s hviezdou na kapote. Dizajn pôsobí dynamickejšie, zvýraznenie
šírky vpredu aj vzadu účinkuje tak, ako
má. Ostentatívne prvky netreba čakať,

EUR s DPH
23 880,00
29 490,00
22 800,00
28 170,00

dynamiku je cítiť, nie vidieť. To je však
filozofia Mercedesu-Benz, na ktorú si
každý nový zákazník zvykne prakticky
ihneď.

VÝNIMOČNOSŤ POD KOŽOU
Na prvý pohľad to nevidieť. Je to iba
auto. V momente, keď ho začnete vyzliekať a konštruktér by vám vysvetlil funkciu každej súčiastky, krycích panelov
karosérie, krytov podvozka, pochopíte,
že to, čo vidíte, je vlastne iba nepodstatný obal kompaktného auta a skutočné know-how sa nachádza pod
kožou. Hodnota aerodynamického odporu vzduchu cd činí iba 0,26, v prípade
aerodynamického paketu dosiahne nová
trieda B ešte nižšiu hodnotu, konkrétne
0,24. Dané čísla sú kľúčovým momentom zníženia priemernej spotreby, veď
nad hranicou 60 km/h je práve odpor
obtekajúceho vzduchu najväčším požieračom energie. V priamej súčinnosti
s aerodynamikou sú motory, ktoré dokázali znížiť spotrebu v priemere o 21 percent. Pod kapotou nájdeme zo dva
benzínové a dva naftové motory. Všetky
zvyšujú svoju účinnosť aplikáciou turbo-

dúchadla a priameho vstrekovania, čo
konštruktérom umožnilo znížiť maximálny objem motora. Zážihový agregát
s objemom 1,6 litra poskytuje vo verzii B
180 maximálny výkon 90 kW/122 k, silnejšia alternatíva B 200 poskytne maximálny výkon 115 kW/156 k. Tri deci
zdvihového objemu ubrali konštruktéri
aj naftovým motorom, ich výkon však
zostal prakticky nezmenený. Verzia B
180 CDI poskytuje 80 kW/109 k, silnejšia verzia ponúkne 100 kW/136 k. Príjemným výsledkom znižovania
maximálneho objemu motora je priemerná spotreba, benzínových verzií na
úrovni piatich litrov, nafta v nádrži zníži
danú hodnotu o ďalší liter, takže výsledok na úrovni 4,4 litra nafty na sto kilometrov musí potešiť každého budúceho
majiteľa. Napokon dynamické parametre sa nezmenili, hodnoty zrýchlenia
i maximálnej rýchlosti zostali zachované. Komfortne orientovaní zákazníci
majú k dispozícii sedemstupňovú dvojspojkovú prevodovku 7G-DCT, ktorá
navyše ušetrí priestor na stredovej konzole v prospech odkladacích priestorov.

KOMFORTNÁ AGILITA
Kompromisy neexistujú, nový
podvozok je vyladený na vyššiu radosť z jazdy so vždy prítomnou rezervou pre komfort
cestujúcich. Garantom spomínaných jazdných vlastností je
priestorová štvorprvková
zadná náprava, znížené ťažisko automobilu aj riadenie
s aktívnym prevodom a, samozrejme, nechýba ani dirigent
v podobe stabilizačného systému ESP.

BEZPEČNOSŤ
Čakali ste niečo iné ako maximum? Prakticky všetky asistenčné systémy známe z väčších modelov sú k dispozícii. Počnúc snímačom únavy, mŕtveho uhla, cez asistenta diaľkových svetiel, parkovacej
kamery, aktívneho parkovacieho asistenta, systém upozornenia na obmedzenia maximálnej rýchlosti aj asistent
rozbiehania do kopca a k dispozícii je aj
aktívny tempomat DISTRONIC Plus
s automatickým brzdením a rozbieha-

ním bez asistencie vodiča. Mercedes-Benz triedy B však prináša aj unikátny
systém v kompaktnej triede - Collision
Prevention Assist, ktorý sa stane súčasťou všetkých verzií. Vodiča upozorňuje
vizuálnym aj akustickým signálom na
akúkoľvek prekážku na ceste a zároveň
aktivuje tlak v brzdovom systéme,

čím výrazne znižuje riziko kolízie,
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 najmä nárazov do zadnej časti. Merce-

des-Benz tak bezpečnostné systémy neobmedzuje na elimináciu nárazov v nízkej
rýchlosti, ale funguje v celom rozsahu
rýchlostí. A nie je cieľom ani autonómne
brzdenie, filozofia sa opiera o inštinktívne
reakcie vodiča, pričom elektronika zvyšuje efektivitu brzdenia na maximum.
Cieľom však nie je maximálne možné
skrátenie brzdnej dráhy, ale zastavenie vozidla pred prekážkou. Riadiaca elektronika tak dokáže meniť tlak v brzdnom
systéme, aby sa využila maximálna
možná brzdná dráha. Opísaná zmena systému znižuje riziko kolízie zozadu, ktorá
je pomerne častá v prípade núdzového
brzdenia. Inými slovami Mercedes-Benz
dáva šancu aj tým, ktorí jazdia za ním.
Budúci zákazníci triedy B majú možnosť
po prvý raz si zvoliť aj systém PRE
SAFE, ktorý chráni posádku v prípade
neodvratnej kolízie aktiváciou predpínačov bezpečnostných pásov, zavretím
okien, vrátane strešného. Samozrejmosťou je aj automatické nastavenie sedadiel
do polohy pre maximálnu účinnosť airbagov. Bočné airbagy chránia nielen hrudník, ale aj panvu, ochranu hlavy majú na
starosti okenné airbagy. Zvýrazňovanie
bezpečnostnej filozofie Mercedesu-Benz
je zbytočné. Prioritou je ochrana cestujúcich vrátane tých najmenších bez ohľadu
na ich polohu v detskej sedačke, prípadne
v integrovaných detských sedačkách na
zadných sedadlách.

MAXIMUM Z MINIMA
Predchádzajúce odseky nemajú samy
osebe význam, ak ich nekorunuje pohodlie a priestrannosť interiéru v sprievode
najlepších materiálov a čalúnenia. Merce-
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des-Benz triedy B ponúka v rámci kompaktnej triedy aj doteraz nepoznané
prvky, ako napríklad kožou obšitú palubnú dosku a, samozrejme, zákazník si
môže vzhľad interiéru doladiť podľa vlastného vkusu. Dekoratívne línie zahŕňajú
chrómové, drevené, prípadne lakované
prvky. Vzhľad palubnej dosky rešpektuje
aktuálnu dizajnérsku líniu interiéru, multifunkčný volant je podobný tomu z modelu CLS, výduchy klimatizácie
interpretujú model SLS. Novým prvkom
je TFT displej s dvoma rôznymi uhlopriečkami, ktorý môže slúžiť v rámci systému
Command aj na prezeranie internetových
stránok. Variácie na tému priestorového
usporiadania zabezpečí systém Easy Vario
Plus. Vodič tak bude mať prostredníctvom
posuvných zadných sedadiel možnosť
voľby maximálneho batožinového priestoru alebo, naopak, uprednostniť priestor
pre cestujúcich vzadu.

PRIESTOR PRE BUDÚCNOSŤ
Kompetencie automobilky Mercedes-Benz
i filozofia trvale udržateľnej mobility znamenajú, samozrejme, aj to, že nová generácia je pripravená na aplikáciu
alternatívnych pohonov, a to bez nutnosti
akých- koľvek konštrukčných zmien. Revolúcia v oblasti sériovej výroby automobilov
s vodíkovým či elektrickým pohonom sa
už začala. Aspoň v prípade MercedesuBenz... 

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Vedeli ste, že vozidlá
novej triedy B 180
aj B 180 CDI majú
v porovnaní so svojimi
predchodcami
výkonnejší motor, väčšiu
štandardnú výbavu
a priaznivejšiu cenu
až o 2 500 resp. 3 000 eur?
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S Mercedesom je budúcnosť istá

Od 1. 1. 2012 trojročné poistenie v cene vozidla
«V spolupráci s poisťovňou
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.,
bude mať každé vozidlo predané
v autorizovanej sieti značky
Mercedes-Benz štandardne poistenie
KASKO aj PZP na celé tri roky. »

P

red 125 rokmi položili Gottlieb Daimler a Karl Benz základy automobilizmu.
Vymysleli prvý automobil,
prvý motocykel, boli priekopníkmi aj prvého nákladného automobilu.
Značka Mercedes-Benz od svojho počiatku určovala smer vo vývoji motorových vozidiel. Nečudo, že v 20. storočí
práve Mercedes-Benz bol zárukou pokroku vo vývoji bezpečnosti, inováciách
a zároveň aj inšpiráciou a motiváciou
pre ostatné automobilové značky.
Keďže vývoj a predaj vozidla je úzko
spätý so servisom a službami pre zákazníka, pred desiatimi rokmi – na začiatku
nového milénia, bol ako v prvej krajine
na svete zavedený na Slovensku 6-ročný
servis v cene vozidla.
Rok 2012 bude pre Mercedes-Benz

opäť v znamení určovania trendov. Od
1. 1. 2012 prináša - ako prvá značka na
Slovensku - značkové Mercedes-Benz
poistenie na 3 roky v cene vozidla!
V spolupráci s poisťovňou Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., bude mať každé
vozidlo predané v autorizovanej sieti
značky Mercedes-Benz štandardne poistenie KASKO aj PZP na celé tri roky.
Toto poistenie bude viazané na vozidlo,
a tým bude pri prípadnej zmene majiteľa prenosné.
Aby bola majiteľovi nového vozidla
poskytnutá komplexná starostlivosť
a služby, bude mu zabezpečené špeciálne pripravené výhodné značkové financovanie prostredníctvom leasingu
od Mercedes-Benz Financial Services
Slovakia.
A akú odpoveď má Mercedes-Benz pri-

pravenú na dnes populárnu tému zliav?
Reálnu a jednoduchú zároveň – zľavy sú
väčšinou dôsledkom zle nastavenej ceny
produktu za hodnotu, ktorú užívateľovi
prináša. V súčasnosti populárne automaticky vysoké zľavy – nie akciové – pritom
devalvujú hodnotu tovaru.
Aj preto Mercedes-Benz poskytuje zákazníkom na Slovensku ten najlepší produkt a službu za primeranú cenu.
Aj preto ponúka kvalitný autorizovaný 6-ročný servis a najnovšie aj poistenie na 3 roky v cene vozidla.
Aj preto môže svoje investície smerovať do rozvoja kvalifikácie svojich mechanikov, predajcov, modernizácie
a rozvoja siete a skvalitnenia služieb.
Aj preto môžete byť spokojní a hrdí
na to, že aj vy patríte do veľkej a prestížnej rodiny Mercedes-Benz...
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PrometH2eus
Čo všetko predstavuje revolučná štúdia Mercedes-Benz F125!?
Reprezentuje rovnako dôležitý míľnik pre motoristov, ako bol vynález
ohňa. Hviezda na kapote vstupuje do nového vodíkového milénia.
Bez kompromisov... TEXT: MAJO BÓNA / FOTO: DAIMLER AG
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K

oniec spaľovania benzínu
sa pomaly blíži. No namiesto apokalyptického
scenára automobilka Mercedes-Benz čím ďalej tým
viac odhaľuje mieru vývoja v oblasti vodíkových technológií a ukazuje skutočné
možnosti elektrického pohonu a v neposlednom rade stelesňuje pokrok v oblasti
automatizácie jazdy. Mercedes-Benz F
125! prepisuje konvencie nielen pod kabátom, poskytuje hmatateľnú exkurziu do
sveta automobilu s horizontom roka 2025.

PRVOK ZAJTRAJŠKA H2
Molekuly vodíka znamenajú novú
priemyselnú revolúciu. Princíp takzvaného spaľovania vodíka je už dostatočne známy a flotila vozidiel

Mercedes-Benz s vodíkovým pohonom
už absolvovala aj cestu okolo sveta. Zaklínadlo ďalšieho vývoja? Množstvo natankovaného vodíka a samotný tvar
vodíkových nádrží. Súčasné nádrže
skladujú vodík pod pretlakom 700 atmosfér, čo vlastne limituje tvar nádrží.
Musí byť valcovitý. V útrobách experimentálneho vozidla nájdeme kompozitné absorpčné zásobníky.
Komplikovaný názov znamená, že nová
nádrž je plne integrovaná do karosérie.
Znamená to dve zásadné veci. Do zásobníka sa vám zmestí 7,5 kilogramu
vodíka a vzhľadom na nižší plniaci tlak,
zhruba 30 atmosfér, sa znižuje aj náročnosť „tankovacieho“ procesu, čo dáva
dizajnérom absolútnu voľnosť v prípade návrhu karosérie. A to je zároveň

odpoveďou na dôvod opustenia sendvičovej karosérie v prípade novej generácie triedy A a B.

NASTUPUJE SÍRA
Lítiové články sú iba na začiatku vývoja.
Dôkazom toho sú lítiovo-sírové batériové články s dvakrát vyššou hustotou
energie, až 350 Wh na kilogram článku,
čo je v porovnaní s dnešnými batériami použitými v moderných elektromobiloch dvojnásobná hodnota.
Samotné články v útrobách modelu
F125! poskytujú dojazd na úrovni 50 kilometrov a opätovne nabiť ich môžete
pomocou indukcie počas parkovania na
inteligentnom nabíjacom mieste. Stav
nabíjania kontrolujete na svojom smartfóne, ktorý vám zobrazí aj zvyšný čas 
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 potrebný na plné nabitie akumuláto-

rov a počas jazdy vám displej telefónnu
môže slúžiť aj ako palubný počítač.

e4Matic
Éra vodíkových elektromobilov okrem
čistej bezemisnej premávky posúva aj hranice možnej dynamiky. V tomto prípade
sa o pohon starajú nie menej ako štyri
elektromotory umiestnené v blízkosti samotných kolies. Čo sa týka maximálneho

14
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výkonu, možno ho označiť za plnohodnotný. K dispozícii je stály výkon na
úrovni 170 kW (231 k), maximálna hodnota výkonu dosahuje dokonca hodnotu
230 kW (313 k). A to musí potešiť aj tých,
čo ostro sledujú hodnoty zrýchlenia či
maximálnej rýchlosti. Z pokoja na stovku
to F125! zvládne za 4,9 sekundy, maximálna rýchlosť predstavuje rovných
220 km/h. Jednou z priorít vývoja automobilky Mercedes-Benz je odstrániť kom-

promisy. Znamená to zároveň priemernú
spotrebu vodíka na úrovni 0,79 kilogramu na sto kilometrov. Ak si to žiadate
prerátať, tak energeticky spotrebuje tento
Mercedes menej ako tri litre nafty na sto
prejdených kilometrov. A ak sa pohľadom vrátite na objem nádrže, tak zistíte,
že jedna nádrž vodíka znamená dojazd
nie menej ako tisíc kilometrov! Bez škodlivých emisií a s výrazne nižším hlukom.
Jazdná dynamika? Tá dokonca presahuje
hranice dnešných bežných športových automobilov. Separátne ovládanie jednotlivých elektromotorov na stranách automobilu doslova prepíše rýchlosti prejazdu
zákrutou, dokonca ich musia vyvojári prispôsobovať našim žalúdkom a zvyklostiam. Daná konštrukcia dokonca mení aj
spôsob nastavenia stabilizačného systému
ESP, či umožňuje oveľa ľahšie kalibrovanie automatického módu jazdy.

@YOURCOMAND
Toto nie je sci-fi ani seriál Knight Rider či
film Minority Report, ale budúca realita,
ktorá funguje už dnes. Ovládanie hlasom

i živá komunikácia medzi vodičom a samotným automobilom sa stane realitou
automobilového interiéru už onedlho. Na
jednej strane hlasové ovládanie funguje
už teraz, ďalším stupňom bude výrazná
interaktivita šoféra so samotným vozidlom. Začína sa to vyzdvihnutím dopravných informácií krátko po nástupe do
vozidla, vyzdvihnutím správ z mailovej
schránky sociálnych sietí, voľbou trasy
a pokračovať bude správou o počasí
v mieste cieľa a interiér sa prispôsobí i náladám vodiča. Mieru interakcie správ zo
sociálnych sietí si určuje sám vodič rovnako ako aj prijímateľov jeho správ. Jednotlivé funkcie sa ovládajú bezdotykovo,
náznakmi či gestami vodiča či spolujazdcov, ktorí si na displejoch umiestnených
pred nimi automaticky zvolia obraz, film
či webovú stránku. Vodič má k dispozícii
aj zobrazenie situácie za vozidlom, takže
vonkajšie spätné zrkadlá sú zbytočné.

AUTOPILOT
Mercedes-Benz F125! už nemusíte riadiť
vo všetkých situáciách. Automatické pro-

gramy zvládajú predbiehací manéver či
zmenu jazdného pruhu na viacprúdových
jednosmerných komunikáciách. Funkcia
Car-to-X communication umožňuje sprístupnenie informácií o zmenách v organizácii dopravy, prekážkach či nehodách.
Systém upozorňuje vodiča aj na blížiace
sa záchranné vozidlo oveľa skôr, než je ho
schopný registrovať samotný vodič.

AERODYNAMIKA
Obtekajúci vzduch okolo automobilov je
zodpovedný za zmenu tvarov v posledných dvadsiatich rokoch. Zníženie aerodynamického odporu vzduchu je totiž
kľúčovým faktorom zníženia spotreby
paliva či energie. Aj preto Mercedes-Benz F125! nekopíruje ani jeden zo súčasných modelov, ale opticky znázorňuje
vzhľad luxusného štvormiestneho sedanu budúcnosti s dohora otvárajúcimi
sa krídlovými dverami. Najnovšie kompozitné materiály využívajú hliník, karbón a plast. Úroveň ich spracovania je
v takom štádiu, že konštruktérom umožňuje vynechať aj B-stĺpik bez akéhokoľ-

vek negatívneho vplyvu na bezpečnosť
cestujúcich. Krátka veta, za ktorou sa
skrýva extrémne know-how vývojárov
automobilky Mercedes-Benz.

PIONIER
Vyjadriť slovami zanietenosť vývojových
inžinierov Mercedesu-Benz, filozofiu zodpovednosti, cit pre detaily a snahu o absolútnu bezpečnosť sa nedá. Zrejme aj röntgenová snímka experimentálneho Mercedesu-Benz F125! by bola sama osebe prednáškou o kompetenciách najstaršej
automobilky, ktorá svoj pioniersky duch
nestratí nikdy. Túžba posunúť techniku
automobilu do dokonalosti je v prípade
Mercedesu-Benz i dnes taká, aká bola
pred stodvadsiatimi piatimi rokmi... 

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
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,,Elektrizujúca“
mestská ikona

Žiadny hluk či výfukové splodiny, atraktívny dizajn, svižnosť a flexibilná
preprava – to všetko v sebe zosobňuje najnovší smart fortwo tretej
generácie s elektrickým pohonom. TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: DAIMLER AG

P

riaznivcom štýlových vozidiel
na celom svete sa už na jar
2012 predstaví vozidlo,
ktoré bolo a aj stále je nielen
priekopníkom mestskej mobility. S novým elektrickým motorom však
posúva štandardy zelenej energie opäť
vyššie. Jednoducho, absolvovaním približne 15 000 skúšobných jázd, realizovaním návrhov a pripomienok zákazníkov
sa od roku 2012 – uvedením tretej generácie smartov na trh – začína reálna éra
elektrickej mobility. Jeho konštantný
výkon bude 35 kW a maximálny až
55 kW, dosiahne maximálnu rýchlosť
120 km/h (oproti 2. generácii zvýšenie
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o 20 km/h) a jeho zrýchlenie z 0 na
60 km/h sa tiež zlepšilo až o 1,5 sekundy
na súčasných 5 sekúnd. A nielen to.
V Nemecku výrobca zelených smartov
poskytne svojim klientom aj „zelený“
prúd, takže nový elektrický smart tu
bude jazdiť úplne bez spôsobenia emisií
CO2. Obdobný model distribúcie
„sale&care“ by mal byť zavedený aj na
Slovensku, pričom predbežní záujemcovia o akékoľvek bližšie informácie môžu
kontaktovať slovenské smart centrum*.
S modelom ,,sale&care“ bude smart
fortwo s elektrickým pohonom k dispozícii za menej než 16 000 eur bez DPH
(menej ako 19 000 eur vrátane DPH),

pričom sa bude dať obstarať na lízing
alebo na úver a akumulátor si bude
možné prenajať za menej ako 60 eur bez
DPH (menej ako 70 eur mesačne vrátane DPH).

SMART EBIKE
Elektrické portfólio ideálne skompletizuje v druhom štvrťroku 2012 smart
ebike, vyvinutý a skonštruovaný v spolupráci s výrobcom elektrických bicyklov
GRACE. Je viac ako isté, že zaujme výnimočné postavenie svojím nezvyčajným
dizajnom v štýle značky a funkčnosťou
určenou pre mesto. Jeho vysokú technologickú úroveň zvýrazňuje napr. aj rafi-

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
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1

2

3
novane integrovaná prípojka USB pre
smartfóny alebo spätné získavanie energie počas brzdenia.

ÚSPEŠNÝ MODEL
O tom, že si smart fortwo bez najmenších problémov našiel svojich adresátov, svedčí aj fakt, že za štyri roky sa
ho predalo pol milióna kusov, pričom
dopyt po ňom stále rastie.
Medziročne celo-svetovo až
o 6,6 percenta, pričom v Nemecku bol
zaznamenaný tento rok nárast až
o 13 percent a v Číne len v auguste
tohto roka vzrástol dopyt po ňom až
o 141,5 percenta! 

1 Atraktívny a svižný vzhľad mestskej
ikony tretej generácie
2 Nový smart bude jazdiť úplne bez
spôsobenia emisií CO2
3 Interiér dokázali dizajnéri urobiť
príťažlivý a moderný
4 Budúcoročná novinka smart ebike
s dizajnom v štýle značky

* Pozn. : Priestory MotorCar
Bratislava, Tuhovská ul. 5
Peter Blahovský,
+ 421 918 424 284,
p.blahovskymotorcar.sk,
resp. Martin Košara,
+ 421 918 424 247,
m.kosaramotorcar.sk

4

HVIEZDY CIEST 04/2011

17

predstavujeme

Vízia dokonalosti
Viete si predstaviť dizajnérske a technologické maximá, ktoré sa dajú
dosiahnuť v segmente vanov? Pokiaľ nie, najnovší koncept vozidla Viano
Vision Pearl je toho najlepším dôkazom... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: DAIMLER AG

K

ompletné bielo-sivé kožené vybavenie, podlaha
z pravého dreva, prvky
z kefovaného hliníka,
chromatické zatemňovanie okenných skiel a špičkový zvukový
systém Bang & Olufsen „BeoSound
Viano“ sú zárukou toho, že jazda
v tomto vozidle bude plná zážitkov
a emócií. Koncepcia dizajnu vozidla je
silne ovplyvnená vzhľadom súčasných
športových jácht a nesie sa v modernom
prímorskom životnom štýle. Výsledkom
je štýlový a zároveň luxusný životný
priestor spájajúci veľkorysú priestorovú

18
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ponuku s pôsobivým dizajnom a takmer
dokonalým technickým vybavením.
Viano Vision Pearl je zároveň vybavené
aj bezdrôtovou sieťovou prípojkou
W-LAN. Štylisticky prepracovaná
predná časť konceptu - s integrovaným
denným osvetlením so svetelnými diódami - mu dodáva športovejší a energickejší vzhľad. Novinkou v rámci triedy
vanov značky Mercedes-Benz je vo vonkajšom dizajne použitý sivý matný lak
„magno pearl grey“.
A aby sme nezabudli na to najlepšie akousi pomyselnou čerešničkou na torte
je už spomínaný zvukový systém značky

Bang & Olufsen. Ten o.i. zásluhou vysokého výkonu 1 320 wattov (v triede S sa
používa „len“ 1 200 wattov) a 18 integrovaným, špeciálne ručne vyrobeným
reproduktorom, ponúka cestujúcim nezabudnuteľný zážitok a svojou dokonalosťou fascinujúcu zvukovú kulisu. 

