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Ukazuje sa, že príťažlivosť Merce-

desov narastá i tým, ako si čoraz viac 

ľudí uvedomuje, že cena vozidla nie je 

len to, za čo ho kúpia, ale aj koľko stojí 

jeho prevádzka a aké sú celkové nákla-

dy pri jeho užívaní na jeden kilometer. 

V tomto ohľade vychádzajú Mercede-

sy veľmi dobre. Desať- alebo aj dvad-

saťpercentná zľava z ceny osobného 

vozidla totiž ani zďaleka nedosahuje 

tú pridanú hodnotu, ktorú môžete zís-

kať prostredníctvom 6-ročného servisu, 

3-ročného zákonného i havarijného po-

istenia a najnovšie aj možnosti predĺže-

nej garancie až na 6 rokov. Rovnako je 

to aj pri nákladných autách, kde si čo-

raz viac nových zákazníkov uvedomuje 

výhodnosť servisnej zmluvy. 

Milí priatelia,

uisťujem vás, že i naďalej sa so svoji-

mi spolupracovníčkami a spolupracov-

níkmi budeme snažiť robiť všetko pre 

to, aby naše automobily boli pre vás 

tým najkrajším, najlepším a najužitoč-

nejším darčekom. A to nielen tradične 

pod vianočný stromček, ale aj počas ce-

lého budúceho roka.

Ďakujem vám za vašu doterajšiu 

priazeň, ktorou ste nás poctili i v uply-

nulom roku. Do nového roka vám pra-

jem všetko najlepšie. Najmä mnoho 

pracovných a osobných úspechov, po-

hody, zdravia a šťastia. 

S úctou váš

Andrej Glatz

editoriál
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v čase, keď čítate tieto riadky, nám 

už rok 2012 nezadržateľne speje k svoj-

mu záveru. Všetci sa isto tešíme na to, 

ako po pracovnom nápore bežných dní 

nastúpi krásne a pohodové obdobie 

vianočných a novoročných sviatkov... 

Ak sa ohliadneme dozadu – uplynu-

lý rok bol pre nás vcelku úspešný. Cha-

rakterizoval ho pretrvávajúci záujem 

o naše vozidlá a v poslednej dekáde 

roku dokonca narástol tak, že sme do-

statočne rýchlo ani nestačili zrealizovať 

všetky objednávky. Za to sa vám nao-

zaj veľmi ospravedlňujeme.

Milí čitatelia,
už rok 2012 n

mu záveru. Vš

ako po pracov

nastúpi krásne

vianočných a

Ak sa ohliad

lý rok bol pre

rakterizoval h

o naše vozidlá

roku dokonca

statočne rýchl

všetky objedn

zaj veľmi ospr
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Fun Factory
Smart bol odjakživa určený vodičom, ktorí sa neberú vážne 

a ocenia dobrý nápad a v neposlednom rade si nepotrpia 
na vonkajšie rozmery. Radostná správa znie: smart ForStars 

to nehodlá zmeniť!  Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG
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Z
ábava ostane aj naďalej po-

intou automobilky Smart. 

Veselé, nekonvenčné tva-

ry, ľahká konštrukcia a 

milý „kukuč“ tvoria DNA 

automobilovej značky, ktorej spočiatku 

nik neveril. Po krátkom čase poštekli-

la štúdia predstavivosť fanúšikov špor-

tovo-úžitkovým kupé ForStars. Bláz-

nivý charakter sa nezaprie. Strecha je 

priesvitná, no to je dnes štandard, ove-

ľa viac poteší premietač v prednej časti 

kapoty. Je umiestnený v strede kapoty 

a je schopný premietať fi lm na voľnú 

stenu, prípadne môžete na to využiť 

zadnú časť kamióna idúceho po diaľ-

nici. Filmy si môžete premietať pros-

tredníctvom iPhonu, ktorý si umiest-

nite na miesto štandardné pre spätné 

zrkadlo. V prípade cúvania i za jazdy 

vám smartfón slúži ako displej par-
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kovacej kamery či klasické spätné zr-

kadlo. Vtipný detail je vlastne retro pr-

vok a poskytuje posádke celkom nový 

rozmer intimity používania auta, veď 

autokiná dnes už vymierajú.

ÚSMEV AKO DAR
Motív úsmevu nájdete všade. Má 

ho maska chladiča i chladiaci otvor 

v prednom nárazníku, na spodnej čas-

ti dvier, dokonca aj volant a denné led-

ky sa usmievajú. Show efekt pridávajú 

aj dvadsaťjedenpalcové disky kolies, už 

tradične umiestnené do rohov karosé-

rie. Koncepcia štúdie s dĺžkou tri a pol 

metra a rázvorom osí kolies dva a pol 

metra stavila na obľúbenosť SUV. Vyš-

šia svetlá výška však nijako nebráni-

la použiť karosériu typu kupé, otázne 

ostáva, koľko odvahy prenesú dizajnéri 

do sériového modelu. Tmavo lakovaný 

bezpečnostný rám Tridion však ostane 

zachovaný určite.

PRE DVOCH
Smart ForStars je exhibicionista a ego-

ista zároveň. Namiesto zadnej lavice 

uprednostňuje nakladací priestor za se-

dadlami, ktorý je navyše elektricky vý-

suvný. Napokon, mladí sa dnes aj tak 

nehrnú do sobáša.

Je to štúdia a podľa toho sa treba po-

zerať aj na interiér. Nádherne jedno-

duchý a výraznou červenou farbou la-

kované panely, „otvorený“ volant či 

krištáľové, no neodčítateľné prístro-

je nahrubo však aj napriek tomu na-

značujú črty interiéru nového smar-

tu. Od svojho vzniku bol smart určený 

do mesta, a v roku 2007 sa dostal na 

cesty aj elektrický model. Bolo to v ča-

soch, keď konkurencia ešte len avizo-

vala uvedenie elektromobilov. Aktuál-

ne sa na autosalóne v Paríži predstaví 

už tretia generácia, dokonca aj v úpra-

ve od Brabusu s vyšším výkonom elek-

tromobilu. A práve agregát od dvorné-

ho úpravcu má pod kapotou aj smart 

ForStars. Elektromotor s maximálnym 

výkonom šesťdesiat kilowattov je napá-

janý z lítiovo-iónových batérií s kapa-

citou takmer osemnásť kilowatthodín. 

Maximálny výkon motora činí rovných 

80 kW. Maximálna rýchlosť by tento-

raz mala presiahnuť hranicu slovenské-

ho diaľničného limitu. 
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Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Matematika
Pokiaľ trváte na dôslednom prenesení každého kilowattu na cestu, 

pokiaľ túžite posunúť hranicu dynamiky v zákrutách na jej absolútny 
limit, ak sa nehodláte obmedzovať zimnými podmienkami na 
cestách, potom v cenníku musíte hľadať a následne odkliknúť 

skratku 4MATIC. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG



 HVIEZDY CIEST   04/2012 11

pohonu
N

ovodobá história 

automobilov s po-

honom všetkých 

štyroch kolies au-

tomobilov Merce-

des-Benz sa začala písať v roku 

1986, keď sa predstavil Mercedes-

-Benz triedy E s pohonom všet-

kých štyroch kolies 4Matic. Nebol 

síce prvým osobným automobi-

lom s týmto pohonom, no svedo-

mitosť, s akou inžinieri pristúpi-

li k riešeniu celého problému, bol 

typicky „stuttgartský“. Mimocho-

dom, skratka 4MATIC nevznikla 

ani omylom, ani náhodou. Štvorka 

v názve logicky reprezentuje po-

hon všetkých štyroch kolies, slovo 

„MATIC“ sú vlastne posledné pís-

mená v slove automatic, čiže tým 

sa naznačuje automatická funkcia 

pohonu, do ktorej vodič nijako ne-

vstupoval, ani ju neovládal. Samo-

zrejmosťou bolo viacero režimov 

fungovania i rozdeľovania krútia-

ceho momentu podľa situácie, prí-

padne adhéznych podmienok.

TECHNICKÝ ZÁKLAD
Nezmenil sa a prakticky dodnes 

ho inžinieri vlastne iba zdokonaľu-

jú, čo môžete považovať za jeden 

z ďalších dôkazov ich umu. 
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Základom je takzvaný modifi kovaný 

Fergusonov prevod, čo je vlastne nud-

ná technická defi nícia. Podstata spo-

číva v tom, že všetky systémy MATIC 

sú stále štvorkolky, to znamená, že sila 

motora sa za každých okolností prená-

ša na všetky štyri kolesá. Existujú však 

režimy, napríklad otáčanie sa na su-

chom asfalte, keď sa v záujme ochra-

ny medzinápravového diferenciálu sys-

tém automaticky rozpína. Okrem toho 

už pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa 

inžinieri rozhodli pre elektronickú re-

guláciu systému. Základné rozdelenie 

krútiaceho momentu v pomere 35:65 

favorizovalo zadné kolesá najmä kvôli 

zachovaniu tradičných jazdných vlast-

ností, druhý mód rátal s rozdelením 

krútiaceho momentu v pomere 50:50 

napríklad na zasneženej vozovke a po-

sledný tretí režim je už spomenuté ro-

zopnutie celého systému. To je však 

iba zlomok funkcií, maximálnu trakciu 

strážila aj uzávierka zadného diferen-

ciálu známa aj z modelov s pohonom 

zadnej nápravy. Pohonu 4MATIC bol 

nadradený protiblokovací systém ABS, 

pri jeho aktivácii sa systém automatic-

ky rozpínal. Spočiatku bolo ovládanie 

funkcie rozpínania systému hydraulic-

ké, v roku 1993 ho nahradila elektro-

nická regulácia. Ja viem, toto všetko je 

nudné, ale prosím, uvedomte si, že opi-

sujem systém z roku 1986, teda z ro-

kov, kedy by ste ofi ciálneho dealera 

Mercedesu-Benz hľadali márne v celej 

republike. Miera dokonalosti systému 

sa nedá vtesnať do úvodného odseku 

tohto článku, namiesto toho vás odká-

žem na internetové videoportály, kto-

ré vám poskytnú dostatok fi lmového 

materiálu. Zadajte kľúčové slovo W124 

4MATIC a budete mať k dispozícii zá-

bery youngtimera limuzíny, ktorá sa 

úspešne pasuje s offroadovým úsekom. 

Potrebujete viac dôkazov dômyselnos-

ti systému?

Nástup elektroniky v modelovom 

rade W 210 pridal skratku ETS, čo 

znamená Electronic Traction System, 

inými slovami nahradenie mechanic-

kých uzávierok elektronickými. Čiže 

pohon 4MATIC používa odvtedy 

otvorené diferenciály. Pri strate trak-

cie sa k slovu dostávajú elektronicky 

riadené prídavné ventily systému ABS 

pribrzďujúce preklzujúce koleso, čím 

priamo suplujú funkciu mechanic-

kých uzávierok diferenciálov. Daný 

systém používali automobily Merce-

des-Benz v rokoch 1998 až 1999, teda 

vtedy, keď o elektronicky riadených 

a aktívnych diferenciáloch konkurenč-

né značky iba snívali, prípadne sa spo-

liehali na systémy riadené viskóznou 

spojkou a diferenciálom Torsen, kto-
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rých účinok mal výrazné meškanie pri 

preklze niektorého z hnaných kolies.

MECHANIKA PLUS 
ELEKTRONIKA
Filozofi e stáleho pohonu všetkých šty-

roch kolies sa automobilka Mercedes-

-Benz nikdy nevzdala. Inými slovami, 

mechanický základ je zachovaný vždy, 

elektronika slúži výlučne na urýchľova-

nie reakcie systému a rozdeľovanie sily 

na nápravu s najlepšou trakciou. Roz-

deľovanie krútiaceho momentu fungu-

je nielen v pozdĺžnom, ale aj priečnom 

smere. Teda i medzi ľavým  a pravým 

kolesom. Stačí iba štvrť otáčky prekl-

zu jedného z kolies a systém reaguje. 

Vodič vníma maximálne blikanie kon-

trolky trakčného systému, to je všetko. 

Prenášanie momentu je automatické 

natoľko, že prácu cítiť jedine v extrém-

nych prípadoch. Aktuálna konštrukcia 

medzinápravového diferenciálu je do-

plnená elektronicky riadenými lamelo-

vými uzávierkami, ktoré riadia prenos 

medzi nápravami na základe podmie-

nok priľnavosti kolies. Inými slovami, 

aj v prípade výpadku elektronického 

riadenia sa na obe nápravy rozdeľu-

je sila motora v pomere, ktorý defi nuje 

medzinápravový diferenciál.

4MATIC PRE VŠETKÝCH
Pohon všetkých štyroch kolies sa dnes už 

kombinuje so všetkými aktuálnymi mo-

delmi. Onedlho sa ako jeden z posled-

ných protagonistov pridá aj trieda A a B, 

ktoré sa v prvých generáciách predáva-

li výlučne ako automobily s poháňanou 

jednou nápravou. Ostatné modely sú 

k dispozícii s pohonom všetkých štyroch 

kolies ako alternatíva pre tých, čo býva-

jú na severe Slovenska, prípadne oceňu-

jú istotu vyplývajúcu z hnacieho hriadeľa 

4MATIC PRE AMG
Sebavedomie plynúce z pohonu všetkých štyroch kolies 

sa od budúceho roka bude postupne objavovať vo všet-

kých modeloch AMG. Prvým modelom bude práve malá 

trieda A, ktorá vo forme modelu A45 AMG ponúkne nielen 

maximálny výkon na úrovni tristopäťdesiat koní, ale aj isto-

tu pohonu 4MATIC. Hoci konkrétne technické detaily ešte 

zverejnené neboli, postupne sa aktívny pohon všetkých šty-

roch kolies objaví aj v ostatných modeloch AMG.
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smerujúceho na každé koleso. Kombina-

torika modelov s označením 4MATIC 

zahŕňa vyše päťdesiat modelov vrátane 

luxusnej triedy S, prípadne jej terénne-

ho alter ega triedy GL. Systém pohonu 

všetkých štyroch kolies je pritom šitý na 

mieru konkrétneho modelu. Kým v prí-

pade kategórie SUV je optimalizovaný aj 

vzhľadom na výkon mimo spevnených 

ciest, limuzíny sa sústredia väčšinou na 

asfaltovú činnosť a systém je vyladený 

na minimálny rozdiel v otáčkach kolies. 

A aby toho nebolo málo, špecializované 

balíčky v podobe off-road paketov sú ur-

čené tým, ktorí chcú svoje SUV naplno 

využiť aj v skutočnom teréne.

NA CESTY
Každý systém 4MATIC je šitý na mie-

ru konkrétnemu modelu. Podsta-

tou pohonu všetkých štyroch kolies je 

v prípade limuzín handling na štan-

dardných cestách za všetkých poveter-

nostných podmienok. Najmä na zasne-

ženej a zľadovatenej vozovke vyniká 

dômyselnosť. Základom je rozdelenie 

krútiaceho momentu 45:55 v prospech 

zadnej nápravy, tento pomer sa v závis-

losti od podmienok dokáže prostred-

níctvom lamelových uzávierok meniť 

v prospech ktorejkoľvek nápravy. Zák-

ladnou účinnosťou systému je 50 Nm 

a elektronika dokáže v priebehu mili-

sekúnd rozpoznať podmienky na ceste 

a automaticky zadefi novať pomer roz-

delenia krútiaceho momentu. Systém 

reaguje identicky rýchlo aj v prípade 

rozdielnych adhéznych podmienok po 

stranách vozidla, napríklad pri extrém-

ne šmykľavom okraji vozovky. S daný-

mi podmienkami si dokáže poradiť aj 

v prípade rozjazdu do kopca. O množ-

stve úkonov je vodič opäť informovaný 

iba občas blikajúcou kontrolkou.

DO TERÉNU
Športovo-úžitkové vozidlo bez schop-

nosti jazdiť v teréne nemá význam. Veta, 

ktorá odznela z úst vývojového pracov-

níka na prezentácii najnovšej generácie 

triedy ML a reprezentuje fi lozofi u poho-

nu 4MATIC pre terénne vozidlá. V kaž-

dom modeli je optimalizovaný systém 

4ETS, ktorý funkciou pribrzdenia jed-

notlivých kolies supluje uzávierky me-

dzinápravového diferenciálu. Na žela-

nie je možné ktorýkoľvek model triedy 

ML a GL s trojcípou hviezdou na kapo-

te doplniť aj ON&OFFROAD paketom. 

K štandardnému vyhotoveniu tak pribud-

ne redukovaný prevod, uzávierka medzi-

nápravového a ochranné kryty podvozka.  

Na stredovej konzole sa nachádza prepí-

nač jednotlivých režimov. Od ľahkého te-

rénu až po skalnatý. 4MATIC dokonca 

uľahčuje aj ťahanie prívesu, keď celý sys-

tém optimalizuje tak, aby bola sila motora 

optimalizovaná pre zmenené podmienky. 

Súčasťou paketu je aj vzduchové pruže-

nie, ktoré dokáže meniť svetlú výšku. Ma-

ximálna výška sa môže meniť až na hod-

notu 285 mm, čo zabezpečí brodivosť 600 

mm, akú nemá žiaden z priamych kon-

kurentov. Mercedes-Benz totiž so svoji-

mi systémami ide vždy o pár krokov do-

predu a myslí aj na mimoriadne situácie. 

A bokom neostáva ani trieda GLK, hoci 

tá používa odlišný systém off-roadového 

paketu, riadený najmä elektronikou. Tá 

mení prah citlivosti systému 4ETS, v reži-

me radenia jednotlivých stupňov aj rých-

lejší prenos krútiaceho momentu medzi 

nápravami. 

PRAOTEC
Debaty o prvom automobile s pohonom všetkých šty-

roch kolies sa končia pri modeli Lohner Porsche, ktorý je 

považovaný za prvé vozidlo s pohonom všetkých štyroch 

kolies, navyše išlo o hybridnú konštrukciu, pričom elektro-

motory poháňajúce kolesá boli umiestnené priamo v ná-

bojoch. Už v roku 1900. Na jednej strane treba pozname-

nať, že Porsche v tom čase pracoval pre Daimler, na druhej 

iba o tri roky neskôr sa vo fabrike Daimler začali objavovať 

prototypy skutočného terénneho automobilu. Sériová ver-

zia prišla v roku 1908, pod označením Dernburg sa vyvá-

žal do kolónií v juhozápadnej Afrike. Išlo o najsofi stikova-

nejší pohon 4x4, keďže automobil mal neobyčajne vysokú 

svetlú výšku 32 centimetrov a aj natáčacie zadné kolesá, 

ktoré zmenšovali polomer otáčania. Osobitnú kapitolu si 

zasluhuje zapuzdrenie jednotlivých kĺbov riadenia, silnej-

šie chladenie a zosilnená spojka, ktoré si vyžiadalo piesčité 

prostredie a využívanie v ťažkom teréne. Bez akýchkoľvek 

pochýb nebol Dernburg estetickým zjavom, no jeho účin-

nosť i premyslená konštrukcia mu zabezpečili obľúbenosť. 

A prečo dostal označenie Dernburg? Jednoducho, bolo to 

služobné auto štátneho sekretára nemeckých kolónií, kto-

rý sa volal Bernhard Dernburg, takže autu prischlo označe-

nie Dernburg Wagen.
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O 
čo vlastne pri rozší-

rení záruky Extend- 

Plus ide? V prvom 

rade predlžuje záruku 

na celé vozidlo až na 

päť rokov, čím každému prevádzko-

vateľovi garantuje zvýšenú ochranu 

pred nepredvídateľnými nákladmi za 

opravy. Zároveň dochádza k predĺže-

ní záruky v 1 700 servisných stredis-

kách celej Európy.

ROZSAH POSKYTOVANÝCH 
SLUŽIEB EXTENDPLUS
(s výnimkou nákladov za odtiahnutie, 

škôd v dôsledku vplyvu násilia, škôd 

spôsobených tretími osobami, ako aj 

škôd zapríčinených vyššou mocou)

 Motor, prevodovka a prídavné po-

hony, Prístroje/kontrolné zariadenia

 Poháňané nápravy, Výtlačné ložisko 

a brzdové sústavy (okrem nadstavieb 

a dielov podliehajúcich opotrebovaniu)

 Z výroby inštalované retardéry 

(elektrické/hydraulické)

 Výfuková sústava (katalyzátor, fi l-

ter pevných častíc, zberné výfukové po-

trubie)

 Palivová sústava, Riadenie, Trans-

misia, Pruženie a tlmenie, 

 Klimatizácia, komfortná elektroni-

ka, bezpečnostné systémy

PREHĽAD VÝHOD EXTENDPLUS
 Prehľadná investícia

 Bezpečné plánovanie nákladov

 Flexibilné lehoty platnosti do 60 me-

siacov a jazdný výkon do 1 000 000 km

 Jednoduchý, nebyrokratický priebeh

 Viacjazyčný telefonický servis 24 ho-

dín denne/7 dní v týždni

 Rozsiahla servisná sieť

 Ochrana záruky viazaná na vozidlo, 

ktorá pretrváva pri predaji vozidla

 Platí v rámci Európy

BALÍK EXTENDPLUS

Axor a Actros sú charakteristické nielen technologickou vyspelosťou 
a vysokými štandardami výroby, ale aj tým, že zvolením značky Mercedes- 
-Benz ste sa rozhodli pre dlhotrvajúcu istotu a garanciu tej najvyššej kvality.
A aby to nebolo málo, tú dnes ešte zvyšuje ExtendPlus.
Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG

Rozšírená záruka ExtendPlus 

Rozsah ExtendPlus
*    Záruka na hnacie ústrojenstvo.

Platí pre nové nákladné vozidlá Axor a Actros 
vo vyhotovení ťahač návesov na diaľkovú dopravu

Bližšie informácie u vášho predajcu 
Mercedes-Benz

1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

Možnosť 1 Záruka 
výrobcu

2. rok
 450 000 km

Výrobca ATS* 
450 000 km

Možnosť 2 Záruka 
výrobcu

2. a 3. rok 
450 000 km

Výrobca ATS* 
450 000 km

Možnosť 3 Záruka 
výrobcu

2. až 4. rok 
1 000 000 km

Výrobca ATS* 
450 000 km

Plus 1 rok 
záruka ATS

Možnosť 4 Záruka 
výrobcu 

2. až 5. rok 
1 000 000 km

Výrobca ATS* 
450 000 km

Plus 2 roky 
záruka ATS
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P
ri jeho ,,vyladení“ došlo nie-

len na optické úpravy exterié-

ru a interiéru, ale na dynamic-

ký nástup bol vyladený najmä 

jeho pohon. Športového ducha 

mu pritom dodávajú aerodynamické nad-

stavbové dielce, športový podvozok BRA-

BUS znížený o desať milimetrov a mono-

blokové kolesá z ľahkej zliatiny BRABUS 

Decentne príťažlivý 
Nulové emisie a maximálny zážitok z jazdy – to je 

najvýstižnejšia charakteristika vozidla smart fortwo 
BRABUS ED, skrývajúceho v sebe tri prednosti 
– mestskú mobilitu, živú agilitu a športového 

ducha. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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formátu 16/17. Keď si k tomu pridáte špe-

ciálny zvuk BRABUS Sound, pochopí-

te, prečo je tento model určený predovšet-

kým mladej akčnej generácii.

