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Nová Trieda E All-Terrain
Majstrovské dielo inteligencie

www.mercedes-benz.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 5,6–5,5/5,1–5,0/5,3–5,2 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 139–137 g/km.
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opätovne nám jarné slniečko vlieva do organizmu 

novú silu, optimizmus a dobrú náladu. Skvelé je, že 

znovu ako v predchádzajúcich rokoch môžem kon-

štatovať rovnakú skutočnosť. Po minuloročnom čo do 

predaja rekordnom roku Mercedesu v celosvetovom 

meradle, ale aj tu na Slovensku, môžeme pokračovať 

v nastúpenom trende vďaka ďalším novinkám. Tu je 

drobná zmena oproti minulým rokom. Mercedes-Benz sa zároveň stal celosvetovo No. 1 medzi 

výrobcami v segmente prémiových a luxusných vozidiel a splnil tak úlohu o štyri roky skôr, ako 

plánoval. Minuloročná novinka Trieda E sa už usadila na trhu a to s mimoriadnym úspechom. 

Tento rok dopĺňame rodinu Triedy E o ďalšie exkluzívne kúsky a to All-Terrain, kupé a kabrio-

let, čím sa počet súrodencov zväčší na päť. Tí z vás, ktorí ich aj vďaka už tradičnému chartero-

vému letu organizovanému v spolupráci s Motor-Car Bratislava mohli vidieť na vlastné oči, nám 

asi dajú za pravdu, že predpoklady na úspech sú zarobené. Určite k nemu pomôžu aj špeciál-

ne edície modelov SLC a SL. Imidžovo určite zaberie bonbónik pre zberateľov v podobe Mer-

cedes-Maybach G 650 Landaulet, či štúdia štvordverového kupé Mercedes-AMG GT Concept, 

ktoré sa onedlho predstaví v sériovej podobe. Keďže divízia AMG oslavuje tento rok 50. výro-

čie, určite zažijeme aj ďalšie úžasné prekvapenia. Nesmieme zabudnúť ani na nastupujúci trend 

elektromobility, kde Mercedes-Benz hrá, ako vlastne vo všetkom, čo má motor, jazdí, lieta alebo 

pláva, prvé husle.

Milí priatelia,

o všetkých novinkách sa dočítate vo Hviezdach ciest, ktoré práve držíte v rukách. Prajem vám 

príjemnú zábavu pri čítaní a teším sa na stretnutie s vami na niektorom z našich podujatí.

S úctou

Andrej Glatz 

Milí 
itatelia,
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Mnohí z nás dnes trpia nedostatkom pohybu, neustá-

lym monotónnym sedením v práci za kancelárskym 

stolom a počítačom či návalmi stresu.

56  ZNOVUZRODENÁ ORECHOVÁ 
Len pár kilometrov východne od Tibavy, blízko 

ukrajinských hraníc, sa rozprestiera vyše 50 hektárov 

vinohradov vinárstva Pivnica Orechová. 

68  ZNÁSOBENÉ NENAHRADITEĽNÉ ČARO
Jar pomaly klope na dvere, a to je najlepší dôvod 

na doplnenie a osvieženie svojej výbavy o najnovšie 

„vychytávky“ hviezdnej kolekcie.

72  VEĽKÝ KRIŠTÁĽOVÝ PLES
13. ples značky s hviezdou začali jej zástupcovia An-

drej Glatz a Stephan Andreas Kröl v zaplnenej sále 

hotela DoubleTree by Hilton Bratislava...72
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36   HVIEZDY MANIPULAČNEJ TECHNIKY

Ing. Pavol Opatovský z Linde Material Handling 

Slovenská republika, o tom, prečo „hviezda“ ma-

nipulačnej techniky spojila svoje sily so striebor-

nou hviezdou. 

48  ÚSPECH SA NEKUPUJE, ALE ZÍSKAVA
Nedávno dostal Mimoriadnu cenu Krištáľové 

krídlo za celoživotné dielo za rok 2016. Generálny 

riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia - Ing. Andrej Glatz.
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06   ESTETICKÝ EGOIZMUS

Ak chcete, aby pneumatiky vášho auta napísali na as-

falt ten najdlhší príbeh, kúpte si kupé, alebo kabriolet. 

Mercedes-Benz Triedy E si obliekol nové šaty.

10   TVORCA HVIEZD
Modelová ofenzíva značky Mercedes-Benz ani po 

niekoľkých úrodných rokoch neutícha, o čom svedčí 

dôslednejšia interpretácia fi lozofi e Sensual Purity

12   FITNESS FACELIFT CROSSOVERU
Rozšírená ponuka motorov, atletickejšia reč tvarov 

karosérie a aktualizované varianty výbavy - to prináša 

vynovené kompaktné SUV Mercedes-Benz GLA.