Okenné sklá v celom Viane Vision Pearl sú chromaticky
zatemňované.

Interiéru dominuje bielosivé kožené vybavenie a prvky
z kefovaného hliníka.
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NanoVízia

Smart forvision odokrýva skutočné možnosti predĺženia dojazdu. A tie
zachádzajú za hranicu dnešných konvenčných prístupov. Naoko milý
smart dokáže, obrazne povedané, dýchať kožou... TEXT: MAJO BÓNA / FOTO: DAIMLER AG

V

centre diskusie každého
elektromobilu je jeho
akčný rádius na jedno
nabitie batérie. Hoci filozofia elektromobilov je
viazaná na mestskú premávku, a aj aktuálny dojazd je dostatočný, najväčšou výčitkou je jeho hodnota. Smart forvision
demonštruje prakticky nekonečné možnosti na zlepšenie.

NANOTECHNOLÓGIE VLÁDNU
Zabudnite na nekonečné zvyšovanie ka-
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pacity batérií. Je to iba jedna z ciest. Do
sveta nielen elektromobilov onedlho nastúpia nanotechnológie, ktoré zvyšujú
efektivitu energetického manažmentu.
A dokážu aj zvýšiť atraktivitu auta.
Efektná hexagonálna a priesvitná strecha je totiž pokrytá priesvitnými solárnymi panelmi, ktoré sú aktivované
svetlom. Reagujú však nielen na priame
slnečné svetlo, ale využijú aj difúzne,
čiže zahmlené svetelné podmienky.
Počas státia na priamom slnku poháňajú solárne panely tri chladiace venti-

látory v interiéri, ktoré ho udržujú
počas leta chladným. Samozrejme,
krátko po štarte netreba maximálne
chladiť interiér, čo priamo vplýva na
zvýšenie dojazdu.
To však nie je jediná technológia integrovaná do strechy. Novinkou je aj organické LED osvetlenie. Cez deň je
strecha priesvitná, v noci dokáže
efektne prežiariť interiér bez zbytočného oslepovania pasažierov. O nižšom
odbere elektrickej energie zo systému je
vari aj zbytočné písať...

1 2

3

ZAKLÍNADLO HMOTNOSŤ
Technologická prednáška pokračuje bez
toho, aby sme otvorili dvere. Disky kolies
sú v prípade smartu forvision plastové.
Áno, čítate správne, plastové. Presnejšie
ide o kompozitný plast, ktorý sa svojou
tvrdosťou i chemickou odolnosťou vyrovná dnešným konvenčným hliníkovým
diskom. Kolesá vyvinuté v spolupráci s firmou BASF šetria tri kilogramy na jeden
disk! A kedže ide o rotačnú hmotnosť, celková úspora sa rovná odľahčeniu karosérie
až o osemdesiat kilogramov!!! Panely karosérie taktiež využívajú plastový kompozitný materiál, ktorý šetrí päťdesiat
percent hmotnosti voči klasickým plechom a tridsať voči hliníkovým dielom.
Súčasťou vývoja však bolo aj skrátenie
času na výrobu panelov karosérie, čo
umožňuje veľkosériovú produkciu.

INTELIGENTNÉ TEPLO
Hĺbka, do ktorej vás technológie forvisionu ponoria, je skutočne impozantná.

4

Sedadlá konceptu sú nielen ľahké, ale
ušité z inteligentného e-textilu so zašitými
elektrickými vláknami. Tie nahrádzajú
klasické vyhrievanie sedadiel. Okrem toho
je vyhrievanie sedadiel sústredené do
bodov na chrbte, ktoré najlepšie absorbujú teplo. Klimatický komfort je zvýšený
vyhrievaním častí auta v lakťových opierkach a tam, kde telo pociťuje chlad najviac. Pena v sedadlách je taktiež ľahšia
a umožňuje aj modulovanie tvrdosti povrchu podľa potrieb. Tepelný štít v podobne fólie odrážajúcej infračervené lúče
majú všetky sklá. V porovnaní pokovovanými vrstvami, ktoré majú niektoré automobily už dnes, fólia odráža iba nežiaduce
lúče, prienik elektromagnetických vĺn potrebných na správnu funkciu GPS, Bluetooth či iných zariadení umožňuje bez
akýchkoľvek problémov. Na výrazne zníženom prehrievaní interiéru sa podieľajú aj
panely karosérie. Povrchová úprava všetkých panelov prispieva k izolácii nežiaduceho prestupu tepla či zimy do interiéru.

1 Interiér vozidla predstavuje malé automobilové
univerzum dokumentujúce komplexnosť dizajnu, nových
technológií a ﬁlozoﬁe energetického manažmentu.
2 Sedadlá konceptu sú nielen ľahké, ale ušité
z inteligentného etextilu so zašitými elektrickými
vláknami, ktoré nahrádzajú klasické vyhrievanie sedadiel.
3 Disky kolies sú z kompozitného plastu, ktorý sa svojou
tvrdosťou i chemickou odolnosťou vyrovná dnešným
konvenčným hliníkovým diskom.
4 Celkový dizajn palubnej dosky so zobrazením
jednotlivých ukazovateľov a hodnôt presahuje hranicu
dnešných realizovaných konvenčných prístupov.

A benefitom je nielen odolnosť voči škrabancom, ale aj efektný vzhľad laku, špeciálne v prípade bielej farby. Samozrejme,
farebná paleta je mimoriadne široká, hoci
miera a úspešnosť odrážania lúčov je závislá aj od farebného vyhotovenia...

UNIVERZUM
Čo predstavuje smart forvision? Reprezentuje malé automobilové univerzum,
dokumentuje komplexnosť energetického manažmentu a nanovo definuje
výraz technológie. Funkciu i dosah na
efektívnosť využívania energie má
v danom prípade všetko, čo vidíte, čoho
sa môžete dotknúť. 
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Actros párty
Uvedenie nového modelu Mercedes-Benz Actros na slovenský trh
podrobnejšie informácie o ňom sme priniesli v predošlom čísle
sa začalo slávnostnou večernou párty v showroome MercedesBenz
na Tuhovskej ulici v Bratislave. TEXT: PETER KRESÁNEK / FOTO: AUTOR

1
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M

onumentálny príjazd
nového Actrosu sledovali účastníci párty
hneď na viacerých
miestach. Novinka
totiž bola predstavená zároveň až tromi
vozidlami. Prvý, v striebornej metalíze,
prišiel v závoji umelých oblakov z otvárajúcich sa vrát tunela na pozadí centrálnej
sály. Druhý, svetločervený, odhalili vo
vedľajšej. Tretí, oceľovosivý, zasa dorazil
k vonkajšiemu vchodu...
Všetky tri Actrosy okamžite obkolesili
a začali si podrobne prezerať a skúmať
nadšení záujemcovia. Tí najšikovnejší sa
hneď posadili za ich volanty, či podrobne
skúmali vnútrajšky ich kabín. Predtým

však boli v centrálnej sále oči hostí upreté
na strieborný Actros, ktorý mal kabínu
s vodičom naloženú modelkami a tanečnicami. Ukázalo sa, že určiť odhadom ich
počet nie je vôbec ľahké. Až na niekoľko
pokusov sa podarilo jednému z prítomných uhádnuť, že sa ich tam nasúkalo dokonca až šestnásť...
V stručnom vstupe potom oslovil hostí
generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz a Stephan
Meier - manažér pre región strednej Európy (SK, HU, RO, Srbsko).
Okrem iného pritom odzneli z prvej
ruky tiež informácie o zvýšení ekonomickej výkonnosti tohto vozidla v praxi po
tvrdenej testami v rozsahu dvadsať

1 Do kabíny nového Actrosu sa vošlo
okrem vodiča šestnásť modeliek a tanečníc.
2 Okrem kvalitných nápojov a jedál
prítomných zahrialo tiež temperamentné
vystúpenie tanečnej skupiny.
3 Stálica českej, respektíve československej
hudobnej scény Josef Laufer je známy
kamionistom tiež vďaka piesni: „I já jezdím
tirákem a jsem doma jen na skok.“
4 Na Actros párty prehovoril k hosťom tiež
generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes
Benz Slovakia MBSK Andrej Glatz
a Stephan Meier  manažér pre región
strednej Európy SK, HU, RO, Srbsko.

2

3

4

HVIEZDY CIEST 04/2011

23

štýl
miliónov kilometrov i porovnávacou

5 Zakladateľ a konateľ spoločnosti Hudos
service a zároveň riaditeľ ﬁrmy HUDOS
Ing. Pavol Hudák a vedúci predaja
nákladných vozidiel MBSK Ing. Peter
Ondriaš pred novým Actrosom.
6 Zakladateľ a konateľ spoločnosti
TURANCAR Viliam Turan a vedúci predaja
autobusov i špeciálnych vozidiel
Ing. Robert Osvald.
7 Predstavenie novinky si nenechal ujsť
ani predseda predstavenstva spoločnosti
OLO Ing. Roman Achimský.

jazdou. Pripomenutý bol tiež technologický skok, ktorý v najnovšom Actrose reprezentuje najmä nová generácia
motorov, zdokonalená prevodovka a hnacie nápravy či nové aerodynamicky optimalizované a priestranné kabíny.
Hostia počas párty naplno využívali
ponúknutú, jednu z vôbec prvých možností oboznámiť sa bližšie s novým Actrosom prostredníctvom vlastných zmyslov,
s pomocou odborníkov a v konfrontácii
s názormi prítomných najvýznamnejších
slovenských prepravcov.

6

5

24

HVIEZDY CIEST 04/2011

7

Večer, tak ako to pre obdobné podujatia s hviezdou už býva pravidlom, mal
tiež svoju hodnotnú kultúrnu rovinu.
Zastrešili ju tanečné, koncertné a spevácke vystúpenia. Prvýkrát na Tuhovskej vystúpil Josef Laufer. Túto stálicu
českej, respektíve československej hudobnej scény pozná vari každý vodič kamióna. Najmä vďaka piesni, ktorú
spieva o ich ťažkej práci: „I já jezdím tirákem a jsem doma jen na skok. I já jezdím s kamionem třicet let a tuhle píseň
miluju, ale neviděl sem deti, jak vyrůstali ani manželku...“ 

8

9
8 Nové Actrosy prešli na brnianskom
automotodrome v rukách vodičov
profesionálov skutočnou skúškou ohňom.
9 Atraktívny let vrtuľníkom využili i hostia
zo Slovenska, medzi nimi tiež Zoltán Fülep,
ktorý si odskúšal aj nový Actros.
10 Predvedenia nového modelu
MercedesBenz Actros v areáli
Automotodromu Brno pripravili pre vyše
tisíc pozvaných účastníkov. Druhý deň sa
ho zúčastnilo tiež okolo sto hostí zo
Slovenska.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

10

http://mercedes−benz.sk/tag

Actros prešiel na jednotku
V areáli Automotodromu Brno pripravili pre vyše tisíc pozvaných
účastníkov dvojdňového predvedenia nového modelu Mercedes-Benz
Actros skutočne bohatý program. Text a foto: Peter Kresánek
Zahŕňal testovanie osobných mercedesov
a transportérov na cestách v okolí, jazdy
vozidlami ed smart s elektropohonom,
lety vrtuľníkom, jazdy na motokárach, na
truckovom simulátore, streľby z laserových zbraní a svoje služby ponúkal i špičkový kadernícky salón. Hlavným bodom
však bolo dvojdňové testovanie profesio-

nálnymi vodičmi s oprávnením triedy C
nových vozidiel Mercedes-Benz Actros na
Masarykovom okruhu automotodromu.
Druhý deň podujatia sa ho zúčastnilo tiež
okolo sto hostí zo Slovenska. Nové Actrosy
tu prešli skutočnou prvou skúškou
ohňom. Jazdci sa chceli ubezpečiť, čo
všetko v jednotlivých vyhotoveniach do-

kážu, a tak vozidlá vôbec nešetrili. Zrýchlenia, dosahované rýchlosti a nezriedka
i dym z pneumatík skôr pripomínali jazdu
na okruhu pretekárskych vozidiel než kamiónov, niektorých dokonca i s návesmi.
Podľa prvých ohlasov i toho, čo sme započuli zo vzrušených debát účastníkov nový Actros prešiel na jednotku. 
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Hviezdy budúcnosti
Pre súťaž Los Angeles Design Challenge 2011, ktorej cieľom je nájsť
najpozoruhodnejšie nové ﬁlmové auto pre Hollywood, navrhli dizajnéri
štúdií MercedesBenz Advanced Design Studio v Sindelﬁngene
a Carlsbade USA až tri vízie ﬁlmových áut. TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: DAIMLER AG

Ú

spešne. Návrh vozidla
smart 341 Parkour si odniesol vavrín víťazstva
– a mercedesácki vizionári a dizajnéri tak
triumfovali druhý rok po sebe. A nielen
to. Film Silver Lightning bol porotou
ocenený ako Najlepší animovaný film.
Vzrušujúce príbehy troch budúcich hollywoodskych hviezd ciest, vizionárskych
vozidiel určených pre hrdinov, zosobňujú futuristicky stvárnený Strieborný
šíp Mercedes-Benz, šplhajúci a lietajúci

26
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smart 341 Parkour a nakoniec – moderný luxusný koč Maybach Berline.

tové vozidlo z druhej polovice 30. rokov
a Uhlenhautov model SLR z 50. rokov.

SILVER LIGHTNING

ANNIE GET THE GRANNIES

V akčnom trháku hlavný hrdina – futuristický mercedes prebúdza testovacie
figuríny Hansa05 a Franza02 k životu
a bojuje s nimi proti zlu v podobe
Dr. Crash Barriera. Mercedes má tvar ležiacej sochy a môže byť riadený vo všetkých smeroch pomocou beznábojových
kolies so šikmo uloženými valcami. Jeho
proporcie pripomínajú legendárne špor-

Druhé vozidlo - smart 341 Parkour
– dokonalé a revolučné auto s priehľadnou kabínou, je určené pre mladú reportérku Annie Angle. Dokáže sa nielen
pohybovať po ulici, ale v prípade potreby aj lietať a šplhať sa po fasádach
mrakodrapov. K jeho ďalším technickým vymoženostiam patria zasúvateľné
a vysúvateľné kolesá s prísavkami

a šesťuholníková štruktúra umožňujúca
transformáciu.

CINDERELLA
AND THE MAYBACH BERLINE
Plne odpružený luxusný Maybach Berline
v modernej reinterpretácii luxusného koča
Berline zo 17. storočia s horizontálne delenými dvojitými krídlovými dverami je tre-

tím hrdinom prinášajúcim kúzlo do života
nešťastnej Popolušky. Maybach Berline je
autonómne riadený satelitom na diaľku,
jeho interiér je usporiadaný ako kráľovský
apartmán a v strope má uloženú sklenenú
obrazovku určenú na komunikáciu a zábavu. Nadrozmerné okná môžu slúžiť tiež
ako obrazovky a v prípade potreby bránia
aj pohľadom zvonka. 
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Čím
boduje

Vedúci servisu Lakace
Marcel Gjacko.

LAKACE?

Lakovníckokarosárske centrum Lakace na Tuhovskej ulici
v Bratislave pri Zlatých pieskoch už piaty rok úspešne poskytuje
špecializované služby zákazníkom všetkých centier MotorCar, najmä
v bratislavskom regióne. Prinieslo podstatné rozšírenie, urýchlenie
a zároveň aj skvalitnenie servisu pre celú paletu dodávaných značiek
a modelov vozidiel, od osobných cez úžitkové až po nákladné
a autobusy. Na otázky o novinkách, ktoré pre svojich klientov už
aktuálne uplatňujú, nám odpovedal vedúci servisu Lakace
Marcel Gjacko. TEXT: PETER KRESÁNEK/ FOTO: AUTOR

N

ajťažšie asi je dosiahnuť, aby pri lakovníckych prácach či
opravách častí poškodených povrchov vozidiel nový lak úplne a na
nerozlíšenie ladil s pôvodným, a to
aj s odstupom času a pod vplyvom
poveternostných podmienok?
Najvyššie nároky aj v tomto ohľade
spĺňame tým, že sme začali používať
nové špičkové trvácne basislaky tech-
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nológie Standblue z ponuky priekopníckej značky Standox. Standox už
vyše pol storočia realizuje v praxi výsledky svojho výskumu a vývoja orientovaného na inovácie autoopravárenského lakovania. Basislaky Standoxu Standblue sú šetrné k životnému
prostrediu a spĺňajú najnovšie štandardy kvality i požiadavky výrobcov
našich vozidiel. Ľahko sa adaptujú na
podmienky aplikácie, či už ide
o vlhkosť, techniku nástreku, objem

prác a pod. Pre našich klientov je osobitne dôležité, že laky Standblue,
ktoré na stanovené opravy výhradne
aplikujeme, dosahujú oproti bežne
používaným vynikajúce, takpovediac
optimálne výsledky pri opravách autolakov. Medzi prednosťami lakov Standbule pritom vyniká okrem iného
excelentná presnosť odtieňa, veľmi
dobrá koloristika s minimalizáciou odchýlok od štandardu, rovnako ako spôsobilosť rýchleho odstránenia chýb.

1 Šetrné k životnému prostrediu Basislaky
Standoxu Standblue spĺňajú najnovšie
štandardy kvality.
2 Nové výkonnejšie rýchle odvetrávané
lakovacie kabíny.

3 Prípravár lakovač Robert Rigo adjustuje
v lakovacej kabíne ochranu častí vozidla
pred nastriekaním opravovaných častí.
4 Uplatňovanie pri výrobe vozidiel
nových, napríklad kompozitných

materiálov, si vyžaduje pri opravách popri
zváraní aj častejšie nitovanie a zlepovanie.
5 Nanášanie farby striekacou pištoľou
v lakovacej kabíne.
6 Budova ﬁrmy LAKACE.

3

1 4

5

2 6

Lakovnícko-karosárske práce sú
známe tým, že oproti iným servisným úkonom, aj s ohľadom na ich
náročnosť a nevyhnutnú nadväznosť viacerých činností a technológií, tiež zvyčajne dlhšie trvajú?
Navyše sa k tomu dá doplniť, že uplatňovanie pri výrobe vozidiel nových, napríklad kompozitných materiálov, si
vyžaduje pri opravách popri klasickom
zváraní aj častejšie nitovanie, či dokonca zlepovanie. Na druhej strane

môžeme zákazníkov potešiť. Lehoty
opráv ich kolesových miláčikov nám
umožňujú skracovať nielen už spomínané na báze nových technológií
rýchlejšie tvrdnúce a opracovateľné autolaky, ale aj zvýšenie kapacity Lakace
vybudovaním a sprevádzkovaním nových výkonnejších rýchle odvetrávaných lakovacích kabín.
Pre komfort klientov a rýchlejšiu realizáciu poskytovaných služieb navyše
pracuje od spustenia Lakace jeho pri-

bližne pol stovka špecialistov v dvojzmennej prevádzke počas pracovných
dní: prvá zmena od 6.30 do 14.00 h
a druhá zmena od 14.30 do 22.00 h.
Napriek uplatňovaniu moderných
materiálov a technológií zostáva pri
činnostiach, ktoré vykonávate, stále
vysoký podiel manuálnej práce?
Ani tu sa pokrok nezastavil. Lakace
ako jedna z prvých prevádzok svojho
druhu už tiež disponuje robotizovaným pracoviskom. Uplatňujeme pri- 
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1 Niektorí lakovníci prvej zmeny: Robert Rigo, Jozef Groﬁ, Juraj Lóczi, Igor Radič,
Ľudovít Felix, Eduard Lóczi a správca Lakace Vojtech Hasík.
2 Autolakovač Anton Požgay pri práci Fly Dry, jednom z inštalovaných zariadení
Symach.

Medzi prednosťami
lakov Standblue vyniká
excelentná presnosť
odtieňa, veľmi dobrá
koloristika a spôsobilosť
rýchleho odstránenia chýb.

1

2
 tom úplnú novinku v oblasti sušenia

autoopravárenských lakov: sušiace zariadenia Symach. Rozdiel medzi klasickým sušením a prostredníctvom
zariadení Symach je - pre laické porovnanie - ako keď necháte uviesť do varu
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dva litre vody na plynovom sporáku
v klasickej kanvici, alebo použijete na
ohriatie rovnakého množstva vody
mikrovlnnú rúru. Naše zariadenia Symach, rovnako ako iné obdobné tohto
druhu, pracujú na princípe patentova-

ného spektra rôznych vlnových dĺžok,
čím dochádza k väzbovaniu molekúl
a zosieťovaniu štruktúry molekúl laku
naraz v celej hmote nalakovaného povrchu. To výrazne zvyšuje priľnavosť
a odolnosť laku i pri extrémnych výkyvoch teplôt. Prevratná technológia Symach, ktorú nám inštalovala a našich
pracovníkov pre ňu vo vlastnom tréningovom stredisku zaškolila firma
Servind Slovakia, navyše výrazne šetrí
spotrebu energie. Čo je opäť dôležité
tiež pre klientov, vytvára aj predpoklady na skrátenie jednotlivých úkonov (napríklad sušenia) orientačne až
na jednu pätinu pôvodne nevyhnutného času. Ako spravidla každá robotizovaná činnosť je tiež dokonalejšia
a precíznejšia. Verím, že aj vďaka uvedeným inováciám Lakace, vybavené
najmodernejšími ekologickými technológiami a zariadeniami, zaberajúce plochu vyše troch tisícov štvorcových
metrov, bude naďalej bodovať u našich
klientov. 

predstavujeme
Ing. Ondrej Gazda (28)
 After Sales support Clerk
 Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave,

Obchodnej fakulty. V spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia,
s. r. o., pôsobí od roku 2006.

Príklad servisnej zmluvy
Compact M
Vozidlo: Mercedes-Benz Actros, 1844 LS
Použitie: Medzinárodná diaľková doprava
Dĺžka trvania zmluvy: 60 mesiacov
Očakávaný ročný prejazd: 120 000 km
Účinnosť zmluvy sa končí pri: 600 000 km
Náklady na 1 km: 0,0064 €/km bez DPH
Mesačný poplatok: 64 €
Stručný popis servisnej zmluvy
Compact M: Kompletná údržba vozidla
v rozsahu prác predpísaných výrobcom
vozidla podľa údržbového listu a servisnej
knižky, vrátane výmeny olejov + Predĺžená
záruka na motor, ktorá pokrýva: skriňu
motora, kľukový mechanizmus, rozvody,
čerpadlo chladiacej kvapaliny.

Efektivita komplexnej

servisnej starostlivosti
Je všeobecne známe, že každé vozidlo – nech jazdí na akýchkoľvek vzdialenostiach
– si vyžaduje údržbu. Základná údržba je predpísaná výrobcom vozidla. Ďalšia údržba
vozidla závisí nielen od jeho samotnej prevádzky, ale predovšetkým od miery, do akej
chce jeho majiteľ zabezpečiť kvalitu a finančnú efektivitu jeho servisovania...
TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: AUTOR

V

rámci servisu
nákladných automobilov
ponúkate aj možnosť
uzatvorenia Servisnej
zmluvy. V čom spočíva
jej výhodnosť pre samotných klientov?

V prípade uzatvorenia našej Servisnej
zmluvy má vozidlo garanciu optimálnej
údržby, jeho perfektný stav a bezstarostné používanie. Pre jeho majiteľa to
tiež znamená efektívnu úsporu a transparentnosť finančných nákladov, zníženie administratívy, vyššiu zostatkovú
hodnotu vozidla pri ďalšom predaji
alebo spätnom odkúpení. To všetko garantujeme za pevný, vopred stanovený
mesačný poplatok.

Na základe akých kritérií stanovujete
výšku mesačného poplatku?

Zákazníkom „šijeme“ servisné zmluvy
na mieru, pretože každý má svoje vozidlá v inej špecifikácii a v rôznych
prevádzkových podmienkach. Výška
mesačného poplatku preto závisí
hlavne od troch základných kategórií.
Prvou je samotná špecifikácia vozidla,
jeho použitie, dĺžka trvania zmluvy
a očakávaný ročný prejazd kilometrov.
Druhou kategóriou je úroveň servisnej
zmluvy, jej obsahu. Našim klientom
ponúkame tri základné zmluvy - Compact, Compact plus alebo Excellent.
Poslednou - treťou kategóriou určenia
ceny je výsledná kombinácia vstup-

ných veličín, ktorá sa premietne do konečného pevného mesačného poplatku. Na jeho základe klient už dnes
vie, koľko ho bude stáť údržba vozidla
v budúcnosti.
Existuje aj možnosť variabilnosti
zmlúv?