Elektromotor založený na pokroko-

vej pohonnej technológii nového modelu 

smart fortwo s elektrickým pohonom do-

sahuje výkon až 60 kW a maximálny krú-

tiaci moment 135 Nm, čo ho predurčuje 

na víťazstvo v akomkoľvek šprinte na se-

maforoch. V rámci sériového vybavenia 

má elektrický smart Brabus športový vo-

lant BRABUS s radením priamo na ňom, 

pričom pomocou páčok sa dá regulovať 

rekuperácia. Na želanie je dostupná funk-

cia rýchleho nabíjania, pričom nabíjačka 

s výkonom 22 kW umožňuje nabitie úpl-

ne vybitého akumulátora na plnú kapaci-

tu za menej ako hodinu. Vozidlo evokuje 

aj z optického hľadiska prívetivosť k ži-

votnému prostrediu: bezpečnostná kliet-

ka Tridion, kontrastné diely na zvýšenie 

dojmu v interiéri a kryty zrkadiel sú v ze-

lenom laku electricgreen, pričom na všet-

kých ostatných dieloch karosérie dominu-

je čierna - dokonca aj na prednej mriežke. 

Decentnú dynamiku vyžaruje množstvo 

komponentov BRABUS Xclusive, okrem 

iného prístrojová doska a vnútorné oblo-

ženie dverí so vzhľadom kože, kožené se-

dadlá a športové pedále v ušľachtilej oceli 

s gumovými nopkami, páka ručnej brzdy 

BRABUS a prídavné prístroje 

BRABUS (hodiny na prístrojovej 

doske a otáčkomer). 

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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T
ento „elektrický blesk“, 

dosahujúci úctyhodný vý-

kon (552 kW, 1 000 Nm), 

dokáže s pomocou svo-

jich štyroch elektromo-

torov z miesta doslova  vystreliť z 0 na 

rýchlosť 100 km/h len za 3,9 sekun-

dy! A aj to má svoju maximálnu rých-

losť elektronicky obmedzenú len na 

250 km/h... Jedinečné rozloženie krú-

tiaceho momentu na jednotlivé kole-

sá je zabezpečené pomocou koncepcie 

prevodovky s usporiadaním náprav. 

Každý zo štyroch kompaktných syn-

chrónnych elektrických motorov s per-

manentným magnetom s hmotnosťou 

45 kg na motor dosiahne maximálny 

počet otáčok 13 000/min.  poháňa jed-

no zo štyroch kolies. A nielen to – na 

rozdiel od spaľovacieho motora pre-

bieha nárast krútiaceho momentu bez 

oneskorenia, vďaka čomu je maximál-

Najsilnejší 
superšport 
Pokiaľ ste o ňom ešte nepočuli, vedzte, že existuje. 
A nielen v predstavách konštruktérov či vizionárov. 

Je reálne a od roku 2013 aj dostupné -  najrýchlejšie 
a najvýkonnejšie sériovo vyrábané vozidlo s elektric-
kým pohonom na svete – Mercedes-Benz SLS AMG 

kupé Electric Drive. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG
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ny krútiaci moment - bez akýchkoľvek 

vibrácií - k dispozícii de facto z mo-

mentu státia. Svoj podiel na tom má aj 

fakt, že pri vývoji a výrobe SLS AMG 

kupé Electric Drive boli využité špičko-

vé technológie a know-how z formuly 

1. Odzrkadlilo sa to aj v znížení hmot-

nosti vozidla pomocou kompozitných 

materiálov z uhlíkových vlákien. SLS 

AMG kupé Electric Drive, ktorého do-

jazd na jedno nabitie dosahuje až 250 

km, prichádza ku klientom v troch ver-

ziách:  ako Controlled Effi ciency (C): 

komfortné a ľahko zvládnuteľné, Šport 

(S): športové a vyvážené a Šport Plus 

(S+): športové a agilné. Bezpečnosť jeho 

jazdy zvyšuje okrem iného dvojstupňo-

vý elektronický stabilizačný program 

ESP, komfort napr. aj zvuková kulisa 

v podaní 11 inštalovaných reprodukto-

rov a dizajnovú ušľachtilosť karbóno-

vý splitter predného nárazníka, mas-

ka chladiča s prívodmi vzduchu po jej 

stranách, stmavené predné svetlome-

ty a zadné svetlá, bočný nápis Electric 

Drive či nový zadný difúzor.  

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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udete tak ako iné značky 
ceny vozidiel s hviezdou 
znižovať, alebo radšej  po-
núknete klientom iné 
nové zvýhodnenie?  

Nikdy sme nešli pri zvýhodňovaní na-

šich zákazníkov cestou jednorazových veľ-

kých predajných zliav. Napriek tomu, že 

túto stratégiu využívajú iné automobilky 

a môže sa javiť ako efektívny obchodný ná-

stroj. Tiež pri spolupráci s našimi dodáva-

teľmi a partnermi napríklad z poisťovníc-

tva sme sa vždy pre našich klientov snažili 

vytvoriť také služby, pri ktorých by pri dl-

hodobom užívaní alebo vlastnení vozidla 

tri, štyri či päť rokov  získali pri súčte všet-

kých nákladov väčší benefi t než pri jed-

norazovej predajnej zľave. Vďaka tomu 

vznikol 6-ročný servis a 3-ročné zákon-

né a havarijné poistenie v cene vozidla. 

A  existuje tiež možnosť ďalšieho predĺže-

nia záruky – a to po novom až na šesť ro-

kov alebo do najazdenia 160 000 km.

Úspešný podnikateľ Tomáš Baťa 
varoval pred lacnejšími vecami. 

B

Čo poteší 
klientov?

Výkonný riaditeľ 
nadnárodnej 
obchodno-servisnej 
siete spoločnosti 
Motor-Car Bratislava 
(okrem Slovenska 
pôsobiacej tiež v ČR 
a Maďarsku) Ing. Július 
Šabo čas od času vždy 
rád poteší našich 
čitateľov netradičnými 
benefi tmi a službami 
s dlhodobými výhodami 
pre klientov. Z tohto 
súdka sú aj informácie 
v nasledujúcom rozho-
vore, ktoré nám poskytol 
hneď z prvej ruky. 
Text a foto: Peter Kresánek
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Ako je to pri autách s hviezdou? 
Vozidlo vás nestojí iba to, koľko na 

jeho nadobudnutie aj pri zľavách vynalo-

žíte. Skutočné peniaze, ktoré zaň zaplatí-

te, sú tie, ktoré uhradíte počas viacerých 

rokov jeho užívania. Až keď si narátate 

cenu vo výbave, v akej vozidlo chcete, pri-

počítate náklady na prevádzku, údržbu, 

servis, poistenie, záruky a pozáručné opra-

vy a od toho si odpočítate, za koľko ho ná-

sledne viete predať, až vtedy zistíte, koľ-

ko vás vaše vozidlo reálne stálo peňazí. 

Ak túto hodnotu porovnáte s iným vozid-

lom, je navyše potrebné zohľadniť cenový 

rozdiel v ich výbave. Dlhé roky tak zákaz-

níkom vysvetľujeme, že pri našich autách 

okrem komfortu, technickej vyspelos-

ti, pohodlia a bezpečnosti, ktoré sú štan-

dardom v každom mercedese, existuje aj 

fenomén v podobe nákladov životného 

cyklu. Pri ich zohľadnení zisťujú, že mer-

cedes je často výhodnejší ako iné, dokon-

ca aj neprémiové vozidlá.

Vedeli by ste, pre názornosť, priblí-
žiť tieto poznatky tiež na konkrétnom 
príklade niektorej z vašich ponúk?

Ako príklad môže slúžiť lízingová ponu-

ka na Mercedes-Benz triedy C. Vhodným 

modelom fi nancovania dokážeme cenovo 

konkurovať vozidlám iných značiek, ktoré 

sú ponúkané s vysokou zľavou z predajnej 

ceny. Naša snaha by sa pri takomto výsled-

ku mohla skončiť. Ale keby sme len jedno-

ducho znížili cenu, znehodnotili by sme zo-

statkovú hodnotu vozidla už po troch či 

štyroch rokoch používania. Vtedy by zákaz-

ník síce získal zľavu, ale veľmi rýchlo by ho 

stála ešte viac peňazí. Na ceny vozidiel sa 

preto pozeráme inak.  Ponúkame akontá-

ciu, ktorá zodpovedá 30 percentám z ceny 

20-tisícového auta. Možnú subvenciu ná-

sledne vkladáme do mesačnej splátky lí-

zingu. Výsledkom je,  že mesačne za 458 

eur (vrátane DPH) získate vozidlo, k tomu 

máte na tri roky zákonnú i havarijnú poist-

ku, šesť rokov servisu a predĺženú záruku 

vozidla po dobu štyroch rokov. Pre bežných 

užívateľov pritom ďalšie náklady, okrem 

zaplatenia štvrtého roku poistenia a kúpy 

zimných pneumatík, v zásade ani nevznik-

nú. Pri  zostatkovej hodnote 6 000 eur si po-

tom naši zákazníci môžu na záver tohto lí-

zingu vybrať jednu z troch volieb ďalšieho 

postupu. Prvá možnosť je dokončiť fi nanco-

vanie vozidla lízingom v ďalších dvoch ro-

koch. Druhá je za vozidlo vyplatiť 12 000 

eur, z toho 6 000 eur na úhradu zostatkovej 

hodnoty lízingu a 6 000 eur zasa na akontá-

ciu ďalšieho úplne nového vozidla. Pri tre-

tej možnosti môže fi rma poskytnúť benefi t 

svojmu zamestnancovi, ktorý vozidlo slu-

žobne užíva a vie, že sa na neho tento lízing 

prevedie za zvyšných 6 000 eur. Zamestna-

nec tak za túto cenu získa vozidlo s trhovou 

hodnotou okolo 14- až 15-tisíc eur. Firma 

vďaka tomu môže profi tovať i zo znížených 

prevádzkových nákladov. Pracovník, kto-

rý dopredu vie, že si vozidlo odkúpi, sa oň 

bude zrejme aj výnimočne starať. Koneč-

ným benefi tom v danom produkte je ešte 

celkové zvýhodnenie. Napriek tomu, že vo-

zidlo obsahuje všetky uvedené služby a fi -

nancovanie, sumárna cena splátok bude 

o 900 eur nižšia ako cenníková cena. Uve-

dená ponuka podčiarkuje tú našu stratégiu, 

ktorú uplatňujeme už veľa rokov, že koneč-

ná cena vozidla nie je ani zďaleka suma, za 

ktorú si ho kupujeme. 

Vhodným modelom 
fi nancovania 

dokážeme cenovo 
konkurovať 

vozidlám iných 
značiek, ktoré sú 

ponúkané 
s vysokou zľavou 
z predajnej ceny. 
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P
odľa zástupcov Falcku, prí-

tomných pri ich prevzatí, nové 

Sprintery si zvolili najmä pre 

vyššiu bezpečnosť a komfort, 

ktoré ako najmodernejšie sa-

nitky poskytnú pacientom i záchranárom, 

pričom brali do úvahy aj ich prevádzko-

vé náklady. Záchranárske (rovnako ako 

i bežné) Sprintery využívajú pre zvýšenie 

bezpečnosti okrem iného inovatívny sys-

tém regulácie dynamiky jazdy ADAPTI-

VE ESP, ktorý ako prvý zohľadňuje i stav 

naloženia vozidla. Funkcia Brake Disc 

Wipe navyše pri daždi cyklicky stiera vod-

ný fi lm z brzdových kotúčov a funkcia 

Electronic Brake Prefi ll zasa zľahka pri-

loží brzdové platničky k brzdovým ko-

túčom už vtedy, keď vodič náhle odtiah-

ne nohu z plynového pedála. Obe funkcie 

tak skracujú brzdnú dráhu. Nové záchra-

nárske Sprintery umožňujú ošetriť bež-

né zdravotné príhody, ale aj akútne stavy, 

úrazy a pôrody. Obsahujú tiež defi brilá-

tory Lifepak 15, spôsobilé diagnostiko-

vať aj oxid uhoľnatý v krvi či oxid uhličitý 

z dychu pacienta. Sú vybavené i systé-

mom Pedi Mate na transport detí. Kon-

díciu ich vodičov zvyšujú pravidelnou od-

bornou prípravou a nácvikmi, vrátane 

absolvovania škôl šmyku. Ambulancie 

spoločnosti Falck vlani uskutočnili v SR 

135-tisíc výjazdov. Za prvý polrok 2012 už 

mali 70-tisíc výjazdov, pričom prešli spolu 

2,5 milióna km. 

Pätnásť najmodernejších záchranárskych ambulancií MercedesBenz Sprinter 
(s motormi CDI 120 kW/163 k, 360 Nm) nasadila koncom októbra na výjazdy 

spoločnosť Falck Záchranná (Falck). Text a foto: Peter Kresánek

Nové záchranárske Sprintery

1Pri odovzdávaní nových sanitiek Sprinter vystúpili: 
(zľava) PR manažérka a hovorkyňa Falcku Alena 
LacykováKrčová, operačnotechnický riaditeľ Falcku 
Jiří Dobosz, medicínsky riaditeľ Falcku Jozef Karaš, 
generálny riaditeľ MB SK Andrej Glatz, vedúci predaja 
úžitkových vozidiel MB SK Jan Novotný a PR manažér 
MB SK Iľja Majda.

2 Kľúč od prvého z pätnástich nových záchranárskych 
vozidiel Mercedes-Benz Sprinter prevzala marke-
tingová riaditeľka spoločnosti Falck Jana Mračnová. 
Vozidlá jej odovzdal generálny riaditeľ spoločnosti 
MercedesBenz Slovakia (MB SK) Andrej Glatz,  ktorý 
záchranárom zaželal úspešné výjazdy. Položil pritom 
otázku, či je lepšie, aby ich výjazdov bolo čo najviac 
alebo čo najmenej.

3 Nové sanitky Sprinter s elektronickým stabilizačným 
programom ADAPTIVE ESP preukázali vynikajúce 
jazdné vlastnosti tiež na testovacej dráhe a pri škole 
šmyku Slovakia Ringu.

1 2

3



Výrazný charakter
Nová generácia GLK

Dominancia a bezhraničné potešenie – nová generácia GLK uchváti nenapodobiteľným 

dizajnom, komfortom a dynamikou jazdy v meste aj v teréne. Koncepcia ucelenej bezpečnosti 

približuje k vízii jazdenia bez nehody. Viac na: www.mercedes-benz.sk/glk
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Cena už od 38 700 € s DPH. Volajte:                   (*2886)
Kombinovaná spotreba paliva: 5,5 - 10,8 l/100 km; emisie CO₂: 143 - 251 g/km.
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Horúca novinka z tohtoročného parížskeho autosalónu: päťsedadlový 
Mercedes-Benz B 200 Natural Gas Drive (115 kW/156 k) spotrebuje na 
100 km iba 4,2 kg zemného plynu (trieda účinnosti A, emisná norma 
EURO 6). Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

Šetrí náklady 
aj životné
prostredie

azdí tak zhruba o polovicu lacnej-

šie než rovnako výkonný benzí-

nový (pri prepočte na energetický 

ekvivalent). V porovnaní s klasic-

kými pohonmi má tiež výrazne 

čistejšie výfukové plyny a o 16 percent 

nižšie emisie CO
2
. Z 0 na 100 km/h 

zrýchli B 200 Natural Gas Drive s au-

tomatickou dvojspojkovou prevodov-

kou 7G-DCT za 9,1 s, so šesťstupňo-

vou manuálnou za 9,2 s. Dosahuje 

maximálnu rýchlosť 200 km/h. Na ply-

nový pohon môže dôjsť do 500 km. Na 

prvý pohľad odlišuje B 200 Natural 

Gas Drive od vozidiel triedy B s klasic-

kým pohonom najmä výrazný predný 

nárazník so svietidlami denného osvet-

lenia a svetelnými diódami vo forme 

tyčiniek. Ako prvý model svojej trie-

dy dostal tiež modulárnu koncepciu 

karosérie (ENERGY SPACE): v dvoji-

tom dne pod zadnými sedadlami má 

veľkú a dve menšie nádrže spolu na 

125 litrov/21 kg zemného plynu. Vo-

zidlo si vďaka tomu zachováva aj veľ-

korysý batožinový priestor. B 200 Na-

tural Gas Drive je certifi kovaný a jazdí 

zásadne na zemný plyn. V prípade nú-

dze sa nepozorovane (bez možnosti zá-

sahu vodiča) prepne na benzínový po-

hon, ktorý využíva malú prídavnú 

12-litrovú nádrž. Aktuálny prevádzko-

vý režim zobrazuje združený palubný 

prístroj vozidla. Pri zapojenom benzí-

novom pohone ukazuje i hladinu pali-

va a zvyšný dojazd.  

J
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P
rvá novinka mestský Mer-

cedes-Benz Citaro (motor 

OM 936 h, 220 kW/299 k) 

dosiahol pri teste spotrebu 

38,7 litra/100 km. Dvojná-

pravový cestovný Setra ComfortClass 

S 515 HD (OM 470, 315 kW/428 k) 

ako druhá testovaná novinka vysta-

čil s 21,01 litra/100 km. Test tak spl-

nil cieľ a preukázal, že obe novin-

ky vyhovujúce náročnejšej emisnej 

norme Euro VI môžu byť dokonca 

hospodárnejšie ako ich menej eko-

logickí predchodcovia. Oba nové 

autobusy pritom jazdili počas tes-

tu (za rovnakých podmienok) výraz-

ne úspornejšie ako ich predchodco-

via spĺňajúci iba nižšiu normu Euro 

V. Oproti starším mestským autobu-

som Citaro (210 kW/286 k) respektí-

ve (220 kW/299 k), potrebovalo nové 

Citaro o 3,6 litra/100 km menej po-

honných látok. To je zníženie spot-

reby o 8,5 percenta, ktoré pri výko-

ne 60 000 km ročne môže usporiť 

2 700 eur (pri aktuálnych nemec-

kých cenách nafty). Nová diaľková 

Setra spotrebovala zasa oproti svo-

jej predchodkyni Setra ComfortClass 

S 415 GT-HD (315 kW/428 k) o 1,9 lit-

ra/100 km menej. Znamená to zníže-

nie spotreby o 8,5 percenta, respek-

tíve úsporu 5 000 eur pri odjazdení 

180 000 km ročne. Identické podmien-

ky testu na náročných trasách i zaťa-

žení ako pri bežnom použití (všetkých 

päť autobusov najazdilo spolu takmer 

18 000 km) ako aj objektívnosť vyhod-

notenia výsledkov garantovali nezávislí 

odborníci organizácie DEKRA. 

Dva nové autobusy, mestské Citaro a diaľková Setra spĺňajúce normu 
Euro VI, prekonali v Nemecku počas päťdňového nepretržitého (okrem 
zastávok na tankovanie) testu prognózovanú úsporu spotreby paliva. 
Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

Úspešný test úspornosti



predstavujeme

26  HVIEZDY CIEST   04/2012

Na preteky 
i do zbierky

Pri príležitosti svojho 45. výročia pripravuje závod 
Mercedes-AMG v Aff alterbachu výnimočnú sériu iba piatich nových 

zákazníckych pretekárskych špeciálov SLS AMG GT3 (atmosférický motor 
6,3 litra, V8) s označením „45th ANNIVERSARY“. Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG



 HVIEZDY CIEST   04/2012 27

N
a každom z nich bude 

toto označenie a vnút-

ri i plaketa s príslušným 

číslom od 1 do 5. Exklu-

zívne vybavená špeciál-

na séria určená nadšencom motoristic-

kého športu i zberateľom sa zhotovuje 

ručne. Ruku k dielu spolu s montérom 

motorov priloží aj držiteľ rekordov Ne-

meckých majstrovstiev cestovných vo-

zidiel DTM a vyslanec značky AMG 

Bernd Schneider. SLS AMG GT3 ako 

pretekárska verzia modelu SLS AMG 

koncipovaná pre zákaznícky šport naj-

mä na okruhové šprinty a vytrvalost-

né preteky bola do dneška dodaná 

v 49 exemplároch. Úspešné okrídlené 

športiaky Mercedes-AMG, vyrobené 

v rámci zákazníckeho pretekárskeho 

programu, už získali v tohtoročnej pre-

tekárskej sezóne 32 víťazstiev a vybojo-

vali tri individuálne a tímové tituly na 

Majstrovstvách Európy FIA GT3, v sú-

ťaži ADAC GT Masters a na Majstrov-

stvách sveta FIA GT1. SLS AMG GT3 

45th ANNIVERSARY sa odlišuje ka-

rosériou v novom grafi tovom matnom 

laku magno graphit designo pričom 

rovnaký odtieň má aj farba jeho diskov 

z ľahkej zliatiny AMG. Z ultraľahké-

ho materiálu CFK (umelá hmota spev-

nená uhlíkovým vláknom) sú vyhoto-

vené dvere, kapota, blatníky, zadná 

kapota, zadný spojler, spojler predné-

ho a zadného nárazníka, ako aj pred-

ný splitter a zadný difúzor. Funkčný 

pretekársky interiér limitovanej série 

GT3 45th ANNIVERSARY obohacu-

jú kvalitné, exkluzívne detaily: oceľo-

vá bezpečnostná klietka má v harmónii 

s exteriérom tiež farbu designo magno 

graphit. Prístrojová doska a stredová 

konzola sú z matného karbónu. Škru-

pinu sedadla v bezpečnostnom ráme 

z karbónu s vysokou pevnosťou má 

aj sedadlo spolujazdca. Efektný kon-

trast vnútrajšku dotvárajú strieborné 

šesťbodové bezpečnostné pásy i strie-

borná hviezda pretekárskeho volan-

tu. Každé SLS AMG GT3 45th ANNI-

VERSARY budú aj so zaškolením (na 

vyžiadanie i osobným koučingom na 

pretekárskej trati), odovzdávať v novej 

expedičnej hale (rozloha 360 štvorco-

vých metrov) priamo v centrále Merce-

des-AMG v Affalterbachu. Cena tohto 

unikátneho vozidla, vhodného nielen 

na preteky, ale i do zbierky, bola v Ne-

mecku  stanovená na 446 250 eur (vrá-

tane 19 % DPH). 
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Erupcia 
adrenalínu
Odskúšať si kritické jazdné situácie, aké sa vo zvýšenej miere 
vyskytujú najmä v zimnom období, a nacvičiť si na ne správne 
reakcie, či vyskúšať vozidlo na špičkovej profesionálnej  dráhe. 
Donedávna to boli výsady iba návštevníkov špeciálnych dráh 
v zahraničí. Dnes to umožňuje aj prvý slovenský okruh Slovakia Ring.   
Text a foto: Peter Kresánek
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P
očas troch jesenných dní po-

skytla takúto výnimočnú 

príležitosť pre svojich hos-

tí spoločnosť Motor-Car Bra-

tislava na podujatí Hviezdy 

na Slovakia Ringu, na ktoré prišlo až 

vyše 1 300 návštevníkov.