20   ADRENALÍNOVÉ OSVIEŽENIE
V súvislosti s 50. výročím založenia úpravcu športo-

vých áut Mercedes-Benz z Affalterbachu, uvedie diví-

zia AMG na trh nový Mercedes-AMG GT C kupé.

22   REVOLÚCIA V OSVETLENÍ 
Koncern Daimler plánuje v rámci stratégie „DIGI-

TAL LIGHT“, inštalovať do automobilov Mercedes-

-Benz nové inteligentné matricové svetlomety. 

24   E-XTRA TRIEDA
Nadpis môže byť aj dva v jednom. Najsilnejšia Trieda 

E ponúka istotu pohonu všetkých štyroch kolies a špeci-

álny driftovací mód, čo neponúka nik iný. 

32   VEĽKORYSÝ CESTOVATEĽ 
Medzi súčasné vyhotovenia cestovateľských variantov 

Marco Polo a Marco Polo ACTIVITY sa začleňuje 

verzia pod názvom Marco Polo HORIZON.

46   KLENOTY MESTSKEJ MOBILITY
Ženeva vyprevadila do sveta hneď dvojicu nových 

kráľov mestskej mobility. smart fortwo kabriolet BRA-

BUS edition #2 a  smart forfour crosstown edition.
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P
riznajme si to, toto vie Mercedes-Benz robiť lep-

šie než ktokoľvek iný. Kombinovať luxus, tech-

nológiu a štýl. A neexistuje lepší príklad ako 

jedno esteticky nádherné kupé. A kupé Triedy 

E má sľubný aristokratický rodokmeň. Mode-

ly ako W114, W123 a legendárna W124 zapísali Triedu E 

do automobilovej histórie natrvalo. Povesť o spoľahlivosti 

či nezničiteľnosti dokážu tieto modely povedať aj dnes tak 

prirodzene, že tomu musia uveriť aj odporcovia. Na druhej 

strane aktuálna generácia reprezentuje po technickej strán-

ke návrat k tradíciám. Po dlhej odmlke totiž kupé Triedy 

E zdieľa podvozok s Triedou E a nie s Triedou C, ako to 

bolo v prípade CLK a predchádzajúcej generácie Triedy 

E. A to znamená „full size“ zážitok. Napokon nová gene-

rácia je dlhšia o viac ako dvanásť centimetrov a širšia o se-

dem. A to je dosť.

Menej je viac
V časoch infl ácie tomu už málokto verí, no v automobi-

lovom svete je to určite tak. Stačí dvojica dverí a odstráne-
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nie takzvaného „B“ stĺpika a ihneď pochopíte, prečo nemá 

Trieda E konkurenciu. Lebo dovoliť si takýto prvok doká-

že len výrobca, ktorý vlastní adekvátne know-how na to, 

aby dokázal tento prvok integrovať do karosérie pri zacho-

vaní vysokej úrovne pasívnej bezpečnosti. A aby ste mohli 

nájsť aj chybičku krásy, v Stuttgarte sa rozhodli pre pone-

chanie malého tretieho okna. Zvyšok je čistejší než vysoko-

horský prameň vody.

Mercedes-Benz Triedy E sa totiž rozlúčil s bočnými hra-

nami. Aktuálny dizajn tak vstupuje prostredníctvom dvoj-

dverovej verzie do nasledujúcej kapitoly. Extrovertný di-

zajn niektorých modelov je minulosťou, modely trojcípej 

hviezdy vstupujú do éry purizmu. A ten vyjadruje luxus. 

Nie ostentatívny, ale uhladený. Určený tým, ktorí svojím 

autom vyjadrujú postoj k estetike. To je fi lozofi a, to je dô-

vod na použitie užších, no širších svetiel, to je prameň pro-

porcií, ktoré neoznačíte inak ako dokonalé.

Detaily sú dôležité
Skutočný zážitok však zažijete až za volantom. Interiér trie-

dy je zrkadlom luxusu. Opäť bez zbytočných prvkov či poku-

sov zaujať. Ale to už poznáte z Triedy E, hoci verzia kupé vás 

víta novými výduchmi klimatizácie. Tie brali inšpiráciu z dizaj-

nu prúdových motorov a vyzerajú vskutku atraktívne.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  9 984,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka 822,89 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 9 984,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   499,20 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,84%; fixný úrok 

p. a.: 8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 49 920,00 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 59 179,03 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

havarijné poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financova-

nie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 6,7 – 6,0 l/100 km

Emisie CO
2 151 – 136 g/km

Cena zákl. modelu 49 920,00 € s DPH

Mercedes E 200 kupé
R4, 1 991 cm3, 135 kW / 184 k, 300 Nm / 1 200 - 4 000 min. 