Áno. Uvedomujeme si, že zákazníci sú
odlišní a odlišné sú aj ich vozidlá, ich
špecifikácia, druh prevádzky a pod. Aj
preto ponúkame klientom až tri základné varianty servisných zmlúv,
z ktorých, samozrejme, možno každú
ďalej variovať - podľa individuálnych
potrieb a požiadaviek klienta. 
(pokračovanie nabudúce)
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BRABUS D6S kity pre V6 CDI
motory poslednej generácie
Nový motor Mercedes-Benz V6 CDI (presne OM642DE30LA LS) disponuje
už v štandardnom vyhotovení viac než pôsobivými parametrami – zo zdvihového objemu 2 987 cm3 produkuje tento moderný vznetový motor výkon
265 PS a krútiaci moment 620 Nm, čo napr. triede E stačí na zrýchlenie z 0
na 100 km / h za 6,2 sek. a pohodlne sa dostane na elektronicky obmedzenú
maximálnu rýchlosť 250 km / h.
Inžinieri BRABUS-u však dokázali tieto parametre posunúť na ďalšiu úctyhodnú
úroveň – 313 PS a 690 Nm. To všetko pomocou vyspelej elektroniky, ktorá ďalej
precízne upravila vstrekovacie mapy paliva. Navyše s týmto výkonovým kitom
prichádza ďalšia novinka, a to že tlačidlom voľby módu prevodovky (S, M, E) sa
ďalej mení aj odozva výkonového kitu. V režimoch Sport a Manual budú k dispozícii plné výkony, v režime Economy zostane k dispozícii zvýšený krútiaci moment
na 690 Nm, ale špička výkonu sa zníži na sériových 265 PS. Takto upravený
automobil dosiahne zrýchlenie z 0 na 100 km / h za 5,9 s. a samozrejmosťou je
mimoriadna pružnosť vo všetkých jazdných režimoch a výrazne klesajúca spotreba paliva oproti sériovému vyhotoveniu, a to až o 1 l / 100 km.
BRABUS D6S kity možno okamžite dodať pre vozidlá tried C, E, S, CLS, GLK,
GL, R a Viano s motormi V6 CDI a normou emisií škodlivín podľa Euro V. Rovnako
sa tento kit novo ponúka pre triedu G (W463), a to pre model G 350 Blue Tec,
kde sa štandardné výkonové parametre 211 PS / 540 Nm dostanú až na 258 PS
/ 590 Nm. To všetko pri klesajúcej spotrebe paliva až o 1 l / 100 km.

490, 500 alebo 520 PS pre
Mercedes-Benz CL, S a CLS 500
Až 520 PS, krútiaci moment 820 Nm a maximálna rýchlosť 300 km / h sa ponúka
pre modely CL 500, S 500 a CLS 500 (platí aj pre 4M modely) s motormi 4,7 litra
Biturbo BlueEFFICIENCY.
BRABUS B50 – 490 výkonový kit pre S 500 a CL 500 (4M) modely pozostáva z BRABUS PowerXtra riadiaceho modulu, ktorý je integrovaný do riadiacej
elektroniky vozidla a prekalibruje mapovane na vstrekovanie a zapaľovanie, ako
aj plniaci tlak turbodúchadiel. Po úprave tak dosahuje osemvalec s objemom
4,7 litra výkonových parametrov 490 PS namiesto pôvodných 435 PS. Krútiaci
moment vzrastá zo 700 Nm na 780 Nm. Zrýchlenie z 0 na 100 km / h zvládne
takto posilnený model o tri desatiny sekundy lepšie a maximálna rýchlosť vzrastá
na 275 km / h.
BRABUS B50 – 500 výkonový kit pre CLS 500 (4M) tiež stavia na BRABUS PowerXtra riadiacom module, ktorý optimalizuje riadiacu elektroniku motora, tento je však navyše doplnený o prídavný medzichladič plniaceho vzduchu. Upravený motor tak dosahuje rovných 500 PS / 720 Nm (séria 408 PS / 600
Nm), maximálna rýchlosť je elektronicky obmedzená na 300 km / h.
BRABUS B50 – 520 výkonové kity pre S 500 a CL 500 (4M) tiež pridávajú k vyspelej elektronike ďalší medzichladič plniaceho vzduchu s vodným čerpadlom
a vďaka konektorovej kabeláži a jednoduchej zástavbe montáž ľahko zvládne
každý autorizovaný servis Mercedes-Benz. Štandardné výkonové parametre sa
po úprave dostanú na 520 PS / 820 Nm, zrýchlenie z 0 na 100 km / h si takto
upravený automobil skráti o pol sekundy oproti sériovému modelu a maximálna
rýchlosť je elektronicky obmedzená na 275 alebo 300 km / h.
Všetky BRABUS výkonové kity sú teraz kryté unikátnou štvorročnou zárukou
na motor a hnací reťazec.

— BRABUS ECO PowerXtra pre CDI a CGI motory
— Plug & Play – rýchla a jednoduchá montáž vďaka konektorom
— Rozsiahle bezpečnostné funkcie na ochranu motora
a hnacieho reťazca vďaka integrácii do CAN-Bus
— Podstatne lepšia jazdná dynamika
— Aj pre vozidlá s ﬁltrom pevných častíc (DPF)
— Žiadne zvýšenie emisií škodlivín výfukových plynov
— Záruka 4 roky / 120 000 km na motor a hnací
reťazec pri inštalácii do nového vozidla
www.brabuscz.com
Importér BRABUS pre Českú a Slovenskú republiku
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Áčko by chceli všetci
Zhruba pol tisíca záujemcov presne 498 si chcelo vyskúšať nový
MercedesBenz triedy A. Toľko sa ich totiž v stanovenom termíne
stihlo prihlásiť na facebooku do internetovej súťaže „Prečo sa oplatí dať
ruku na auto? Lebo Medveď!“, ktorej hlavnou cenou bolo získať na celý
rok najnovší mercedes triedy A hneď po tom, ako budú prvé z nich
dodané na Slovensko. TEXT: PETER KRESÁNEK / FOTO: AUTOR
1

3

T

raja víťazi tejto súťaže:
Tomáš Bábin (umiestnil sa
na prvom mieste a získal
tak nový mercedes na jeden
rok), Ervín Novota (v súťaži
druhý, bude jazdiť na novom áčku mesiac)
a tretí Martin Ščepka (odjazdí si na novinke
týždeň) nám dokonca prezradili, že očakávaný nový mercedes A by za priaznivých
okolností chcel každý z nich aj sám nadobudnúť! Neuveriteľnou náhodou víťaz tejto
súťaže už mercedes triedy A vyhral. Pred
tromi rokmi v súťaži spoločnosti Orange
a Mercedes-Benz Slovakia (MBSK). Priznal,
že teda jeho kvality dobre pozná. O nový
má tak ešte väčší záujem.

LÁKADLOM
CELOSVETOVÝ UNIKÁT
Súťaž „Prečo sa oplatí dať ruku na auto?
Lebo Medveď!“ sa konala v ľavom krídle
najväčšieho bratislavského obchodného
centra AvionShopping Park. Jej ďalšími
organizátormi boli Funrádio a spoločnosť
MBSK. Lákadlom súťaže bol nepochybne
unikát – originálny koncept vozidla Mercedes-Benz triedy A, ktorých bolo zatiaľ pre
celý svet vyhotovených iba päť exemplárov.
Celý deň boli v rámci súťaže v Avione vystavené i tiež vonku pristavené a návštevníkmi
na testovacie jazdy využívané najnovšie
hviezdy ciest.
S prehľadom a vtipne sa zhostil svojej úlohy
moderátor Milan Ambroz – Mimo. Podľa
jeho názoru jednodenná súťaž „Prečo sa
oplatí dať ruku na auto? Lebo Medveď!“,
zaujala najmä vďaka unikátnemu vystavenému konceptu triedy A. Ten vyvolal veľký
záujem o očakávaný, taký ktorý už bude
reálne vyrábaný, nový model. Jednodňová
súťaž zasa oproti obdobným, konaným

4

v minulosti aj niekoľko dní, získala na príťažlivosti a dynamike.

URPUTNÉ ZÁPOLENIE,
CHYBY TRESTALI
Desiati finalisti o najlepšie výsledky urputne
zápolili. Nemali to vôbec ľahké. Celý deň
nesmeli sňať ruky z tabletov symbolizujúcich povrch auta. Pustiť sa ich nesmeli
dokonca ani pri plnení súťažných úloh.
Výnimkou boli iba krátke sedemminútové
prestávky a chvíle na občerstvenie. Viacerí
sa priznali, že veľký problém mali napríklad
udržať v jednej ruke nafukovaný balón.
Čím väčší mal objem, tým viac sa im snažil
vyšmyknúť.
Relatívne spokojní môžu byť organizátori
podujatia so znalosťami o hviezdach ciest
súťažiacich (ale aj okolitých divákov, pre
ktorých tiež boli pripravené krátke ankety).
Náročné bolo pre súťažiacich rozpoznať
ukážky z repertoáru vysielania Funrádia.
Prehrávali im ich totiž odzadu.
Zaujímavé je, že až troch z desiatich súťažiacich vyradili chyby vzniknuté nepozornosťou. Po úspešnom zvládnutí náročnej otázky
alebo úlohy sa každý z nich uvoľnil či potešil... a na okamih pustil tablet znázorňujúci
povrch auta, čo znamenalo nekompromisné
vyradenie.

VÍŤAZNÁ OTÁZKA
Vo finále pri absolútne vyrovnanom súboji
rozhodla o víťazovi otázka na rozostrel: Aká
je priemerná kombinovaná spotreba najúspornejšej motorizácie novej Triedy M?
Jeden tvrdil, že šesť a druhý tipoval 6,6 litra
na sto kilometrov. Kto z nich bol bližšie
k pravde? Respektíve aká je správna odpoveď? Ak neviete, môžete to skúsiť zistiť
i s pomocou časopisu Hviezdy ciest. 

5
1 V takomto krásavcovi sa bude víťaz
súťaže voziť jeden rok.
2 S hviezdou nielen súťažného dňa
 unikátnym pre celý svet iba v piatich
exemplároch vyhotoveným konceptom
vozidla MercedesBenz triedy A, traja
najlepšie umiestnení: víťaz Tomáš Bábin,
druhý Ervín Novota a tretí Martin Ščepka.
3 Pred náročnou súťažou absolvoval každý
z desiatich ﬁnalistov zdravotnú prehliadku
u vyškolených záchranárov spoločnosti
Falck, ktorí tiež boli pre každý prípad celý
jej čas naporúdzi.
4 O priebeh súťaže bol enormný
záujem nielen zo strany súťažiacich,
ale aj množstva divákov.
5 Chvíľa napätého očakávania: vedúca
marketingu MBSK Ing. Ingrid Janečková
a notárka JUDr. Tatiana Soročinská
spúšťajú žrebovanie.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag
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Preteky o V. GordonBennettov pohár
v horách Taunusu 17. 6. 1904,
Pierre de Caters s Mercedesom
90PS skončil tretí.

Emil
Jellinek

vášnivý automobilista
Muž, ktorý sa dosť výrazne zaslúžil
o automobilový šport a vo svojom čase sa
stal vari prvým marketingovým manažérom
na svete najmä vo vzťahu k Daimlerovým
automobilom, bol Rakúšan českého pôvodu,
obchodník, podnikateľ a diplomat
RakúskoUhorska  Emil Jellinek.
TEXT: STANISLAV CVENGROŠ / FOTO: DAIMLER AG

Mercedes 12/16 HP v blízkom vzťahu
k modelu Mercedes 35 HP z roku
1900. Vozidlo bolo dodané Emilovi
Jellinkovi 22. 3. 1901.
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J

ellinek sa narodil 6. apríla
1853 v Lipsku. Jeho otec bol
známy rabín židovskej obce
v oblasti Lipska a Viedne a po
narodení syna sa rodina presťahovala do Viedne. Mladý
Emil nerád navštevoval školu a nemal
záujem o vyššie vzdelanie, skôr vymýšľal
rôzne huncútstva a technické žartíky.
Preto ho rodičia poslali do moravského
mesta Červený Kostelec, kde pracoval
ako úradník v železničnej spoločnosti.
Vydržal tam len dva roky, pretože ho
z práce vyhodili pre organizovanie nočných pretekov vlakových súprav. Ako
19-ročný odcestoval do Maroka k otcov-

mu priateľovi, ktorý tam bol rakúsko-uhorským konzulom. Ten ho zamestnal ako
diplomatického úradníka v Tangieri
a o krátky čas v Tetouane. Tam sa spoznal
s Rachel, Francúzkou narodenou v Afrike.
V roku 1874 ho povolali do Viedne na
nástup vojenskej služby, lenže ho kvalifikovali ako zdravotne neschopného, takže
sa mohol vrátiť k svojmu diplomatickému zamestnaniu. Teraz už do Oranu,
kde sa oženil s Rachel. Vrátil sa však do
Viedne, kde pracoval v poisťovacej spoločnosti. V septembri 1889 sa im narodila dcéra Adrienne Manuela Ramona,
ktorej však dali prezývku Mercédes, čo
v španielčine znamená dar či láskavosť

alebo obľúbenosť. V poisťovni Jellinek
urobil slušnú kariéru a najmä na burze
zarobil dosť peňazí. Toľko, že rodina strávila zimu v Nice na Francúzskej riviére,
kde sa zoznámil s medzinárodnými obchodníkmi a európskou aristokraciou. Tu
sa bližšie dostal k začínajúcemu automobilizmu, najmä k vozidlám francúzskej
výroby. Starostlivo študoval informácie
o nich a ako niekdajší diplomatický pracovník pomerne ľahko získal postavenie
generálneho konzula rakúsko-uhorskej
monarchie v Nice. Aby aj navonok dobovo pôsobil, obstaral si trojkolku De
Dion-Bouton a ďalšiu Léon-Bollée Voiturette a navyše aj štvorkolesový štvor-

miestny Benz Viktoriu. Získal úctu francúzskej smotánky, kúpil si zámok, ktorý
nazval Villa Mercédes. Po prvých nedobrých skúsenostiach s automobilom Viktoria navštívil Karla Benza v Nemecku
a zmienil sa mu o svojich skúsenostiach
s jeho automobilom. Bol presvedčený, že
by sa dal urobiť lepšie a výhodnejšie využiť potenciál motora. O jeho Viktorii sa
vyjadril ako o nepodarenom monštru
a prirovnal ho k lezúcemu pavúkovi.

SPUSTIL TO INZERÁT DMG
Neskôr uvidel v novinách inzerát spoločnosti DMG (Daimler Motorren Grup),
ktorý ho tak zaujal, že sa hneď vydal 
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Grand Prix Francúzska La SARTHE 26. a 27. 6.
1906 6A MERCEDES 120 PS, polot Camille
Jenatzy a J.T. Alexander Burton 10. miesto

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Preteky v Ardenách 27. 7. 1907
zvíťazil barón Pierre de Caters
12 na pretekovom Mercedese
typu 130  PS.

 na cestu do Cannstattu. Tam si objed-

nal dva automobily. Jeden s výkonom
motora 4 kone a druhý 9-koňový, ktoré
dosiahli na ceste s dobrým povrchom
rýchlosť až 40 km/h. Koncom 19. storočia to bola neuveriteľne vysoká rýchlosť.
Po návrate do Nice predviedol tamojším francúzskym boháčom Daimlerove
automobily a jeden hneď predal rodine
Rothschildovcov. Lenže aj ďalší bohatí
aristokrati ho požiadali o takúto novodobú hračku. Takže objednal z DMG ďalších 34 automobilov, ktoré veľmi rýchlo
vo Francúzsku predal. Tak sa stal dílerom
DMG pre Francúzsko, Rakúsko-Uhorsko
a Taliansko. Dožadoval sa však istých zlepšení na vozidlách, ktoré mu mal realizovať
Wilhelm Maybach.
Jellinek bol presvedčený, že budúcnosť
motorových vozidiel spočíva v rýchlosti
jazdy a ich elegantných tvaroch. Tvrdil: „Ak
nedostanem z automobilu viac než z koča
s konským záprahom, nemá význam zapodievať sa týmto vynálezom.“ Vedeniu DMG
navrhol, aby sa ako výrobca automobilov
zúčastňovali automobilových pretekov
s vlastným tímom, pretože len tak značka
dosiahne reputáciu a uznanie.

MERCEDES NA SCÉNE
Aby svoje tvrdenie dokázal, začal sám na
autách pretekať. V Nice, kde žil, v roku
1899 presvedčil priateľov, aby spoločne
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usporiadali automobilové preteky. V tom
čase vlastnil dva Daimlery Phoenix, ktoré
mu v DGM zhotovili podľa jeho predstáv.
Motory mali výkon 35 koní. Mohli štartovať buď ako športové, alebo pretekové.
DMG ho podporila a poslala mu experta
na Phoenixy - Wilhelma Bauera. Jellinek
sa na preteky prihlásil pod pseudonymom
Mesieur Mercédes podľa prezývky svojej
dcéry. Lenže automobily spoločnosti
Daimler nestačili na víťazstvo v zvláštnych
skúškach a najmä v pretekoch do vrchu.
Po neúspechu žiadal vedenie spoločnosti,
aby mu pripravili výkonnejšie a rýchlejšie
vozidlo s novým šasi, širšie, dlhšie, nižšie,
štíhlejšie a, samozrejme, ľahšie. Stručne
povedané bezpečnejšie než pôvodné i pri
vyššej rýchlosti. „Nechcem automobil
z dneška, ani zo zajtrajška, ale z pozajtrajška,“ tvrdil Jellinek. Lenže počas
týždňa konania pretekov koncom marca
1900 v horskej oblasti Nice – La Turbie továrenský pilot Wilhelm Bauer utrpel
smrteľnú haváriu s vozidlom nazvaným
Mercédes II. Jeho spolujazdec však vtedy
štartoval v pretekoch Nice – Marseille
s automobilom Mercédes I, ktorý bol neporušený, a teda mohol štartovať na hlavných pretekoch v Nice.
Reakcia Canstattu bola, že nehodu zavinil priveľký výkon motora, a preto výrobca nebude v ďalšej činnosti preferovať
vysoké rýchlosti svojich automobilov.

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Lenže Jellinek ešte začiatkom marca presvedčil Maybacha, že nehodu zavinilo vysoko umiestnené ťažisko vozidla a že
potrebuje nový automobil s úplne zmeneným dizajnom.
Vedenie DMG napokon akceptovalo
požiadavky a 2. apríla 1900 Jellinek objednal vývoj nového typu automobilu. S ľahším motorom s výkonom 35 koní, s nízko
umiestneným ťažiskom, ľahké, proporcionálnejšie a rýchle. Navyše navrhol, aby sa
modely tejto série menovali Daimler Mercédes. Takže ešte v tom roku sa Daimlerov automobil prvý raz objavil s obchodnou značkou Mercedes.
DMG súhlasilo s Jellinkovým želaním,
aby mohol predávať ich automobily ako
Daimler-Mercedes. Krátko nato prevzal
ďalšiu sériu 36 automobilov v celkovej
hodnote 550 000 mariek (dnes 2,3 milióna
eur). Keďže ich Jellinek dosť rýchlo predal, DMG ho zvolila v októbri 1900 za
člena dozornej rady spoločnosti.
Automobil, ktorý navrhol Wilhelm
Maybach, spôsobil na začiatku nového
storočia doslova senzáciu. Bol to vlastne
prvý moderne riešený automobil. Jednou
z pozoruhodných inovácií bol napríklad
voštinový chladič motora, ktorý vyžadoval
oveľa menšie množstvo chladiacej vody.
Ale podstatné bolo nízko položené ťažisko
a ľahký rám z lisovaných oceľových plechov v tvare U. 

Míľniky

(IV. časť)

nesmrteľnej legendy
Koncern Daimler AG a značka Mercedes-Benz pri zlomových okamihoch
technologického, ekologického a bezpečnostného vývoja automobilov hrali, hrajú
a aj budú vždy hrať nenahraditeľnú, kľúčovú úlohu. Aj preto pokračujeme v uvádzaní
niektorých z míľnikov vývoja auta a automobilizmu, konkrétne v mesiacoch jún až
september od roku 1886 až po dnešok... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: DAIMLER AG
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Pred 80 rokmi – od 1. do 11. októbra
1931: Na parížskom autosalóne predstavil Mercedes-Benz verejnosti veľmi
pokrokovú koncepciu podvozka typ
170 (W 15). Ako prvý sériový osobný automobil značky má typ 170 vpredu
a vzadu výkyvné nápravy so samostat
ným zavesením kolies.
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Pred 75 rokmi – od 1. do 11. októbra
1936: Na parížskom autosalóne je predstavený typ 540 K (W 29) s 5,4-litrovým
kompresorovým motorom so zvýšeným
výkonom ako následník 500 K. Premiéru má aj typ 230 (W 143).

Pred 60 rokmi – od 4. do 14. októbra
1951: Mercedes-Benz 300 S (W 188),
športový dvojdverový variant typu 300,
je predstavený na autosalóne v Paríži.

Pred 40 rokmi – 23. októbra 1971: Daimler-Benz si
dáva patentovať systém airbagu (patentový spis č. DE
2152902 C2). O desať rokov neskôr ho Mercedes-Benz zavádza ako zvláštnu výbavu.
Pred 40 rokmi – od 7. do 17. októbra 1971: Na parížskom autosalóne debutuje nový model kupé 350 SLC
(C 107). Sériová výroba sa rozbieha vo februári 1972.

Pred 15 rokmi – od 3. do 13. októbra 1996: Na parížskom autosalóne je predstavené výskumné vozidlo F 200
Imagination, ktoré si vystačí bez volantu a pedálov.
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Pred 105 rokmi – v novembri 1906: Rakúska
Daimler-Motoren-Gesellschaft uvádza nové modely osobných automobilov Mercédès Mixte
s hybridným pohonom.

Pred 15 rokmi – 25. novembra 1996: Mercedes-Benz predstavuje asistenta
brzdenia (BAS). Od decembra patrí do sériovej výbavy najskôr triedy
S (W 140) a triedy SL (R 129).

12

Pred 105 rokmi – v decembri
1906: Prvá hasiaca striekačka na
svete poháňaná benzínovým motorom začína svoju službu v dobrovoľnom hasičskom zbore
Berlín Grunewald. Podvozok
typu 32/35 k so štvorvalcovým
motorom pochádza zo Süddeutsche Automobilfabrik Gaggenau.

Pred 40 rokmi – 17. decembra
1971: Verejnosti je predstavený
skúšobný autobus s pohonom na
zemný plyn OG 305 s ležiacim
šesťvalcovým radovým motorom
s výkonom 172 k (127 kW).