SCÉNA PRVÁ: 
OFFROADOVÝ POLYGÓN 

Géčko sa štverá strmo do kopca. Zra-

zu zostane stáť. Navôkol vidieť svahy 

a zelené porasty. Vpredu sa osádka iko-

nického vozidla díva nahor do oblohy. 

Okamžiky pocitu pobytu vo vzducho-

prázdne a obáv! Neprevrátime sa ale-

bo neskĺzneme nazad? Desaťročiami 

vylepšovaný tereniak však hravo zvlád-

ne aj túto kritickú situáciu. Pasažieri si 

s uľahčením vydýchnu. Po sekundách 

úľavy im však opäť začne stúpať tlak. 

So zatajeným dychom absolvujú rov-

nako silný zážitok pri zjazde s Géčkom 

zo svahu dolu. A to ešte ani zďaleka ne-

majú za sebou všetky nástrahy tohto 

offroadového polygónu.

SCÉNA DRUHÁ: 
DRIVING ACADEMY 

Novú triedu A náhle za jazdy prekva-

pí nečakaný úsek mimoriadne klzkej vo-

zovky. Vozidlo nezadržateľne speje do 

šmyku. Vodič sa však nenechá zaskočiť 

a okamžite reaguje. Správne, ako má. 

Teda najmä rýchlym otáčaním volan-

tu. Predné kolesá pritom stále udržiava 

natočené v smere jazdy. V desatinách 

sekundy mu pritom s údivom prebles-Pre individuálne jazdy nachystané úžitkové 
vozidlá. Zľava sú dve nové dodávky Citan. 



predstavujeme

30  HVIEZDY CIEST   04/2012

1 Spôsobilosťou pre jazdu v teréne fascinovala aj 
rodina športovo-úžitkových a terénnych vozidiel. 

2  Hladký priebeh podujatia, počnúc registráciami 
účastníkov, zabezpečil pripravený a dostatočne 
početný tím.

3  „Bolo to tu skvelé. Oplatilo sa nám merať sem cestu 
až od nás z Holíča,“ povedala nám po jazde Lucie 

Rotreklová. Prišla s partnerom a synom Jakubom. 
Používajú ML. Skúšali si GLK.

4 Do Orechovej Potône prišiel aj Jozef Barčík s dcérou 
Ninou. Dôvod sa našiel. Sám má triedu C. 
Pre dcéru vytipoval, ako sa vyjadril, 
„úžasné“ nové Áčko. 

1
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ne mysľou, že vôbec nečakal, ako bude 

treba pri takejto situácii bleskove rea-

govať. Už-už sa zdá, že všetko tentoraz 

dopadlo dobre. Znenazdajky sa však 

v jazdnej dráhe objavuje nepredvídateľ-

ná prekážka. Kolízia je neodvratná! 

Nakoniec však všetko dopadlo dobre. 

Rovnako ako pri prvej scéne z offroa- 

du. Druhá scéna totiž opísala iba jed-

nu zo štyroch simulovaných situácií na 

klzkých povrchoch (pri jazdách či ná-

cvikoch šmyku cez plochu s podtrhnu-

tím, kruh, kopec a rovinu) ponúkaných 

pre účastníkov dvoch variantov Driving 

akadémií. A prekážky tu tvorili iba ne-

škodné vodné stĺpce.   

Driving akadémie či Offroad - aj keď 

záujemcami obliehané - neboli zďa-

leka jediné atrakcie ponúkané počas 

podujatia Hviezdy na Slovakia Rin-

gu. Účastníci plne využili tiež hodino-

vé jazdy na piatich onroadových mo-

duloch aj po cestách v okolí Orechovej 

Potône, 20-minútové jazdy na prete-

kárskych okruhoch V3 a V5, rovnako 

dlhé jazdy individuálne na úžitkových 

vozidlách či časovo najkratšie (ale ne-

menej hodnotné) jazdy zručnosti i de-

monštrácie parkovacieho asistenta. Pre 

individuálne jazdy tu bol k dispozícii 

tiež prvýkrát na Slovensku predstave-

ný nový všestranný a robustný úžitko-

vý Mercedes-Benz Citan.  

Podľa viacerých oslovených účastní-

kov Hviezdy na Slovakia Ringu (celko-

vo tu bolo takmer sto vozidiel a hostia 

mohli použiť aj vlastné autá) naplni-

li avizované očakávania. Tí, ktorí prišli 

na niektorý z troch dní tohto poduja-

tia, si odniesli nielen dávku adrena-

línových zážitkov, ale boli tiež fasci-

novaní dokonalosťou predvádzaných 

vozidiel. Preukázanou aj v tých najná-

ročnejších jazdných podmienkach a si-

tuáciách. Navyše to vodičom prinieslo 

nové užitočné skúsenosti ako sa sprá-

vať za volantom, osobitne keď naprší 

alebo je námraza na vozovke.

Nuž a na doplnenie tu boli aj origi-

nálne náhradné diely a príslušenstvo, 

20-minútový bezplatný servis hviezd 

ciest, pneumatiky Continental, pred-

vádzal sa smart e-bike a Mercedes-

-Benz bicykel, ponúkali kalkulácie 

a služby LEAS.SK, Mercedes-Benz Fi-

nancial Services, poradenstvo Across 

Wealth Management, školenie prvej 

pomoci Falck a tréningové programy 

Espria - Fitness. 

2

3

4
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N
ajväčším nepriateľom 

predstavenia smartu boli 

na prelome tisícročia 

práve konvencie a ľud-

ská psychika. Vodiči sa 

pri myšlienke na kúpu smartu museli 

vzdať predstavy jazdy v luxusnom aute 

a zároveň dôverovali konštruktérom 

v otázke pasívnej bezpečnosti. A bolo 

to práve v čase, keď nezávislé inštitúcie, 

ako napríklad EuroNCAP, začali pre-

verovať odolnosť automobilov pri nára-

zoch. Dlhé desaťročia totiž vládla pria-

ma úmera medzi vonkajšími rozmermi 

a ochranou posádky pri možnom nára-

ze. Museli doslova a do písmena vtes-

nať kompletné znalosti o deformačných 

procesoch a ich priebehu do dva a pol 

TRIDION
Dôkazy skutočného umenia konštruktérov nehľadajte v luxusných 
automobiloch, ale práve naopak, v kategórii miniautomobilov. 
Základom prvotriednej bezpečnosti automobilov smart je 
bezpečnostný rám Tridion. Text: Majo Bóna / Foto: DAIMLER AG



metra dlhého automobilu. Konštrukcia 

však musela byť cenovo dostupná i vy-

robiteľná štandardnými postupmi. Bolo 

to zadanie, na ktoré si dovtedy nik ne-

trúfol. 

OCHRANNÁ KLIETKA 
Pôvodná myšlienka bezpečnostného 

rámu Tridion pochádza z motoristic-

kého športu. Základnou ideou boli fa-

núšikom dostatočne známe ochran-

né klietky v súťažných špeciáloch. Sú 

mimoriadne pevné najmä vďaka na-

vzájom pozváraným, prípadne zo-

skrutkovaným priečnym a pozdĺžnym 

trubiciam. Identický princíp využíva 

aj rám Tridion. Priečne aj pozdĺžne 

prvky sa aktivujú pri nárazoch z rôz-

nych smerov a účinne odvádzajú ener-

giu mimo posádky. A to bez ohľa-

du na smer nárazu. Základný rám je 

doplnený aj ďalšími bezpečnostný-

mi modulmi, vpredu aj vzadu. Modu-

ly slúžia na absorpciu energie men-

ších nárazov a sú ľahko vymeniteľné. 

Umiestnenie jednotlivých prvkov je 

presne defi nované a má za cieľ akti-

vovať deformačné zóny u protiidúce-

ho automobilu a využiť ich v prospech 

posádky. Ak by ste vyzliekli smart 

„donaha“ videli by ste obnaženú oceľ, 

konštruktér by rozprával o „naprogra-

movanej“ oceli. Vtipné a fascinujúce 

zároveň. V strategických bodoch rám 

využíva vysokopevnostnú a ultra vyso-

kopevnostnú oceľ, zvyšok rámu využí-

va vysokopevnostné tenkostenné oce-

le. A to už od roku 1998! Vďaka nim 

bol smart nielen zázračne pevný, ale 

aj náležite ľahký a obratný. Zároveň 

je to odpoveď na otázku, prečo au-

tomobily Mercedes-Benz nepodľahli 

vtedajšiemu hliníkovému ošiaľu, kto-

rý bol mnohými považovaný za rie-

šenie budúcnosti. Extrémnu tuhosť 

konštrukcie dokazujú aj mnohé testy. 

Málokto by si pomyslel, že na strechu 

miniautomobilu môžete umiestniť 

triapoltonové SUV bez toho, aby do-

šlo k deformácii klietky. Ak neveríte, 

pokojne môžete vyhľadať na youtube 

reklamný spot. Ale to je reklama, tej 

už dnes verí málokto. Skutočnú odol-

nosť rámu Tridion preveril nedávno 

aj nemecký autoklub ADAC, ktorý 

v nárazových testoch preveril desiatky 

malých a miniautomobilov v čelnom 

náraze s vozidlami strednej triedy 

a skúmal najmä poranenia v oblasti 

hrudníka, ktoré sú v takýchto prípa-

doch časté. Výsledky hovoria samy za 

seba. Obstál jeden jediný automobil. 

Smart Fortwo...  
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M
ožno som trochu iný, 

no našťastie nie som 

sám. Ľudí, ktorí milu-

jú kráľa, je veľa a ču-

duj sa svete – stále nás 

pribúda. Inak si totiž nedokážem vysvetliť 

skutočnosť, že v minulom roku sa predalo 

najviac Géčok za jeho 33-ročnú históriu. 

Áno, tipujete správne – hovorím o Mer-

cedese triedy G. O skutočnom kráľovi te-

rénu, hrdom 23-násobnom držiteľovi ti-

tulu Najlepší off-road roka. Nie je zrejme 

náhodou, že len o triedu vyššie veľmi po-

dobne kraľuje ďalší terénny člen koncer-

nu Daimler – Unimog. Nakoniec, nečudo 

– ide o genetiku – prvý terénny automo-

bil s pohonom všetkých kolies postavil už 

v roku 1908 Mercedes-Benz. Ako hovorí 

môj kamarát: know-how neoklameš...

JEDINEČNÁ KONŠTRUKCIA
V roku 1972 vytvoril Daimler Join Ven-

ture so Steyr-Puch s cieľom vyrobiť te-

rénne pracovné vozidlo. Výsledok, pre-

zentovaný na svetovej výstave v roku 

1979, predbehol všetky očakávania. 

Konštrukcia vozidla bola taká jedineč-

ná, že sa nezmenila dodnes. Nehovo-

rím len o usporiadaní podvozkových 

skupín, ktoré osvedčili robustnosť, dl-

hovekosť i skvelú terénnu priechodnosť, 

ale i vonkajšom, 33 rokov nezmenenom 

a nezameniteľnom vzhľade vozidla. Je-

diné, čo sa prispôsobovalo dobe, boli 

bezpečnostné technológie, telematika 

a komfort. Vďaka tomu sa z kultového 

Géčka stal vo svete jediný skutočný off-

-road poskytujúci v jednom zo svojich 

troch vyhotoveniach (Luxury – osob-

né vozidlá, Profesional a Military) vyni-

kajúce jazdné výkony a komfort nielen 

v teréne, ale aj na spevnenej vozovke. 

Trieda G sa vyrába so štyrmi motormi 

(dva osemvalce G 500 a G 63 AMG, je-

den dvanásťvalec G 65AMG  a jeden 

Nech žije kráľ!

Stretnúť monarchu v dnešnom svete je vec ojedinelá. Môcť sa ho dotknúť je 
povznášajúce. Môcť s ním jazdiť – je zážitok ako z ríše snov. A k tomu – pokiaľ 
ste milovník off -roadu ako ja, len ťažko by ste odolali príležitosti prežiť takéto 
stretnutie na vlastnej koži...   Text a foto: Iľja Majda
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dieselový šesťvalec G 350 CDI) a až 

60 % produkcie je vo vyhotovení AMG.

TESTOVACÍ RAJ
Pozvanie na osobné stretnutie s Géčkom 

priamo na mieste, kde vzniká, sa neod-

mieta. Zvlášť, pokiaľ pozvanie bolo obo-

hatené aj o prísľub možnosti jazdy takmer 

na rovnako legendárnej trati – fabrickej 

testovacej hore Schöckl – ako je samot-

ná trieda G. Práve tu sa takmer 40 rokov 

denne, za každého počasia bez rozdielu či 

páli slnko, alebo sa vám pod kožu predie-

ra štipľavý mráz a všade navôkol je vyše 

metra napadaného snehu, preháňajú tes-

tovacie Géčka. Kto má rád off-road, ten sa 

tu cíti ako v raji. Kilometre skalnatých ces-

tičiek plných výmoľov, zrázov a stúpaní 

dokonale preveria každú slabinu podvoz-

ka, karosérie, ale i samotného vodiča. Po-

tvrdili to ako prví továrenskí jazdci, ktorí 

najskôr na umelej dráhe „s húpačkou“ - 

v päťmetrovej výške predviedli 100 %  stú-

pavosť Géčka. Slabším povahám už adre-

nalín zaplavil celé telo. Nečudo,  málokto 

je zvyknutý ako kozmonaut pri štarte ra-

kety ležať na operadle sedadla, pozerať sa 

do oblohy a ešte sa pohybovať vozidlom 

smerom do prázdneho priestoru. Nehovo-

riac o tom, že po celý čas musíte vozidlo 

udržať v úzkych  koľajach, keď i malá ne-

presnosť na volante znamená pád a jeho 

a tiež aj vaše prevrátenie. 

TANEC S GÉČKAMI
Po demonštrácii jazdeckej zručnosti pro-

fesionálmi, sme sa k slovu a predvede-

niu svojich schopností dostali my amatéri. 

Zámerne píšem o schopnostiach, keď-

že schopnosti vozidla sme nemohli i kvô-

li zvolenej dráhe a rôznorodej pospolitosti 

spolujazdcov využiť ani na 50 %. To však 

nič nemení na samotnom fakte, že jazda 

na Géčku kamenistými chodníčkami, za 

asistencie továrenských jazdcov, nám spô-

sobovala dostatočne veľkú radosť. A to 

nás zlatý klinec programu – po výdatnom 

obede – ešte len čakal. Po tom, ako sme 

sa pohodlne naložili s plnými žalúdkami 

do Géčok, sa za ich volanty posadili pro-

fesionálni testovací jazdci, ktorí sa spolu 

s nami pustili kolmo dole kopcom zo sa-

motného vrcholu Schöcklu. Adrenalín 

sa v ,,kokpite“ vozidla hromadil ako para 

v tlakovom hrnci v momente, keď s nami 

Géčka tancovali nárazník na nárazník po 

skalách v sedemdesiatkilometrovej rých-

losti v takých miestach a terénoch, kde by 

sme sa za normálnych okolností my ama-

téri odvážili buď stáť, alebo ísť nanajvýš 

desaťkilometrovou rýchlosťou. Miestami 

sme mali pocit, že naše kolesá trávia viac 

času vo vzduchu než na zemi. A to nie 

po jednom, ale pekne všetky štyri naraz! 

Prežívali sme na vlastnej koži niečo, čo 

je možné vidieť akurát tak pri špeciáloch 

na Rally Dakar. S tým rozdielom, že naše 

Géčka neskončili ako kus šrotu. Znie to 

neuveriteľne, ale ani jedno z predvádza-

ných vozidiel ani raz nevrzlo, nezastena-

lo, nezažili sme ani jeden úder od kolies 

spôsobený tým, že by pruženie šlo na do-

raz. Géčka si po celý čas zachovávali svoju 

dôstojnosť, maximálny komfort a charak-

teristický stoický pokoj. Nakoniec, čo iné 

sa dá čakať od kráľa off-roadov... 
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Vynulujte si počítadlo 
kilometrov!

Tak znie pokyn pri odchode s naším olivovozeleným 
smart fortwo z parkoviska. Máme za sebou prvú disciplínu - jazdu zručnosti 
vedľa bratislavského Starého mosta. Tridsaťdeväť sekúnd - ani najlepšie, ani 
najhoršie. Orientačné preteky na smartcars Frndžalici 2012, októbrovom 
stretnutí fanúšikov vozidiel smart, sa práve začínajú. Text a foto: Andrej Majláth
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C
ieľom nie je byť najrýchlej-

ší. Cieľom vlastne nie je ani 

vyhrať, hoci sa to jednému 

z nás nakoniec musí poda-

riť. Orientačné preteky na 

smart zraze sú novinkou, ktorá má okrem 

zábavy pomôcť spoznať naše hlavné 

mesto. Zámer je úplne pochopiteľný - veď 

v štartovacom poli je polovica účastníkov 

z Českej republiky, ktorí si svoj posledný 

výlet do krásavice na Dunaji sotva pamä-

tajú. A tak sa orientačné preteky sústredili 

na bratislavské kultúrne highlighty. Úloha 

číslo jeden - uctíme si minulosť na Slaví-

ne. Stačí, ak vyšliapeme kus kopca a odpí-

šeme meno jediného vojaka, ktorý má na 

svojom hrobe fotografi u. Georgij Riabov 

by sa netradičnej spomienke na svoju oso-

bu určite potešil, veď podobnej pozornos-

ti sa mu isto nedostalo ani na poslednom 

spomienkovom zhromaždení na Deň ví-

ťazstva nad fašizmom.

Bod je náš, a tak znova sadáme do dvoj-

miestneho tátoša a pomaly sa ponáhľame 

na hrad Devín, kde sa koná ďalšia súťaž 

v rámci pretekov. Zdolávame „rýchlov-

ku“, známu úlohu zodpovedať čo najviac 

otázok za minútu. Od názvu ofi ciálneho 

úpravcu smartov sa cez objem najsilnej-

šieho smart motora dostávame až k otáz-

ke na názvy riek, ktoré sa pri krásnom zá-

pade slnka zlievajú len niekoľko metrov 

od nás.

Posledné body získavame pri prejaz-

de z Devína do Stupavy, tohtoročnej uby-

tovacej „základne“ smartcars Frndžalice. 

Obkresľujeme obraz v strede kruhové-

ho objazdu pri továrni Volkswagenu (bez 

nášho prekvapenia ide o dvojité vé), na-

koniec odhadujeme výšku reštaurácie na 

vrchole Mosta SNP. Finále, hotovo. Po 

príchode do stupavského penziónu odo-

vzdávame itinerár s odpoveďami a pride-

lenými bodmi na vyhodnotenie. 

Nevyhrali sme síce orientačné preteky, 

ale nepochybne sme vyhrali oveľa viac už 

len tým, že poznáme ľudí okolo nás. Ľudí, 

ktorí zasvätili svoj motoristický život (väč-

šinou) dvojmiestnym žihadlám, vozidlám 

smart, ktoré nás neprestávajú milo pre-

kvapovať. Ak už ničím iným, tak aspoň 

podobnými stretnutiami, ktoré vykúzlia 

naozaj netradičný víkend. Smartcars clu-

bu sa to opäť podarilo.

Ak sa chcete stať členom smartcars clu-

bu aj vy, navštívte internetovú stránku 

www.smartcars.sk. 
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Milionár
Stretnutia so zaujímavými ľuďmi prebiehajú tak, že zrazu z ničoho nič 
zistíte, že už ubehla hodina či dve. Presne také bolo aj naše stretnutie 

s Paulom Thomasom Grunom v rakúskom Kittsee na slnečnej terase jeho 
rodinného domu. Stretnutie s aktívnym sedemdesiatnikom, pre ktorého 

sa autá, a najmä tie so striebornou hviezdou v znaku, stali 
neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

P
aul Thomas Grun je na-

priek svojmu nemecky zne-

júcemu menu Slovákom te-

lom a dušou, hoci dlhé roky 

žije v zahraničí. „Od det-

stva a aj počas svojej hokejovej kariéry 

som vystupoval pod menom Pavol Su-

chý, ktoré som získal po nevlastnom 

otcovi, pretože môj zahynul. K môjmu 

pôvodnému menu som sa vrátil až po 

emigrácii do Nemecka v roku 1988 – 

pri získavaní nového občianstva,“ vy-

svetľuje človek, ktorého životný príbeh 

by vydal minimálne na jeden obsiah-

ly román. A nielen to. Dôvodom náš-

ho stretnutia bola najmä jeho vášeň 

pre automobily, na ktorých už najazdil 

vyše 3 500 000 kilometrov! To bol aj 

dôvod, prečo sme mu počas stretnutia 

položili pár otázok.

Nedá mi, aby som sa vás hneď na 
začiatku neopýtal – keďže nie ste 
profesionálny vodič - ako je možné 
najazdiť za jeden ľudský život také 
obrovské množstvo kilometrov?

- Bolo to spôsobené najmä mojimi 

cestami do Prahy či do Frankfurtu nad 

Mohanom. Bolo úplne bežné, že som 

ročne najazdil aj vyše 80 000 km. Po 

skončení športovej kariéry som sa ve-

noval športovému marketingu, spon-

zoringu.  Spolupracoval som napr. 

s Dominikom Hrbatým, Henrietou Na-

gyovou, niektorými futbalistami, za-

ložil som v Prahe Klub Diplomatique 

International, ktorý spájal význam-

né osobnosti a organizoval aj význam-

né podujatia, ako aj oslavy (50. narode-

niny Petra Dvorského, 60. narodeniny 

PAUL THOMAS GRUN 
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Karla Gotta). Býval som prechodne 

v Nemecku a Prahe či Bratislave. Tak-

že je len prirodzené, že s pribúdajúci-

mi rokmi rástol aj počet najazdených 

kilometrov po služobných, ale aj osob-

ných cestách takmer celej Európy.