9G-TRONIC, automatická
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Kabriolet je piaty derivát rodiny s ozna ením E. 
Estetika verzie s viacvrstvovou plátenou strechou 

je azda ešte krajšia než v prípade kupé.
Tvar predných sedadiel prezrádza inšpiráciu ženským te-

lom, takže pohľad na ne je príjemný a vzrušujúci zároveň. 

Vďaka väčším rozmerom karosérie sa o radosť z nového kupé 

môžete deliť s rodinou, prípadne troma kamarátmi.

Dynamika je bonus
A nie povinnosť. Voľba pohonnej jednotky je na každom zá-

kazníkovi. K dispozícii sú aj úsporné naftové agregáty, no k cha-

rakteru auta sa bude najlepšie hodiť verzia E400 s tristotridsaťtri 

koňmi a deväťstupňovým automatom. Prirátajte k tomu vzdu-

chové pruženie AIRMATIC s DYNAMICKÝM OVLÁDA-

NÍM POHYBU KAROSÉRIE, ktoré je súčasťou systému DY-

NAMIC SELECT, ktorý umožňuje meniť charakteristiku 

pruženia a tlmenia. A to je presne to, čo zákazník potrebuje. Dy-

namiku, ak je potrebná, a komfort vo všetkých ostatných prípa-

doch. Nesplnených prianí je v prípade Triedy E skutočne málo.

Hore bez
Poslednou kategóriou je opcia bez strechy – kabrio-

let. Je to piaty derivát rodiny s označením E. Estetika ver-

zie s viacvrstvovou plátenou strechou je azda ešte krajšia 

než v prípade kupé. Po jej sklopení totiž môžete obdivo-

vať nielen kompletnú estetiku interiéru, ale aj nádhernú lí-

niu hliníkovej lišty, ktorá lemuje strechu. Šou otvárania 

strechy trvá presne dvadsať sekúnd a predvádzať ju mô-

žete do rýchlostného limitu, ktorý platí v našich obciach, 

teda päťdesiatky. Po sklopení strechy si užijete nielen čer-

stvú dávku vzduchu a slnka, ale aj pocit slobody a možnos-

ti vychutnávať si jazdu aj v prípade, ak plníte služobné po-

vinnosti. A toto privilégium vám poskytne iba kabriolet. 

Vašou úlohou je iba vybrať si správny rozmer. My odporú-

čame zlatý rez: Mercedes-Benz Triedy E kabriolet. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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K
ľúčovým stavebným prvkom atraktívneho port-

fólia je dizajn, ktorý Mercedes-Benz v priebehu 

ostatnej dekády posunul od tradície k modernej 

interpretácii luxusu. „Atraktívne kabáty“ zazna-

menali výrazný úspech hlavne u mladšej generá-

cie, čo posunulo značku opäť na výslnie v celosvetovom meradle 

medzi prémiovými výrobcami. Koncom januára sa v dizajnovej 

centrále konala prezentácia „Design Essentials“, ktorá poodhali-

la, v čom tkvie úspech aktuálneho dizajnu značky, ale aj čo sa naj-

bližšie chystá.