Pred 10 rokmi – v decembri
2001: Mercedes-Benz ponúka
jazdný bezpečnostný systém analogický k systému ESP prvý raz
aj pre nákladný automobil.
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Pavol Borčin:
Ponúkame
klientom
partnerstvo...
Pätnásť rokov pôsobil v IT oblasti. Po tom, ako sa rozhodol predať svoju
úspešnú ﬁrmu, zmenil profesijné pôsobenie. „Človek potrebuje v živote
zmenu, potrebuje skúsiť aj ďalšie výzvy  v opačnom prípade stagnuje,“
dodáva Ing. Pavol Borčin, ktorý sa vďaka svojej predstave úspešného
fungovania spoločnosti stal riaditeľom oblastného zastúpenia
MercedesBenz v Martine a Žiline. TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: AUTOR

P

rvé, čo si na Pavlovi Borčinovi človek všimne, je jeho
celkový optimizmus, energia
a najmä zanietenie, s akými
komunikuje a ide do vecí.
Ako sám priznáva, pramenia zrejme aj
z toho, že v mladosti sa aktívne venoval
hádzanej. „Je to tvrdý a zároveň rýchly
kolektívny šport, v ktorom síce často prijímaš rany, ale zároveň vieš, že po tvrdej
a poctivej drine sa dostaví
víťazstvo. Aj preto sa pozícii manažéra
riadim podľa pravidla, že úspech môže
garantovať len kolektívna práca, dodržiavanie pravidiel a, samozrejme, chuť a hlad
po víťazstve. Lebo tak ako v športe, aj
v živote platí, že šanca uspieť a zvíťaziť sa
nemusí počas jednej ‚hry‘ zopakovať dva-
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krát.“ Súčasná funkcia si ho získala tým,
že je v nej oveľa viac emócií a „človečenstva“, než keď riadil predaj IT aplikácií.
„Obchodné rokovania sú vždy a všade
tvrdé, avšak tu ma inšpiruje a motivuje
už len samotný fakt, že vidím, ako nášmu
klientovi žiaria oči od radosti a šťastia
v momente, keď si príde prevziať svoj
nový Mercedes. Okamih, keď si preberá
kľúče, sú veľmi silné a také osobnejšie.
To pri IT nezažijete,“ dodáva riaditeľ
Motor-Car AC.

POTENCIÁL A PRÍSTUP
Pavol Borčin je silný lokálpatriot, čo potvrdil aj pri našej otázke, či neuvažoval, že
ostane profesijne pôsobiť naďalej v Bratislave. „Nie. Som z Blatnice, malej de-

dinky v Turci. V čase, keď som dochádzal
za prácou do Bratislavy a predtým do
Prahy, som sa vždy rád vracal načerpať
energiu do dolín Veľkej Fatry. Dnes mám
možnosť uplatniť svoje skúsenosti v domácom regióne,“ odpovedá. Svoje súčasné pôsobisko vidí ako ekonomicky
zaujímavý a silný región – od Považskej
Bystrice cez Kysuce a Turiec až po Oravu
a Liptovský Mikuláš – s veľkým rozvojovým potenciálom. Aj preto plánuje a realizuje neustály rozvoj zákazníckych služieb,
aby klienti získali v regióne špičkovú kvalitu a služby, na ktoré boli zvyknutí zo zahraničia alebo hlavného mesta. Už sa mu
podarilo doplniť niektoré dopytované popredajné služby, ako napríklad tepovanie
a špeciálne hĺbkové čistenie interiérov vo-

HVIEZDY CIEST 04/2011

43

profil

1

zidiel, rozbehol aj predaj jazdených vozidiel. Investovalo sa do ďalšieho skvalitňovania servisných technológií a personálu.
Najnovšie priestory v rámci „slovenskej
mercedesáckej rodiny“ v Žiline sa rozhodol klientom priblížiť nielen ako showroom vozidiel, ale aj ako miesto,
v ktorom je samozrejmosťou bezplatné
internetové pripojenie, kde môžete posedieť pri šálke výbornej kávy, či už pri obchodnom rokovaní, alebo len tak
s priateľmi, či v spoločnosti znalcov kvalitných áut z celého regiónu. Jednoducho
miesto, ktoré bude v očiach zákazníkov
vnímané ako priestor, kde to žije, má atmosféru, a kde dokážu stráviť príjemné

Ing. Pavol Borčin 47
Riaditeľ MotorCar AC, a.s.,
Martin a Žilina
Ženatý. Manželka Renáta  manažérka
vlastnej personálnej agentúry
a jazykovej školy, syn Tomáš  študent
práva na Karlovej Univerzite v Prahe.
Vyštudoval na Technickej Univerzite
 Strojnícku fakultu v Bratislave.
Doplnkové vzdelanie: Open
University  Financial Management.
V minulosti riadil obchodné a servisné
tímy v IT oblasti XEROX,
OcéTechnologies, Exact Software
v regióne strednej a východnej Európy.
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chvíle. To bol aj dôvod, prečo si miesto
vo veľkorysých predajných priestoroch
našla výtvarná výstava slovenskej moderny či veľké plátna úspešnej mladej výtvarníčky Ivony Žirkovej. V súčasnosti je
v showroome inštalovaná vianočná vernisáž diel špičkových slovenských umelcov
– bratov Vincenta a Ferdinanda Hložníkovcov. Ľudia vďaka tomu vidia nielen
umelecké diela, ale aj technicko-dizajnérske umenie vo forme vystavených
vozidiel najprestížnejšej svetovej automobilovej značky. Ako poznamenal riaditeľ
Motor-Car AC: „S takouto ambíciou zároveň súvisia aj poskytované služby. Predajom vozidla sa začína budovať silný
vzťah a puto medzi nami a naším zákazníkom. Aj preto svojim kolegom zdôrazňujem, že to, aký ten vzťah bude kvalitný
a ako dlho bude trvať, záleží v prvom
rade od nás. Môj otec, vyučený u Tomáša
Baťu, mi neustále prízvukoval jednoduchú poučku: Keď niečo robíš, tak to rob
poriadne a naplno. Ináč je to strata času.
Po svojom príchode som síce uskutočnil
drobnú reštrukturalizáciu spoločnosti,
ale hlavne sa snažím kolegov motivovať,
vysvetliť im, čo od nich očakávam a čo
od nás očakávajú naši zákazníci. Obchodníci musia aktívne spolupracovať
so servisom a naopak. Nik sa nemôže
hrať len na svojom piesočku, pretože to je
cesta do pekla. Spoločne sme si nastavili
určité zásady a musíme mať neustále na

2

12 Spoločná harmónia výtvarného,
hudobného a technickodizajnérskeho
umenia patria v súčasnosti neoddeliteľne
k prestížnym žilinským predajným
priestorom.
pamäti, že každá reťaz je taká silná, ako
je silný jej najslabší článok. Vedia, že im
dokážem dôverovať,
čo sa prejavuje tým, že na nich delegujem
dôležité kompetencie, ako aj adresnú
zodpovednosť.“ Je presvedčený, že s takýmto prístupom a filozofiou sa úspech
dostaví. Jeho prioritou je budovať obojsmerný tok energie, od šéfa k zamestnancom a od zamestnancov k šéfovi.
„Mercedes-Benz je výnimočná značka
a naši klienti si to uvedomujú. Ponúkame
im skutočné partnerstvo, zodpovedajúce
tradícii, hodnote a kvalite značky. Náš zákazník v prípade servisu dostáva náhradné vozidlo – čo pri iných značkách
nie je celkom bežné. Stalo sa, že klient
prišiel s plne naloženým vozidlom do servisu riešiť technický problém, preložili
sme mu tovar do náhradného auta, a on
ho tak včas mohol bez problémov dopraviť na miesto určenia. Odvtedy tento
klient servisuje svoje vozidlá v Žiline,
hoci má svoj firemný autopark v inom regióne,“ dodáva. Cieľom jeho tímu je dať
zákazníkovi viac, ako očakáva, proste byť
jeho partnerom a tou motiváciou, pre
ktorú sa bude vracať. 

predstavujeme

zidiel a servisných služieb
 6-ročný bezplatný servis / 160 000 km
pri osobných vozidlách a 6 rokov /
300 000 km pri vozidlách Sprinter
 Poradenstvo v oblasti vozového parku
 Konzultácie v oblasti car policy
 Individuálny prístup ku každému flotilovému klientovi
 Špeciálne nastavené riešenia na základe klientových požiadaviek a potrieb
 Predpredajný, predajný a popredajný
servis
 Rámcová zmluva zaisťujúca zvýhodnené podmienky v celej sieti
Motor-Car Group
 Zjednodušenie komunikácie prostredníctvom flotilového oddelenia
 Zapožičanie vozidiel do spoločnosti na
testovanie

Mgr. Ján Žurek,
Fleet manager

Zvýhodnená (časť IV. Flotiloví zákazníci)
starostlivosť a služby
TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: BOHUMIL ŠÁLEK

S

poločnosť Mercedes-Benz ponúka právnickým osobám (živnostníci, národné a nadnárodné spoločnosti, lízingové
spoločnosti ponúkajúce operatívny a finančný lízing, autoškoly, limuzínový servis a taxislužby, štátne inštitúcie –
ministerstvá, polícia, pošta, úrady miestnej správy a samosprávy) komplexné
služby pri výbere, nákupe a servise motorových vozidiel značky Mercedes-Benz.
Právnická osoba sa kvalifikuje spĺňať
podmienky flotilových zákazníkov v tom
prípade, ak má minimálne 3 vozidlá. Pri
jednorazovom odbere minimálne troch
vozidiel je možné spojiť poskytnutú zľavu

aj s flotilovým balíkom výbavy. Uvedená
kombinácia umožňuje aj kombináciu
vanu s osobným vozidlom (napr. 2x
Sprinter v kombinácii s jedným osobným
vozidlom Mercedes-Benz). Medzi základné výhody poskytované firemným zákazníkom patria:
 Cenové zvýhodnenie pri nákupe nového vozidla na základe množstevných
odberov
 Cenové zvýhodnenie servisných služieb na vozidlá zakúpené v SR
 Flotilové balíky pre odber minimálne
troch vozidiel
 Škola šmyku
 Individuálna ponuka financovania vo-

Flotiloví zákazníci môžu v prípade záujmu absolvovať aj bezplatné testovanie
osobných vozidiel Mercedes-Benz, ktoré
má na tento účel flotilové oddelenie
k dispozícii (2x Trieda E, 2x Trieda C,
1x Trieda GLK, pričom čoskoro bude
k dispozícii aj nová Trieda B a ML).
Viac informácií na: www.mercedesbenz.sk/flotilove-baliky
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AMG a Ducati
spoločne
Nový motocykel Ducati: Diavel AMG Special Edition, predstavený
prvýkrát na 64. Medzinárodnej automobilovej výstave vo Frankfurte,
ktorý má byť dodávaný od februára 2012, je inšpirovaný dizajnom
značky AMG. TEXT: PETER KRESÁNEK / FOTO: DAIMLER AG

N

aopak optickú príbuznosť
s týmto osobitným motocyklom Ducati tu preukázalo CLS 63 AMG
Special Edition s komponentmi z dielne AMG Performance Studio. Nevšedný motocykel, spriaznený
s rovnako výnimočným automobilom, sú
plodmi spolupráce oboch značiek uzatvorenej v novembri 2010. Tá okrem iných
aktivít predpokladá intenzívnu výmenu
nápadov medzi dizajnérmi a inžiniermi
v nemeckom Affalterbachu (AMG) a v ta-
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lianskej Bologni (Ducati).
Ručne vyrábaný Diavel AMG Special
Edition charakterizujú nezvyčajné kované disky vo výraznom vzhľade AMG,
hliníkové vodiace plechy vzduchu v kryte
z uhlíkových vlákien bočných chladičov
vody, novo vyvinutá športová výfuková
sústava, ako aj poťah sedadla z dierovanej Alcantary a s priečnym ozdobným
šitím. Rám, nádrž a zadný kryt sedadla
sú nalakované diamantovou bielou
BRIGHT metalízou, čo je odtieň CLS
63 AMG. Na ľavej časti motora moto-

cykla je vygravírovaný podpis technika,
na palivovej nádrži je plaketa s jeho poradovým číslom. Logom AMG sú označené disky, sedadlo a koncový tlmič
hluku športového výfuku, či bočne usporiadané kanály na vstup vzduchu.
Optická príbuznosť s motocyklom Ducati je tiež zjavná pri CLS 63 AMG Special Edition (rovnako vystavovanom vo
Frankfurte). Jeho exteriérový matný
balík AMG Carbon zahŕňa priečnu
vzperu predného spojlera, kryty zrkadiel,
vložku difúzora zadného spojlera a od-

Ručne vyrábaný Diavel AMG Special Edition charakterizujú nezvyčajné
kované disky vo výraznom vzhľade AMG, ktoré motorke dodávajú
moderný dynamický vzhľad.

trhovú hranu AMG. Tvorí dokonalý kontrast s vonkajším lakom v diamantovo
bielej BRIGHT metalíze. Zmienku si zaslúžia i kované dvojfarebné disky AMG
z ľahkej zliatiny v dizajne piatich zdvojených lúčov, nalakované čiernou lesklou
farbou a leštené.
Zjavnými znakmi spolupráce uzatvorenej medzi Mercedes-AMG a Ducati už
v novembri 2010 na Motor Show v Los
Angeles sú tiež rôzne marketingové aktivity, spoločné prezentácie na veľtrhoch

Poťah sedadla je z dierovanej kože s priečnym ozdobným šitím,
nádrž a zadný kryt sedadla sú nalakované diamantovou bielou
BRIGHT metalízou, čo je odtieň CLS 63 AMG.

a podujatia pre zákazníkov. Na kľúčových trhoch AMG – v USA, Číne, Kanade, Francúzsku, Taliansku, Nemecku,
Austrálii, Veľkej Británii a Švajčiarsku –
došlo už krátko po oficiálnom oznámení
spolupráce k sieťovému prepojeniu na
úrovni trhov.
Od začiatku sezóny MotoGP 2011 je
značka AMG aktívna ako Official-CarPartner tímu Ducati MotoGP: logo
AMG možno vidieť nielen na motocykloch a kombinézach podnikových jazd-

cov Ducati Nickyho Haydena a Valentina Rossiho, ale aj na tímovom odeve
a v zóne Ducati Lounge. 
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1
Spanilá jazda naprieč krásnou prírodou Kysúc dodala
nádych romantiky zrazu Smartcars Frndžalica 2011...

2
Pri prejazde smartíkov kysuckými dedinami sa mnohé
drevenice otriasali v základoch...

SMARTCARS FRNDŽALICA 2011

Stretnutie inakosti
Mnohé automobilky o sebe hrdo tvrdia, že nevyrábajú autá, ale životný štýl.
Opodstatnenosť a pravdivosť tohto tvrdenia spĺňa len minimálny počet
automobilov, medzi ktorými špeciálne vyčnieva  smart.

H

oci sa môže na prvý pohľad
zdať, že smartíkov u nás nejazdí mnoho, o to silnejšia je
súdržnosť ich majiteľov. Po-
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tvrdením toho bol aj štvrtý slovenský
zraz týchto malých-veľkých vozidiel Smartcars Frndžalica 2011, ktorý sa
uskutočnil pod záštitou občianskeho

združenia smartcars club na Kysuciach
koncom septembra. Práve lokalita Kysúc
prilákala aj priaznivcov tohto na pohľad
malého, ale dušou obrovského automobi-

3
Účastníci stretnutia pod Slovenským dreveným orlojom
na Rínku sv. Michala Archanjela v kysuckej obci Stará Bystrica

lového dravca aj zo susednej Českej
republiky, ktorí sa spolu s našincami
pred zvedavými Kysučanmi hrdo pýšili
svojimi smartíkmi ako najlepšou životnou voľbu, ktorú mohli pri výbere osobného auta urobiť. Nečudo - v portfóliu
iných značiek by ste sotva našli lepšiu alternatívu, než akou je práve smart...
Víkendový program po piatkovom
otvorení a spoločnej večeri pokračoval
sobotnou spanilou jazdou naprieč Kysucami. Hlavy okoloidúcich sa zvedavo
otáčali za najznámejšími modelmi. Údiv
a prekvapenie na tvári vykresľoval športový smart roadster, mýty o priestore vyvracal štvormiestny smart forfour.
Kolorit netradičných vozidiel dotváral
najobľúbenejší dvojmiestny smart

fortwo, ktorých sa na zraze zišlo v rôznych modelových radoch najviac. Bezmála tridsať vozidiel bez najmenších
problémov zaparkovalo na malom parkovisku pri skanzene vo Vychylovke, kde
účastníci zrazu absolvovali nielen prehliadku historickej dediny, ale aj jazdu
parným vlakom na lesnej úvraťovej železnici, ktorá dýchala vyše storočnou históriou a, samozrejme, aj hojnou dávkou
dymu. Nedeľa priniesla aktívny oddych
v stredisku Veľká Rača, kde väčšina
smarťákov na chvíľu vymenila svoje štýlové vozidlá za boby a terénne kolobežky, aby všetkým dokázali, že ich
vedia ovládať prinajmenšom tak dobre
ako svojich malých-veľkých hrdinov.
Smartcars Frndžalica 2011 potvrdila,

že majitelia vozidiel smart sú v určitom
zmysle veľmi podobní svojim vozidlám.
Sú otvorení, vyžarujú pohodu a od sivej
všednosti ich odlišuje pozitívna dávka
inakosti, v ktorej si každý nájde miesto. 
TEXT: ANDREJ MAJLÁTH / FOTO: AUTOR
Staňte sa členom smartcars clubu aj vy!
Viac informácií nájdete na
www.smartcars.sk.
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Komótny koč
Karola Kállaya
Stretnete ho najčastejšie s fotoaparátom v ruke.
Úžasný rozprávač, ktorý pozoruje a objektívom
zachytáva svet a ľudí v ňom vždy láskavým
spôsobom. A to aj napriek tomu, že cesta, ktorou
išiel aj ako umelec, nebola vždy hladká. Pôsobil ako
ﬁlmár, vyštudoval ekonómiu a právo a zaujímal sa
i o divadlo. Precestoval celý svet a vydal so svojimi
fotograﬁami už vyše štyroch desiatok kníh. Vždy
sa vie zasmiať  aj sám na sebe, či priznať si chyby.
Fotograf a publicista  i ten najskvelejší radca
a starý otec  Karol Kállay, ktorý mi kladie na srdce
snažiť sa udržať si vždy, tak ako on, rovnú
chrbtovú kosť. TEXT: SANDRA KÁLLAYOVÁ / FOTO: PETER KRESÁNEK

P

rečo si sa popri iných
záujmoch a aktivitách
stal práve fotografom?
Fotografovať som začal už
ako mladý chlapec. Fotoaparát sa mi stal priateľom, od ktorého
som sa nevedel ani na chvíľu odlúčiť. Po
maturite som otvorene povedal svojmu
otcovi, že chcem byť fotografom. Odpovedal, že nemá nič proti tomu, aby som bol
komediant, ale že mám najprv vyštudovať... Prvé úspechy pri fotografovaní som
zožal už s ohľadom na vek relatívne
veľmi skoro. Počas štúdií som pôsobil ako
žurnalista pre časopis Domov a svet.
Potom som začal pracovať vo filme. Toto
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umenie som si zamiloval. Po udalostiach
v roku 1948 ma však kvôli rodinnému pôvodu a zázemiu z filmu prepustili. Tak
som sa k fotografii, ku ktorej som mal
vždy veľmi blízko, vrátil. Som vďačný príležitosti venovať sa tejto veľmi inteligentnej, samostatnej práci, ktorá je od prvého
okamžiku v rukách toho, čo sa jej venuje.
Ako sa môže človek stať nielen pre
Slovensko, ale aj pre zahraničie
uznávaným fotografom?
Na začiatku mi veľmi pomáhal a tiež názorovo ma motivoval reportér Karel
Hájek. Spomínam si, ako mi hovorieval,
že ak mám úspešne fotografovať rovnaké

námety ako všetci, tak to musím fotografovať iným spôsobom.
Prvú veľkú šancu som dostal so šťastím
získanou ponukou fotografovať pre jeden
z prvých módnych časopisov predávaných na Slovensku. Nemecký časopis Die
Dame odoberala už moja mamička.
Snímky, ktoré zverejňoval, neušli ani
mojej pozornosti. O to viac ma potešilo,
keď som šťastnou súhrou okolností získal
ponuku tiež preň pracovať. Verný som
mu zostal tri desaťročia. Už v tom čase
som začal stvárňovať najmä svoju predstavu dynamických fotografií, teda fotografií, aké markantne dominujú aj dnes.
Moja tvorba zaujala tiež v Berlíne, kde

som na veľa rokov zakotvil. Všimli si ma
aj v Paríži, no po vstupe ruských vojsk
som dostal zákaz žiť v cudzine. Vďaka
pracovnému pôsobeniu pre štátnu organizáciu Art Centrum som však po celý čas
mohol cestovať. Módu vo fotografii som
mal vždy veľmi rád. Téma je stále tá istá:
krásna žena, krásne odevy a doplnky.
Práve preto tu denne vyvstáva výzva: urobiť inú fotografiu, byť proste iný a vďaka
tomu sa udržať na vrchole v ostrej konkurencii, čo je vždy zložité.
Medzi tvojimi fotografiami nie bez
rizika nasnímaných miest a ľudí
sú tiež tie, na ktorých je Alexan-

der Dubček už po jeho zosadení.
Neskôr si z nich zostavil knihu.
Alexandra Dubčeka som nikdy predtým
osobne nepoznal. Jedného dňa, tak ako
bežne, mi zatelefonoval neskôr špičkový
svetový fotograf Thomas Hopker, riaditeľ
agentúry Magnum. Pýtal sa, či mám chuť
urobiť reportáž do časopisu Stern o Dubčekovi. Začal som koktať, hrať, že ho nepočujem a položil som slúchadlo. Išiel
som hneď za hranice do Maďarska, kde
som mu potom anonymne z telefónnej
búdky zavolal späť. Upozornil som ho,
nech mi takto netelefonuje, že to odpočúvajú! Nemohol som predsa doma hovoriť
o tom, že k výročiu vstupu vojsk Varšav-

skej zmluvy chcem nafotiť Dubčeka...
Fotoreportáž a článok som potom za
pomoci nášho suseda, ktorý býval v dome
nad nami, urobil. Že je blízky priateľ
Dubčeka, som predtým ani netušil. Negatív filmu s Dubčekom aj s nasnímaným
odfoteným textom som nechal vo fotoaparáte. Ak by mi ho na hraniciach kontrolovali, keď som ho niesol do Nemecka,
bol som pripravený fotoaparát otvoriť,
čím by sa pre mňa kompromitujúci negatív znehodnotil. Všetko však dopadlo
dobre a fotografie potom uverejnili médiá
po celom svete. Pochopiteľne, s ohľadom
na moju bezpečnosť, ma ako ich autora
neuvádzali. 
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1

 Podľa akých kritérií ako fotograf, ale tiež i porotca v súťažiach
miss, hodnotíš ženskú príťažlivosť?
Ak chceš hodnotiť guláš, musíš hodnotiť
jeho chuť. Či chceš alebo nie, vo voľbe
miss musíš hodnotiť krásu. Podľa celosvetových znakov krásna dievčina musí
byť vysoká a proporčne stavaná. To však
nie je všetko. Mala by byť aj intelektuálne na výške, avšak som nútený pove-

2

unikátny obdiv k niekomu. Skôr ma
osloví fotografia. Je to to isté ako dobrá
esej s úžasnou myšlienkou, napríklad
od Milana Lasicu.
Čo pre teba znamená luxus?
Luxus je pre mňa napodiv neznáme
slovo. Byť s blízkymi na nádhernom
mieste a povedať si, my sme tu, zatiaľ
čo oni sedia napríklad kdesi v parla-

Luxus je pre mňa napodiv neznáme slovo. Byť
s blízkymi na nádhernom mieste a povedať si,
my sme tu, zatiaľ čo oni sedia napríklad kdesi
v parlamente, kvákajú a vadia sa a my máme
toto nádherné počasie a lyžujeme sa ...
dať, že to, žiaľbohu, v modelingu nie je
vždy nutné. Často stačí, ak je veľmi
pekná. Pre mňa je však dôležité to, či je
tým, čím je, jej prejav, slušnosť a elegancia. Dôležitá je tiež fotogenickosť. Napríklad Kate Moss nie je krásna, ale má
úžasne pravidelnú tvár. Priznávam však,
že to, čo mne chutí lepšie, nemusí byť
vždy to pravé pre ostatných.
Ktorých velikánov svetových fotografov najviac obdivuješ?
Veľmi mi vždy imponoval svetový fotograf Ernest Haas z agentúry Magnum.
Ďalej sú to Richard Avedon, Helmut
Newton, Ansel Adams a, samozrejme,
veľa iných. Obdivujem ich, ale vždy si
hovorím, že nie som od nich ani lepší,
ani horší. Je však naivné hodnotiť sa
vysoko. Dobrých je veľa. Nemám nijaký
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mente, kvákajú a vadia sa a my máme
toto nádherné počasie a lyžujeme sa, to
je famózne. Luxus nie je pre mňa sedieť
v nádhernej reštaurácii, byť v topánkach, čo ma tlačia, jesť divné predjedlo,
čo mi nechutí, a byť s ľuďmi, ktorí prišli
a zrazu majú peniaze, a myslieť si, že ak
jem kaviár a pijem šampanské, som
niečo viac. U nás doma, keď som bol
malý, bolo vždy aj šampanské, aj kaviár,
čo považujem za skvelé. No rodičia boli
do tej miery múdri, že pre nich bolo
luxus pochutnať si na tom spoločne
doma, keď mali chuť. Luxus je iné ako
letieť vo vlastnom lietadle. Keď ma
v ňom pekelne bolí zub, je to totiž úplne
rovnaká otrava ako byť doma, lebo sa
tešíš, keď si ho dáš vytrhnúť. Luxus pre
mňa znamená mať vlastnú pohodu. Je
to vnútorný pocit totálnej spokojnosti,

keď prežívaš niečo, čo v tebe vzbudzuje
ohromnú radosť.
Pri tvojom recepte na dlhovekosť
sa spomína každodenný pohárik
doma vyrobeného elixíru života.
Sú to určite povery. Elixír je recept tety
Meličkovej, slávnej herečky. Základom
sú samé zdravé dobroty. Obsahuje cesnak, cibuľu, zeler, med, chren. Z času
na čas s tvojou starou mamou zabúdame, že by sme ho mali papať, avšak
či to pomáha, neviem. Ale keďže obaja
stále v našom veku pracujeme, hovorím
si niekedy, či to nie je tým elixírom.
A môže to byť.
Kállayovci sú známi dobrým
vzťahom k vozidlám s hviezdou,
platí to vo všetkých prípadoch?
Áno, platí. Môj stále najobľúbenejší dopravný prostriedok na premiestňovanie
v patričných vzdialenostiach je Mercedes-Benz triedy A. Veľmi je pohodlný,
a tým ústretový tiež pre nás skôr narodených. Nielen pri riadení a jednoduchej
obsluhe. Považujem ho za modernú obdobu komótneho koča. Dobre sa do
neho nastupuje aj vystupuje. Mám
z neho tiež dobrý výhľad. 
1 So známym svetobežníkom Dr. J. Sesi
Laukom a jednou z neviest Slávkou.
2 Karol Kállay a jeho manželka
Zdenka ozvláštňujú svojou prítomnosťou
spoločenské podujatia hviezd ciest.
Na snímke: na VIP párty pri prezentácii
jedného z najnovších mercedesov ich
víta generálny riaditeľ spoločnosti
MercedesBenz Slovakia Ing. Andrej Glatz.

predstavujeme

Nové priestory poskytujú klientom nielen príjemné
prostredie, ale najmä ľahkú orientáciu.