O človeku, ktorý najazdí počas ži-
vota také enormné množstvo kilo-
metrov, sa asi nedá povedať, že by 
nemal rád autá... 

- To ani najmenej (úsmev). Odma-

la som bol zaťažený na autá. Keď som 

mal jedenásť rokov, strýko ma učil jaz-

diť na svojom vozidle Aero Minor, 

v trinástich rokoch som jazdil už sám, 

v sedemnástich rokoch som mal vodič-

ský preukaz aj na osobné, aj na náklad-

né vozidlá. Na priemyslovke – v päťde-

siatych rokoch – som si tajne vyskúšal 

na dvore Fiat svojho učiteľa – do kon-

ca školy mi to nevedel odpustiť. 

K vašej osobnosti patrí neodmys-
liteľne značka Mercedes-Benz. 
Kedy ste sa s ňou osobne stretli 
po prvý raz?

- Prvý Mercedes-Benz 220 som mal 

v roku 1967 z Belgicka. V tom čase 

som bol aktívnym hokejistom v Litví-

nove. Bol vyrobený pre USA, na volan-

te mal rýchlostnú páku, zvonku mal 

veľmi krásnu zelenú metalízu a vnút-

ri žltú kožu. 

To bolo také jednoduché si v tých 
časoch kúpiť západonemecký Mer-
cedes-Benz?

- Samozrejme, že nebolo, ale mne 

pomohlo aj to, že som bol športovec 

a hrával som v Litvínove hokej. A tiež 

– pomohol mi s jeho zaobstaraním aj 

môj strýko žijúci v zahraničí, ktorému 

pri jeho emigrácii do Veľkej Británie 

výrazne pomohla moja matka. 

Aké boli vaše ďalšie mercedesy?
- Po tom, ako som po roku a pol môj 

prvý mercedes predal, som si kúpil 

200-ku diesel, neskôr – na veľtrhu li-

muzínu 250 coupé. V roku 1991 som 

si kúpil Mercedes-Benz S600 COUPE 

AMG. Vlastnil som aj Géčko 350 TDI, 

G 500 Brabus. V súčasnosti mám Mer-

cedes-Benz S 430 a ML 320CDI. Keď 

sa tak pozriem dozadu, doposiaľ som 

mal asi 30 vozidiel Mercedes-Benz, pri-

čom vo fi rme som vlastnil aj 4 merce-

desácke mikrobusy...

Takže ste vlastnili závideniahodný 
vozový park...

- A to som nebol verný len mercede-

som. Okrem nich som mal aj iné znač-

ky: Porsche, BMW či Fiat. Väčšinou 

však len mercedesy, pretože – a to mi 

nespochybní nik – také bezpečné a na 

ceste stabilné ako ony neboli a nie sú 

žiadne iné vozidlá. Verte mi – mám 

odjazdených vyše 3 500 000 kilomet-

rov! A to nehovorím o bezkonkurenč-

nom mercedesáckom servise – nech 

ste v ktorejkoľvek krajine Európy. Je-

den môj kamarát mi kedysi dávno po-

vedal, že nech budem mať v živote aké-

koľvek auto, vždy sa vrátim k značke 

Mercedes-Benz. Dnes po rokoch to mô-

žem potvrdiť.

Na záver by nás zaujímalo, na kto-
rý z vašich doterajších mercedesov 
nedáte nikdy dopustiť...

- Jednoznačne na Mercedes-Benz 

S 600 COUPE AMG. Na tie časy 

stál veľmi veľa – vyše 270-tisíc ma-

riek. S ním som bol najspokojnejší, 

mal som ho tri roky. Pri svojich čas-

tých dlhých trasách som si nevedel vy-

nachváliť jeho pohodlné sedenie. Keď 

som z neho po päťapolhodinovej jazde 

z Frankfurtu nad Mohanom do Brati-

slavy vystúpil, cítil som sa, akoby som 

,,vstal z postele“. 



štýl
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Freelancer Lady Sunshine
Partitúru RAYMOND WEIL ožiarila nová iskrivá linka - práve vychádzajúca 
hviezda: freelancer Lady Sunshine. Hodinky mestského štýlu sú veľmi ženské 
a veľmi šik! Text: - vik-  / Foto: RAYMOND WEIL

T
ento nový prírastok kolek-

cie freelancer predstavuje 

očarujúce spojenie mecha-

nickej presnosti a ženskej 

jemnosti. Freelancer je 

však viac než len zvučný názov kolekcie 

– je to fi lozofi a, nezávislý duch značky, 

ktorá je v neustálom pohybe vpred a na-

priek tomu je stále verná svojim tradič-

ným hodnotám, sloboda umelca stojace-

ho pred bielym plátnom, pred blokom 

kameňa alebo pred prázdnou notovou 

osnovou. Freelancer Lady Sunshine je 

jednoducho malým umeleckým dielom 

vyrobeným s vášňou a eleganciou.

Pre svetelnú explóziu, ktorú freelan-

cer Lady Sunshine predstavuje, nemož-

no nájsť vhodnejší názov. „Paprskovitá“ 

rytina uprostred žiarivo bieleho číselní-

ka dáva vyniknúť lesklej perleti, z ktorej 

je vyrobený. Na indexoch žiaria diaman-

ty blýskajúce sa ako slnečné lúče. Všetko 

je vyvážené zlatom na indexoch, hodi-

novej,  minútovej a sekundovej ručičke. 

Jeho ružová farba má rovnaký upoko-

jujúci nádych ako západ slnka. Ružo-

vé zlato nájdete aj okolo otvoru v čísel-

níku, ktorý čiastočne odhaľuje vnútornú 

krásu mechanického strojčeka s jeho 

červenými rubínmi. Jeho krása je zná-

sobená jemnými diamantmi na lunete, 

ktorá ako kráľovská koruna sedí na puz-

dre s priemerom  29 mm. Srdce auto-

matického mechanického strojčeka bije 

na frekvencii 28 800 kmitov za hodinu 

a jeho práca je perfektne viditeľná nielen 

v otvore číselníka medzi číslicami 12 a 2, 

ale tiež cez priehľadné zadné viečko zo 

zafírového skla. V tomto roku sa takmer 

celá kolekcia freelancer bude na svet  po-

zerať cez ružové okuliare a Lady Sunshi-

ne čoskoro spozná svojho partnera. Jej 

42 mm veľká verzia v pánskom vyhoto-

vení bude taktiež v ružovom zlate a rov-

nako sofi stikovaná aj štýlová. 
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P
odujatie, to neboli len testova-

cie jazdy, vystavené autobu-

sové novinky, ale aj expozície 

patriace renomovaným výrob-

com originálneho príslušen-

stva a zariadení, ako sú Voith, ZF, Gorba, 

Lawo, Mobitex a Spheros. V nich - ako to 

už býva zvykom - špecialisti ochotne odpo-

vedajúci na akékoľvek otázky týkajúce sa 

automatických prevodových systémov, na-

vigácií či klimatizačných jednotiek. 

SETRY
BestBus Vienna je predsa len o au-

tobusoch. Tých sa tento rok predstavi-

lo niekoľko - stredoeurópsku premié-

ru zažili najnovšie Setry ComfortClass 

500 a MultiClass 400, spĺňajúce najvyš-

šie emisné normy Euro 6. Aj preto ne-

prekvapí, keď sa okolo autobusu Set-

ra S 517 HD, Euro 6, s motorom OM 

471, výkonom 350 kW a s osemrých-

lostnou prevodovkou MB GO 250-

8, či Setry S 516 HD, Euro 6, s mo-

torom OM 470, výkonom 315 kW 

a s osemrýchlostnou prevodovkou MB 

GO 250-8, ale aj okolo o čosi ,,slabšej“ 

Setry S 415 UL, s motorom OM 936, 

výkonom 220 kW, EEV, so šesťrých-

lostnou prevodovkou MB GO 190 to-

čili odborníci zo Slovenska, Česka, 

Rakúska a Maďarska ako včely oko-

lo peľu...  Na vonkajšej ploche zase bu-

dila pozornosť poschodová Setra S431 

DT vysoká až 4 metre, dlhá 13,89 met-

ra s 80-miestnou kapacitou sedenia.

„MEDVEDE“
Podujatie konané v Omniplus 

Busporte vo Wiener Neudorfe pred-

sa len najviac patrilo značke Mercedes-

-Benz, a to konkrétne autobusu Merce-

des-Benz Travego M, edition 1, EURO 

6, s motorom OM 471 h (LA), výko-

nom 350 kW (476 PS) a s osemrých-

Autobusové
Najnovšie trendy a horúce novinky z nedávneho medzinárodného veľtrhu 

úžitkových vozidiel IAA 2012 v Hannoveri si mali - vďaka spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia - možnosť zástupcovia slovenských médií 
a autobusových dopravcov detailne prezrieť začiatkom novembra 

na podujatí BestBus Vienna 2012. Text a foto: Peter Škorňa
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lostnou prevodovkou MB GO 250-8. 

Práve Travego, dlhé 13 metrov a širo-

ké 2,55 metra bolo predstavené vo vy-

hotovení so 48 luxusnými koženými se-

dadlami, na ktoré bolo nielen radosť sa 

pozerať, ale aj sedieť.

Bokom neostal ani ďalší „medveď“ 

- Mercedes-Benz Citaro N, EURO 6 

s motorom OM 936 h (LA), výkonom 

220 kW a s šesťrýchlostnou automa-

tickou prevodovkou ZF Ecolife AP či 

Mercedes-Benz Intouro, s motorom 

OM 926 h (LA), výkonom 210 kW, 

EEV, s šesťrýchlostnou prevodovkou 

MB GO 110, ktoré má k dispozícii až 

55 miest na sedenie. Taktiež nechýbal 

celý modelový rad autobusov Sprin-

ter a ako sa stáva na podujatiach tohto 

charakteru zvykom – aj dvaja silní au-

tobusoví konkurenti – najnovší Merce-

des-Benz triedy A a smart e-bike... 

matiné 
Viaceré vystavené autobusy zažili 
v Omniplus Busporte vo Wiener 
Neudorfe svoju stredoeurópsku 
premiéru.
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T
ie sa úspešne zúčastňovali 

podujatí ako napríklad Mil-

le Miglia (Tisíc míľ Talian-

skom), 24 hodín Le Mans, 

Targa Florio na Sicílii... Na 

nich sa v dvadsiatych rokoch minulého 

storočia znamenite uplatňovali najmä mo-

dely SSK.

GULLWING 300 SL 
V roku 1952 Mercedes-Benz začal pokra-

čovať v tejto tradícii superšportových au-

tomobilov a pripravil model 300 SL zva-

ný aj Gullwing, dvojmiestny kabriolet 

a kupé... Gull znamená čajka, wing zase 

krídlo. Pomenovanie bolo príznačné, lebo 

sa dvere otvárali nahor a pripomínali čaj-

ku pri mávaní krídlami. V roku 1954 ho 

na niekoľko hodín prezentovali na medzi-

národnej výstave športových automobi-

lov v New Yorku. Išlo o neobyčajne zho-

tovené vozidlo so šesťvalcovým motorom 

so zdvihovým objemom 2996 cm3 s vý-

konom 215 k (158 kW), ktoré dosahova-

lo rýchlosť až 250 km/h. Jeho priestorový 

rám bol dosť komplikovaný, ale tuhý a pri-

tom celé vozidlo bolo ľahké. Tuhosť cel-

ku navyše podporova-

li motor, prevodovka 

a obe nápravy. Keď-

že na karosérii nebolo dosť 

miesta na štandardné otváranie dve-

rí, konštruktéri sa rozhodli pre ne-

zvyčajné rieše-

nie - ich otváranie nahor. Tak sa vlastne 

zrodil automobil Gullwing. Bola to vlastne  

zvláštna charakteristika modelov 300 SL. 

V roku 1952  modely 300 SL dosiahli vy-

nikajúce športové výsledky: Mille Miglia 

– 2. a 4. miesto, GP Švajčiarska – 1. 2. a 3. 

miesto, 24 hodín Le Mans – 1. a 2. miesto, 

Nürburgring – 1., 2., 3. a 4. miesto, Carre-

ra Panamericana Mexiko – 1. a 2. miesto. 

Úžasný športový úspech s týmto otvore-

ným kupé dosiahla dvojica Stirling Moss 

so spolujazdcom Denisom Jenkinsonom, 

keď vyhrala preteky Mille Miglia 1955 v 

Taliansku na trati dlhej 1 600 km medzi 

mestami Brescia – Rím – Brescia 

priemernou rýchlosťou 

157,65 km/h! Samozrejme, 

úspechy prekročili očakáva-

nia jeho tvorcov a Mercedes 

sa rozhodol vyrobiť malú 

sériu týchto automobi-

lov, ktoré dal do preda-

Mercedesy
Grand 

Tourismo
O začiatkoch vývoja a výroby pretekových 

automobilov Mercedes-Benz na podujatia Grand 
Prix, modeloch W 25, W 125, W 154, W 165 a W 196 R 

sme uverejnili dosť podrobné články. 
Ale Mercedes-Benz vyrobil aj celý rad ďalších 

nádherných športovo-pretekových automobilov...
Text: STANO CVENGROŠ / Foto: DAIMLER AG

GULLWING 300 SL
V roku 1952 Mercedes-Benz začal pokra-

čovať v tejto tradícii superšportových au-

tomobilov a pripravil model 300 SL zva-

tovené vozidlo so šesťvalcovým motorom 

so zdvihovým objemom 2996 cm3 s vý-

konom 215 k (158 kW), ktoré dosahova-

lo rýchlosť až 250 km/h. Jeho priestorový 

rám bol dosť komplikovaný, ale tuhý a pri-

tom celé vozidlo bolo ľahké. Tuhosť cel-

ku navyše podporova-

li motor, prevodovka 

a obe nápravy. Keď-

že na karosérii nebolo dosť

miesta na štandardné otváranie dve-

rí, konštruktéri sa rozhodli pre ne-

zvyčajné rieše-

zrodil automobil Gullwing. Bo

zvláštna charakteristika mode

V roku 1952  modely 300 SL d

nikajúce športové výsledky: M

– 2. a 4. miesto, GP Švajčiarsk

miesto, 24 hodín Le Mans – 1

Nürburgring – 1., 2., 3. a 4. mi

ra Panamericana Mexiko – 1. 

Úžasný športový úspech s tým

ným kupé dosiahla dvojica Sti

so spolujazdcom Denisom Jen

keď vyhrala preteky Mille Mig

Taliansku na trati dlhej 1 600

mestami Brescia – R

priemernou rých

157,65 km/h! S

úspechy prekro

nia jeho tvorcov

sa rozhodol v

sériu týchto a

lov, ktoré dal

Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
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ja. Týmto modelom vlastne po-

kračoval ďalší vývoj super 

športových automobilov 

Mercedes-Benz.

INOVATÍVNY 
C 112 
Po modeli 300 SL 

značka v ďalšom vývoji superšpor-

tových automobilov pokračovala s istou 

časovou medzerou a až o dvadsaťdva ro-

kov (v roku 1969) uviedla ďalší automobi-

lový trhák v podobe kupé s otváraním dve-

rí opäť systémom Gullwing. No automobil 

mal oproti modelom SL celý rad ďalších 

zaujímavých technických prvkov. Dostal 

pomenovanie C 112. Opäť sa stal stredom 

pozornosti výstavy IAA, najmä preto, že 

patril do skupiny vozidiel GT (Grand To-

urismo), ale s možnosťou jazdiť aj po ve-

rejných cestách. Išlo o dvojmiestne kupé 

s vidlicovým dvanásťvalcovým piestovým 

motorom so zdvihovým 

objemom valcov 5 987 cm3 a výkonom 

300 kW (408 k) pri otáčkach 5 200 za mi-

nútu. Hravo dosiahol rýchlosť 310 km/h. 

Mal úžasne precízne navrhnutú karosériu 

vyvinutú v aerodynamickom tuneli s mno-

hými nastavovateľnými spojlermi. Vý-

vojári do vozidla navyše zakomponovali 

všetky možné inovácie svojho výskumu a 

vývoja. Vari najdôležitejšia z nich bola ak-

tívna kontrola karosérie – ABC, teda sys-

tém, ktorý znižoval vertikálnu snahu točiť 

sa pri prejazde ostrými zákrutami. Potom 

sa C 112 stalo kombináciou výnimočne 

veľkého výkonu motora s doslova 

pionierskymi vlastnosťami a optimálnym 

pohodlím. Je len škoda, že sa vozidlo ne-

dostalo aj do malosériovej výroby.

AUTOMOBIL ŠAMPIÓNOV
Po modeli C 112 prešlo iba šesť rokov 

a značka Mercedes-Benz znovu zazname-

nala veľký úspech v pretekoch športových 

automobilov v sezóne 1997 modelom 

CLK – GTR. V USA na okruhu Laguna 

Seca v Kalifornii automobil suverénne zví-

ťazil. Išlo o posledné preteky medziná-

rodných majstrovstiev sveta vypísaných 

odelom vlastne po-

ší vývoj super 

utomobilov 

enz.

VNY 

00 SL 

šom vývoji superšpor-

bil k č l i t

motorom so zdvihovým 

bj l 5 987 3 ýk

veľkého výkonu motora s doslova 

i i k i l t ť i ti ál

Mercedes-Benz C 112

Mercedes-Benz CLK-GTR
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automobilovou federáciou FIA. Mercedes-

-Benz pripravil na tieto podujatia špeciál-

ne pretekové kupé. Jeho vývoj a celá stav-

ba trvali iba 128 dní. Tak sa začala séria 

pretekov, v ktorých sa stal majstrom sveta 

Bernd Schneider. Súčasne Mercedes-Benz 

získal aj titul majstra sveta súťaže značiek. 

V tom čase FIA tieto majstrovstvá vypísa-

la pre športové automobily, ktoré mohli 

napriek svojim pretekovým parametrom 

jazdiť bežne aj po cestách s normálnou re-

gistračnou značkou. Iba také športové au-

tomobily GT sa mohli týchto majstrov-

stiev zúčastňovať. Pritom minimálny 

vyrobený počet identických vozidiel mu-

sel byť 25 a všetky museli byť v predaji. 

Takže aj Mercedes-Benz dal do preda-

ja 25 takýchto automobilov s vidlicovým 

dvanásťvalcovým motorom s výkonom 

612 koní a s maximálnou rýchlosťou vyše 

320 km/h! Tak sa 25 prešťastným majite-

ľom, ktorí snívali o takýchto výnimočných 

automobiloch, splnila túžba zajazdiť si vo 

vlastnom vozidle, aké mal majster sveta.

SLR  OD SNOV 
K SÉRIOVEJ VÝROBE
Človek od prvopočiatkov civilizácie si že-

lal vtedy ešte nemožné: lietať ako vták, 

plávať pod vodou ako ryba a byť na zemi 

rýchly ako blesk. Postupom času sa via-

ceré takéto sny začali uskutočňovať a 

automobily typu GT sa vlastne pribli-

žovali k neuveriteľne vysokým rýchlos-

tiam. Mercedes-Benz hod-

lal vstúpiť s jedným takýmto vozidlom 

do 21. storočia a jeho vývojári pripravili 

model vízie SLR, akési zhmotnenie sna 

do výroby. Išlo o model SLR podľa pra-

vidiel Grand Tourismo. Písmená zna-

menali: Sports- Light- Racing (športové, 

ľahké, pretekové). Uviedli ho opäť na po-

prednej automobilovej výstave v USA, 

vtedy ešte ako štúdiu vysokorýchlost-

ného športového automobilu. Plného 

množstva zaujímavých technických rie-

šení požičaných zo stavby automobilov 

formuly 1. Charakterizovala ho šípovi-

tá predná časť a dvojité predné prítlačné 

krídlo. Boli to pôvabné vonkajšie rysy. 

Menej nápadná bola karoséria z uhlíko-

vého laminátu, keramické kotúčové brz-

dy a vzduchová brzda. Už tým, že sa vý-

vojárom podaril takýto extrémne krásny 

model, vedenie spoločnosti sa rozhodlo 

dať ho do sériovej výroby ako Merce-

des-Benz SLR. Prvý zákazník s ním vy-

šiel do ulíc v roku 2004. Ďalších maji-

teľov potešil najmä prepĺňaný motor 

s výkonom 626 koní. Motory AMG mu 

umožňovali dosiahnuť rýchlosť necelých 

400 km/h.

SLS AMG  FASCINUJÚCO
VYSOKÁ TECHNIKA
O desať rokov, presne 

v roku 2009, opäť 

na okru-

hu Laguna Seca v Kalifornii, Merce-

des-Benz predviedol ďalšie nové špor-

tové kupé s typovým označením SLS 

AMG so superlatívnymi vlastnosťami. 

Predvádzal ho Bernd Schneider, nie-

koľkonásobný majster sveta pretekov 

automobilov GT. Nový superšportový 

automobil predstavoval kombináciu 

automotívneho vzrušenia s najvyššou 

technickou úrovňou. Jeho prvky na do-

siahnutie úspechu spočívali v prvom 

rade v ľahkej konštrukcii všetkých čas-

tí, hliníkovej karosérii, dynamike naj-

vyššej úrovne odvodenej z vlastností 

motora, prevodovky s dvojitou spoj-

kou a spojenia hnacej nápravy s pre-

vodom diferenciálu. Systém otvárania 

dverí Gullwing pochádzal z fascinu-

júcej histórie superšportových auto-

mobilov Mercedes-Benz. Ak by sme 

ho mali hodnotiť aj z estetickej strán-

ky, celkom iste by mu mal patriť titul 

najkrajší automobil 21. storočia. SLS 

AMG sa v budúcnosti celkom iste sta-

ne klasikom a zaslúži si dostať sa do 

automobilovej siene slávy. Alebo na-

písať o ňom aspoň unikátny príbeh zo 

všetkých superšportových automobi-

lov značky Mercedes-Benz. 

istória

automobilovou federáciou FIA Mercedes lal vstúpiť s jedným takýmto vozidlom hu Laguna Seca v Kalifornii Merce

Mercedes-Benz SLR McLaren

SLS AMG Coupé Black Series
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K
aroséria SL zvíťazila na zákla-

de hodnotenia vyše pol tisíca 

odborníkov, delegátov tohto-

ročnej medzinárodnej konferencie aso-

ciácie Automotive Circle International. 

Špičkoví odborníci na konferencii po-

sudzovali pri karosériách nových mode-

lov najmä ich vývojové a konštrukčné 

koncepcie, inovácie a aplikácie materi-

álov, efektívnosť výroby, úžitok pre zá-

kazníkov i orientáciu do budúcnosti. Ví-

ťazná karoséria SL je takmer kompletne 

vyrobená z hliníka. Významne prispie-

va k tomu, že vozidlo má celkovo až 

o 140 kg nižšiu hmotnosť ako jeho pred-

chodca. Odľahčená karoséria SL tvorí 

základ pre výrazne športovo orientova-

né a agilné jazdné vlastnosti, ako i prí-

kladný komfort cestovania, ktoré toto 

vozidlo poskytuje. 