Investície do zvýšenia
kvality služieb a servisu
Spoločnosť Motor-Car Prešov v rámci skvalitňovania svojich služieb zákazníkom
uviedla do prevádzky tento rok vynovené servisné a popredajné priestory
a pristúpila aj k reorganizácii samotného servisu a služieb ako takých. Viac o tom
nášmu magazínu prezradil Mgr. Ondrej Šintal, vedúci servisu a popredajných
služieb MotorCar Prešov, s.r.o. TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: AUTOR

Z

meny sme vykonali aj na
základe prieskumu podnetov našich klientov vykonanom renomovanou
agentúrou GfK Slovakia.
Zmenili a zväčšili sme dispozíciu celého
zákazníckeho centra, vybudovali sme
nové parkovacie miesta pre klientov,
zmenili organizáciu dopravy a vykonali
reorganizáciu jednotlivých našich oddelení. Zároveň sme zamenili servis osobných vozidiel s klampiarňou, čím sme
získali ďalšie pracovné miesta pre servis
osobných vozidiel, priblížil základné
zmeny Mgr. Šintal a pokračoval: ,,Dôvodom skvalitnenia služieb a zväčšenia
priestorov servisu bolo aj to, že máme za
posledné 4 roky medziročný nárast výkonov na úrovni 15 %. Aj preto sme len
tento rok zatiaľ investovali vyše štvrť milióna eur do rekonštrukcie servisu. A to
ešte v priebehu tohto roka nás čakajú
náklady do olejového hospodárstva.

V budúcom roku sa chceme zamerať na
modernizáciu lakovne a skladu.“ Podľa
vedúceho servisu si zákazníci zvlášť pochvaľujú nové priestory pre klientov,
kde im je k dispozícii bezplatné internetové pripojenie, kávovar, televízna obrazovka a, samozrejme, sociálne
zariadenia. Ako podotýka Mgr. Šintal:
,,Naši klienti si práve v týchto priestoroch začali organizovať aj svoje obchodné stretnutia a hoci im ponúkame
aj odvoz, pokiaľ ich vozidlo je u nás servisované len na krátky čas, radi si v nich
naň počkajú.“ Prešovský servis mesačne
odservisuje okolo 800 vozidiel, pričom
naraz dokážu vo svojich vnútorných
priestoroch umiestniť až 20 vozidiel.
Stará sa o ne 30 zamestnancov. A nielen
to. Práve Motor-Car Prešov je jedným
z troch servisných bodov na Slovensku,
vlastniacich certifikát na servisovanie
autobusov OMNI + a SETRA. A tiež aj
na značku Mitsubishi a aj na monitoro-

Mgr.
Ondrej Šintal,
vedúci servisu,
popredajné
služby,
MotorCar
Prešov, s.r.o.

vací systém FleetBoard Partner. ,,Pravidelne školíme našich zamestnancov, získavame stále nové a nové certifikáty,
nemáme tu takmer žiadnu fluktuáciu
a práve to sú dôvody, prečo sú klienti
s našimi službami spokojní...“ dodal na
záver Mgr. Ondrej Šintal. 
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Svetové finále
MercedesTrophy
Tak ako každoročne, aj tento rok si  od
28. septembra do 4. októbra  najlepší
svetoví amatérski hráči golfu z vyše
60 krajín v Stuttgarte  na golfovom
ihrisku Stuttgarter GolfClub Solitude
a Golfanlage Schloss Nippenburg
vyskúšali svoje sily na prestížnom turnaji
Svetového ﬁnále MercedesTrophy.
TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: DAIMLER AG
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S

vetové finále turnaja, ktorého
sa na jeho začiatku zúčastnilo
vyše 60 000 golfistov, absolvovalo približne 100 hráčov.
Počas prvého dňa sa konala aj
súťaž „nearest-to-the-pin“, t.j. o odpal najbližšie k jamke. Pri jamke Mercedes-Benz boli vyzbierané príspevky pre nadáciu Laureus Sport for Good Foundation. Súťaž Drive to the Major na druhý
deň umožnila účastníkom získať neuveriteľné golfové skúsenosti. Víťazi súťaže

1

Adam Scott,
golfový ambasádor
Mercedes-Benz
2

„straightest drive“ získali zájazd na otvorené majstrovstvá Open Championship
a miesto v kvalifikačnom turnaji na podujatie Monday After Event, a možnosť
zahrať si na samotnom golfovom ihrisku
v deň ukončenia spomenutých majstrovstiev. Víťazi budú taktiež sledovať turnaj z VIP lóže Mercedes-Benz. Ako
oficiálny automobilový partner poskytne
Mercedes-Benz jednému zo svojich zákazníkov možnosť zahrať si súťažné kolo
na jednom z najstarších golfových ihrísk
na svete.
V rámci sprievodných podujatí účastníci turnaja absolvovali jazdu na mercedesoch SLK 350 alebo CL 500, navštívili
múzeum vozidiel Mercedes-Benz, a zúčastnili sa prezentácie nového roadstera
SLS AMG, ako aj SUV ML 250 BlueTEC 4MATIC. Medzi 29 národných
družstiev finalistov tohto prestížneho turnaja sa prebojovalo aj slovenské družstvo, ktoré tvorili Ivan Dirnfeld, Marian
Fician a Martin Horanský. 

1 Víťazi jednotlivých kategórií Svetového
ﬁnále
2 K turnaju patria aj slávnostné
spoločenské akcie
3 Slovenskí zástupcovia sa na turnaji
v Stuttgarte nestratili

Novým medzinárodným golfovým
ambasádorom značky Mercedes-Benz sa stal
31-ročný Austrálčan Adam Scott, má za sebou
veľmi úspešnú sezónu vrátane svojho
najlepšieho účinkovania na turnaji kategórie
Major, keď na turnaji Masters v auguste
skončil na druhom mieste. Triumfoval taktiež
na turnaji 2011 WGC-Bridgestone
Invitational, kde vyhral svoj prvý titul majstra
sveta World Golf Championship. Scott
sa v súčasnosti nachádza na 9. mieste
oficiálneho svetového rebríčka golfistov
a reprezentuje ,,golfistu nového druhu, ktorý
stelesňuje hodnoty značky Mercedes-Benz na
golfovom ihrisku aj mimo neho“. Ako v tejto
súvislosti uviedol od 1. januára 2012 nový
golfový ambasádor: „Je pre mňa česť, že
sa môžem zapojiť do spolupráce so značkou
Mercedes-Benz – značkou s reputáciou, aká
sa hľadá len ťažko, a ktorej hodnoty
odzrkadľujú hodnoty, ktoré vyznáva golf.
Táto značka je významným podporovateľom
športu na celom svete a je partnerom troch
najvýznamnejších major turnajov
– The Masters, The Open Championship
a The PGA Championship – ako
medzinárodný automobilový partner...“

3

HVIEZDY CIEST 04/2011

55

štýl

Challenger Trophy

s mercedesmi

Najväčšie tenisové podujatie na antuke konané tohto roku na
Slovensku  6. ročník turnaja Challenger Trophy 2011 v Trnave
sa uskutočnil tiež za partnerskej podpory značky MercedesBenz.
TEXT: PETER KRESÁNEK / FOTO: ARCHÍV MOTOR-CAR TRNAVA

T

urnaj s účasťou vrcholových
medzinárodných hráčov, s vynikajúcim prostredím a atmosférou v TC Empire Trnava
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potvrdil, že aj tenis patrí k športom, ktoré
na Slovensku zažívajú najväčší rozmach
a tešia sa vysokej popularite. Dotáciou
64-tisíc eur bol v týždni svojho konania

dokonca najvýznamnejším challengerovým turnajom v celej Európe. Profesionálny dohľad nad turnajom zabezpečoval
vo funkcii riaditeľa Karol Kučera – slo-

venská tenisová legenda a bývalý svetový
hráč TOP 10, ako generálny manažér
s ním spolupracoval Roman Šmotlák. Víťazom dvojhry turnaja sa stal španielsky
tenista Inigo Cervantes-Huegun. Vo finále si poradil so slovenským daviscupovým reprezentantom Pavlom Červenákom. Austrálsky tenista Colin Ebelthite s Čechom Jaroslavom Pospíšilom sú
víťazmi štvorhry. Vo finále zvíťazili nad
Bielorusmi Alexandrom Burym a Andrejom Vasilevským. „Som rád, že vozidlá
s hviezdou, medzi nimi modely C, E, R
a Viano ako official car zabezpečovali dopravu na tomto výnimočnom podujatí.
Mercedes-Benz bola tiež jediná automobilová značka, ktorá ho podporila. Návštevníci divácky atraktívneho turnaja
Challenger Trophy 2011 v Trnave sa zároveň mali možnosť zoznámiť tiež s celou

paletou prezentovaných mercedesov – od
triedy A až po SLS. Opäť sa tu potvrdila
spolunáležitosť hviezd. V tomto prípade
tenisových a motoristických,“ uzatvára
riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava
Ing. Branislav Uhlík.
V uplynulých ročníkoch turnaja Challenger Trophy v Trnave už štartovali
svojho času mnohí vynikajúci hráči ako
Alexandr Dolgopolov (20. miesto
na svete), Olivier Rochus (24. miesto
na svete), Jeremy Chardy (31. miesto
na svete), Sergiy Stakhovsky (31. miesto
na svete), Oscar Hernandez (48. miesto
na svete), Peter Luczak (64. miesto na
svete), Jan Hájek (71. miesto na svete),
ako aj slovenskí reprezentanti Michal
Mertiňák (12. miesto na svete), Dominik
Hrbatý (14. miesto na svete), či Lukáš
Lacko (60. miesto na svete). 

1 Tenisové hviezdy, ﬁnalisti dvojhry turnaja,
španielsky tenista Inigo CervantesHuegun
a slovenský daviscupový reprezentant
Pavol Červenák s hviezdami ciest.
2 Vozidlá značky MercedesBenz boli pre
verejnosť propagačne vystavené aj na
jednom z námestí v Trnave.
3 Účastníci slávnostného vyhodnotenia
6. ročníka turnaja Challenger Trophy 2011
v Trnave.
4 V rámci Challenger Trophy 2011 turnaja
sa uskutočnil aj turnaj partnerov
a osobností, kde pekné druhé miesto
vybojoval riaditeľ spoločnosti MotorCar
Trnava Ing. Branislav Uhlík na fotograﬁi
vpravo. K umiestneniu mu zablahoželal aj
generálny manažér turnaja Roman
Šmotlák vľavo.

3
4

1
2
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Najmenšie
veľhory
sveta

Pod Kriváňom.
58
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Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné a historické
zákutia. V nasledujúcich riadkoch vás oboznámime s naším najväčším
a zároveň aj najvyšším horstvom, v ktorom sa krása prírodnej scenérie
kombinuje s históriou a moderným pulzom života v ich predhorí. Vážení
priatelia, vitajte v TATRÁCH... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: ŠTEFAN KAČENA, PETER ŠKORŇA,
ALEXANDER JIROUŠEK, IIS
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Zrekonštruované
meštianske budovy
na sobotskom námestí
sú dnes vyhľadávanými
hotelmi a malebnými
penziónmi
s neopakovateľnou
atmosférou. Potvrdzuje
to aj interiér Penziónu
sv. Juraj.

Námestie
v Spišskej Sobote.

60

HVIEZDY CIEST 04/2011

T

atry, tiahnuce sa územím
dlhým až 55 km, si každého návštevníka získajú
svojou mohutnosťou, živelnosťou a krásou. Ich hrdo
sa týčiace zubaté kamenné vrcholy, hlboké
doliny, priezračné plesá, či voňavou farebnosťou kypiace tatranské lúky sú dôvodom na to, aby sa každý, kto sa s nimi
oboznámil, do nich neustále vracal a objavoval ich nové a nové tajomstvá. Vrátane
developerov, ktorí skôr než tajomstvá objavujú možnosti zmeny zonácie a výstavby
nových vkusných ubytovacích zariadení.
A tak sa – pokiaľ môžete – vyberte do
Tatier a ich okolia už teraz, kým máte
možnosť vidieť aj ich zatiaľ neporušenú
a voľne rastúcu a žijúcu faunu a flóru...

TROJJEDINÉ TATRY
Samotné Tatry sa skladajú z troch častí:
Vysokých Tatier, Západných Tatier a Belianskych Tatier. Prvé - Vysoké Tatry,
vďačia za svoj vznik ľadovcom. Najväčším z nich bol Bielovodský s dĺžkou
14 km a hrúbkou 280 m. Po ich ústupe
vznikli v kotlinách vytvorených ich čin-

nosťou plesá, ktorých je na slovenskom
území Tatier až 85. Vysoké Tatry sú aj
miestom viacerých vodopádov, akými sú
Vajanského, Kmeťov, Hviezdoslavov,
Obrovský vodopád, vodopád Skok či
Studenovodské vodopády a najvyššieho
Gerlachovského štítu (2 655 m). Najznámejšie tatranské štíty, ako napr. ,,národný vrch“ Kriváň (2 494 m), Končistá
(2 535 m) a Lomnický štít ( 2 632 m) sa
však nenachádzajú na hlavnom hrebeni,
ale na jeho južných rázsochách.
Západné Tatry sú druhým najvyšším pohorím Slovenska s najvyšším vrchom
Bystrá (2 248 m), viacerými jaskyňami,
či dvadsiatimi prevažne malými plesami
(Roháčske pleso, Vyšné Bystré pleso).
Posledné – Belianske Tatry – vzácne svojím botanickým bohatstvom, sú podstatne nižšie ako Vysoké Tatry. Ich
najvyšší štít je Havran (2 152 m). Nachádza sa v nich mnoho jaskýň, z ktorých je
pre verejnosť prístupná len Belianska jaskyňa. V Tatrách sa zatiaľ okrem developerov, cez Silvestra po rusky hovoriacich
turistov či pár turistických nadšencov vyskytuje aj vyše 1 300 druhov zástupcov

fauny a flóry, pričom najznámejšími
z nich sú karpatskí predátori ako líška
obyčajná, rys ostrovid, vlk dravý, medveď
hnedý, ale aj najznámejší symbol a endemit Tatier – kamzík vrchovský tatranský.

KLENOT MENOM
SPIŠSKÁ SOBOTA
V tesnej blízkosti Tatier a Popradu sa nachádza ozajstný turistický klenot – 752-ročná historická mestská pamiatková rezervácia Spišská Sobota – so svojím neporušeným stredovekým urbanistickým
charakterom. Jej námestie lemujú zrekonštruované meštianske budovy, ktoré sú
v súčasnosti z väčšej časti vyhľadávanými
hotelmi a malebnými penziónmi. K dominantám Spišskej Soboty patrí aj Kostol
sv. Juraja s hlavným neskorogotickým oltárom z roku 1516 z dielne Majstra Pavla
z Levoče, či renesančná zvonica z roku
1598. Mimochodom to, že Spišskú Sobotu
navštívila pred tromi rokmi britská kráľovná Alžbeta II., zrejme mnohí viete.
Bolo vám však známe aj to, že v roku 1474
pobudol v Spišskej Sobote kráľ Matej
Korvín na ceste do Spišskej Starej Vsi a že
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práve tu sa narodil Johann Brokoff –
autor sôch na Karlovom moste v Prahe?

znamne obohatili fond stredovekej nástennej maľby nielen na Spiši, ale na
celom Slovensku.

SRDCE POPRADU
Pokiaľ zídete z našich veľhôr do údolia,
nemôžete obísť Poprad a v ňom (teda
okrem turisticky najnavštevovanejších hypermarketov) aj nádherne zrekonštruovanú kultúrnohistorickú pamiatku
reprezentujúcu špecifický stavebný typ
spišských dvojlodí – románsky Kostol
sv. Egídia z 13. storočia. Pomenované po
ňom je aj celé priľahlé námestie. Jeho
nedávno odkryté nástenné maľby vý-

HURÁ DO HÔR!
Tatry sú nielen jedny z najmenších
veľhôr Európy a sveta, ale aj ideálne
miesto na šport, oddych, turistiku
a – romantiku. Tak v lete, ako aj v zime.
Ak ste už teda videli všetko, čo sa len
vidieť dá, a máte pocit, že vás už nič nedokáže prekvapiť, mali by ste si zbaliť
svoj ruksak, prípadne súpravu kufrov
Louis Vuitton a vybrať sa do hôr. Do Ta-

tier. Pretože – možno o tom neviete, ale
aj Tatry majú svoje nielen čarovné zákutia a tajomstvá. Každého druhu. Neváhajte – hory majú tú výhodu, že nevedia
rozprávať... 

ZAUJÍMAVÉ LINKY
www.aquacityresort.com,
www.poprad.sk, www.aquacity.sk,
www.tanap.org,
www.airportpoprad.sk, www.tatry.sk,
www.tanap.sk, ww.vysoketatry.com,
www.vysoketatry.sk, www.tatry.info.sk

ODPORÚČAME
Horúce zimné dobrodružstvo v nevšednom AquaCity Poprad
Vysoké Tatry a AquaCity Poprad sú výnimočným miestom, na ktorom je možné veľmi
jednoducho skombinovať zimnú dovolenku s typickými športmi, ako je lyžovanie
alebo bežky s aktivitami spájanými skôr s teplejším počasím  kúpanie v termálnych
bazénoch, adrenalínové jazdy na toboganoch, aquazorbing alebo relax vo vyhriatych
saunách s rôznymi sviežimi vôňami a ďalšími wellness službami. Na AquaCity je
fascinujúce aj to, že využíva ekologickú energiu, čím šetrí peniaze aj životné prostredie.
Pohodlné ubytovanie priamo v AquaCity ponúkajú hotely Seasons*** a Mountain
View****, umiestnené priamo v areáli. Termálny aquapark so svojimi 9 bazénmi a sau
novým svetom je otvorený celoročne. Počas Vianoc a Silvestra sú pre návštevníkov
pripravené rôzne atrakcie tak pre deti detská rozprávková krajina Fairy Land, detská
diskotéka, súťaže a pod., ako aj pre tínedžerov a dospelých silvestrovské kúpanie,
jarmok, karibské a havajské rytmy, tanečná laserová šou, ázijské orientálne tanečnice,
exotické masáže a pod.. À propos, počas tejto sezóny je možné nezabudnuteľné
chvíle strávené v zariadeniach AquaCity Poprad navyše spojiť s TOP športovým
zážitkom a pozrieť si kvalitné zápasy Kontinentálnej hokejovej ligy KHL slovensko
českého tímu HC LEV priamo v Poprade, len niekoľko metrov od AquaCity Poprad.
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Nový a atraktívny
parfum pre mužov

V

Cannes bol v polovici septembra slávnostne predstavený nový pánsky parfum
„Mercedes-Benz Perfume. The first fragrance for men“. Vôňu pre túto najhodnotnejšiu automobilovú značku sveta skomponoval renomovaný voňavkár
Olivier Cresp (Firmenich). Nová prémiová pánska vôňa z dielne Mercedes-Benz je moderná a nezameniteľná, kombinuje drevnaté nuansy s kvetinovou sviežosťou. Hlavový
podtón zdôrazňuje sviežosť kalábrijským bergamotom, citrónovou esenciou a talianskou
mandarínkou. Srdcový podtón tvorí teplo korenistá zmes z bourbonského korenia, muškátového orecha, fialky a galbánovej živice. Korenistý dozvuk vytvára parfum svojím
základným podtónom, ktorý charakterizuje okrem iného céder americký, vetiver a pačuli. Flakón je maskulínny, moderný a elegantný. Výrazná vôňa „Mercedes-Benz Perfume. The first fragrance for men“ vznikla v spolupráci s INCC Group a predávať sa
začne v prvom štvrťroku 2012 ako Eau de Toilette, After Shave, Deodorant, ako aj
Shower a Body Gel vo vybraných špecializovaných parfumériách. Svet vôní nie je pre
Mercedes-Benz neprebádaným územím: vlastné vône ponúkala spoločnosť na
prevoňanie modelov Maybach a Mercedes-Benz S 600 Pullman. Text a foto: DAIMLER AG

Polstoročnica Galérie mesta Bratislavy

G

aléria mesta Bratislavy zohráva (od roku 1961) už 50
rokov významnú úlohu pri
formovaní scény výtvarného diania
a prezentácie výtvarného umenia nielen v Bratislave, ale aj v celoslovenskom, česko-slovenskom i európskom
kontexte. Táto druhá najväčšia inštitúcia svojho druhu na Slovensku disponuje rozsiahlym zbierkovým fondom,

v ktorom nájdeme svetoznáme skvosty
ako Messerschmidtove charakterové
hlavy, diela Kolomana Sokola, Ladislava Gudernu, Mateja Kréna a ďalších slovenských umelcov, ktorí sa

presadili na svetovej scéne. O dlhodobo vysokej kvalite výstavnej činnosti
svedčia aj výstavy takých zvučných
mien vo svete umenia, akými sú
Alfons Mucha, Pablo Picasso či David
LaChapelle. Aj preto nie je náhodou,
že Galéria mesta Bratislavy za svoju
činnosť získala mnoho ocenení, akými
sú napr. Galéria roka 2007 a Galéria
roka 2010. Text: Denisa Zlatá / Foto: GMB

Najcennejšia značka
automobilov na svete

M

ercedes-Benz sa podľa hodnotenia renomovanej agentúry zaoberajúcej sa
návrhom značiek Interbrand Zintzmeyer & Lux v rebríčku „Best Global
Brands 2011“ umiestnil – podobne
ako to bolo aj uplynulý rok – na
12. priečke spomedzi 100 najhodnotnejších značiek sveta. Potvrdilo sa tým,
že ide o najcennejšiu európsku automobilovú prémiovú značku na svete.
A nielen to. Zaujímavou skutočnosťou

je aj fakt, že jej hodnota od roku 2009
neustále rastie, pričom – v porovnaní
s rokom 2010 – vzrástla o 9 % na sumu
27,455 miliardy dolárov! Uvedený rast
hodnoty značky Mercedes-Benz je
podľa autorov rebríčka spôsobený najvyššou spokojnosťou zákazníkov spomedzi všetkých sledovaných
a porovnávaných automobiliek a tiež
aj svojou optimálne zvolenou modelovou ofenzívou v posledných dvoch rokoch. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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Časť IV: Svet vôní a chutí

Pili ste už
dobrú kávu?