S
edemmiestnu inovatívnu triedu GL 

vyhodnotili odborníci spolu s čita-

teľmi motoristických časopisov v an-

kete o Zlatý volant (Goldene Lenkrad) 

za najlepšie SUV roku 2012. Zlatý vo-

lant získala trieda GL ako v poradí dvad-

siate druhé vozidlo s hviezdou v znaku. 

Toto najprestížnejšie európske ocenenie 

sa udeľuje už od roku 1976. Zlatý volant 

pre triedu GL udelila odborná porota po 

intenzívnych praktických skúškach dvad-

siatich vozidiel – fi nalistov tejto súťaže na 

testovacom okruhu Pirelli v talianskom 

meste Balocco. Finalistov súťaže v piatich 

kategóriách vybralo štvrť milióna účast-

níkov ankety o Zlatý volant, čitateľov ne-

meckých časopisov Bild am Sonntag, 

Auto Bild a ich 25 alternatívnych vydaní 

z ďalších 22 štátov Európy.  

Text: - pk -  / Foto: DAIMLER AG

Mercedes-Benz SL získal za svoju novo vyvinutú 
inteligentnú odľahčenú celohliníkovú karosériu ocenenie 
EuroCarBody Award 2012 - najvyššie ocenenie 
za inovácie karosérie udeľuje už 14 rokov asociácia 
dodávateľov a výrobcov automobilového priemyslu 

Automotive Circle International.  
Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Zlatý volant 
pre triedu GL

E Záruka je prenosná aj pri ďalšom predaji vozidla

E Platné na celom území Európy

E 6 rokov alebo 300 000 km servis v cene vozidla pre Sprinter

E 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla pre Vito a Viano

E MobiloVan – záruka mobility v prípade poruchy či nehody

E  Výhodné financovanie prostredníctvom Mercedes-Benz 

Financial Services Slovakia s. r. o.
 

 www.mercedes-benz.sk/ExtendPlus

Záruka na 3 roky 
v cene vozidla
Bez obmedzenia kilometrov

EuroCarBody Award 2012 
pre Mercedes-Benz SL
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Zázemie 
a istota: 

najlepšia motivácia 
zamestnancov

PAVEL SKALICKÝ: 

Firma, ktorá má mať pevné základy, sa pozná aj podľa toho, že jej 
podnikanie a presadzovanie na trhu nie je unáhlené, ale je postupné 

– no zato stabilné. Presne to platí aj o prešovskej spoločnosti Autotransport, 
s.r.o., s ktorej spolumajiteľom a konateľom Ing. Pavlom Skalickým, pre 

ktorého je najväčším životným relaxom a motiváciou jeho rodina, sme sa 
o plusoch a mínusoch podnikania v autodoprave porozprávali. Text a foto: Peter Škorňa
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V 
úvode sme naznačili, 
že stabilita sa väčšinou 
dosahuje postupne...

- Inak to totiž ani nej-

de. Nakoniec, vidieť to 

aj na našej fi rme, ktorej začiatky siaha-

jú už do roku 1992, keď žiaľ dnes už zo-

snulý pán Ing. Martin Marinica polo-

žil jej základy ako podnikajúca fyzická 

osoba. O šesť rokov neskôr sme zakúpi-

li a zrekonštruovali priestory bývalého 

štátneho podniku ČSAD. Práve tu – na 

ploche 20 000 m2 sa dnes  nachádza do-

pravno-technický úsek spoločnosti. Po-

sledný výrazný zlom nastal v roku 2006, 

keď došlo k transformácii na právnickú 

spoločnosť, čím sa spoločnosť stabilizo-

vala do jej súčasnej podoby.

Vaša spoločnosť patrí medzi najväč-
ších dopravcov na východnom Sloven-

sku, pričom ste najväčším prešovským 
dopravcom. Aj preto ma zaujíma roz-
sah vášho vozového parku.

- V súčasnosti disponujeme 35 náve-

sovými súpravami, z ktorých je 27 vozi-

diel Mercedes-Benz Actros 1844. Samo-

zrejme, všetky sú vybavené potrebnými 

dokladmi, certifi kátmi k jazde, mobil-

nými telefónmi a monitorovacím sys-

témom. Tak, aby sme bez najmenších 
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problémov mohli zabezpečiť nákladnú 

medzinárodnú cestnú dopravu a zasie-

lateľstvo, čo tvorí hlavný predmet na-

šej činnosti. 

Zaujíma ma, čo bolo tým dôvodom, 
pre ktorý drvivú väčšinu vášho vo-
zového parku tvoria práve ťahače 
Mercedes-Benz... 

-  Viete, študoval som na Žilinskej 

univerzite - Fakulte prevádzky a ekono-

miky dopravy a spojov. Som vyštudova-

ným súdnym znalcov v oblasti dopravy, 

a tak viem veľmi dobre, že Mercedes-

-Benz Actros má jednu neporovnateľnú 

výhodu oproti ostatným ťahačom – je 

jednoduchý a aj efektívny z pohľadu ná-

vratnosti doň vložených fi nancií. Mnohí 

si mylne myslia, že to je len kopec elek-

troniky na štyroch kolesách, ale nie je to 

vôbec pravda. 

Môžete byť konkrétnejší?
- Pokiaľ si vhodne nastavíte cyklus 

jeho prevádzky, optimalizujete tým nie-

len jeho životnosť, ale aj nákladovosť na 

minimum. Ja som ako manažér a spolu-

majiteľ nútený sa nepozerať len na ob-

starávaciu cenu vozidla, ale aj na jeho 

celkové náklady počas celého obdo-

bia, ako ho budeme využívať. Väčšinu 

nákladov na vozidlo tvorí jeho servis,  

údržba, spotreba – čiže jeho prevádzka. 

Actrosy sú z nášho pohľadu, podložené-

ho niekoľkoročnými praktickými skúse-

nosťami, jednoznačne fi nančne najefek-

tívnejšie ťahače. Preto tvoria dve tretiny 

nášho vozového parku.

Do akej miery hrá v ich prípade úlo-
hu aj servisná sieť?

- To som už ani len nespomínal, pre-

tože to, že Mercedes má najrozsiahlej-

šiu a najprofesionálnejšiu servisnú sieť 

v Európe – beriem už ako samozrej-

mosť. A to nehovorím len tak, ale ako 

človek, ktorý manažuje dopravu tova-

ru po celej Európe, človek, ktorý vlastní 

aj ťahače inej značky a vie, že je rozdiel, 

keď v prípade poruchy čakáte napr. 

v Nemecku na opravu vozidla dve hodi-

ny a keď čakáte dva dni...

Ktoré krajiny sú vašimi najčastejší-
mi cieľovými dopravnými trasami?

- Krajiny strednej a západnej Eu-

rópy, akými sú Česká republika, Ne-

mecko, Rakúsko, Francúzsko, Talian-

sko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, 

ale aj vzdialené Španielsko, Portugal-

sko a Anglicko. Teda krajiny, kam sa 

exportuje tovar predovšetkým z vý-

chodného Slovenska, a to najmä Košíc 

a Prešova. To však neznamená, že ro-

bíme len medzinárodnú dopravu. Časť 

našich aktivít sa zameriava aj na auto-

dopravu na Slovensku.

Chod fi rmy je závislý aj od samot-
ných zamestnancov. Koľko ich u vás 
v súčasnosti pôsobí?

- Momentálne zamestnávame 58 za-

mestnancov, z ktorých je približne 40 vo-

dičov. Zvyšok tvorí technicko-hospodár-

sky personál a piati servisní zamestnanci. 

Viete, som tu od roku 2001 a vždy som 

sa snažil, aby naša spoločnosť mala kre-

dit nielen ako kvalitný a profesionálny 

prepravca, ale aj ako fi rma, ktorá si váži 

svojich ľudí. Aj preto je mojou prioritou 

mať čo najstabilnejší tím spolupracovní-

kov, bez fl uktuácie, mať okolo seba ľudí, 

ktorí si svoju prácu robia predovšetkým 

srdcom. Som hrdý na to, že medzi sebou 

máme stále skúsených kolegov, ktorí tu 

pracovali ešte v časoch bývalého ČSAD, 

máme tu vodičov, ktorí u nás jazdia 

roky. Vodičov, ktorí so svojím vozidlom 

najazdia ročne aj 150 000 kilometrov bez 

toho, aby ste to na jeho technickom stave 

poznali. To je to, čo určuje meno a cenu 

našej spoločnosti.

Je to spôsobené nejakou špeciálnou 
motiváciou z vašej strany?

- To si nemyslím. Viete, ja od svo-

jich kolegov požadujem jediné, aby 

boli voči svojej fi rme a zamestnávate-

ľovi maximálne lojálni a zodpovední. 

Pokiaľ a dokedy sa teda ja na nich bu-

dem môcť spoľahnúť, dovtedy oni ve-

dia, že sa môžu spoľahnúť na mňa, že 

sa im budem snažiť zabezpečiť zázemie 

a istotu zamestnania, čo je podľa mňa 

v dnešných ťažkých časoch tá najväčšia 

motivácia. Zrejme aj z tohto dôvodu si 

vyberám chlapov z okolia Prešova, pre-

tože tí si dokážu podľa mňa do nich vlo-

ženú dôveru vážiť vo väčšej miere. Sa-

mozrejme, nehovorím o školeniach pre 

zamestnancov, o zavedení systému efek-

tívnej práce, o školeniach efektívnosti 

jazdenia pre vodičov, nakoľko to pova-

žujem za samozrejmosť stabilnej a se-

rióznej fi rmy. 

Býva už tradíciou, že sa na tomto 
mieste na záver pýtame, či máte ne-
jaký vzor, resp. zásady, ktorými sa 
riadite...

- Priznám sa, že pri svojej manažér-

skej práci sa riadim vlastným rozumom, 

intuíciou a svojimi životnými skúsenos-

ťami. Tie ma naučili aj to, že nikdy vám 

nikto pri riešení problému nepomô-

že viac než úprimný a otvorený osobný 

rozhovor so zamestnancami, s vodičmi. 

Môžete vy alebo oni absolvovať množ-

stvo školení, ak však viazne komuniká-

cia, budú vám zbytočné. 
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Pili ste už 
dobrú kávu?
Píše sa rok 1942. Na írskom letisku Shannon zavládlo nepriaznivé 
a chladné počasie. Letecká doprava je obmedzená, lietadlá meškajú 
a mnoho skrehnutých cestujúcich mieri do miestneho baru, aby si tam 
spríjemnili čakanie na svoj let. Barman Joe Sheridan pozoruje vzniknutú 
situáciu a pre svojich unavených, uzimených a mrzutých zákazníkov 
pripraví originálny kávový nápoj, ktorý do dejín vstúpi pod jednoduchým 
názvom írska káva. Text: Ing. Jaroslav Útly, generálny riaditeľ ATC-JR / Foto: ATC-JR

ČASŤ ÔSMA: 
HVIEZDA GASTRONOMICKÉHO NEBA



N
ápoj je zamatovo nežný 

a zároveň skrýva v sebe 

silu whisky, na perách 

chladí, vnútri hreje a po-

vzbudzuje. Recept na prí-

pravu čoskoro obletí zemeguľu a stane 

sa nezmazateľnou súčasťou kuchárskych 

kníh celého sveta.

Práve ste sa začítali do poslednej čas-

ti nášho stručného seriálu o druhej naj-

obchodovanejšej komodite sveta – káve. 

Dnes sa na ňu pozrieme z pohľadu gastro-

nómie a bol by som rád, keby sa pre vás 

stala tvorivou inšpiráciou a viedla k zme-

ne zabehnutých pohľadov a prístupov ku 

káve ako potravine.

KÁVA NA ZÁKAZKU ALEBO 
TVORBA KÁVOVEJ ZMESI

Každá kávová zmes chutí i vonia inak. 

Ak máme konkrétnu predstavu chu-

ti a poznáme požiadavky, ktoré nám má 

káva uspokojiť, musíme vytvoriť kávovú 

zmes. Budeme miešať viaceré jednodru-

hové kávy určitých vlastností, aby sme 

dosiahli vytúženú kombináciu. Teraz sa 

s vami podelím o postup a hlavné zásady, 

ktoré používame pri tvorbe našich pro-

fesionálnych zmesí Columbo. Pamätajte 

si však, že miešanie kávových zŕn je viac 

umenie ako veda, a preto v ňom neexistu-

jú žiadne jasné a nemenné pravidlá. Vaša 

fantázia, kreativita a skúsenosť bude na-

koniec hlavnou zložkou zmesi. 

1. Zadefi nujte si jasne cieľ, aby ste vede-

li hodnotiť výsledok. To znamená, čo naj-

lepšie popíšte, ako má káva vo fi nále vy-

zerať (ľahká, ťažká, plná, vyvážená, drsná, 

jemná, oriešková, ovocná) a ako sa bude 

používať (espresso, fi ltrovaná káva, tep-

lá, studená, miešaný nápoj, zákusok, hlav-

né jedlo).

2. Pripravte si šálku z každej kávy, ktorú 

chcete potenciálne využiť vo vašej zmesi. 

Zaznamenajte jej arómu, vôňu, chuť, kys-

losť, telo a dochuť (viď časť 4).

3. Vytvorte si svoj základ zmesi na báze 

požadovaného tela a sladkosti (odporú-

čam použiť naturálne spracované ale-

bo poloprané kávy, viď časť 3). Pridajte 

k základu malé množstvo inej kávy a za-

znamenajte zmeny, ktoré vznikli. Tento 

postup opakujte s ďalšími kávami iné-

ho pôvodu. 

Potom skúste zmiešať  3 – 4 rôzne kávy 
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ápoj je zamatovo nežný fesiionálnych zmesí Columbo. Pamätaj

MÔJ KÁVOVÝ DEŇ 
Raňajky
Káva s vajcom – výživná a jemná 

káva, ktorá vás preberie do nového 

dňa a zároveň zasýti

Nápoj na dopoludnie 
Filtrovaná kolumbijská káva z oblasti 

Huila – jemná, sladká, chuťovo bohatá

Obed
Digestivum espresso z odrody žltý 

bourbon spracové medovou metó-

dou s kvapkou pomarančovej šťavy

Hlavné jedlo kávový guláš, ktorého 

recept uvádzam v závere

zákusok kávové bombardino alebo 

nealkoholický pomarančový bozk

Nápoj na popoludnie 

Šípková káva z Etiópskeho Sidama. 

Osviežujúci vitamínový nápoj, na prí-

pravu ktorého som použil namiesto 

vody výluh zo šípok

Večera
Kávové špagety a na pitie minerálka 

ochutená kávovou esenciou priprave-

nou z cukrového sirupu a koncentro-

vanej fi ltrovanej kávy z Guatemaly



dohromady a sledujte ich vzá-

jomný vplyv na seba, prekrývanie 

chutí, zvýrazňovanie či tlmenie 

(ovocné tóny môžete zvýrazniť 

pridaním Etiópskeho Sidama, 

iskrivosť a jasnosť zvýšite Ke-

ňou, mokro spracované kávy zo 

Strednej Ameriky pridajú pozi-

tívne aromatické vlastnosti). Mie-

šanie robte dovtedy, až dostane-

te zmes, ktorá vystihuje chuťové 

vlastnosti vášho želania.

4. Po zistení, aké typy káv chcete 

použiť vo svojej zmesi, začnite ex-

perimentovať s ich pomermi, aby 

čo najlepšie vystihli váš cieľ.

 5. Na záver používajte rôzne pra-

ženia (tmavšie, svetlejšie) a zazna-

menávajte si dosiahnuté rozdie-

ly. O niekoľko hodín by ste mali 

mať pred sebou prijateľnú kávovú 

zmes, ktorá prekoná všetkých ko-

merčných konkurentov z vášho 

hypermarketu. 

SUROVINY 
NA PRÁCU

Káva je živá, chuťovo veľmi bo-

hatá potravina s ohromným po-

tenciálom, a preto si zaslúži našu 

výnimočnú pozornosť. Staré zele-

né mäso či plesnivý chlieb v do-

mácnosti na prípravu jedla ne-

použijeme, ale ku káve sa často 

správame inak. Neváhame po-

užiť na prípravu nápoja starú, 

stuchnutú surovinu, dokonca 

často pripálenú či niekoľko dní 

namletú. 

Preto ak chceme dosiahnuť 

skvelý gastronomický výsledok, 

musíme dodržať niekoľko zák-

ladných zásad:

Čerstvosť –  nikdy nepouží-

vajte kávu staršiu ako 3 mesiace 

od upraženia. Je stará a stratila 

už veľa zo svojho aromatického 

a chuťového potenciálu.

Praženie – aby si káva za-

chovala jemnú vôňu a dosta-

tok cukrov, musí byť upražená 

rovnomerne hnedo – nie čier-

no a bez výrazných mastných 

škvŕn na povrchu.

Pôvod – nakupujte surovi-

nu tam, kde sa viete dozvedieť 

pôvod – odrodu, kde rástla, kedy 

bola zozbieraná, ako bola spra-

covaná. Pamätajte, je to potravina 

ako iné. Keď napríklad chcete urobiť dob-

rý steak zo sviečkovice, tiež potrebujete 

vedieť informácie o zvierati, aké bolo sta-

ré, ako bolo kŕmené, odkiaľ pochádzalo 

a podobne je to aj s dobrou kávou.

KÁVA V HLAVNEJ GASTRONO
MICKEJ ÚLOHE 

Vďaka mojim priateľom z kávových 

plantáží, ktorí kávu milujú a zasvätili jej 

celý život, sa pre mňa stala viac než milo-

vaným, chutným a povzbudzujúcim ná-

pojom. Na mnoho otázok, ako napríklad: 

Máte hlad? Smäd? Je vám zima? Teplo? 

Unavený? Chuť na sladké? Bolesť hlavy? 

mám dnes už len jednu odpoveď: Káva! 

Stala sa pre mňa jednou z hlavných účin-

kujúcich mojej každodennej gastronómie. 

Dúfam, že po prečítaní nášho seriálu si 

kávu zamilujete ešte viac. 
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(pre 6 osôb)
1,5 kg hovädzieho masa 
(roštenka alebo sviečkovica)
150 g masla
2 strúčiky pretlačeného cesnaku
6 stredných cibúľ
3 dl červeného suchého vína
1 pohár vody
250 ml silnej fi ltrovanej kávy
hladká múka
soľ, čierne mleté korenie,
štipka oregana

Na panvici roztopíme maslo, na ktorom opražíme nasekanú cibuľu s mäsom nakrá-

janým na kocky. Pridáme rozotrený cesnak a opekáme spolu, kým mäso nepustí šťa-

vu. Potom mäso s cibuľou vyberieme z panvice a šťavu zaprášime múkou, pridáme 

víno, vodu, oregano, čierne korenie, soľ a nakoniec kávu. Za stáleho miešania necháme 

omáčku trochu zhustnúť a vložíme do nej mäso s cibuľou. Prikryjeme a na miernom 

ohni varíme asi hodinu a štvrť. Vhodnou prílohou sú cestoviny alebo bulgur.

Dvojité espresso alebo 60 ml silnej 
fi ltrovanej kávy
40 ml írskej whisky
dve čajové lyžičky trstinového cukru
smotana na šľahanie

Whisky zvaríme s cukrom a nalejeme 

do predhriateho pohára. Pridáme kávu 

a na ňu opatrne nalejeme smotanu, kto-

rú sme iba zľahka ušľahali, aby zostala te-

kutá. Pre správny pôžitok nápoj nemieša-

me, ale horúcu kávu pijeme cez studenú 

smotanu.

Írska káva

Recepty

Kávový guláš
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V
 prvom rade je podstatné 

pochopiť, že zdravé stra-

vovanie predstavuje raci-

onálnu vyváženú stravu 

poskytujúcu človeku do-

statok všetkých makronutrientov (biel-

koviny, sacharidy, tuky) a mikronutrien-

tov (vitamíny, minerály, stopové prvky). 

Ide v podstate o kombináciu jedál, kto-

ré sú v súlade s prirodzeným trávením 

a neznečisťujú zbytočne tráviace ústro-

jenstvo a tiež nevedú k zbytočnému ukla-

daniu sa tuku pod kožou. Aby človek do-

spel k správnej zmene stravovania, nie je 

to možné urobiť naraz a rýchlo, ale po-

stupne, pomocou vytrvalej práce cez do-

sahovanie malých, ale zato dlhodobejších 

zmien. Len vtedy si dokáže nové stravova-

cie návyky osvojiť a hlavne udržať dlhšie 

bez toho, aby na to vynakladal čas a ener-

giu navyše.

HLAVNÉ ZÁSADY
Pre vyvážené zdravé stravovanie platí 

niekoľko zásad, ktoré je nutné dodržiavať. 

V prvom rade jedzte pestrú stravu, kto-

rou si zaručíte dostatočný a vyvážený prí-

jem všetkých potravinových zložiek (čím 

farebnejší šalát jete, tým viac minerálov 

a vitamínov prijíma váš organizmus). Ne-

prejedajte sa a ani nedojedajte, pretože 

telo vie najlepšie, kedy má dosť. Vyvaruj-

te sa potravín s veľkým obsahom živočíš-

neho tuku, najmä tučného mäsa, údenín. 

Obmedzte spotrebu cukru, pite nesladený 

čaj a aj kávu, nesladené nápoje, obmedz-

te prísun sladkostí. Namiesto toho kon-

zumujte dostatočné množstvo ovocia, ze-

leniny a potravín z celozrnných obilnín, 

vyhýbajte sa prílišnému soleniu a tiež po-

travinám s vysokým obsahom sodíka. Veľ-

mi dôležitý je pitný režim, v rámci kto-

rého by ste mali denne vypiť 2 až 4 litre 

vody. Na druhej strane by sa príjem al-

koholických nápojov mal obmedziť ma-

ximálne na 1 pivo alebo 2 dl vína alebo 

0,5 dl liehovín denne. Prijímanie potra-

vy by malo byť pomalé, poriadne prežu-

té (20- až 30-krát), pravidelné – v menších 

dávkach, každé 3 až 4 hodiny, 4- až 5-krát 

denne. Hodinu pred prijímaním potravy 

je potrebné vypiť pohár vody, avšak počas 

samotného stravovania, resp. krátko po 

ňom by sa jedlo nemalo už zapíjať, preto-

že sa zmenší optimálna koncentrácia trá-

viacich štiav.  