Stojíme za dverami, cez ktoré k nám doliehajú zvuky
neslušného sŕkania a pľuvania. Občas zaznie aj ostrejší tón
nejakého elektrického prístroja či tlmené hlasy rozhovoru.
Dvere vedú totiž do laboratória spracovateľského závodu,
kam priviezol farmár svoju úrodu kávy...
TEXT: ING. JAROSLAV ÚTLY, GENERÁLNY RIADITEĽ ATC-JR / FOTO: ATC-JR

1
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1 Vrecia kávy s vpichmi po odobratí vzoriek
2 Degustačná lyžička

3 Laboratórna pražiareň kávy
4 Degustátor pri svojom stole

2

V

stúpime dnu, aby sme videli, čo sa udeje predtým,
než pestovateľovi oznámia
výkupnú cenu za jeho produkciu.
Na stole je už položená vzorka privezenej kávy. Bola náhodne odobratá z viacerých vriec uložených na nákladnom aute.
Teraz ju zamestnanci laboratória ohodnotia a výsledok rozhodne o tom, koľko peňazí farmár utŕži. Bude to trvať okolo
jednej hodiny.
Na jednej strane stola sú vylúpané zelené zrná podrobené meraniu vlhkosti,
ktorá by mala byť v rozmedzí 9 % - 13 %
a na opačnom konci sú triedené podľa veľkosti. Čím je zrno väčšie, tým je považované za kvalitnejšie. Na triedenie sa
používajú sitá s kruhovými otvormi. Veľkosť ich priemeru je číslovaná a ako jednotka bola zvolená pre nás neobvyklá
miera: 1/64 palca. Ak máme v ruke sito
číslo 15, znamená to, že má otvory s priemerom 15/64 palca, čo je približne 6 mm.
V laboratóriu sa 300 g zelenej kávy preoseje cez sitá 14, 15, 16, 17, 18 a zaznamená sa percentuálny podiel jednotlivých
veľkostí. Je to dôležitý údaj, pretože pred
samotným exportom bude zelená káva
triedená podľa veľkosti a predávaná v rôznych cenových hladinách. V kávovom obchode sa toto triedenie nazýva screening.
V rôznych častiach sveta sa používa rozličné slovné označenie, a preto uvádzam
prehľadnú tabuľku triedenia (viď tabuľka
vpravo hore).
Teraz nám je už jasné, že ak kupujeme
kávu s názvom Kolumbia Supremo, tak
tento názov nie je výsledok práce marketingového oddelenia, ale označenie krajiny,
kde bola káva dopestovaná a veľkosti zelených zŕn, ktoré boli upražené. Ak vás lákajú veľkostné rekordy, určite si kúpte
kávu s názvom Maragogipe. Je to názov
odrody arabiky, ktorá má najväčšie zrná
na svete a jej screening je 20 a viac, čiže po
slovensky, kávové zrná pred upražením neprepadli cez otvory s priemerom 8 mm

4

3
1/64

mm

20
19.5
19
18.5
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8

8
7.75
7.5
7.25
7
6.75
6.5
6
5.5
5.25
5
4.5
4
3.5
3

palca

Klasifikácia

Stredná Amerika
a Mexiko

Kolumbia

Afrika a India
AA

Veľmi veľké
Superior

Supremo

Veľké

A

Stredné

Segundas

Malé

Terceras
Caracol

Excelso

B
C

Caracolli

PB

Škrupiny
Caracolillo

a po upražení majú veľkosť viac ako 1cm.
No ale pozrime sa, čo sa ďalej deje v laboratóriu. Vyzerá to tak, akoby sa zamestnankyne hrali na Popolušky. Pekne ručne
zrnko po zrnku preberajú odobranú
vzorku kávy a vyberajú z nej kamienky,
usušené stonky, čierne, polotmavé, polámané, prázdne a hmyzom nahryznuté
zrná. Množstvo a druh nájdených chýb
bude mať zásadný vplyv na celkové hodnotenie kávy. Sú chyby, ktoré sú menej závažné a mohli by sme ich nazvať estetickými, pretože neovplyvňujú výslednú
chuť šálky kávy, a sú chyby závažné, ktoré

výrazne vplývajú na chuť nápoja.
V strede miestnosti sa zatiaľ prestiera
stôl so šálkami uloženými do tvaru pyramídy, nad ktorej vrcholom sú umiestnené
misky. V strede stola je pohár s vodou
a šálka s postriebrenými lyžičkami. Všetko
nasvedčuje tomu, že o chvíľu tu prebehne
azda najdôležitejšia časť hodnotenia kávy,
ktorou je degustácia.
Výsledkom tohto testovania bude vytvorenie profilu kávy s popisom jej arómy,
chuti, kyslosti, tela, zostatkovej chuti
a celkovej vyváženosti.
O tom, že ľudia v tomto laboratóriu 
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5 Odložené vzorky výnimočných káv
6 Na dvore spracovateľského závodu

7 Laborantka v testovacom laboratóriu
v Kolumbii

zyka totiž rozlične reagujú na chuťové
podnety – špička jazyka je najviac citlivá
na sladké, okraje na kyslé a koreň jazyka
na horké. Pokiaľ testuje počas dňa príliš
veľa vzoriek, tak kávu vypľúva, aby sa nenarušili jeho degustačné schopnosti.
5

TERAZ STRUČNE POPÍŠEME,
ČO SI EŠTE DEGUSTÁTOR
ZAPISUJE DO FORMULÁRA:
Acidita alebo kyslosť, ktorá je považo-

6

7
sú naslovovzatí odborníci, svedčí aj na
 stene visiaci certifikát degustátora,

ktorý nemôže ani zďaleka získať každý.
Svet vôní a chutí je taký bohatý, že len tí
najvnímavejší a najcitlivejší ľudia prejdú
skúškami. Veď napríklad ak bežný človek
rozoznáva okolo 2 000 druhov vôní, tak
špecialisti až 10 000.

DEGUSTÁCIA
V laboratórnej pražiarni sa už dopražila
vzorka kávy a môžeme začať s jej degustáciou – takzvaným cuppingom. Na prípravu kávy na tento účel sa na jeden liter
vody použije 55 g hrubšie pomletej bledo
upraženej kávy, aby bolo možné odhaliť
aj defekty, ktoré pri tmavšom pražení zanikajú.
Degustátor ovonia zomletú kávu a zapíše si svoje pozorovania na hárok papiera
s predtlačeným cuppingovým formulárom
do kolónky vôňa. (Pre potreby degustácie
budeme to, čo cítime zo zomletej kávy,
označovať pojmom vôňa, a to, čo cítime
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zo zaliatej kávy, pojmom aróma.)
Kávu v šálkach zaleje horúcou vodou
s teplotou asi 94 °C. Na hodnotenie použije viac šálok rovnakej vzorky (napríklad
6), aby vylúčil náhodu. Ak by totiž degustoval kávu len z jednej šálky a práve do nej
by sa dostalo jediné zlé zrnko z celej várky,
vyhodnotil by kávu ako zlú, čo by nezodpovedalo realite.
Asi po 2 minútach degustátor naruší
povrch kávy predhriatou lyžicou. Nos má
pritom priložený celkom blízko k šálke,
aby zachytil najsilnejší výbuch uvoľnenej
arómy. Tomuto procesu sa hovorí aj
„otváranie kávy“ a je to ozajstný voňavý
zážitok. Do formulára si teraz zapíše bodové hodnotenie arómy a do poznámky
si zaznačí svoj opis.
Lyžičkou pozberá plávajúce zvyšky
kávy z hladiny, aby mohol pristúpiť
k hodnoteniu chuťových vlastností. Naberie kávu do lyžice a silno sŕkne do úst
tak, aby tekutina pokryla celý jazyk a cítil
tak všetky chute naraz. Rôzne časti ja-

vaná za veľmi cenenú vlastnosť. Nejde
však o kyslosť typu octu, ktorá je negatívna
a je prejavom nekvalitnej kávy, ale o kyslosť prítomnú v ovocí. Táto je zvlášť výrazná pri vysokohorskej káve a starnutím
ju káva postupne stráca.
Telo je vlastne pocit v ústach, ktorý by sa
dal vyjadriť ako plnosť, hutnosť či ťažkosť,
alebo naopak jemnosť či ľahkosť. Ľudia
často povedia o káve, že je silná a spájajú
to s obsahom kofeínu, ale zväčša ide práve
o tento výrazný a plný pocit v ústach,
ktorý nazývame telom kávy a vôbec nie je
priamoúmerný obsahu kofeínu.
Dochuť aj nejaký čas po vypití kávy
cítime v ústach jej chuť. Môže byť príjemná i nepríjemná, výrazná i jemná
a môže trvať dlhšie či kratšie. Práve to
degustátor hodnotí.
V kolónke vyváženosť sa káve pripíšu
body za harmóniu arómy i chutí, ktoré by
nemali obsahovať nepríjemné tóny.
Po tomto všetkom je farmárovi oznámené hodnotenie jeho kávy a výkupná
cena. Ak sa dohodne na predaji, jeho
úroda je zvážená a vyložená do skladu
spracovateľskej firmy, kde bude neskôr
prečistená, roztriedená a exportovaná
konečným odberateľom alebo na kávovú burzu.
Pokiaľ farmár priviezol do výkupu naozaj excelentnú kávu, tak vzorka z nej putuje do špeciálneho archívu výnimočných
káv, do takej malej kávovej siene slávy.
Pestovateľ môže svoju kávu prihlásiť aj
do prestížnej súťaže zvanej – Cup of Excellence, kde bude hodnotená medzinárodnou porotou. Víťazné kávy sú potom
predávané v aukciách. 

KLIKNI SI NA DOBRÚ KÁVU

10 €

,
KUPON
Ochutnajte gurmánske kávy z celého sveta

s DPH

Pri nákupe nad 40,-€ s DPH na www.dobrakava.eu si môžete uplatniť hodnotu kupónu.
Kód kupónu napíšte priamo do objednávkového formuláru. Kupón nie je určený na predaj. Za nevyčerpanú hodnotu kupónu nebudú vrátene
peniaze. Kupón je vlastníctvom spoločnosti ATC-JR, s.r.o., Vsetínska cesta 766, 020 01 Púchov. Platnosť kupónu je do 31. 3. 2012.
Kupón nie je možné uplatniť na dopravu, len na tovar.

kód kupónu:

COLUMBO
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Koh Samui – tropický
raj v Siamskom zálive
Predstavte si, že by ste chceli v zime ale, samozrejme, aj v lete
stráviť exotickú dovolenku na mieste, kde prekrásne piesočné pláže
s bielym pieskom lemované kokosovými palmami vytvárajú dokonalú
harmóniu relaxu uprostred nedotknutej tropickej prírody. Pokiaľ sa
vám to podarilo, dovoľte, aby sme vás privítali na thajskom ostrove
Koh Samui  v juhovýchodnej Ázii... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: AUTOR
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D

ostať sa do juhovýchodnej Ázie zo Slovenska je
možné hneď niekoľkými
spôsobmi – buď trasou,
akou sa do Ázie dostal
cestovateľ Marco Polo, alebo loďou dolu
Dunajom – až do Čierneho mora, a tak
po vode ďalej. Pokiaľ nemáte na cestu vyhradený čas niekoľko týždňov či mesiacov, existuje aj rýchla možnosť, a to
rakúskou leteckou spoločnosťou Austrian
(známou aj ako Austrian Airlines), ktorá
lieta z viedenského letiska Schwechat,
vzdialeného od Slovenska len niekoľko
minút cesty. A keďže Slovensko je takou
malou krajinou, že v rámci úspory nemáme ani národného leteckého prepravcu, toľko lietadiel či letušiek, je aj pre
pozdvihnutie nášho sebavedomia lepšie

povedať, že do sveta sa odlieta väčšinou
Austrianom z letiska Schwechat, ktoré je
situované neďaleko, či skôr – na predmestí Bratislavy...

3

TROPICKÉ TÉČKA
Tretí najväčší thajský ostrov, nachádzajúci sa v Siamskom zálive, je vďaka svojej
obmedzenej hotelovej kapacite jednou
z posledných nedotknutých oáz pokoja,
harmónie a oddychu. A, samozrejme, aj
nezabudnuteľnej zábavy v záhradných
reštauráciách a baroch… Z hlavného
mesta Bangkoku je vzdialený 530 kilometrov južným smerom a dá sa naň dopraviť
letecky z hlavného mesta v priebehu necelej hodiny. Mimochodom, pri predstave,
že u nás – na našom malom Slovensku sa
potravinová múková a cestovinová pomoc
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nevie dostať k adresátom za niekoľko
mesiacov, sa pri podávaní jedla a občerstvenia – počas 50-minútového letu
z Bangkoku na Koh Samui – milými
letuškami cítite ako v rozprávke...
Hneď po prílete na ostrov zistíte, že spĺňa
všetky požadované Téčka prvej pomoci:
je Tichý, je na ňom tropické Teplo, je po
ňom možný bezproblémový Transport,
návštevníkovi sú k dispozícii Tekutiny
všemožného druhu a chuti a vďaka povestným masážam je splnená aj požiadavka Tíšenia bolesti. Znalci Thajska
dokonca hovoria, že tých Téčok je na
ostrove oveľa viac...

KOMFORT A KVALITA
Keď sa už niekam rozhodnete desať
a viac hodín letieť, aby ste si oddýchli, rozhodujete sa podľa zásady, že kvalita kaž-
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dého dovolenkového pobytu nezávisí len
od krajiny, kam sa vyberiete, ale hlavne
od miesta, v ktorom sa ubytujete. V tejto
súvislosti sú náročným klientom k dispozícii na Koh Samui viaceré hotely a rezorty spĺňajúce tie najvyššie kritériá.
Vysoký štandard služieb a ubytovania,
kvalitná zážitková kuchyňa kombinujúca
a ponúkajúca domáce a svetové gastronomické špeciality (vegetariánske nevynímajúc), intimita a diskrétnosť priestoru
ponoreného do palmových hájov, priezračná voda, jedinečné pláže s bielym
pieskom, maximálna úroveň wellness &
spa, možnosť cvičenia jogy, meditácií – sú
samozrejmosťou takých hotelových zariadení, ako napr. šesťhviezdičkový hotel
CONRAD SAMUI, päťhviezdičkové hotely Renaissance Koh Samui, Anantara
Ghoput, Melati Beach Resort, či chariz-

matických hotelov Zazen Boutique Resost a hotela Kala.

ATRAKTÍVNE ATRAKCIE
Zárukou aktívneho relaxu sú aj prírodné
a duchovné atrakcie a zaujímavosti, ktoré
pobyt na Koh Samui ponúka. V prvom
rade je to Wat Phra Yai chrám Veľkého
Budhu s dvanásťmetrovou dominantou
ostrova – pozlátenou sochou Veľkého
Budhu, viaceré vodopády – napr. Hin Lad
či Na Muang, morský Národný park Mu
Ko Ang Thong - skladajúci sa zo 40 ostrovčekov s tropickým pralesom. Fotograficky
vďačnou atrakciou sú aj zaujímavo vytvarované skalné útvary pripomínajúce
mužské a ženské genitálie Hin-Yai (stará
mama) a Hin-Ta (starý otec) na juhu ostrova, ktoré sú podľa miestnych obyvateľov
skamenenými časťami tiel staršieho man-

DERTOUR I Deluxe

7
8

DOVOLENK A PR E
NAJV YŠŠIE NÁROK Y

Deluxe dovolenka
]DÿtQDWDPNGHVD
RVRELWRVŘVWUHWiYD
VMHGLQHÿQRVŘRX
želského páru, ktorých loď tu kedysi stroskotala.
A, samozrejme, keď ste už na Koh Samui,
nemožno obísť ani po americkom hercovi
Tomovi Cruisovi druhú najznámejšiu
osobu na svete, robiacu reklamu slnečným
okuliarom značky Ray Ban – mumifikovaného mnícha Phra Khru Samathakittikhun (resp. Dang Piyasila alebo aj Lounge
Por daenga). Keď tento mních zomrel vo
svojich 79 rokoch, sedel už 20 rokov v meditačnej pozícii. Jeho telo bolo mumifikované a aby sa mu ľudia nepozerali do
prázdnych očných jamiek, mnísi, ktorí sa
oňho starali, sa vynašli a na hlavu mu nasadili spomínané slnečné okuliare. V nich
je uložený v chráme Khuntram, na špeciálnej konštrukcii za špeciálnym sklom, chránený nielen pred nepredvídateľnými situáciami, ale najmä tropickým slnkom... 

1 Jemný biely piesok, intimita, diskrétnosť
a exotika– to sú pláže na Koh Samui.
2 Dekoračná socha s odrazom vo vode
hotela Bandara Resort navodzuje
príjemnú harmóniu.
3 Kamenný útvar pomenovaný Hin-Ta
(starý otec).
4 Priezračné more tyrkysovej farby
v kontraste s rozpáleným bielym pieskom
pláže – to je to, čo je pre Koh Samui
charakteristické.
5 Dvanásťmetrová pozlátená socha
Veľkého Budhu.
6 Viete si predstaviť príjemnejší pohľad
z bazéna na more, ako v hoteli Melati
Beach Resort?
7 Hotel Renaissance Koh Samui ponúka
aj exkluzívne vily s vlastným bazénom
s vírivkou a privátnou plážou.
8 Zazen Boutique Resort spĺňa tie najvyššie
nároky na vašu relaxáciu a meditáciu.

Všetkými zmyslami si vychutnávajte najjednoduchšie veci tohto sveta:

'HOX[H]iæLWRN
Perfektné spojenie neobyÿDMQpKRVQH]Y\ÿDMQëP

'HOX[HGRYROHQND
6ORERGDYäHWRNÿDVVYHWD
æLDGQHNRPSURPLV\

ZZZGHUWRXUGHOX[HVN

predstavujeme
EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Mercedes-Benz Driving Program

Dobrodružstvo
v plnom nasadení
TEXT: ANDREA PONTIKIS / FOTO: DAIMLER AG

P

re všetkých, ktorí milujú
autá, jazdu a dobrodružstvo,
ponúka počas celého roku
profesionálny tím Mercedes-Benz špeciálne pripravené
trate, nablýskané vozidlá a zaujímavý
sprievodný program. To všetko je zárukou dokonalého zážitku. V Laponsku je
atraktívna jazda ľadoborcom, nemôže,
samozrejme, chýbať ani návšteva
St. Clausa či nezabudnuteľná jazda na
sobom záprahu. Vo Švédsku si každého
dobrodruha a milovníka štyroch kolies
podmaní adrenalínové prevetranie sa
na snežných skútroch, jazdy na zamrznutom jazere a množstvo ďalších
nezabudnuteľných zážitkov a programov plných dynamiky, adrenalínu
a dobrodružstva. A to sú len čriepky
z toho, čo môžete na vlastnej koži zažiť
v rámci podujatí Mercedes-Benz Driving Program.
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V tejto súvislosti sme pre vás vybrali najlákavejšie a najzaujímavejšie pripravované

ponuky, ktoré sa stretávajú opakovane
s veľkým záujmom našich klientov. 

PROGRAMY ON ROAD
Zimné jazdy pri polárnom kruhu, Švédsko (4 dni) . . . . . . . . .január až marec 2012
Zimný tréning v Saalfeldene, Rakúsko (2 dni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .január 2012
Kurzy bezpečnej jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .celoročne

AMG DRIVING ACADEMY
AMG Winter Sporting Advanced, Švédsko (4 dni) . . . . . . . .január až február 2012
AMG Winter Sporting Pro 2012, Švédsko (4 dni) . . . . . . . . .január až február 2012
AMG jazdy na okruhoch Európy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .máj až október 2012

PROGRAMY OFF ROAD
Polárny kruh – Fly&Drive (6 dní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .marec 2012
Španielsko (13 dní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .jún 2012
Abu Dhabi Fly & Drive (7 dní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .september až október 2012
Strecha sveta (48 dní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .november 2012
Kompletnú ponuku Mercedes-Benz Driving Program vrátane termínov, cien a podmienok
nájdete na stránke www.mercedes-benz.sk alebo sa môžete informovať telefonicky na číslach 02/4929 4418, 0918/500 114.

štýl



Hotel Bankov – dokonalá
harmónia pokoja a elegancie
Na Slovensku je málo hotelových a reštauračných zariadení, ktoré sa
môžu pýšiť tým, že sa v nich snúbi história, príbeh, nezameniteľný
štýl, elegancia a vysoká úroveň poskytovaných služieb. Košický
hotel Bankov , ktorý je aj jedným z členov asociácie Historických
hotelov Slovenska, a je zároveň aj najstarším historickým hotelom
na Slovensku od roku 1869, takým hotelom je... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: ARCHÍV

A

ko uviedol majiteľ hotela Ing. Marián Miškov:
,,Hotel Bankov je miestom, ktoré využívajú tak
biznismeni na obchodné
a neformálne stretnutia, firmy na semináre a večierky, ľudia na svadby, ako aj
rodiny s deťmi a mladé páry, hľadajúce
v hoteli intimitu nerušeného súkromia
a v okolitej prírode ničím nefalšované čarokrásne romantické zákutia a miesta na
kvalitný relax, pokojnú a nenáročnú prechádzku.“ A nielen to. Vyhľadávaným je
aj útulný wellness priestor s bazénom
a dvoma saunami. V letných mesiacoch
je obľúbeným miestom Košičanov najmä
pekná a priestranná letná terasa. Podľa
slov M. Miškova tak využívajú hotel nielen mladé páry, ktoré práve tu chcú prežiť

nezabudnuteľné romantické chvíle pri
sviečke, čaši vína a kytici ruží, ale obľube
sa tešia aj pri biznis klientele – a to najmä
ich tri salóniky rôznej veľkosti a štýlov
– golfový, keďže neďaleko hotela je situované aj golfové ihrisko Alpinka, rokovací
a Rotary salónik. Pýchou hotela je reštaurácia a kaviareň Lujza, nesúce meno
po krásnej Lujze Kraft, žijúcej na Bankove vo vedľa hotela stojacom letohrádku
Villa Lujza – na prelome 19. a 20. storočia. Unikátom je aj to, že v jej priestoroch
hrá až trikrát týždenne živá hudba, pričom štvrtkový večer patrí džezu, piatkový
romantickému klavíru a nedeľné popoludnie evergreenom. Práve atmosféru
a širokú ponuku jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne a povestné hotelové
dezerty obľubuje nielen klientela z Košíc

a okolia, ale – ako sme sa aj osobne presvedčili – aj obchodní a zahraniční návštevníci. Tí podľa ich slov oceňujú
a uprednostňujú nedocenenú historickú
hodnotu a atmosféru takéhoto ubytovania. Hotel Bankov ponúka klientom
okrem pokoja, prírody, noblesy
a atmosféry aj 17 izieb Standard, 8 klimatizovaných izieb Superior, 2 klimatizované izby DeLuxe, jeden Business
apartmán a jeden Prezidentský apartmán. Ako sme sa dozvedeli, v minulosti
do hotela Bankov chodieval a aj o ňom
písal aj „košický Kafka“ – svetoznámy
a jeden z najprekladanejších spisovateľov
Sándor Márai. Zrejme vedel oceniť
kvalitu. Nakoniec, presvedčte sa o nej aj
vy sami... 
Viac informácií na www.hotelbankov.sk
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ASUS Eee Pad
Slider SL101
Najpokrokovejší tablet tohto roka

Asus pokračuje v produktovej ofenzíve kreatívne vyhotovených
tabletov. Model Eee Pad Slider je ultimatívny multimediálny tablet
s plnohodnotnou klávesnicou a skutočným USB portom. Práve tieto
dva prvky robia z klasického tabletu pre tínedžerov vhodné riešenie
aj pre pracovne vyťažených. TEXT: ERIK STRÍŽ / FOTO: ASUS

M

odel Slider je druhým
produktom série Eee
Pad. S prvým z nich
s postmoderným názvom Transformer ste
sa mali možnosť zoznámiť v predchádzajúcom vydaní Hviezd ciest. Transformer
ponúka odoberateľnú dokovaciu stanicu
ku klasickému Android tabletu, model
Slider ju má v sebe zabudovanú. To sa
odrazilo na hrúbke a váhe tabletu, Eee
Pad Slider je preto určený skôr do rúk
mužom, prípadne ženám, ktoré sú zvyknuté nosiť so sebou ťažšiu kabelku väčších rozmerov.
Vysúvanie spodnej časti tabletu s klávesnicou je spočiatku náročné, po pár
dňoch aktívneho používania si však uvedomujeme, že pre túto na prvý pohľad
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nepraktickú konštrukciu existuje podstatný argument – v žiadnom prípade
nehrozí samovoľné alebo nechcené vysunutie klávesnice. Klávesnicu sme používali len pri písaní dlhších správ a na
mieste, kde sme mohli tablet položiť na
stôl. Vtedy sme ocenili aj možnosť pripojiť do USB portu notebookovú myš, pracuje sa s ňou síce inak než pri
Windowse, kurzor myši v prípade Androidu nahrádza prst, ktorým by sme sa
inak dotýkali displeja. Na prehliadanie
on-line obsahu a krátku e-mailovú odpoveď sme si vystačili s praktickejšou virtuálnou klávesnicou na displeji.