NEZDRAVÉ A ZDRAVÉ
Zmyslom zdravého stravovania je 

zmeniť zaužívané praktiky. Zmeňte ne-

zdravý živočíšny tuk za zdravý rastlinný 

(oleje lisované za studena, orechy, seme-

ná, avokádo), vyprážané jedlá konzumuj-

te len výnimočne a aspoň dvakrát týž-

denne jedzte morské ryby a plody mora. 

Ťažiskom vašej stravy by mali byť potra-

viny bohaté na vlákninu, ktorá pomáha 

pri očisťovaní organizmu. Čo sa týka ze-

leniny – surová a naparená zelenina je 

neporovnateľne zdravšia než vysmážaná. 

Raz mesačne sa odporúča jednodňová 

detoxikačná kúra, v rámci ktorej je po-

trebné konzumovať len alkalické ovocie 

a zeleninu (grapefruity, banány, marhu-

le, broskyne, paradajky, paprika, kapus-

ta, uhorka, brokolica, karfi ol zemiaky, 

šalát), bez kúska mäsa!

A nakoniec, nezabúdajte na šport. Už 

aj 30 minút svižnej chôdze každý deň op-

timalizuje vaše zdravie a má vplyv aj na 

celkový metabolizmus.

Detailnejšie postupy zdravého stra-
vovania prinesieme v ďalších číslach 
magazínu.

Čo je to zdravé stravovanie? Ide len o nakupovanie potravín v  obchodných 
sektoroch zdravej výživy s označením BIO produkty, alebo je za tým podstatne 
viac? V nasledujúcich riadkoch, ako aj ďalších číslach magazínu sa pokúsime na 
túto otázku a aktuálnu problematiku  dneška nájsť čo najkomplexnejšiu 
odpoveď. Text: Mgr. Martin Roháček, fi tnes tréner a nutričný poradca ESPRIA Health Club / Foto: ESPRIA Health Club, s.r.o.

Fenomén menom 
– zdravé stravovanie



predstavujeme

56  HVIEZDY CIEST   04/2012

Prínos efektívneho 
využívania systému 
FleetBoard
 Systém FleetBoard za pomoci hardvéru vo vozidle 
a internetových služieb poskytuje prepravným podnikom 
priebežne údaje o celej fl otile v reálnom čase. Aby ich 
využitie bolo čo najúčelnejšie, k tomu neodmysliteľne patrí 
napríklad aj školenie vodičov dopravných fi riem 
využívajúcich výhody tohto sofi stikovaného systému. 
Viac o ňom povedal Vladimír Botta - FleetBoard manažér 
z Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. Text: Peter Škorňa / Foto: DAIMLER AG, autor
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V
iem, že okrem Eco Trai-
ningu (o ktorom sme pí-
sali minule) pomáhate 
zákazníkom zvýšiť efek-
tivitu využitia ich vozid-

lového parku pomocou systému Fleet-
Board. Je to súčasť školenia vodičov?

- Nie celkom. Spoločnosť Mercedes-Benz 

Slovakia školí vodičov v rámci svojho Mer-

cedes-Benz Driver Trainingu. FleetBoard 

a školenie v rámci programu FleetBoard 

inside znamená, že každý náš nový zákaz-

ník, ktorý sa rozhodne využívať systém Fle-

etboard, má nárok  na bezplatnú 4-mesač-

nú testovaciu prevádzku systému. V rámci 

nej prebieha približne po jednom mesiaci 

školenie vodičov, aby sme zákazníkom po-

mohli zvýšiť efektivitu využitia systému. 

Prečo už po prvom mesiaci testovacej 
prevádzky Fleet Boardu?

- V tomto období už väčšinou máme re-

levantné množstvo reálnych dát na to, 

aby sme vedeli, na čo sa pri školení vodiča 

máme zamerať. Účelom je, aby po preško-

lení vodiča nastali pozitívne zmeny v štý-

le jazdy a bolo možné poskytovať aj ďalšie 

rady na zvýšenie efektívnosti využitia vo-

zidla.

Predsa len, naozaj si myslíte, že 
systém FleetBoard je liekom na 
zlepšenie štýlu jazdy?

- Absolútno neexistuje a platí to aj v tom-

to prípade. Je množstvo vplyvov, ktoré ne-

dokáže eliminovať žiadny systém  prípad-

ne ani vodič sám. Napríklad počasie či 

rôzne nepredvídateľné skutočnosti. Pod-

statné však je sa naučiť efektívne a účelne 

pracovať s vplyvmi a okolnosťami, ktoré 

vie FleetBoard zachytiť a vyhodnotiť, ako 

sú napr. spôsob jazdy z pohľadu využitia 

zotrvačnosti, pohybu plynového pedálu či 

obtiažnosť prevádzky vzhľadom na hmot-

nosť vozidla a topografi u, spotreba pali-

va v rôznych režimoch, využitie motorovej 

brzdy, tempomatu  a pod.  

Pokiaľ mi je známe, FleetBoard je 
v nových Actrosoch inštalovaný už 
štandardne...

- Áno, a len na majiteľovi vozidla zále-

ží, či ho bude využívať, alebo nie. Ak sa zá-

kazník rozhodne pre systém FleetBoard, 

vieme mu ho domontovať aj do vozidiel 

iných značiek alebo do autobusov a dodáv-

kových automobilov v jeho fl otile. 

Je školenie bezplatné aj v prípade 
dodatočného domontovania Fleet-
Boardu do staršieho vozidla?

- Školenie tohto typu je už v rámci Mer-

cedes-Benz Driver Trainingu spoplatne-

nou službou. No nie je to žiadna prehna-

ná suma a skôr si myslím, že vzhľadom na 

výslednú efektivitu a úsporu nákladov ide 

skôr o symbolickú cenu. A vždy sa to v ko-

nečnom dôsledku oplatí. Máme konkrétne 

príklady, na základe ktorých vďaka nášmu 

školeniu dokázal klient výrazne ušetriť len 

tým, že po preškolení vodičov došlo k zní-

ženiu spotreby aj o viac ako7 %! A to ne-

hovorím o znížení nákladov na servis, 

opotrebenie bŕzd, vozidla  a pneumatík... 

V takomto prípade sa náklady na školenie 

a systém vrátili späť prakticky už v priebe-

hu jedného roka. Samozrejme, že návrat-

nosť je závislá najmä od toho, do akej mie-

ry so systémom pracujete. Je to nástroj, 

ktorý vie byť efektívny len vtedy, ak je vy-

ťažený na maximum. Pokiaľ sa používajú 

všetky jeho segmenty a možnosti, za ktoré 

sa síce platí, ale ktoré sú tým faktorom, kto-

rý vie v konečnom dôsledku ,,hrať“ v pro-

spech majiteľa vozidla.

Mohlo by sa teda zdať, že FleetBo-
ard je všeliek...

- To určite nie je. Veľa závisí aj od toho, 

akú si zvolí majiteľ vozidla fi lozofi u svojho 

podnikania a prístupu k nemu. Máme prí-

klady, ktoré dokazujú, že veľmi dôležitá je 

aj motivácia vodiča. Tú je možné zvyšovať 

aj pomocou rôznych bonusov a odmien 

poskytovaných aj na základe hodnotenia 

vodiča zo systému FleetBoard. 

Aký je záujem o školenie vodičov 
a využívanie systému FleetBoardu 
zo strany klientov?

- V poslednom období evidujeme 

enormný nárast záujmu, lebo sa ukazuje 

že nestačí vodiča len vyškoliť a motivovať, 

ale že to treba mať pod neustálou kontro-

lou. Zrejme už aj u nás si začínajú majite-

lia vozidiel uvedomovať, že efektívnymi 

nástrojmi, akým je aj FleetBoard, a ich ma-

ximálnym vyťažením sa dajú dosiahnuť za-

ujímavé fi nančné úspory. Nečudo. Všet-

ci vieme, že pri podnikaní ide o peniaze až 

v prvom rade...  

EXKLUZÍVNY 
OBSAH

Stiahnite si bezplatnú aplikáciu pre
váš mobil a nasnímajte obrázok:

http://mercedes-benz.sk/tag
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Očarení 
krásou pohybu

Otvárali summit NATO aj fi nále futbalovej Ligy majstrov. Súbor Argolla vo 
svete reprezentuje Slovensko tým najlepším možným spôsobom – ich 
vystúpenia, ktoré sú vo svete porovnávané so slávnym Cirque du Soleil, 
vyvolávajú veľmi nadšené, búrlivé a spontánne reakcie. Aj to je dôvod, 
prečo sme položili pár otázok dvom vedúcim osobnostiam súboru 
– Silvii Poláčkovej a Matúšovi Ritomskému. Text: Robert David / Foto: Martin Červeňanský
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e to, čo prezentuje Argolla, 
umenie, šport alebo relax?

Matúš Ritomský: Argolla je 

očarenie krásou pohybu a mož-

nosťami, ktoré vznikajú spoje-

ním akrobacie, tanca, divadla a živej 

hudby do jedného celku. Na začiatku 

to bol sen o vystúpení, ktoré by spá-

jalo rozmanité žánre tzv. performing 

arts. Cestovali sme po svete s vystú-

peniami ohňovej show, stretávali sme 

zaujímavých umelcov, artistov a per-

formerov, venujúcich sa nezvyčajným 

druhom pohybového umenia a seba-

vyjadrenia. Tak sa postupne v našich 

predstavách rodilo vystúpenie spája-

júce klasický tanec, divadelné prvky, 

cirkusové a akrobatické kúsky do jed-

ného harmonického celku.

Súborov, akým je aj váš, je vo svete 
niekoľko. Čím sa od nich líšite?

Matúš Ritomský: Jedinečnosť kaž-

dého vystúpenia je podmienená prá-

ve prepájaním rôznych žánrov. Naše 

najnovšie predstavenie Argolla 5. ele-

ment obsahuje prvky akrobacie, tan-

ca, divadelného príbehu a živého 

hudobného performance. Náš „an-

sámbel“ tvorí pestrá skupina ľudí 

s rôznou históriou – nájdete medzi 

nami profesionálnych tanečníkov 

a hercov, gymnastov, akrobatov, stre-

et art performerov, ale aj hudobníka 

Maoka, ktorý robil hudbu aj k Báto-

J
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ričke. Je to jedinečná spolupráca jedi-

nečných ľudí... 

Často sa stretávame s označením 
vášho súboru ako „cirkus“. Môže 
byť cirkusom niečo bez slonov 
a bez tigrov?

Silvia Poláčková: Presné defi novanie 

žánru je na Slovensku trochu problé-

mom. Väčšina ľudí si pri slove „cirkus“ 

predstaví kočujúce šapito, drezúru 

zvierat a klaunov. Našťastie aj vďa-

ka svetoznámemu Cirque du Soleil aj 

u nás čoraz viac ľudí zisťuje, že moder-

né cirkusové umenie je o niečom úpl-

ne inom. Avšak ani Cirque du Soleil 

nie sú vo svete jediní. Žáner moderné-

ho cirkusového umenia je veľmi pestrý 

a zahŕňa v sebe množstvo rôznych prí-

stupov. 

Kde všade Argolla vystupovala 
a ovplyvňuje vaše predstavenia aj 
genius loci miesta, kde hráte?

Matúš Ritomský: Do dnešného dňa 

sme vystupovali v 12 krajinách, vrá-

tane takých exotických destinácií ako 

Omán, Katar, Dubaj alebo Južná Kó-

rea. Napríklad - predstavenie Argolla 

5. element malo premiéru v Južnej Kó-

rei, kde ho navštívilo vyše 60 000 ľudí! 

Stáva sa, že vystúpenia prispôsobuje-

me miestnym podmienkam a očakáva-

niam. Samozrejme, existujú aj určité 

kultúrne špecifi ká. Napríklad v nie-

ktorých islamských krajinách sa nám 

stalo, že sme museli prispôsobiť kos-

týmy vystupujúcich, keďže odhalené 

ramená, najmä u žien, vnímajú inak, 

ako sme zvyknutí u nás doma. V Juž-

nej Kórei sme zase zažili to, že v jednej 

časti vystúpenia, ktorú my vnímame 

ako dramatickú a vážnu, sa publikum 

opakovane smialo. Reakcie sú teda rôz-

ne, no jedno majú spoločné - pre pub-

likum sú pochopiteľne najatraktívnej-

šie artistické výkony akrobatov, ktorí 

sa pohybujú na hranici možného a ne-

možného. Rovnako dobre však reagu-

jú aj na ďalšie, nemenej dôležité zložky 

vystúpení – tanec, ktorý vnáša do vy-

stúpení eleganciu, divadelné výstupy, 

ktoré sprostredkovávajú príbeh, origi-

nálnu hudbu, ktorá vytvárajú celému 

vystúpeniu jedinečnú atmosféru.

Silvia, vy ste nielen kľúčovou 
osobnosťou Argolly, ale aj lekár-
ka aktívne pôsobiaca v odbore 
psychiatrie... 

Silvia Poláčková: Aj keď tieto dve 

oblasti možno pre niekoho pôsobia 

vzdialene, podľa mňa  majú k sebe svo-

jím spôsobom blízko. Nebude náho-

da, že v latinskom jazyku má lekár-

stvo tiež pomenovanie „ars medicina“, 

teda umenie lekárske. Málokto vie, že 

mnoho umelcov pôsobiacich v tom-

to žánri profesionálne robí popri tom-

to svojom „úlete“ v profesiách a oblas-
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tiach, ktoré sa s ním na prvý pohľad 

vylučujú. Maok - hudobník, s ktorým 

spolupracujeme, pôvodne študoval ar-

chitektúru, ďalší náš kolega - artista ba-

lansujúci na lane bez istenia vo výške 

7 metrov, je docentom na fi lozofi ckej 

fakulte v Nemecku. A to už nehovorí-

me o ďalších samotných nemenej zau-

jímavých životných príbehoch. 

Dá sa povedať, že účinkovanie v Ar-
golle je únikom z reálneho sve-
ta a aj pre účinkujúcich slúži ako 
vhodná psychoterapia?

Matúš Ritomský: Nežijeme v nere-

álnom svete, aj keď je naša práca od-

lišná od bežného monotónneho osem-

hodinového rutinného zamestnania. 

Veľa cestujeme, komunikujeme s ľuď-

mi z celého sveta, a aj vďaka tomu sa 

nemôžeme sťažovať na nejaký stereo- 

typ. Na druhej strane, aj naša práca 

má svoje pevné pravidlá a zákonitos-

ti. Niekedy je to dosť tvrdý chlebíček 

a ten, kto by od toho čakal len roman-

tiku a zábavu, by bol niekedy znač-

ne sklamaný. Na druhej strane, pokiaľ 

robí človek akúkoľvek svoju prácu rád, 

už samo osebe je to veľmi dobrá forma 

psychoterapie. Bez toho, aby musel ro-

biť tanečno-akrobatické vystúpenia.

Silvia Poláčková: Každá práca či ak-

tivita môže byť svojím spôsobom „psy-

choterapiou“. Závisí to od toho, ako sa 

človek na svoj život pozerá, či má zá-

ujem pracovať na svojom vnútornom 

svete. Telocvičňu mu ponúka akékoľ-

vek prostredie, v ktorom sa nachádza, 

to už závisí od každého z nás, tak pre-

čo nie aj účinkovanie v Argolle... 

Do akej miery sú vaše vystúpenia 
pre vás nebezpečné?

Silvia Poláčková: Tým, že naši ak-

robati nie sú vo výške vyše desiatich 

metrov istení a často je ich jediným is-

tiacim bodom len jedna z končatín, 

ktorou sa držia svojho náradia, niet po-

chýb, že z ich strany ide o značne ne-

bezpečné vystúpenie. Zvlášť keď ar-

tista musí svoj výkon predviesť nielen 

s technickou dokonalosťou, ale aj tak, 

že na diváka pôsobí s ľahkosťou, ne-

prenášajúc naňho akúkoľvek obavu 

z možného rizika. Vtedy považujeme 

artistický výkon za profesionálny.

Celý, neskrátený rozhovor, ako aj fo-

tografi e a video ukážky z predstavení 

nájdete na www.estar.sk 

ARGOLLA 5. ELEMENT 
 STRHUJÚCI VIZUÁLNY ZÁŽITOK 
Fascinujúca, nezabudnuteľná a strhujúca show v podobe unikátne-

ho prepojenia akrobacie, tanca, spevu, divadla a živej hudby od Ma-

oka, ktorú len v Južnej Kórei navštívilo vyše 60 000 ľudí, sa predstaví 

na Slovensku v dňoch 18. – 19. januára 2013 v Aegon Aréne NTC 
v Bratislave. 
Viac informácií o lístkoch na predpredaj.sk alebo ticketportal.sk



P
ráve s blížiacimi sa vianoč-

nými sviatkami a koncom 

roka vyvstáva otázka, čo 

dokáže v tomto na prvý po-

hľad sviatočnom, no v sku-

točnosti chladnom a nehostinnom roč-

nom období „zahriať“ dušu každého 

človeka. A to tak ženy, ako aj muža. 

Pokiaľ si nemôžete na nič spomenúť 

a odmyslíte si horúci grog či zázvoro-

vý čaj, dovoľte, aby sme vám poradi-

li aspoň my – a ponúkli vám pár ori-

ginálnych, zaujímavých, kvalitných, 

elegantných a štýlových inšpirácií pý-

šiacich sa prémiovým logom striebor-

nej hviezdy...

Vianočné 
inšpirácie
Stretli ste sa už niekedy s tým, že vás niekto 
požiadal: ,,Ukáž mi, aké hodinky nosíš, a ja ti 
poviem, kto si?“ Že zatiaľ nie? Máte šťastie 
– získali ste čas na to, aby ste sa na podobnú 
otázku včas pripravili.  A nielen na ňu...  
Text: peš / Foto: DAIMLER AG
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PRÍVESOK 
NA KĽÚČE 

NEW YORK  
– vykladané 

CRYSTALLIZED™  

od Swarovski

B66950492

cena s DPH 44,66 €

PRÍVESOK 
NA KĽÚČE 
HELSINKI

B66950246 

cena s DPH 33,48 €
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HODINKY 
UNISEX 

TRUCKER FOB 
B67870518, cena s DPH 33,47 €

PRÍVESOK 
NA KĽÚČE 

VANCOUVER
B66950143

cena s DPH 55,85 €

PRÍVESOK 
NA KĽÚČE KIEV 
– vykladané 

CRYSTALLIZED™

od Swarovski

B66952811

cena s DPH 44,66 €
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HODINKY 
DÁMSKE GOLD 
– dva druhy 

remienkov

B66955132 

cena s DPH 302,11 €

HODINKY PÁNSKE 
RACE CLASSIC
B66041435

cena s DPH 223,75 €

HODINKY DÁMSKE 
GLAMOUR
– vykladané CRYSTALLIZED™  

od Swarovski, B66041433

cena s DPH 111,82 €

HODINKY 
UNISEX  

BUSINESS 
CHRONOGRAPH

B66950247

cena s DPH 278,71 €

PRÍVESOK NA KĽÚČE 
LUCKY LADYBIRD 
– vykladané CRYSTALLIZED™  

od Swarovski, B66952812

cena s DPH 55,85 €
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Golfové 
opojenie
V minulosti bol úspešným športovcom – hokejistom nielen doma, ale 
aj v zahraničí, dnes je úspešným podnikateľom. To však neznamená, že 
netúži po ďalších métach a víťazstvách.  Na jeseň v nemeckom 
stuttgartskom svetovom fi nále 43. ročníka amatérskej golfovej súťaže 
MercedesTrophy  vyhral prestížnu cenu Drive to the Major a aj vďaka 
tomu vie, čo je to prežiť svoj golfový sen. Čerstvý šesťdesiatnik, generálny 
riaditeľ MSJ Group - Ing. Marián Vávra.    Text a foto: Peter Škorňa

S
te jediným Slovákom, ktorý 
dokázal v doterajšej histó-
rii World fi nal MercedesTro-
phy získať takéto prestíž-
ne golfové ocenenie. Čo pre 

vás turnaj ako taký znamenal? 
- Neuveriteľne veľa. Okrem toho, že 

ho zo svojho pohľadu vnímam ako veľ-

mi úspešný, odhliadnuc od víťazstva 

v súťaži Drive to the Major. Počas ce-

lých troch dní sa mi relatívne dobre da-

rilo, čo pre mňa znamenalo trináste, 

resp. štrnáste miesto v celkovom hodno-

tení. Nehovoriac o tom, že do 17. jamky 

sa mi darilo do tej miery, že som mal re-

álnu šancu sa umiestniť v prvej desiatke 

v rámci individuálneho hodnotenia. Na-

koniec mi nevyšla podľa mojich pred-

stáv. Dokonca som chytil aj svoju po-

slednú loptičku, a od zlosti ju odhodil 

do neďalekej hory...

Po nej však nasledoval váš osudo-
vý odpal.

- Celé to bolo veľmi zvláštne. Keď 

som k nej prišiel – ešte stále sklama-

ný z nevydarenej sedemnástky, jeden 

z protihráčov ma upokojoval, aby som 

bol v pohode a nič si z toho nerobil, že 

nás čaká odpal, kvôli ktorému sme sem 

prišli hrať. Pretože som svoju posled-

nú loptičku Callaway – s ktorými hrá-

vam – hodil do hory, siahol som po lop-

tičkách s logom Mercedes-Benz značky 

TaylorMade s tým, že som si pove-

dal, že pokiaľ vytiahnem jednotku, tak 

o Drive to the Major hrať predsa len bu-

dem. Vytiahnem prvú loptičku a – jed-

notka. Vtedy som pochopil, že to niečo 

znamená. Ten kolega, čo ma upokojo-

val, mi ešte povedal, aby som sa sústre-

dil. Zahral som neskutočný drive, letelo 

to krásne, dopadlo to krásne, aj počasie 

bolo ideálne a zrazu, keď loptička do-

padla, počul som len ,,úúúúúúúúúúú“

 a videl, ako sa ľudia vyšli pozrieť z gol-

fového klubu a ako mi neskôr všet-

ci gratulovali. Ako som nakoniec zistil, 

svojím odpalom do diaľky 220 metrov 

som sa priblížil k označenej bielej linke 

na minimálnu vzdialenosť - jeden cen-

timeter...

So získaním ceny Drive to the Major  
súvisia aj benefi ty.

- Ocenením, na ktoré sa nedá zabud-

núť, bola už len samotná účasť na fi nále 

a následné predávanie ceny. Tento tur-

naj je v čase vo svete vnímaný podob-

ne ako samotná značka Mercedes-Benz 

- veľmi prestížne. Viete, keď sa môže-

te osobne stretnúť a rozprávať s takou 

legendou a ikonou, akou je Franz Bec-

kenbauer, dvojnásobným víťazom gol-

fového Turnaja majstrov Bernhardom 

Langerom a inými skvelými ľuďmi, 

to sú okamihy, na ktoré sa nezabúda. 

A k tomu cena - VIP vstupenka na naj-

starší zo štyroch profesionálnych golfo-

vých šampionátov sveta - Open Cham-

pionship (British Open) a možnosť sa 

MARIÁN VÁVRA
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Mojím krédom 
je snažiť sa byť 
vždy optimistom – 
aj v okamihoch 
a vo veciach, 
keď to tak 
nevyzerá. 

kvalifi kovať v osobitnom turnaji na 

„Monday After Event“, ktorý sa hrá na 

majstrovskom ihrisku deň po fi nále Bri-

tish Open. Čo viac si už len môžem že-

lať. Iba ak stretnutie s Tigerom Wood-

som...

Všetkým oceneniam a vášmu osu-
dovému odpalu však predchádzala 
príprava. Aj preto ma zaujíma, ako 
dlho sa vlastne venujete golfu?

- Po prvý raz som sa dostal do sty-

ku s golfom pred 18 rokmi vo Fínsku. 

Na chvíľu. Následne som sa s ním „ne-

stretol“ približne desať rokov a za-

čal som ho aktívnejšie hrávať posled-

ných  sedem rokov. Som členom Black 

Stork Veľká Lomnica, ale ako Zvolen-

čan chodievam pravidelne hrávať na 

Sliač či na neďaleké Tále. Atmosféra 

golfu ma opantala do tej miery, že som 

si vedľa sídla spoločnosti nakoniec uro-

bil aj privátne jamky. Golf kultivu-

je ľudí, okolie. Fascinuje ma na ňom, 

že ak chcem uspieť, musím hrať vždy 

len proti sebe a proti ihrisku. A musím 

mať v hlave úplne jasno. Žiadne ruchy, 

stres či rozptýlenie. Len vedomie, čo 

a ako urobím, aby som loptičku dostal 

na stanovenú pozíciu.

Boli ste úspešným športovcom, dnes 
ste úspešným podnikateľom a zdá 
sa, že na staré kolená sa stávate aj 
vychádzajúcou golfovou hviezdou. 
Čomu za to, že ste neustále aktívny 
a  tam, kde ste dnes, vďačíte?

- V prvom rade som narodený v zna-

mení Panny, čo znamená, že som síce 

komplikovaný, ale na druhej strane pre-

cízny a veci viem dotiahnuť do konca. 

Mojím krédom je snažiť sa byť vždy op-

timistom – aj v okamihoch a vo veciach, 

keď to tak nevyzerá. V podnikaní som 

mal šťastie, že som sa dokázal obklopiť 

ľuďmi, ktorí sú väčšinou schopnejší než 

ja. Stojím si za tým, že šéf, ktorý nezne-

sie pri sebe chytrejších ľudí, je brzdou 

rozvoja fi rmy. Preto som ľuďom okolo 

seba nechával priestor na to, aby sa pre-

javili a realizovali. Zároveň som pokor-

ný. K podnikaniu, športu, rodinnému ži-

votu. Život ma tak naučil a neľutujem to 

ani na minútu. Viete, s manželkou Má-

riou sme spolu už 37 rokov, máme  dve 

deti a to je tiež moment, ktorý vás for-

muje. Zvlášť ak sme pred pár rokmi za-

žili ťažké obdobie a ja som svojmu syno-

vi daroval obličku. To nás scelilo do tej 

miery, že som si ešte viac začal uvedo-

movať a vážiť ľudí okolo seba. Tieto mo-

menty utužili ešte viac môj cit k rodine, 

priateľom, s ktorými sa dennodenne stý-

kam. Viac si vážim veci, ktoré som pred-

tým možno prehliadal. A ľudí, ktorí pri 

mne stoja aj vtedy, keď sa nedarí. Nie-

len keď je dobre. Som jednoducho šťast-

ný človek... 



UŽ NIKDY NEBUDEŠ VÁHA ,
I JU POZVEŠ DOMOV

WWW.MEZONETYTRIVEZE.SK

Veľkorysé mezonetové byty v rezidenčnom projekte III VEŽE 
disponujú priestrannými terasami a balkónmi. Pôsobivý výhľad 
odhaľuje panorámu od Karpát až po Bratislavský hrad a historic-
ké centrum Bratislavy. Jedinečný komfort bývania zabezpečuje

24-hodinová recepcia, VIP poschodie, fitnesscentrum, garáže, 
familyroom s terasou a parkom vhodné na rodinné stretnutia 
a oslavy. III VEŽE sa nachádzajú v obľúbenej mestskej štvrti 
Bratislava - Nové Mesto, pár minút od centra mesta.

Život na vysokej nohe nemusí byť drahý! 
Na luxusný mezonet ti teraz stačí 230.000 € bez DPH.

Dohodnite si obhliadku na tel.: +421 911 988 000



Nová 
tabletová ikona 
Nový iPad mini sa stal jednoznačnou iko-

nou malých tabletov. Všetko, čo bolo doteraz 

dostupné na veľkom iPade, je plne kompa-

tibilné s iPadom mini, čo znamená viac ako 

250-tisíc aplikácií umiestnených na App Sto-

re. Rozlíšenie displeja 768×1 024 bodov a uh-

lopriečka 7,9 palca sú parametre vhodné pre 

vývojárov aplikácií aj zákazníkov, pre kto-

rých bol iPhone príliš malý a iPad naopak 

veľký, avšak neradi by riskovali kúpou malé-

ho tabletu s neistou stabilitou systému. Ap-

ple iPad mini s prostredím iOS 6 a čipsetom 

Apple A5 je rovnako ako ostatné produkty 

Apple spoľahlivý nástroj vhodný do rúk veľ-

mi rozsiahlej zákazníckej skupiny, do ktorej 

patria študenti aj vrcholoví manažéri. Okrem 

webkamery nad displejom je tablet vybavený 

5 Mpx fotoaparátom a záznamom FullHD 

videa, 16, 32 alebo 64 GB internou pamäťou 

a úplne novým kompaktným konektorom na 

pripojenie k počítaču. 
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Robotické vysávače prechádzajú význam-

ným obdobím, pretože len nedávno do-

kázali presvedčiť svet o svojom význame 

a dnes ich ľudia dokonca vyhľadávajú. 

Povysávať celý byt bez toho, aby ste mu-

seli  za sebou ťahať vysávač, to je význam-

ný prínos do starostlivosti o domácnosť. 

Robotický vysávač Samsung NaviBot je 

zaujímavý tým, že je absolútne nezávis-

lý od majiteľa počas celého procesu vy-

sávania, vrátane fi nálneho vyprázdňova-

cieho procesu. Vysávač sa dokonca úplne 

sám zapojí k dobíjacej základni, ktorej sú-

časťou je aj centrálna komora na uloženie 

nazbieraných nečistôt. NaviBot S je vy-

bavený technológiou Visionary Mapping 

Plus na lokalizovanie a mapovanie oko-

litého prostredia, dokáže čistiť aj priesto-

ry pod nábytkom vďaka iba 8 cm výške 

a dokonca si vie sám očistiť kefy, aby pri 

ďalšej práci neznečistil prostredie. 

Inteligentný vysávač

Text: Erik Stríž / Foto: Samsung, Apple, Google
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Predajný hit 
Vianoc

Dva luxusné notebooky s mimoriad-

ne tenkým telom a vysokým výkonom 

patria k tomu najlepšiemu, čo súčasný trh 

ponúka, pričom veľký dôraz výrobca kládol 

práve na dizajn. Verzia s 15“ displejom s techno-

lógiou MaxScreen je hrubá len 14,9 mm, je vybavená 

procesorom Intel Core i7, grafi ckou kartou HD Graphics 

4000, 4GB pamäťou RAM a 256 GB úložným priesto-

rom na SSD disku. Výdrž notebookov je až 10 ho-

dín, čo ich predurčuje do rúk aktívneho mana-

žéra, riaditeľa spoločnosti alebo aj mladého 

človeka, ktorý za osem hodín stihne nav- 

štíviť školu aj prácu. V predaji 

bude aj 13-palcový variant, 

ktorého hrúbka klesla až 

na 12,9 mm. Všetky no-

vinky série 9 nesú ope-

račný systém Windows 8. 

Prémiové 
ultrabooky 

boDva luxusné notebD

ytenkým telom a vyne ten

mtomu najlepšiempatria k to

m veľký dôraz vponúka, pričom

rzia s 15“ disppráve na dizajn. Verz

ubá len 14,9 mlógiou MaxScreen je hrub

oafi ckou kartoprocesorom Intel Core i7, gra

úloa 256 GB úl4000, 4GB pamäťou RAM a

okdrž noteboorom na SSD disku. Výd

k ačuje do rúkdín, čo ich predurč

osti aa spoločnosžéra, riaditeľa

a osema, ktorý za očloveka,

lu aj práštíviť školušt

ude aj 13-pbud

ktorého h

na 12,9 

vinky sé

ý syračný sy

HV

Nexus 4 je výsledok spolupráce spoločností Go-

ogle a LG Electronics. Nový Nexus je podľa  vzo-

ru predchádzajúcich generácií najlepšie vyba-

veným Androidom a zachováva si elegantný 

vzhľad a čisté používateľské rozhranie bez 

softvérových nadstavieb. Displej s veľkou uh-

lopriečkou až 4,7“ zobrazuje obraz v rozlí-

šení HD+, 8 Mpx fotoaparát zachytávajúci 

aj FullHD videá ukladá snímky do 8 ale-

bo 16 GB internej pamäte. Vďaka vysoké-

mu výkonu defi novanému štvorjadrovým 

1,5 GHz procesorom a 2GB operačnou 

pamäťou je možné súčasne zaznamená-

vať video a zachytávať fotografi e, takis-

to si mladší zákazníci bez obmedzení 

zahrajú moderné hry a pracujúci upra-

via prezentácie a ostatné kancelárske 

dokumenty. Smartfón Nexus 4 je vy-

bavený 2 100 mAh batériou s prak-

tickou výdržou okolo štyroch dní 

a patrí bezpochyby k najžiadanej-

ším telefónom týchto mesiacov.   
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R
ealizátori: tím Mercedes-

-Benz Style a partnerské 

britské lodenice Silver 

Arrows Marine predsta-

vili návrhy tvarov toh-

to nevšedného plavidla pri príležitosti 

tohtoročnej Monaco Yacht Show. Jachta 

strieborný šíp tak popri pozemných vo-

zidlách a helikoptére Eurocopter EC145 

Mercedes-Benz Style zavŕši víziu kom-

plexnej mobility na zemi, vo vzduchu 

a vo vode Gottlieba Daimlera. Jachta pri-

tom vzniká viac ako 125 rokov po tom, 

ako Daimler skonštruoval prvý motoro-

vý čln a podnikal výlety po rieke Neckar. 

Vedúci oddelenia dizajnu Mercedes-

-Benz Cars Gorden Wagener považuje 

navrhovať loď za nanajvýš zaujímavú vý-

zvu pre dizajnérov automobilov. Zvlášť 

s ohľadom na potrebu preniesť dizajnér-

sky jazyk značky s hviezdou na zvláštne 

proporcie a špecifi cké požiadavky lode. 

Na stvárnení jachty strieborný šíp sa tiež 

podieľajú návrhári viacerých aktuálne 

najvýkonnejších a najluxusnejších lodí na 

svete - Martin Francis a Tommaso Spado-

lini s tímom Silver Arrows Marine. 

Strieborný šíp morí - luxusná motorová námorná jachta Gran Turismo 
(dĺžka 14 m) kombinujúca typické dizajnové prvky vozidiel 
Mercedes-Benz s inováciami, ktoré doposiaľ do výroby lodí neprenikli, 
má vyplávať už na budúci rok.  Text: Peter Kresánek, foto: Daimler

Jachta strieborný šíp



Kreditná karta s trojcípou hviezdou je ur ená pre kaž-
dého majite a vozidla zna ky Mercedes-Benz. S Merce-
desCard nezískavate iba alšie finan né prostriedky za 
omnoho výhodnejších podmienok, ale aj celý rad do-
plnkových výhod a zliav. Navyše rovnaké výhody môžu 

využíva  aj Vaši blízki - sta í, ak požiadate o vydanie 
dodatkových kariet MercedesCard.

Sta te sa držite om kreditnej karty MercedesCard a získajte 
automaticky:

 Bezplatné vstupenky na autosalóny organizované na Slovensku
Magazín vašej triedy – Hviezdy ciest
7 % z avu na dar ekové predmety Mercedes-Benz

 V prípade poruchy vozidla Mercedes-Benz v zahrani í
navýšenie úverového limitu 

 10 % z avu na krátkodobé zapoži anie vozidiel spolo -
nosti Motor-Car Bratislava, s.r.o.

 Zvýhodnené ceny kurzov bezpe nej jazdy – škola šmyku.
V prvom roku využívate pritom kartu bez poplatkov!
V spolupráci s našimi partnermi zah a karta aj celý sys-

tém alších zliav - na ubytovanie, prenájmy áut, služby i
výrobky vybraných zna iek. Pre záujemcov je ku karte k dis-
pozícii aj celoro né komplexné cestovné  poistenie  s mož-
nos ou špeciálneho pripoistenia pre hrá ov golfu.

Podrobné informácie o výhodách MercedesCard vrátane  
žiadosti o vydanie karty  nájdete na našej stránke www.merce-
des-benz.sk/Mercedescard. Vaše prípadné otázky radi zodpo-
vieme aj telefonicky na íslach: 02/4929 4418, 0918/ 500 114.

www.mercedes-benz.sk/Mercedescard

MercedesCard 
– pre Vás a Vašich blízkych
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Mercedes-Benz Club 
Slovensko, 

Tuhovská 5, 
SK-831 07 Bratislava

PRÉMIOVÝ KLUB  
Rodné . (I O) Meno a priezvisko (firma)

Adresa

Tel. mobilný E-mail

Aký automobil vlastníte

Členské výhody Mercedes-Benz Club Slovensko:
 Z ava 5 %  na náhradné dielce a 10 % na servisnú prácu. 

asopis Classic magazine. 
lenská karta Mercedes-Benz Club Slovensko, ktorá opráv uje držite a na rôzne z avy (napr. pri návšteve múzea Mercedes-Benz 

v Stuttgarte, Mercedes-Benz classic centra vo Fellbachu a pod. ) www.mercedes-benz.com/clubs
 Ú as  na podujatiach organizovaných Mercedes-Benz klubom Slovensko, resp. iným Mercedes-Benz klubom. 
Z ava na registra ný poplatok v prípade konania sa akcie pod záštitou Mercedes-Benz klubu Slovensko, resp. iných aj zahrani ných Mer-
cedes-Benz klubov. 
Prístup na stránku s informáciami o vozidle (informácie o náhradných dielcoch pod a VIN, niektoré servisné postupy a množstvo zaujíma-
vých informácií (prevažne technického charakteru). http://mercedes-benz-clubs.com/Registration/ClubLounge/186/en/001

Telefón: +421-2- 49294951 Mercedes-Benz klub Slovensko ŠtatutárnI zástupcovia: František Strachwitz, prezident
Telefax:  +421-2-49294929 Založený 3. 7. 1997                          Jan Novotny, tajomník
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na Slovensku
Švajčiarsko

Absolvent Univerzity v Lausanne, generálny manažér spoločnosti 
Forum Distribution, pán Alexandre Schwab, MBA je vo svojich 
kruhoch známy najmä ako zanietený odborník na hodinky, ktorý 
je zároveň aj ich vášnivý zberateľ. Má tiež rád kubánske cigary 
a vo voľnom čase, ktorého však nemá veľa nazvyš, je aj zapáleným 
hráčom pokru.  Text: Peter Kresánek / Foto autor a Corum

Alexandre Schwab a Miss Universe 
SR 2012 Ľubica Štepanová.
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A
ko sme sa dozvede-

li, pred inými značkami 

uprednostňuje vozidlá 

s hviezdou v znaku. Krát-

ky pobyt pána Schwaba 

na Slovensku sme aj v kontexte s tým vy-

užili na položenie pár otázok.

Mercedesy sú jednou z vašich srd-
cových záležitostí. Nečudo, že ste sa 
o dianie a ľudí okolo nich zaujíma-
li aj u nás. Aký ste si pri tom urobi-
li záver?

Máte pravdu, značke s hviezdou som 

verný od začiatku svojho šoférovania. 

Keď som mal dvadsaťpäť rokov, bolo 

moje prvé auto Mercedes coupé C320 

bielej farby. V súčasnos-

ti jazdím počas pracov-

ného týždňa na CLS320 

cdi (ročník 2009). Na 

víkendy i obľúbené 

výlety s rodinou 

do južného Fran-

cúzska zasa pou-

žívam SL500 si-

vej farby (ročník 

2007). Mojím vy-

snívaným autom je 

nový Mercedes SL.

Podľa informácií a po-

znatkov nadobudnutých 

u vás som si porovnával 

možnosti, ktorých sa dostá-

va užívateľom hviezdnych 

vozidiel v našich krajinách. 

Vyšlo mi, že v tomto ohľa-

de už Švajčiarsko máte aj na 

Slovensku. Starostlivosť a bene-

fi ty, ktorých sa užívateľom mercedesov 

na Slovensku pri značkových službách 

dostáva, nezaostávajú za podmienkami 

u nás. V niektorých ohľadoch sú podľa 

mojich zistení dokonca lepšie.  

Vaša návšteva v Bratislave súvisela 
tiež s prestížnou švajčiarskou znač-
kou hodiniek CORUM, ktorých je Fo-
rum Distribution S.A. výhradným 
distribútorom. Priblížili by ste túto 
značku tiež našim čitateľom?

Značka CORUM je odvodená od la-

tinského slova „quorum“, ktoré označo-

valo minimálny počet účastníkov nut-

ný na konanie zasadania. Pre súčasnosť 

by sme to mohli personifi kovať na prí-

pady, keď sú naše hodinky dômysel-

ne zostrojené z minimálneho počtu sú-

čiastok alebo keď sa niektoré modely 

našich hodiniek dodávajú iba v limitova-

ných sériách ešte spôsobilých pre výro-

bu. Počas svojej bohatej histórie značka 

CORUM zaujala nezastupiteľné miesto 

medzi najluxusnejšími švajčiarskymi ho-

dinkami. Základnými kameňmi jej fi lo-

zofi e sú odvaha, odlišnosť a dokonalosť. 

Ich produkcia spočíva v kvalite, kreati-

vite a inovácii inšpirovanej hodinársky-

mi tradíciami v symbióze s najnovšími 

technologickými výdobytkami. Značka 

CORUM si vydláždila cestu na špicu lu-

xusných hodiniek tiež silou unikátneho, 

inovatívneho a odvážneho dizajnu, špe-

ciálnych technických funkcií a perfekcio-

nizmu. Všetky míľniky histórie spoloč-

nosti CORUM sú poznačené úspechom 

jedinečných majstrovských diel asociova-

ných so skvostným dizajnom a originál-

nymi technickými inováciami v širokej 

škále unikátnych patentov. Značka CO-

RUM v súčasnosti zahŕňa kľúčové mo-

delové rady Admiral’s Cup, Romvlvs, 

Golden Bridge a Artisans. Za uplynu-

lých päť rokov sa v rámci značky CO-

RUM zrealizoval rozsiahly vývoj, ktoré-

ho výsledkom bolo predstavenie novej 

kolekcie Golden Bridge, ako i kolekcie 

Admiral’s Cup Legend, ktorá si získala 

mladých a dynamických ľudí. 

Na Slovensku CORUM exkluzív-

ne zastupuje sieť klenotníctiev Briliant. 

Okrem ich dodávok poskytuje i komplet-

né profesionálne poradenstvo školených 

expertov a zabezpečuje servis prostred-

níctvom hodinárskej dielne vo švajčiar-

skom La Chaux-de-Fonds. 
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ti jazd
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cdi (

vík
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sní

nový

Podľ

znatkov 

u vás som

možnosti,
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vozidiel v

Vyšlo mi, ž

de už Švajči

Rovnako ako Mercedes-Benz 
triedy A i ďalšia cena pre tohto-
ročnú Miss Universe SR model 

hodiniek Admiral’s Cup 
Legend 38 značky CORUM 

je určený pre mladých 
a dynamických ľudí. 

Hodinky sú z ušľachtilej 
ocele, pre CORUM 

typického tvaru 
dvanásťuholníka. 

Eleganciu umocňuje 
81 diamantov (72 na 

lunete a 9 na číselníku 
z perlete čiernej farby) 

a saténový remienok. 
Automatický švajčiarsky 
strojček ponúka rezervu 

chodu 42 hodín. 

Medzinárodnú výstavu hodín 
a klenotov v bratislavskej Inchebe dômyselne 

obohatili tiež elegantné a precízne klenoty motoristické s hviezdou 
v znaku, ako i športové kupé Mercedes-Benz CLS Shooting Brake.

Text a foto: Peter Kresánek
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Čaro jázd i chutí vín 
Cez dvesto prihlásených záujemcov. Tak bodovali už od začiatku štvrté 

Ochutnávky s hviezdami. Ich účastníci, či už sem prišli opakovane alebo úplne 
prvýkrát, si zhodne pochvaľovali možnosť okúsiť hneď dva druhy príjemných 

vnemov.  Text a foto: Peter Kresánek 
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ednak čaro jázd na prémiových auto-

mobiloch a potom (nie naopak) i príle-

žitosť ochutnať aj vzorky z výberu do-

mácich či zahraničných vín. Komorný 

ráz celého podujatia tiež podčiarkol 

koncert, na ktorom vystúpil klavírny virtu-

óz Jozef Hollý. 

Neformálnu možnosť okúsiť čaro jazdy 

i chutí vín tradične pripravila so svojimi 

partnermi spoločnosť Motor-Car Bratisla-

va a Slovenská advokátska komora. Slo-

venské značkové vína tu ponúkali fi rmy 

AGRO-MOVINO, ELESKO Trading a 

Château MODRA. Španielske zasa spo-

ločnosť BSP (i love ´vine). „Nový mo-

del CLS nás príjemne prekvapil. Má veľ-

mi dobré vybavenie, tichý chod motora a 

pri športovom charaktere zároveň dosta-

tok miesta na zadných sedadlách,“ zhod-

notil po jazde JUDr. Peter Chrašč, riaditeľ 

spoločnosti PM Consult. Ako ďalej uvie-

dol, za tri roky absolvoval s triedou E vyše 

90-tisíc kilometrov. Ochutnávky využil tiež 

na to, aby si vyskúšal model vyššej stred-

nej triedy, o nadobudnutí ktorého pre fi r-

mu uvažuje. Kvalitné automobily, ale i 

nápoje (vrátane nealkoholických) oceni-

li medzi hosťami podujatia tiež JUDr. Ľu-

bomír Schweighofer, Martina Tejkalová, 

JUDr. Ján Havlát a JUDr. Peter Zelenay. 