PREDNOSTI A VÝHODY
Eee Pad Slider pracuje na operačnej
platforme Android Honeycomb

3.2, ktorá patrí medzi dva najprogresívnejšie operačné systémy pre tablety na
svete. Dnes, po uvedení Androidu verzie
4, je možné na túto vyššiu verziu upgreadovať aj Eee Pad Slider. Prednosťou Androidu pre tablety je špičkové grafické
vyhotovenie prostredia, dynamické vizuálne efekty, vynikajúci internetový prehliadač s podporou utajeného
prehliadania a softvérová rozšíriteľnosť
o aplikácie z Marketu, ktorých je viac
než tristotisíc. Základom tabletov s Androidom je však aktívna komunikácia
cez internet a pokročilá správa Google
účtov. S pomocou Wi-Fi pripojenia,
ktoré je dnes dostupné prakticky všade,
Eee Pad Slider umožňuje v plnej miere
spravovať e-mailové kontá, sťahovať
a prehliadať prílohy správ, tvoriť nové

dokumenty vďaka preinštalovanému balíku Polaris Office a plnohodnotne sledovať obsah on-line médií. Vďaka
desaťpalcovej uhlopriečke multidotykového IPS displeja s vysokým rozlíšením
1280 x 800 bodov je možné spravovať aj
facebookové firemné stránky a okamžite
tak fanúšikom značky sprostredkovať
aktuálne informácie. Okrem toho, že Facebook pracuje v internetovom prehliadači, je dostupný aj ako samostatná
aplikácia so štandardnou funkčnosťou,
ale značne zjednodušeným prístupom.
Graficky detailne spracované 3D prostredie domácej obrazovky, ako aj výkon
zaťažujúce aplikácie a hry, si vyžadujú

nadštandardne výkonný čipset. Eee Pad
Slider je vybavený dvojjadrovým 1 GHz
procesorom Nvidia Tegra 2 s grafickým
akcelerátorom a funkciou SRS Sound
pre zlepšenú reprodukciu zvuku. Tieto
parametre sa podieľajú na mimoriadne
rozsiahlej použiteľnosti, ktorá počíta aj
s prehrávaním Full HD videa a excelentným multitaskingom. Hraví zákazníci tento výkon využijú pri hraní hier,
ktoré sú pre platformu Android na vysokej úrovni. Tie využívajú výhody multidotykového displeja a pohybového
senzora, čím vytvárajú úplne novú
hernú skúsenosť. Mnohé z aplikácií, napríklad Skype, využívajú aj prítomnosť

kamier, ktoré sú v tomto tablete dve –
jedna pre videohovory, druhá s rozlíšením 5 Mpx a automatickým zaostrovaním. Aj keď sa Eee Pad ako fotoaparát
netvári, nachádza množstvo spôsobov
kreatívneho využitia.

NEW GENERATIONS
Čas, keď boli tablety len zbytočným segmetnom spotrebnej elektroniky, je minulosťou. Asus Eee Pad Slider stojí na čele
novej generácie tabletov, ktoré tvoria významnú konkurenciu malým notebookom
a ich použitie je v zásadnej miere ešte širšie. Cena Eee Pad Slider sa pohybuje na
úrovni do 500 eur vrátane DPH. 
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Vyhrajte svoj boj
s nástrahami zimy!
Zimné mesiace si vyžadujú nielen ,,prezutie“ pneumatík na vozidle
či doplnenie nemrznúcej zmesi do ostrekovačov  ako sme o tom
písali v uplynulom čísle, ale aj ďalšiu preventívnu starostlivosť o vaše
vozidlo. Viac o nej nám porozprával Ľudovít Macúch, vedúci
popredajných služieb MotorCar Banská Bystrica, spol. s r.o.
TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: EDUARD GENSEREK

V

zime sa často stretávame
s problémom zahmlievania čelného skla vodiča či
vznikom námrazy na
ňom. ,,Na sklách vozidla
sa vyzrážaním vlhkosti zo vzduchu vytvárajú mikroskopické kvapky, ktoré následne spôsobujú ich zahmlievanie. Aby
vodiči predišli uvedenému javu, je veľmi
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dôležité pred zimou vymeniť peľový filter.
Taktiež – v rámci prevencie – odporúčam
vymeniť rohože za gumové. Pokiaľ totiž
s vozidlom stojíme vonku v mrazoch,
voda z obuvi zamŕza, pričom po naštartovaní auta a jeho zahriatí dochádza k jej
vyparovaniu, a tým aj následnému vyzrážaniu na sklách vozidla,“ uviedol na
margo problematiky Ľudovít Macúch.

Podľa neho je vhodné si dať vozidlo
aspoň dvakrát za zimu poriadne vysušiť
zvnútra vo vykúrenej garáži, alebo aspoň
nejakým ohrievačom, resp. sušičom. Taktiež netreba zabúdať na to, že čím sú sklá
špinavšie, tým je zahmlievanie väčšie. Aj
preto je dôležité si dávať vozidlo pravidelne čistiť aj zvnútra – najlepšie v sieti
autorizovaných servisov, ponúkajúcich aj

tieto služby. Čo však v prípade, keď sa
nám napr. na čelnom skle vytvorí námraza? Mnohí ju zvyknú zotierať pomocou nemrznúcej zmesi v ostrekovačoch
a stieračov... ,,To je strašná chyba!“ prízvukuje banskobystrický mercedesácky vedúci popredajných služieb a pokračuje:
,,Ničí sa tak zbytočne povrch stieračov.
Oveľa rozumnejšie je naštartovať motor,
prepnúť ventilátor na maximálny výkon,
spustiť vyhrievanie čelného a zadného
skla a prípadne škrabkou očistiť sklá
zvonka. Pokiaľ nie sú teploty extrémne
nízke, je možné použiť aj rôzne rozmrazovacie prípravky. A propos, stierače. Tie by
sa mali vymieňať aspoň raz ročne – už na
jeseň, pretože so zimnými mesiacmi prichádzajú krátke dni, počas ktorých sa
väčšinou jazdí v tme, resp. v daždi alebo
počas sneženia. Práve vtedy dostávajú
stierače najviac zabrať, a preto by mali byť
nielen kvalitné, ale aj nové, aby sa pred-

išlo riziku možnej kolízie počas jazdy,
resp. havárie.“ Ako ďalej prízvukuje,
všetci vodiči by nemali zabúdať na to, že
v ich vozidle by nemali počas zimných
mesiacov chýbať veci, akými sú napr.
šrabka na ľad, metlička na sneh, kábel na
dobíjanie batérie, súprava snehových reťazí počas ciest do horských alebo severských regiónov, zimné rukavice a teplá
zimná bunda pre prípad poruchy, teplá
prikrývka pre prípad, že vozidlo na dlhší
čas uviazne napr. v zápche, baterku a najlepšie aj signalizačné svetlo pre prípad
núdze. Zaujíma nás tiež, ako je to so zamŕzaním dverí v zime: „Osobne som sa
nestretol s tým, aby na mercedesoch
v zime zamrzli dvere. To musí zrejme ísť
o nejakú inú značku vozidla, pretože pri
výrobe mercedesov sa používajú také materiály a také konštrukcie tesnení, že sa to
jednoducho nestáva,“ vysvetľuje s úsmevom Ľudovít Macúch a pokračuje: ,,Po-

dobne je to aj s kľúčmi. Samotná konštrukcia kľúčov na vozidlách Mercedes-Benz neumožňuje zamŕzanie zámku,
pretože sa dvere otvárajú diaľkovo. Mercedesy – teda na rozdiel od mnohých iných
vozidiel už klasické kľúče nepoužívajú –
ak, samozrejme, nepočítame zaň
planžetu, ktorou sa dajú otvoriť dvere
pri núdzovom otvorení vozidla...“
Čo teda dodať na záver? Vari len to, že
v rámci autorizovaných servisov značky
Mercedes-Benz sa počas pravidelných
servisných prehliadok už pred príchodom zimy vykonávajú aj preventívne
kontroly a prehliadky vozidla podľa všetkých odporúčaní výrobcu. Zároveň sa tu
používajú len kvalitné a originálne materiály, a tak je aj riziko ich poškodenia či
poruchovosti minimalizované.
Viac informácií o možnostiach využitia servisných služieb a pod. na
adrese: www.mercedes-benz.sk 

Staňte sa držiteľom kreditnej karty MercedesCard a získajte
automaticky:
Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované
na Slovensku
Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
7 % zľavu na darčekové predmety Mercedes-Benz
Bezplatný vstup do Mercedes-Benz múzea v Stuttgarte
V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahraničí
navýšenie úverového limitu
10 % zľavu na krátkodobé zapožičanie vozidiel
spoločnosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.
Zvýhodnené ceny kurzov bezpečnej jazdy
– škola šmyku.

•
•
•
•
•
•
•

MERCEDESCARD

V prvom roku využívate pritom kartu
bez poplatkov!
V spolupráci s našimi domácimi aj zahraničnými partnermi zahŕňa karta aj celý systém
ďalších zliav – na ubytovanie, prenájmy
áut, služby či výrobky vybraných značiek.
Pre záujemcov je ku karte k dispozícii aj celoročné komplexné
cestovné poistenie s možnosťou špeciálneho pripoistenia pre
hráčov golfu.

– pre Vás a Vašich blízkych

V

yužívajte výhody, ktoré Vám prináša kreditná karta
MercedesCard.
Kreditná karta s trojcípou hviezdou je určená pre
každého majiteľa vozidla značky Mercedes-Benz. Vlastniť
MercedesCard neznamená iba disponovať ďalšími
finančnými prostriedkami za omnoho výhodnejších
podmienok, ale aj celý rad doplnkových výhod a zliav.
A navyše rovnaké výhody môžu využívať aj Vaši blízki –
stačí požiadať o vydanie dodatkových kariet MercedesCard.

Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vrátane žiadosti o vydanie karty nájdete na našej stránke www.mercedesbenz.sk/Mercedescard. Vaše prípadné otázky radi
zodpovieme aj telefonicky na číslach:
02/4929 4418, 0918/ 500 114.
www.mercedes-benz.sk/Mercedescard
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Žiaci z 1.C zo Základnej školy J. G. Tajovského v Senci.

Nekonečná fantázia
a kreativita detí
Keď sme v uplynulom čísle vyhlásili súťaž  v spolupráci so Študijným
centrom BASIC, n.o., v Bratislave, netušili sme, že sa do nej s takou vervou
a odhodlaním zapojí toľko detí. TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: ŠTUDIJNÉ CENTRUM BASIC, N.O

Víťazná kresba Ellky Grambličkovej zo Senca
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Víťazná kresba Marka Martinkoviča zo Senca

Víťazná kresba Samuela Osvalda z Bratislavy

Žiaci z 1.D zo ZŠ Pavla Marcelyho, z Drieňovej ulici 16 v Bratislave.

O

tom, že detská fantázia
a predovšetkým kreativita nepozná hraníc, sme
sa presvedčili, keď sme
uvideli to obrovské
množstvo prác detí. Aj preto sme sa rozhodli, že na tejto dvojstrane vám priblížime nielen samotných autorov skvelých
a inšpirujúcich návrhov a riešení toho,
ako by mali vyzerať autá značky Mercedes-Benz v roku 2050, ale aj niektoré
z množstva návrhov. Do súťaže sa zapojili
deti zo Základnej školy J. G. Tajovského
v Senci z 1.C triedy pod vedením pani

učiteľky Mgr. Evy Demčákovej a deti
z 1.D zo ZŠ Pavla Marcelyho, z Drieňovej
ulici 16 v Bratislave pod vedením pani
učiteľky Mgr. Anity Holej.
A hoci bolo zo všetkých prekrásnych a výnimočných prác len veľmi ťažké vybrať
víťazné, porota sa nakoniec – vo veľmi
dlhom rozhodovaní rozhodla, že víťazmi
sa stávajú za ZŠ J. G. Tajovského v Senci
v kategórii dievčat - Ellka Grambličková
a v kategórii chlapcov Marko Martinkovič. Z prvého miesta sa v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave tešil Samuel Osvald.
Súťaž sa vydarila a spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia by sa v tejto súvislosti
veľmi rada poďakovala obetavým učiteľkám Mgr. Eve Demčákovej a Mgr. Anite
Holej za ich zanietenosť pri zapojení sa
do súťaže a taktiež aj samotným súťažiacim deťom – za ich invenciu, nasadenie
a kreativitu. Zároveň ďakujeme Ing. Evke
Eršekovej a Erike Botlíkovej zo Študijného centra BASIC, n.o., za skvelý nápad
a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj
v budúcnosti. 

Poďakovanie
Touto cestou Študijné centrum Basic,
n.o., ďakuje spoločnosti MercedesBenz
Slovakia za spoluprácu, pomocou ktorej
sa mohla rozvíjať detská fantázia.
Na základe súťaže „Ako bude vyzerať
MERCEDES v roku 2050“ deti nakreslili
krásne nápady áut a tri z týchto detí boli
ocenené peknými cenami.
Urobili sme spoločne deťom veľkú
radosť. My sme sa obohatili o detské
nápady záchranárskych mercedesov,
mercedesov vyrábajúcich dúhu, aby boli
všetci ľudia šťastní, mercedesov, ktoré
chodia po vode a pod. V deťoch sa
skrýva nádherný svet a aj preto zvlášť
ďakujeme pani Ing. Ingrid Janečkovej za
to, že nám pomohla tento svet objaviť.
Študijné centrum Basic, n.o., praje značke
MercedesBenz ešte veľa spokojných
a úspešných klientov.
Ing. Evka Eršeková
Študijné centrum BASIC, n.o.
Karpatská 2, YMCA, Bratislava
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Jagavé
unikáty
Šperk dnes vnímame ako ozdobný
predmet osobnej spotreby vyrobený z drahých
kovov, drahokamov či iného materiálu, ktorý má najmä
dekoračnú funkciu. Viete však, že v minulosti mali šperky
hlavne úlohu platidla? Taktiež sa stali symbolom
spoločenského postavenia ich nositeľa. Podnes sa im
pripisujú aj ochranné a liečivé schopnosti. Nuž a šperk tiež
odpradávna najmä ženy oceňujú ako ten najkrajší darček...
Niekoľko unikátnych šperkov, osobitne teraz v predsviatočnom
období, prinášame z ponuky slovenských klenotníctiev Briliant
Bratislava, Dunajská 5; Trenčín, Vajanského 3; ZOC MAX v Trenčíne
a Prešove; Žilina, Bottova 2; OC Hypernova v Sp. N. Vsi opäť aj
na stránkach Hviezd ciest. TEXT: Mgr. MARTIN MIKUŠ / FOTO: ARCHÍV BRILIANT
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UNIKÁTNY SET Z CITRÍNOV
S BRILIANTMI
Žiarivé slnečnicové až sýte medové odtiene
citrínov z brazílskych a bolívijských ložísk
s celkovou hmotnosťou takmer 85 karátov
v kombinácii so 122 briliantmi vytvárajú
dojemný, priam rozprávkový klenot. Súprava je vyrobená v 18-karátovom žltom
zlate, pozostávajúca z drahých kameňov
brúsených do tvaru slzy v deviatich rôznych veľkostiach tak, aby dotvorili elegantný súlad centrálnych kameňov
s náhrdelníkovou časťou. Centrálne citríny
náhrdelníka využil klenotník dizajnér ako
podklad pre náušnice, z ktorých každá je
tvorená dvomi protiľahlo uloženými a farebne kontrastnými citrínmi, kde spojitú
líniu dotvára rad briliantov v tvare písmena S. Tento unikátny klenot je určený
najmä pre výnimočnú príležitosť.
Cena 10 900 eur.

PAPAGAYO (JEDINÝ KUS)
Unikátna brošňa je navrhnutá z precízne
a na mieru nabrúsených štyroch rôznych
drahých opálov zo svetoznámeho austrálskeho ložiska Coober Pedy, ktoré sú
doplnené 124 bezfarebnými briliantmi
vysokej kvality a jedným unikátnym, prírodným „fancy“ žltým diamantom,
ktorý stvárňuje žiarivé oko tohto neprehliadnuteľného „papagayo“. Brilianty
použité na jeho zhotovenie boli vyberané
v 27 rôznych veľkostiach tak, aby dokonale ucelili farebnú kulisu tohto šperku.
Precízne spracovanie je zdôraznené použitím čierneho ródia, ktoré bolo nanesené špeciálnou technológiou na povrch
bieleho 18-karátového zlata. Ide o absolútny unikát, ktorý bol vyrobený ako jediný kus a ktorý aj v dôsledku jedinečnej
skladby drahých opálov nie je možné zopakovať. Dokonalý tip na darček pre
dámu s náročným a vycibreným vkusom, ktorá ocení unikátnu dizajnérsku
prácu. Cena 9 225 eur.

AMET YSTOVO-GR ANÁTOVÁ
BRILIANTOVÁ SÚPRAVA
Z ANTVERP
Súprava klenotov plná žiarivých farieb,
ktorá patrí k najvýraznejším dizajnovým
prvkom tohtoročnej vianočnej sezóny, je
výsledkom spojenia prekrásnych ametystov pochádzajúcich zo svetoznámych
brazílskych ložísk a dvoch odrôd granátu – krvavočerveného almandínu a ružovkastého rodolitu, ktoré boli brúsené
v prestížnych brusiarňach belgických
Antverp s presnosťou na desatiny milimetra tak, aby ich bolo možné uložiť jedinečným spôsobom v absolútnej
harmónii farieb. Hmotnosť farebných
drahých kameňov je neuveriteľných 42
karátov. Výsledný exkluzívny dojem
tohto klenotu podčiarkuje 155 briliantov
s celkovou hmotnosťou takmer dva a pol
karátu. Všetky drahokamy sú zasadené
v žiarivom žltom odtieni zlata typu
chiaro a súčasťou náhrdelníka je štýlová
trojitá reťaz. Decentný klenot, ktorý je
vďaka svojmu jedinečnému stvárneniu
ideálnym doplnkom sebavedomej ženy
na prestížny ples i významné obchodné
stretnutia. Cena súpravy 7 830 eur.
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štýl

FLOR DE MAR
Prsteň s výstižným názvom Flor de Mar
stvárňuje kvet tvorený juhomorskou perlou snehobielej farby s priemerom viac
než 10 mm s okvetnými lístkami z bieleho 18-karátového zlata osadenými 112
dokonale priehľadnými briliantmi. Prsteň
je k dispozícii tiež vo farebnej kombinácii
žltého zlata a zlatistej juhomorskej perly
alebo i s čiernou tahitskou perlou. Tento
dominantný klenot je ideálnou súčasťou
každodenného života esteticky náročnej
ženy a v kombinácii s náušnicami a náhrdelníkom z rovnomennej súpravy je
taktiež ideálnym doplnkom vznešenej
róby na prestížnom spoločenskom podujatí. Cena prsteňa od 3 100 eur, cena celej
súpravy od 13 600 eur.
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SÚPRAVA S MODERNÝM
VÝBRUSOM MARKÍZA

TRILIANT Z TANZANITU
V ZLATE S RÓDIOM

Obľúbený kvetový motív tvoriaci základnú dizajnovú charakteristiku tejto
súpravy je vyhotovený v klasickej žltej
farbe zlata v kombinácii s 32 prírodnými
sýtočervenými granátmi a ruženínmi
v zamatových odtieňoch svetloružovej
farby. Všetky drahé kamene majú moderný výbrus typu markíza. Zasadené
brilianty dotvárajú celkový luxusný
dojem tohto výnimočného klenotu.
Cena 3 110 eur.

Skvost spomedzi klenotov, prsteň s prekrásnym sýtomodrým tanzanitom, pomenovaným práve podľa známych ložísk
v Tanzánii, vo farbe deep blue s hmotnosťou 5,68 karáta a s dokonalým výbrusom v tvare triliant, ktorý vytvára z tohto
klenotu absolútny unikát. Centrálny tanzanit je doplený 267 briliantmi s hmotnosťou 1,26 karátu. Všetky drahokamy
sú zasadené v 18-karátovom bielom zlate
s precíznou povrchovou úpravou vzácnym kovom ródiom vo vysokom lesku.
Cena 8 718 eur.

štýl

1

3

4

2

1 Deti najskôr na parkovisku v bratislavskom lesoparku Železná
studienka vystrúhali ležérnu pózu a testovanie Éčka sa mohlo začať...
2 Neboj sa, keď si ťa dokážem vycvičiť, možno mi dajú to auto aj
šoférovať...  ubezpečoval francúzskeho buldočka Samka jeho
malý kamarát.
3 Okrem zážitku ,,z adrenalínovej jazdy“ si deti odnášali
aj symbolické darčeky od spoločnosti MotorCar Bratislava.
4 Predajca, známy tanečník z televíznej šou Let’s Dance a v ten
deň aj vodič Éčka  Štefan Čermák bol zárukou toho, že jazdy
mali švih a napätie.

Splnené sny a túžby detí
Detské túžby a sny sú nenapodobiteľné a krásne predovšetkým tým, že
sú vo svojej podstate odzbrojujúco nevinné, ušľachtilé a čisté. Sú vzácne.
A hoci sa dospievaním postupne vytrácajú a zreálňujú, neodmysliteľne
patria k zdravému vývoju každého dieťaťa... TEXT: PETER ŠKORŇA / FOTO: AUTOR

P

ráve toto bol dôvod, prečo sa
Veronika (jej druhé meno na
jej vlastnú žiadosť neuvádzame) rozhodla mailom
osloviť spoločnosť Motor-Car
Bratislava, spol. s r.o., s prosbou splnenia
sna pár deťom z Detského domova Studienka - Centra sociálnych služieb, ktorý
je mimochodom jediným a najstarším
zariadením svojho druhu v Bratislave.
Len tak – nezištne. ,,Každý si snívame
svoje sny. Tak my dospelí, ako aj tie najmenšie deti. A prečo nepomôcť aspoň na
chvíľu naplniť aspoň takouto formou
túžby deťom? Zvlášť, ak ide o deti, ktoré
vedia, čo je to odriekanie a drsnejšia
strana reality?“ – poznamenala Veronika
počas nášho rozhovoru na začiatku bra-
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tislavského lesoparku Železná studienka,
kde sme sa stretli na parkovisku so šiestimi deťmi a ich dvoma vychovávateľmi.
Aby sme však boli presní, „siedmym statočným“ – vzrastom malým, ale zato
o to nebojácnejším – bol francúzsky buldoček Samko. Samozrejme, že deti už na
Železnú studienku priviezol veľkokapacitný Sprinter, avšak bezhraničný detský
obdiv si vyslúžil až príchod najnovšieho
modelu čierneho Mercedesu-Benz triedy
E cabrio. Práve s jeho príchodom deťom
z ich uhrančivých pohľadov priam sršalo
nefalšované očakávanie, napätie a, samozrejme, túžba po dobrodružstve. Dokonca túžba povoziť sa bola taká veľká,
že aj deťom známy vodič - predajca spoločnosti Motor-Car Bratislava a známy

tanečník z televíznej šou Let’s Dance –
Štefan Čermák ešte ani len nedokončil
otázku, kto sa chce ako prvý povoziť a už
boli v Éčku usadení prví traja adepti.
A tak, pokiaľ sme si pred začiatkom
akcie mysleli, že koncom októbra sa
nedá takmer celé dopoludnie užívať adrenalín z jazdy v kabriolete so sklopenou
strechou, Majka, dvaja Patrikovia, Kristián, Marcel, ako aj ich dvaja vychovávatelia Tatiana a Martin – nás z našej
mylnej predstavy veľmi rýchlo vyviedli.
Dôvod, prečo to tak bolo, bol prostý –
aspoň na pár hodín sa stali naozajstnými
hrdinami svojich snov a aj vďaka striebornej hviezde sa tak symbolicky na
chvíľu priblížili k svojim pretekárskym
hviezdam na štyroch kolesách... 

spektrum

Očakávania Daimlera:
lepšie výsledky ako vlani

N

emecká automobilová skupina Daimler dosiahla v treťom štvrťroku 2011 celosvetovo odbyt 525,5 tisíca osobných a úžitkových vozidiel, čo je oproti rovnakému
obdobiu vlani jedenásťpercentný nárast. Obrat skupiny tiež vďaka
tomu vzrástol o päť percent na 26,4 miliardy eur.
Skupina výrazne investovala najmä do zmien produktového mixu
a do nových modelov, pričom do kvartálnej kalkulácie zahrnula
okrem iného i mimoriadne efekty, ako sú náklady vyplývajúce zo
zníženia účtovných hodnôt svojich podielov v Renaulte a Kamaze
v dôsledku silného poklesu burzových kurzov a náklady súvisiace
s japonskou katastrofou.
Prevádzkový zisk Daimlera v dôsledku takýchto nákladov
oproti vlaňajšiemu tretiemu štvrťroku poklesol o 18,61 percenta na
1,97 miliardy eur. Po odpočítaní mimoriadnych efektov by
prevádzkový zisk vzrástol oproti tretiemu kvartálu minulého roka
o 4,35 percenta na úroveň 2,11 miliardy eur. Tohtoročný kvartálny
hospodársky výsledok tak predstavoval 1,36 miliardy eur, čo je
oproti rovnakému obdobiu vlani o 15,53 percenta menej. Zisk na
jednu akciu pritom dosahoval 1,21 (vlani 1,44) eura.

„Spoločnosť Daimler pracoDieter Zetsche
vala aj v treťom štvrťroku veľmi
úspešne. Všetky oblasti obchodnej činnosti sa vyvíjali
podľa očakávania,“ uviedol
k uvedeným výsledkom predseda predstavenstva Daimler
a vedúci divízie Mercedes-Benz
Cars Dr. Dieter Zetsche. Ako
ďalej zdôraznil: „Naša spoločnosť je na tom v jubilejnom roku
veľmi dobre, disponuje naozaj zdravou bilanciou. Všetky oblasti
obchodnej činnosti sledujú veľmi dôsledne svoje ciele a sú plne
v kurze. Zároveň sme oveľa flexibilnejší ako kedykoľvek predtým,
aby sme mohli rýchlo reagovať na budúci vývoj. Naďalej počítame s prevádzkovým ziskom skupiny, ktorý bude veľmi výrazne
nad úrovňou vlaňajšieho roka.“
Celkové očakávania Daimlera pre rok 2011 sú lepšie ako vlani.
Okrem iného sa kalkuluje s nárastom obratu skupiny výrazne prekračujúcim hodnotu sto miliárd eur. Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler

Hasičský mercedes Florián

P

rvé zo štyroch nových zásahových vozidiel Mercedes-Benz Atego, upravené spoločnosťou Stražan, s vysokozdvižným otočným požiarnym rebríkom a kombinovaným pohybom prevzali príslušníci Okresného hasičského
zboru v Pezinku. Rebrík vozidla dosiahne až do 39 metrov, čím
môže účinne pomáhať pri záchrane ľudí vo výškových budovách. Rebrík využijú pri zásahoch v okresoch Pezinok a Senec.
Doposiaľ pezinskými hasičmi využívaná stará vyše dvadsaťročná 27-metrová plošina už bola opotrebovaná, morálne
zastaraná a nedočiahla do horných podlaží výškových budov
v Pezinku. Nový rebrík je pri zásahu oveľa rýchlejší a dokáže
pracovať aj v šikmom teréne. Navyše má prívod vody do pracovného koša, takže je možné hasiť priamo z neho. „Hasiči
neraz musia zasahovať pri požiaroch obývaných výškových
budov, kde sú ľudia veľmi obmedzení v možnosti úniku pred
plameňmi,“ zdôraznil okrem iného minister vnútra SR Daniel
Lipšic, ktorý vozidlo spolu s hasičským prezidentom Pavlom
Mikuláškom v Pezinku odovzdával. Ako ďalej minister informoval, postupne takto dopĺňajú nielen cisternovú, ale aj výškovú
zásahovú techniku, ktorá patrí finančne k tým najnáročnejším.
Prostriedky na vozidlá sa nadobudli z osempercentných na takýto účel predurčených odvodov poisťovní. Takže nešli zo štátneho rozpočtu. Vozidlá Mercedes-Benz Atego s rebríkom L39
môžu jazdiť, a teda zasahovať, aj mimo bežných komunikácií.
Prvé z nich pri odovzdávaní tiež posvätili a pomenovali. Akože
ináč, podľa patróna hasičov - Florián. Text a foto: Peter Kresánek

Hasičský
MercedesBenz
Atego s rebríkom
L39 dostal meno
Florián.

Odovzdávania
mercedesu Florián
sa zúčastnili aj žiaci
Základnej školy
Kupeckého
v Pezinku. Saša
Čačíková, Simonka
Sagálová, Lukáš
Sabol, Samuel
Dudák a Martin
Morbacher, ktorí
chcú byť hasičmi,
sa s ním aj
odfotografovali.

HVIEZDY CIEST 04/2011

85

1 Protokolárne najvzácnejšieho hosťa,
ktorým bol prezident republiky Ivan
Gašparovič s manželkou Silviou, prišli
počas slávnostného gala večera
pozdraviť tiež manželia Andrej a Daniela
Glatzovci.

spektrum

1

Rekord k jubileu
Desaťročná jubilantka  televízna stanica TA3 oslavovala na gala večere
za účasti okolo osemsto významných osobností. Čestným hosťom a zároveň
i vystupujúcim bol slávny americký moderátor televízie CNN, na podobu
ktorej TA3 vznikla  Larry King. TEXT: PETER KRESÁNEK / FOTO: AUTOR

K

ráľ rozhovorov L. King sa
objavil i v 25 filmoch.
Uznáva, že k úspechu je
nevyhnutné mať tiež kúsok šťastia. Pred takmer
desaťročím vyspovedal vo svojej talkšou
i vtedajšieho premiéra Mikuláša Dzurindu.
„Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa za
tie roky vystriedali vo vedení, v redakciách,
technike, že TA3 ide stále hore. Všetci, čo
sa na nej zúčastnili, majú svoj pozitívny podiel za to, že dnes tu môžeme takto sedieť,“
uviedol k jubileu protokolárne najvzácnejší
gratulant prezident republiky Ivan Gašparovič. „Ja som schopná aj päťkrát za deň si
zapnúť televíziu TA3 a zistiť, čo je nové.

Takže to vítam a želám, aby ozaj dlhé roky
fungovala a mala veľa spokojných divákov,“ doplnila manželka prezidenta Silvia
Gašparovičová.
„Cítim sa tu veľmi príjemne, ako na
oslave jubilanta, takže je tu príjemná spoločnosť, príjemný program a vzácni hostia,“ konštatoval súčasný predseda NR SR
Pavol Hrušovský.
Televízia TA3 netají, že k imidžu,
spoľahlivej, hospodárnej a komfortnej
preprave jej prispievajú tiež vozidlá
s hviezdou. Medzi gratulantmi tak nemohli nechýbať ani ich zástupcovia.
„Myslím si, že TA3 máme za čo poďakovať. Dnes pripravila veľmi peknú, dô-

stojnú a zároveň aj dynamickú oslavu
svojho desiateho výročia,“ spomenul generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz.
Poďakovanie najmä divákom televízie
TA3, všetkým tým, ktorí ju majú radi,
obchodným partnerom i kolegom tiež
prostredníctvom našej redakcie vyjadril
jej generálny riaditeľ Michal Gučík.
Ako sa nám priznal, najnovšie ho potešila jej rekordná, takmer jedenásťpercentná sledovanosť. Spravodajská
televízia TA3 ju zaznamenala nedlho
po svojom desaťročnom jubileu. Je to
najvyššia sledovanosť za celých desať
rokov od jej vzniku. 

Pre bezpečnú dopravu

P

ätnásť nových osobných vozidiel v čiernej, striebornej i hnedej farbe, s najmodernejšími bezpečnostnými systémami (aj zvýšeným počtom airbagov,
vrátane bedrových i kolenných, či inteligentnými prednými a adaptívnymi
brzdovými svetlami) už využívajú futbalisti ŠK Slovan Bratislava, súčasní Majstri
Slovenska v Corgoň lige a držitelia Slovenského pohára.
Vozidlá v celkovej hodnote 683-tisíc eur im odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. Prítomný bol aj tréner ŠK Slovan a tréner reprezentácie SR Vladimír Weiss a prezident spoločnosti Grafobal
Group a majiteľ Slovana doc. PhDr. Ivan Kmotrík, PhD. Text a foto: Peter Kresánek
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ACTROS
autom roka
2012!

N

ový Mercedes-Benz Actros získal
už štvrtý raz titul Truck Of The
Year 2012, ktorý mu udelila - pri
príležitosti medzinárodného špecializovaného veľtrhu „Trailer 2011“ v belgickom
Kortrijku - porota expertov, ktorej súčasťou
boli novinári z 24 európskych krajín špecializujúci sa na úžitkové vozidlá. Actros tak
dokázal, že je automobilom, ktorý priniesol
najviac inovácií pre cestnú prepravu v súvislosti s dôslednou hospodárnosťou, emisiami, bezpečnosťou, jazdnými
vlastnosťami, komfortom a novým atraktívnym dizajnom. Text a foto: DAIMLER AG

Prešovská župa získala 15 mercedesov

P

rešovský samosprávny kraj má
sedem oblastí a do každej z nich
išlo v druhej polovici tohto roka
jedno vozidlo s postrekovacou cisternou
MK-10 na podvozku 6x6 Mercedes-Benz
ACTROS 3341 AK a jeden samozberný
zametač VIAJET 6 R/LM-X na nosič 4x4
Mercedes-Benz ACTROS 1841AK. Navyše
Prešov získal ešte jedno špeciálne vozidlo
- postrekovú cisternu MK-4 na špeciálnom
podvozku 4x4 UNIMOG U-400. Čistiacu
techniku Prešovská župa zakúpila vďaka
nenávratnému finančnému príspevku
v rámci operačného programu Životné
prostredie cez projekt Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu Prešovského samosprávneho kraja v rozpočtovom
náklade 5,6 mil. €. Samosprávny kraj zabezpečí spolufinancovanie projektu vo
výške piatich percent, čo predstavuje sumu
300-tisíc eur. Vozidlá sú vďaka svojmu kvalitnému vyhotoveniu vhodné aj do extrémneho terénu, pričom ich životnosť je
garantovaná až na 40 rokov. Aj to sú dôvody, prečo budú používané od tatranskej
oblasti až po ukrajinské hranice.
Text: Peter Škorňa / Foto: Motor-Car Prešov
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súťaž

Váš názor
a vedomosti
nás zaujímajú

CENY:
1. Asus Eee Pad Slider
2. Víkend s triedou M
s jednou plnou nádržou
3. Bezplatný vstup pre 2 osoby
na jarnú výstavu Pocta
Picassovi
v GMB

Držíte práve v rukách štvrté číslo magazínu Hviezdy ciest. Tak ako aj
v predchádzajúcom čísle, aj teraz vám dávame možnosť získať niektorú
zo zaujímavých a hodnotných cien. Stačí, keď si len pozorne prečítate váš
obľúbený magazín, a na priloženej webovej linke alebo tagu, ktorý vám
zobrazí dotazník na mobilnom telefóne, odpovedzte na nižšie uvedené
otázky. Jedna z troch atraktívnych cien sa tak možno stane práve vašou...
1. Aký druh dvojrozmerných kódov
dokážete čítať prostredníctvom
vášho zariadenia (mobil, tablet)?
a) kódy Microsoft Tag
b) QR kódy
c) žiadny
d) iné – prosím špecifikujte:
2. Koľko kódov percentuálne
načítavate?
a) 0 – 25 %
b) 26 – 50 %
c) 51 – 75 %
d) viac ako 75 %
e) nenačítavam kódy

3.

3. Ktoré formy rozšíreného obsahu
by ste radi našli po načítaní kódu?
a) fotogaléria
b) video
c) internetová stránka

4. K akým typom tém by ste radi našli
rozšírený obsah po načítaní kódu?
5. Ktorý asistent je v sériovej výbave novej triedy B?
a) Distronic Plus
b) Collision Prevention Assist
c) Aktívny asistent parkovania
vrátane systému Parktronic

1.

6. Aký procesor má
Asus Eee Pad Slider?
a) NVIDIA Tegra 2
b) NVIDIA Tegra
c) Qualcomm Snapdragon
7. V ktorom roku bola založená
Galéria mesta Bratislavy?
a) 1954
b) 1961
c) 1970

2.

EXKLUZÍVNY
OBSAH
Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:
http://mercedes−benz.sk/tag

Odpovede vypĺňajte do 20. februára
2012. Po tomto dátume uzavrieme súťaž
a vyžrebujeme výhercov.
Výsledky žrebovania oznámime
telefonicky a uverejníme na webovej
stránke www.mercedes-benz.sk.
Na otázky môžete odpovedať na linke:
www.mercedes-benz.sk/sutaz

Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Mercedes-Benz Slovakia
a autorizovaných zmluvných partnerov značky Mercedes-Benz a ich
najbližší rodinní príslušníci. Každý súťažiaci môže vyplniť odpovede iba raz.
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spektrum

Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz
MOTOR−CAR AC, a.s.
Rosinská cesta 8446/5, 010 08 Žilina
Tel.: 0906 142 100
Fax: 0906 142 149
info.zilina@motor−car.sk
GPS: S49.203909° V18.770324°


PharmDr. Anna Dlhopolcová − ADIA
Stráž 8006, 960 01 Zvolen
Tel.: 045 / 5325 014
Fax: 045 / 5323 117
adia@adia.sk
GPS: S48.584503° V19.09544°







Motor−Car Poprad, spol. s r.o.
Partizánska 102/4447, 058 01 Poprad
Tel.: 052 / 7896 342
Fax: 052 / 7721 630
motor−car−poprad@motor−car−poprad.sk
GPS: S49.057958° V20.274314°








MOTOR−CAR AC, a.s.
Francúzskych partizánov, 036 08 Martin
Tel.: 043 / 4245 554
Fax: 043 / 4245 559
info.martin@motor−car.sk
GPS: S49.097999° V18.921209°




Motor−Car Trenčín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 05 Trenčín − Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888
Fax: 032 / 6538 802
info@mercedestn.sk




Motor−Car Banská Bystrica, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 48, 974 05 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 4711 311, Fax: 048 / 4711 334
k.filipova@motor−car.sk
GPS: S48.702886° V19.135566°








Motor−Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 6515 217, fax: 037/ 6515 217
motorcar@motorcar.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°

Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, fax: 02 / 4929 4929
info.mb.tuhovska@motor−car.sk
GPS: S48.190152° V17.192187°








Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4399, fax: 02 / 4929 4394
info.lamac@motor−car.sk
GPS: S48.202281° V17.043175°




Motor−Car Bratislava, spol. s r.o.
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava
Tel.: 02 / 6829 4111, fax: 02 / 6829 4294
info.panonska@motor−car.sk
GPS: S48.10622° V17.096164°








Motor−Car Trnava, s.r.o.
Nitrianska cesta 28, 917 00 Trnava
Tel.: 033 / 5987 999, fax: 033 / 5987 920
mctt@motor−car.sk
GPS: S48.36074° V17.602887°






Motor−Car Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035 / 6432 113, fax: 035 / 6432 113
motorcarnz@motor−car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°




Viac informácií nájdete na: www.mercedes-benz.sk.

Servisní partneri
Autosalón Krška, s.r.o. Trenčianska cesta 1791/66 A,
957 01 Bánovce nad Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010
HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086

Motor−Car Prešov, s.r.o.
Petrovanská 36, 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 7732 833, fax: 051 / 7721 887
automo@automo.sk
GPS: S48.960053° V21.256866°








MOTOR−CAR Košice, s.r.o.
Dopravná 5, 040 01 Košice
Tel.: 055 / 7982 101, fax: 055 / 6336 230
kosice@motor−car.sk
GPS: S48.743983° V21.269038°






LEGENDA:
− Osobné vozidlá
úžitkové vozidlá

− Ľahké

− Nákladné vozidlá

− Obchodná kancelária Mercedes−Benz
Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel.
 − Predaj nových vozidiel  − Predaj jazdených

vozidiel  − Lakovanie  − Servis

BCI−S&T, s.r.o. Bytčianska 499/130, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900
UND − 03 akciová spoločnosť Košice
Rastislavova 106, 042 04 Košice, Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251
INTRO.CO s.r.o. Servis OA a TRAPO, Kopčanská 35, 908 51 Holíč
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pozvánky

Sediaci akt 1957,
Papier na kartóne,
tempera, 30 x 25 cm

Coincidence 1989, kartón,
tempera, 41,6 x 34,2 cm

2 LIETAJÚCA RYBA A MAGICKÝ
SVET LADISLAVA GUDERNU

Detská opera Kominárik, foto: archív SND

1 VŠETCI SME RAZ BOLI DEŤMI...
Čaro a mágia divadla v svetlách rámp si
v čoraz väčšej miere získavajú aj srdcia
malého diváka. Azda aj preto, aby detské
sny, túžby a očakávania boli v maximálnej
miere naplnené, v SND zaradili do svojho
repertoáru predstavenia pre tých najmenších – a, samozrejme, aj ich rodičov –
všetky tri umelecké súbory. Balet
prináša rozprávku o Malom princovi,
v opere sa deti tešia z Kominárika a činohra pripravila premiéru titulu, ktorý je
nám dôverne známy - Dobšinského Mechúrika-Koščúrika.
Opera je „multiemocionálna“ tabletka,
hovorí režisér detskej opery Kominárik
Ján Uličiansky. Autor hudby, svetoznámy
anglický skladateľ Benjamin Britten, oslovuje deti vtipom a šikovnosťou malých
protagonistov príbehu. A tí, ktorí prídu
na predstavenie, sa s rovnakým šarmom
dozvedia, čo je to opera, libreto, ária
a pod. Nemenej „poučný“ je príbeh
o Malom princovi. Nádherné rozprávanie

Antoina de Saint-Exupéry vyjadril tancom choreograf Ondrej Šoth na modernú
hudbu Michala Pavlíčka.
A do tretice – magické a nezabudnuteľné stretnutie so slovenským rozprávkarom Pavlom Dobšinským a mladými
talentovanými hercami, ako napr. Táňou
Pauhofovou, Judit Bárdos, Branislavom
Bystrianskym, Mariánom Labudom ml.
a pod., ktorí zaujmú, pobavia a dobijú deti,
ale aj ich rodičov energiou, rozdajú taký
potrebný životný optimizmus a pohodu.
A to všetko jedinečným spracovaním,
v rámci ktorého sa Mechúrik-Koščúrik
vydá na cesty, na ktorých stretne najrôznejšie, nie celkom obyčajné zvieratká,
z ktorých navyše každé vie hrať na nejakom hudobnom nástroji. Vážení priatelia,
zabudnite na chvíľu na to, že život – to sú
len chvíle strávené pred monitorom počítača a na moci sociálnych sietí, vezmite
svoje deti a príďte pookriať do Národného
divadla! Verte, stojí to za to...
Viac informácií na: www.snd.sk/

Myslíte si, že ryba nedokáže lietať?
O opaku vás presvedčí výstava výtvarných diel svetoznámeho a uznávaného
umelca Ladislava Gudernu, ktorý svojou
tvorbou výrazne ovplyvnil myslenie ako
na domácej, tak i zahraničnej výtvarnej
scéne. Guderna, ktorý študoval na ŠUR
(prof. Ľ. Fulla), na súkromnej maliarskej
škole M. Schurmanna, na výtvarnom oddelení SVŠT v Bratislave (prof. J. Mudroch, M. Benka) a čiastočne aj na AVU
v Belehrade, v začiatkoch svojej tvorby –
po stopách Rouaulta a podľa príkladu
Mudrocha a Matejku – maľoval obrazy
s expresívnym nasadením a využitím výrazných čiernych obrysových línií. Následne sa obrátil k tvorbe Pabla Picassa čo prinieslo aj nový prístup k chápaniu
a riešeniu obrazu. Po roku 1948 bola
jeho maľba čiastočne poznačená duchom dogmatického realizmu, poznačená istou metafyzickou statickosťou
a strohou vecnosťou. Po odchode do Kanady v roku 1968 sa spočiatku vrátil
k svojmu vrcholnému obdobiu z rokov
1945 – 1948, ktoré ho následne doviedlo
k experimentovaniu a rozvíjaniu tvorby
smerom k surrealizmu. Túto polohu surrealizmu už do konca tvorby neopustil.
Výstava maliarskych prác s výstižným
názvom: Lietajúca ryba, magický svet
Ladislava Gudernu sa uskutoční od 1. decembra 2011 do 22. januára 2012 v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom
paláci na Františkánskom námestí v Bratislave. Viac informácií na: www.gmb.sk/
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Značka Daimler AG

Vyberte si výhodu naviac!
Atraktívna ponuka na vozidlá k okamžitému odberu.
Pri kúpe nového vozidla1 Mercedes-Benz Sprinter sme pre vás pripravili možnosť vybrať si jednu z atraktívnych výhod:

Mercedes-Benz Financial

Zvýhodnené ﬁnancovanie s nulovým navýšením
Sprinter 313 CDI
20%
v mesiacoch

7 289,60 €
48
71,38 €
21,28 €
437,38 €
36,00 €
607,48 €

RPMN

6,97

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Prvá navýšená splátka
Dĺžka trvania
Havarijné poistenie
Povinné zmluvné poistenie
Spracovateľský poplatok
Odkupný poplatok
Mesačná splátka

cena vozidla: 36 448 €

alebo
Predĺžená záruka na motor2 až do 500 000 km alebo 5 rokov
v hodnote 2 000 € v cene vozidla
Informácie nie sú určené fyzickým osobám (spotrebiteľom) podľa zákona číslo 129/2010 Z. z.
1

Ponuka platí pre skladové vozidlá s odberom do 31.12. 2011. 2 Vzťahuje sa na blok motora,

kľukový a vačkový hriadeľ, hlavné a ojničné ložiská, piesty, hlavy valcov, ventily, turbo, rozvodová reťaz, olejové a vodné čerpadlo. Neplatí pre palivovú sústavu. Opravy je možné vykonávať
len v slovenských autorizovaných servisoch. Vykonávanie opravárenských služieb je podmienené max. rýchlosťou 150 km/h a pravidelnou údržbou vozidla v autorizovaných servisoch.

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, tel.: 02/49 29 46 00, www.mbfs.sk
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava, tel: 02 /49 29 45 55, info@mercedes-benz.sk, www.mercedes-benz.sk