Prvý raz sa Ochutnávok zúčastnili MUDr. 

Andrea Romančíková z Ministerstva zdra-

votníctva SR a Ing. Martin Sabo zo spo-

ločnosti IBM. Obom sa páčilo, zhodne si 

odniesli aj dobré dojmy z viacerých vozi-

diel, ktoré testovali. Pri hviezdach ciest im 

zaimponovala najmä bezpečnosť. Popri 

inom ich zaujal i taký vychytený systém 

ako asistent mŕtveho uhla. 

J

3 4

5

1 MUDr. Andrea Romančíková a Ing. Martin Sabo pri 
novom Áčku. Otestovali tiež triedy E a ML.

2 Prezentácia šperkov a hodiniek spoločnosti 
A BRILIANT. 

3 Komorný ráz celého podujatia podčiarklo vystúpenie 
klavírneho virtuóza Jozefa Hollého 

4 Nový model CLS si odskúšal aj JUDr. Peter Chrašč.

5 JUDr. Ľubomír Schweighofer, Martina Tejkalová, JUDr. 
Ján Havlát a JUDr. Peter Zelenay.
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N
akoľko nastal čas nutnos-

ti používania zimných pne-

umatík, rozhodli sme sa pre 

vašu lepšiu informovanosť 

priniesť niekoľko informá-

cií, týkajúcich sa ich označovania. Nový sys-

tém označovania pneumatík zvyšuje cest-

nú bezpečnosť, znižuje spotrebu paliva a 

zmierňuje vplyv ľudskej činnosti na život-

né prostredie. Za prijatím nutnosti značenia 

pneumatík a nákupu bezpečnejších a ne-

hlučnejších pneumatík s menším valivým 

odporom je snaha Európskej únie na zvýše-

ní energetickej efektívnosti o 20 % a znížení 

emisií CO
2
 o 20 % do roku 2020. 

KLASIFIKAČNÝ ŠTÍTOK
Špeciálny klasifi kačný štítok na pneu-

matike obsahuje informácie o Spotrebe 

paliva (v rámci obdobia životnosti pneu-

matík je možné ušetriť až 80 litrov pali-

va!), Priľnavosť na mokrom povrchu (ide 

o kľúčový bezpečnostný faktor) a Von-

kajšia hlučnosť pneumatiky (zvuk, kto-

rý vydávajú vaše pneumatiky pri jazde 

z vonkajšku vozidla). Nariadenie Európ-

skej únie sa vzťahuje na všetky pneuma-

tiky montované na nové osobné vozidlá, 

úžitkové vozidlá, nákladné vozidlá, mest-

ské a diaľkové autobusy vyrobené po 

1. júli 2012.

ZNAČENIE PNEUMATÍK
Nakoľko každá pneumatika obsahuje 

na svojej externej strane viaceré písomné 

a číselné znaky, prinášame vám praktický 

jednoduchý návod a informáciu, ako sa 

v nich správne orientovať...

Pneumatika
Od 1. novembra 2012 musia byť všetky pneumatiky pre osobné 

a úžitkové vozidlá predávané v Európe vybavené špeciálnymi 
klasifi kačnými štítkami. Práve vďaka nim získame niektoré dôležité 

základné informácie o konkrétnej pneumatike. 
Text: Peter Škorňa / Zdroj: www.europarl.europa.eu, Dunlop  / Foto: INT, Joachim Reiner
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5. Krajina pôvodu 

6. Spôsob montáže 

7. Označenie dezénu 
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9.  Rozmer pneumatiky vrátane indexu 

nosnosti a rýchlostnej kategórie 
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ŠPECIÁLNE OZNAČENIE PNEUMATÍK  

TL bezdušové pneumatiky 

M + S zimná pneumatika (Mud and 

Snow = Sneh a blato), niekedy 

môže byť nahradené snehovou 

vločkou. V prípade pneumatík 

pre off road a SUV ich možnosť 

použitia v teréne.

A/T off road pneumatika vhodná na 

všetky typy terénu 

AW all weather (celoročné pneu-

matiky) 

OWL biele označenie dezénu a vý-

robca na boku pneumatiky

RWL plastické označenie dezénu a vý-

robca na boku pneumatiky 

MO, MB 
alebo 
A-MO 

homologizácia pre Mercedes-

-Benz

MFS, FR, 
ML (Max 
Flange 
Shield)

zosilnená bočná ochrana 

ráfu pneumatík, napr. pred 

obrubníkom

XL alebo 
EL, RF, 
extraload, 
RFD alebo 
reinforced

zosilnená bočnica pneumatiky, 

záťažová pneumatika, vyšší 

index nosnosti

BSW čierna bočnica pneumatiky
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RUNFLATOVÉ PNEUMATIKY 
Pneumatiky sú konštruované tak, aby 

i po defekte pneumatiky bolo možné stá-

le pokračovať v jazde, samozrejme, obme-

dzenou rýchlosťou, max. odporúčaná rých-

losť je 80 km/h. 

SSR SELF SUPPORTING 
RUNFLAT

Takto označené pneumatiky môžu byť 

použité na automobiloch vybavených kon-

trolou tlaku v pneumatiky. V prípade stra-

ty tlaku tento typ pneumatík umožňu-

je správne riadiť do rýchlosti 80 km/h do 

80 km. Uvedené pneumatiky sa značia 

u rôznych výrobcov rôznymi symbolmi: 

INDEX RÝCHLOSTI SI
Ide o maximálnu rýchlosť, pri ktorej 

môže pneumatika niesť hmotnosť určenú 

indexom nosnosti za daných špecifi ckých 

podmienok. Rýchlostný index pri pneuma-

tikách pre osobné a nákladné vozidlá je ur-

čený veľkými písmenami. Pri rýchlostnom 

indexe (speed symbol) platí, že vyššie hod-

noty kryjú nižšie. To znamená, že keď je 

v technickom preukaze automobilu uve-

dený symbol pre index rýchlosti „T“ (190) 

a na pneumatike je index rýchlosti „H“ 

(210), kombinácia je prístupná.   

INDEX NOSNOSTI 
Je to číslo určujúce maximálnu nosnosť 

(záťaž) pneumatiky pri rýchlosti určenej 

kategórii rýchlosti za daných špecifi ckých 

podmienok. Index nosnosti pri pneumati-

kách pre osobné a nákladné automobily je 

určený číslami.  Pri indexe nosnosti (load 

index) platí, že vyššie hodnoty kryjú nižšie. 

To znamená, že keď je v technickom pre-

ukaze automobilu uvedený symbol pre in-

dex nosnosti 84 (500 kg) a na pneumatike 

je index nosnosti 88 (560 kg), je kombiná-

cia prístupná. Pozor, neplatí opačne!  

Continental CWC TS 830 P 245/45 R 17 99 V 

245 šírka pneumatiky v milimetroch 

45 zníženie, t.j. pomer výšky pne-

umatiky k šírke v percentách

R typ konštrukcie kostry ("R" 

radiálne, "D" diagonálne, "B" 

bias belted)

17 priemer diskov - vnútorný 

priemer pneumatiky (priemer 

diskov) v palcoch

99 index nosnosti (značený často 

skratkou LI)

V index rýchlosti (značený často 

skratkou SI) 

SI  L M  N P Q  R 

Max. 

rýchlosť

[km/hod] 

120 130 140 150 160 170 

S T  U H V W  Y ZR 

180 190 200 210 240 270 300 >240 

RFT Bridgestone

SSR Continental

DSST Dunlop 

ROF Goodyear

HRS Hankook

R/F Pirelli

5
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M
estský autobus Mercedes-

-Benz Citaro, ktorý spĺňa 

emisnú normu EURO VI 

a tiež ako prvý na svete používa elek-

tronický stabilizačný program (ESP), 

získal titul Autobus roka (Bus of the 

Year) 2013. Rozhodla o tom odborná 

porota na Medzinárodnom automo-

bilovom veľtrhu úžitkových vozidiel 

(IAA) konanom 20. až 27. septembra 

2012 v nemeckom Hannoveri. Ocene-

nie za druhé miesto vo svojej kategó-

rii (Truck of the Year 2013) zasa dostal 

Mercedes-Benz Antos ako prvé náklad-

né vozidlo vyvinuté špeciálne na ťažkú 

distribučnú dopravu. Pri voľbe dodáv-

ky roku 2013 (Van of the Year 2013) 

si ocenenie za tretie miesto odniesol 

nový všestranný a robustný Mercedes-

-Benz Citan, ktorý sa práve začal dodá-

vať. Člen predstavenstva spoločnosti 

Daimler Andreas Renschler pri udeľo-

vaní uvedených ocenení osobitne vy-

zdvihol, že všetky tri vozidlá skórova-

li z hľadiska spotreby paliva, celkovej 

hospodárnosti, bezpečnosti aj úžitku 

pre zákazníka.˝

Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Ocenenia pre Citaro, 
Antos i Citan
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N
ajúspornejší model vyššej 

strednej triedy na svete - nový 

dieselový osobný automo-

bil s hybridným pohonom Mercedes-

-Benz E 300 BlueTEC HYBRID, zís-

kal ekologický certifi kát ISO 14062 

nezávislej skúšobne TÜV Süd. E 300 

BlueTEC HYBRID je vôbec prvý hyb-

„P
ekne ho spravili, podaril sa, 

je krásny,“ povedala Miss 

Universe SR 2012 blondín-

ka Ľubica Štepánová (24 rokov, 88 

- 61 - 91, 175 cm) po tom, čo si ofi ci-

álne prevzala hlavnú cenu súťaže krá-

sy biely Mercedes-Benz A 180 Blue-

EFFICIENCY (1,6 litra, 122 k/90 kW, 

200 Nm, kombinovaná spotreba 5,4 lit-

ra). „Dáva naozajstný komfort, má ele-

gantný dizajn, ponúka športový cha-

rakter, skutočnou lahôdkou je plynulá 

sedemstupňová automatická dvojspoj-

ková prevodovka,“ doplnila slovenská 

Miss Universe aj svoje prvé jazdné po-

strehy z nového Áčka. Za volantom rov-

nako ako v modelingu nie je žiadny no-

váčik. Šoféruje od osemnástich. Vie tak 

tiež oceniť havarijné a povinné zmluvné 

poistenie na tri roky i servis na šesť ro-

kov (alebo do 160 000 km), ktoré auto-

maticky bezplatne získava nielen jej, ale 

každý nový osobný mercedes v ofi ciál-

nej sieti na Slovensku. 

Miss Universe SR 2012 získala 

hviezdny automobil triedy A novej gene-

rácie od spoločnosti Mercedes-Benz Slo-

vakia ako generálneho partnera tejto sú-

ťaže. Ďalší generálny partner klenotníctvo 

A Briliant Bratislava zasa víťazke venova-

lo briliantové náramkové hodinky CO-

RUM Admiral´s Cup Legend. „Nie, ur-

čite ich nepredám,“ odvetila šťastná 

majiteľka na otázku, ktorú jej priaznivci 

dali cez médiá. 

„Myslím si, že krásne dámy patria ku 

krásnym autám,“ uzatvoril pádnym argu-

mentom úvahy vyslovené pri odovzdáva-

ní nového Áčka slovenskej miss Universe 

generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz. 

Text a foto: Peter Kresánek

rid tejto triedy dodávaný pod znač-

kou Mercedes-Benz. Nový hybrid trie-

dy E znižuje oproti porovnateľnému 

modelu (E 300 CDI BlueEFFICIEN-

CY) takmer o štvrtinu (o 23 percent) 

emisie CO
2
,  ktoré vzniknú počas jeho 

životného cyklu, teda od jeho výroby 

cez využívanie (odjazdenie štvrť milió-

na km) až po recykláciu. Aktuálne je 

E 300 BlueTEC HYBRID zaradený do 

triedy energetickej účinnosti A+. „Po 

modeli S 400 HYBRID, ktorý bol uve-

dený na trh v roku 2009, teraz Mer-

cedes-Benz stanovuje nové štandardy 

pre biznis vozidlá vyššej triedy pros-

tredníctvom modelu E 300 BlueTEC 

HYBRID,“ vysvetľuje za spoločnosť 

Daimler profesor Herbert Kohler a zá-

roveň dodáva: „Modulárna hybridná 

technika nám otvára cestu, ako rýchlo 

doplniť hybridnými modelmi aj ďalšie 

konštrukčné rady.“

Text: Peter Kresánek / Foto: DAIMLER AG

Certifi kát 
najúspornejšej 
vyššej triedy 

Získala 
„krásny“ mercedes 

zo súťaže krásy 

Plavovlasá kráska z Prievidze Ľubica Štepánová 
vo svojom novom Áčku a Peter Sagan, 
ktorý ju favorizoval tiež ako porotca súťaže 
Miss Universe. 

Víťazom súťaže z tretieho tohtoročného čísla 
Hviezd ciest o plagát Petra Sagana sa stal An-
ton Szalo z Trnavy. Za redakciu blahoželáme! 



spektrum

Š
ťastnými dočasnými majiteľmi 

novej triedy A sa stali výhercovia, 

ktorí najlepšie zabojovali v sú-

ťažiach organizovaných spoločnosťou 

Mercedes-Benz Slovakia v uplynulom 

roku. Tomáš Bábin z Trenčína si pre-

vzal novú triedu A na celý rok. V no-

vembri 2011 sa stal najúspešnejším 

spomedzi všetkých účastníkov súťa-

že Ruku na auto. Katalin Levaiová zo 

Strekova vyhrala novú triedu A na pol 

roka vrátane tristo litrov pohonných 

hmôt, nakoľko sa stala víťazkou hlav-

nej ceny v súťaži Kľúče od Mercede-

su počas tohtoročného bratislavského 

autosalónu. Výhercom blahoželáme 

a dúfame, že si svoju výhru užijú na 

maximum.

Text a foto: Andrej Majláth

Výhercovia si prevzali 
nové triedy A

Začnite úspešný rok 2013 s novým internetovým magazínom 
modernej, aktívnej a dynamickej generácie

Kým iní čakali na koniec sveta, my sme pre vás pripravovali 

nový hviezdny začiatok!

umenie  hudba  svet techniky a vízií  moderný dizajn  
životný štýl  profily úspešných ľudí  zaujímavosti  
exotika sveta  dobrodružné cestopisy

Navštívte      eStar.sk      zo svojho počítača, 
                                                               smartfónu 
                                                               alebo tabletu.

TOMÁŠ BÁBIN SO SVOJOU NOVOU TRIEDOU 
A ZÍSKANOU NA JEDEN ROK

KATALIN LEVAIOVÁ A JEJ NOVÁ TRIEDA A NA POL ROKA 
VRÁTANE TRISTO LITROV PALIVA
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Autorizovaní zmluvní predajcovia Mercedes-Benz

Motor Car Nitra, s.r.o.
Bratislavská cesta 1, 949 01 Nitra
Tel./Fax: 037 / 65 15 217  
motorcar@motorcar.sk
GPS: S48.313188° V18.068594°

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.
Komár anská cesta 100, 940 01 Nové Zámky
Tel./Fax: 035 / 64 32 113
motorcarnz@motor car.sk
GPS: S47.966519° V18.184363°

Autosalón Krška, s.r.o. Tren ianska cesta 1791/66 A, 957 01 Bánovce nad
Bebravou 1, Tel.: 038 / 7600 011, Fax: 038 / 7600 010, E mail: info@mercedesbn.sk

HUDOS Service s.r.o. Priemyselná 1455/5, 085 01 Bardejov,
Tel.: 054 / 4860 046, Fax: 054 / 4860 086, E mail: service@hudos.sk

BCI S&T, s.r.o. Byt ianska 498, 010 03 Žilina – Považský Chlmec,
Tel.: 041 / 5624 473, Fax: 041 / 5557 900, E mail: rapan.lubomir@bci st.sk

UND  03 akciová spolo nos  Košice Rastislavova 106, 042 04 Košice,
Tel.: 055 / 6817 220, Fax: 055 / 6817 251, E mail: undservice@zoznam.sk

INTRO.CO s.r.o. Servis OA a TRAPO, Kop ianska 35, 908 51 Holí
Tel.: 034 / 624 3407, Fax: 034 / 668 4009, E mail: introco@introco.sk

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°

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 Tren ín, s.r.o.
Brnianska 30, 911 01 Tren ín  Zámostie
Tel.: 032 / 6538 888, Fax: 032 / 6538 802
info.mctn@motor car.sk

LEGENDA:

 Osobné vozidlá ahké

úžitkové vozidlá  Nákladné vozidlá

 Obchodná kancelária Mercedes Benz

Slovakia s.r.o. pre predaj nákladných vozidiel

 Autobusy 

 Predaj nových vozidiel  Predaj jazdených

vozidiel  Lakovanie  Servis

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°

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 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 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°

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

Mercedes Benz Slovakia s. r. o.
Distribútor Mercedes Benz, smart,
Setra, Fuso
Tuhovská  5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 4929 4444, Fax: 02 / 4929 4929
E mail: info@mercedes benz.sk

Motor Car Bratislava, spol. s r.o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02 / 49 294 555,  02 / 49 294 111
Fax: 02 / 49 294 929
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°

Servisní partneri
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činohry SND patriť premiére hry Aj 

kone sa strieľajú. Dramatický príbeh 

amerického spisovateľa Horacea Mc-

Coya  - o nespútanej Glorii Beattyo-

vej a Robertovi Syvertenovi obalený 

do pozlátka tanečnej šou, skrýva v sebe 

osobnú a spoločenskú drámu. Hra Aj 

kone sa strieľajú, známa slovenskému 

divákovi aj z fi lmu Sydneyho Pollac-

ka z roku 1969 v hlavnej úlohe s Jane 

Fondovou, odhaľuje pod pláštikom 

masovej zábavy, vo víre príjemnej hud-

by a tanca podstatné otázky o zmys-

le života i o tom, ako ho prežiť. V hre 

sa pod režisérskou taktovkou Martina 

Hubu a v choreografi i Petra Modrov-

ského o.i. predstavia aj herci Táňa Pau-

hofová, Ľuboš Kostelný, Zuzana Fia-

lová, Tomáš Maštalír, Petra Vajdová, 

Ivana Kuxová či Gabriela Marcinková.

5 PUTUJÚCI UMELEC 
A JEHO VÁŠEŇ
Mirbachov palác sa koncom januá-

ra až začiatkom marca (24. 1. – 3. 3. 

2013) stane prechodným domovom 

diel Františka Reichentála - význam-

ného predstaviteľa výtvarnej scény me-

dzivojnového obdobia. Autor, ktorého 

by sme mohli pokojne nazvať nomá-

dom, putujúcim umelcom, ktorý nebol 

zakotvený k jednému miestu, ktorého 

vnútorná vášeň, ale aj nepriazeň doby 

zmietajúcej sa v dramatických dejin-

ných udalostiach, ho hnali z miesta na 

miesto. Nechal sa unášať veľkými ide-

álmi a zároveň sa vedel pozorne zadí-

vať na dno ľudskej duše. Jeho tvorba 

nám o tom sama hovorí...

1 VEĽKÁ DOKTORSKÁ 
OPERNÁ ROZPRÁVKA 
V priestoroch historickej budovy SND 

sa v decembri premiérovo uvádza ope-

ra určená detskému divákovi, plná fan-

tázie a snov doktora Majzlíka - Veľ-

ká doktorská rozprávka. V sne tohto 

mysteriózneho doktora sa budú diať 

prapodivné veci. S prirodzenosťou det-

skej fantázie ožije Vodník, Víla Amál-

ka, Černokňažník Magláš, Trpaslík, 

Híkavec a ešte onakvejšie rozprávkové 

stvorenia. Pripravovaná detská opera 

si tak kladie za svoj hlavný cieľ podnie-

tiť neviazanú detskú obrazotvornosť, 

dnes tak ťažko skúšanú komerčným 

nevkusom, k tvorivému vnímaniu krás 

tohto sveta.

2 MATKINA GURÁŽ  PRÍBEH 
PLNÝ TRPKOSTI A BIZARNOSTI 
Činohra Slovenského národného divad-

la uvádza od začiatku decembra novú 

hru maďarského autora a režiséra Geor-

ga Taboriho (1914 – 2007) Matkina gu-

ráž. Nakoľko sa sám autor stal obeťou 

nacistického besnenia a krutosti Osvien-

čimu sa dotkli aj jeho rodiny, v hre sa 

odráža svojská optika autora, ktorej vy-

stavil tému holokaustu. Ide o farbisté 

rozprávanie plné detailov a lyrických 

postrehov, syna – v podaní Mariána 

Geišberga – o popoludní jeho šesťde-

siatročnej matky – hrá ju Jana Oľho-

vá - ktorú zatkli, aby ju deportovali do 

koncentračného tábora v Osvienčime, 

i o tom, ako sa jej podarilo odvrátiť svo-

ju istú smrť. Hra je plná absurdných bi-

zarností, v ktorých sa refl ektuje otázka 

morálky, podanej typickým Taboriho 

trpkastým humorom. Na strane druhej 

sa medzi konkrétnymi, často kuriózny-

mi zážitkami nestráca hrôza z blížiacej 

sa skazy. 

3 JOE KLAMAR 
A JEHO POHYBLIVÝ SVET
Od polovice decembra až do 24. 2. 2013 sa 

v priestoroch GMB - Mirbachovho paláca 

v Bratislave  uskutoční výstava Joe Klama-

ra „Pohyblivý svet“, ktorý  svojou tvorbou 

určuje celosvetové smerovanie fotoeseje. Aj 

jeho zásluhou tento žáner už dávno prekro-

čil hranice tradične chápanej novinárskej 

fotografi e a výrazne vstúpil do súčasných 

tendencií výtvarnej fotografi ckej scény. 

4 AJ KONE SA STRIEĽAJÚ 
 A ČO POTOM ĽUDIA...?
Začiatok decembra bude na doskách 
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Pulz novej generácie
Nová trieda A
www.mercedes-benz.sk/trieda-a
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Cena už od 22 920 € s DPH. Volajte:                   (*2886)
Kombinovaná spotreba paliva: 3,8 - 6,2 l/100 km; Emisie CO₂: 98 – 145 g/km.



Sme jediní členovia diamantovej burzy zo Slovenska
Diamantclub van Antwerpen since 1893

Klenotníctva Briliant: Vajanského 3, TRENČÍN; ZOC MAX TRENČÍN; ZOC MAX PREŠOV; Bottova 2, ŽILINA;
Námestie Slobody 22, PRIEVIDZA; OC Hypernova, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Boutique Briliant, Dunajská 5, BRATISLAVA / PRIVAT PARKING - box No 10
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