Evolúcia Sensual Purity
Čo je vlastne Sensual Purity podľa šéfdizajnéra Gordena 

Wagenera? „Je to defi nícia moderného luxusu. Cieľom našej 

dizajnovej fi lozofi e je vytvoriť čisté línie a zmyselné plochy, kto-

ré ukazujú high-tech, a zároveň z nich vyžaruje emotívna prí-

ťažlivosť. Náš dizajn musí byť hot a cool. Horúci v zmysle zaľú-

biť sa do niečoho, je to emocionálne a neodolateľné. Na druhej 

strane je cool, technická a minimalistická stránka objektu, nie-

čo úplne nové, prekvapivé, niečo, čo tu ešte nebolo. Podľa toh-

to receptu nenavrhujeme iba autá, ale dá sa povedať svet mo-

derného luxusu“. Po prvej generácii modelov, Wagener osobne 

predstavuje ešte dôslednejšiu interpretáciu fi lozofi e Sensu-

al Purity. Nástupca radu A je zhmotnený v jasnočervenom so-

chárskom objekte „Aesthetics A“. Je to ukážka kompaktného 

sedanu, ktorý sa objaví už v blízkej budúcnosti. Wagener vy-

svetľuje, že tvar karosérie bude ešte viac redukovaný, ostanú 

iba vyvážené proporcie a zmyselne tvarované povrchy plôch, 

ktoré modeluje svetlo podľa uhla dopadu. Je to ďalšia fáza di-

zajnového jazyka Sensual Purity. Pre autá Mercedes-Benz sú 

vždy kľúčové proporcie, plochy a detaily. Dizajnová fi lozo-

fi a Sensual Purity je spracovaná a prispôsobená vždy na kaž-

dý model osobitne tak, aby mal svoj charakter, a zároveň to bol 

nezameniteľný Mercedes-Benz.

Tvorca Hviezd
Modelová ofenzíva značky Mercedes-Benz ani po niekoľkých 

úrodných rokoch neutícha, ba práve naopak. 

dizajn.indd   10dizajn.indd   10 4. 4. 2017   9:07:354. 4. 2017   9:07:35
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Luxus tvoria detaily
V oddelení interiéru sa navrhujú nielen sériové autá, ale aj futu-

ristické vízie. Návrhy vznikajú najprv na papieri vo forme skíc, po-

kračuje sa 3D vizualizáciami, ďalej modelmi v mierke 1:4 z plas-

telíny, až potom modelmi v skutočnej veľkosti a s realistickými 

epoxidovými maketami. Vo fi nálnej fáze návrhu sa stavajú ove-

rovacie funkčné modely a presné modely na snímanie rozmerov 

karosérie. Pri návrhu interiéru je potrebné neustále kombinovať 

emócie a inteligenciu, aby sa dosiahlo vytvorenie stimulujúceho 

prostredia, kde sa bude pasažier dobre cítiť. Od samotného výbe-

ru farby a štruktúry kože, až po kovové povrchy, každý detail je 

starostlivo vybraný a skoordinovaný, pretože celkové vnímanie 

harmónie a koherencie luxusného interiéru tkvie v jemných nuan-

sách a v detailoch.

Globálna sieť
Aj v Mercedese platí, že za úspešným dizajnom stojí úspešný 

tím. Koncernu môže - čo do počtu dizajnérov, ktorých zamest-

náva vo svojich štúdiách po celom svete - konkurovať iba málo-

kto, zamestnáva takmer 600 dizajnérov. V domovskej krajine 

sa nachádzajú štúdiá v samotnej centrále automobilky v Merce-

des-Benz Technology Center v Sindelfi ngene a Böblingene, štú-

dio v Ulme je špecialistom na dizajn autobusov. K ďalším štúdi-

ám tvoriacim globálnu dizajnovú sieť koncernu patria Advanced 

Design Studio v Carlsbade a Sunnyvale v Kalifornii, interiéro-

vé štúdio v talianskom Como a Pekingu. Nákladné automobi-

ly sa navrhujú v japonskom Kawasaki, americkom Portlande, 

brazílskom Sao Paule a v indickom Chennai. Rozsiahla dizajno-

vá organizácia sa začala budovať už v 50. rokoch, keď bolo zalo-

žené prvé „štylistické“ oddelenie v Sindelfi ngene. Dnes pracujú 

návrhári v modernej budove, ktorú navrhol slávny taliansky ar-

chitekt Renzo Piano. Aj po nástupe digitalizácie dizajnéri spot-

rebujú ročne 60 až 80 ton modelárskej plastelíny. Finálne dola-

ďovanie liniek karosérie sa jednoducho bez reálneho modelu 

nezaobíde. Na výrobu jednotlivých komponentov sa používa ste-

reolitografi a, ročne sa vyrobí dovedna 10 000 súčiastok, ktoré 

sa použijú pri stavbe modelov. Zaujímavosťou je, že Mercedes-

-Benz je prvá automobilka, ktorá otvorila v roku 1995 výskumné 

a vývojové centrum zamerané na digitálne technológie priamo 

v Silicon Valley.

Žiť štýlom Mercedes
Od roku 2010 pod značkou Mercedes-Benz Style vznikajú pro-

jekty, ktoré transformujú progresívny dizajn značky a jej chápania 

luxusu do ostatných sfér života. Portfólio dnes zahŕňa rôzne ob-

lasti mobility, ako napr. Airbus Helicopter H145 Mercedes-Benz 

Style, ktorého interiér je inšpirovaný luxusnými limuzínami. Ino-

vatívne riešenie priniesla aj 14-metrová jachta Arrow 460 - Gran-

turismo. Tá je akoby stelesnením kombinácie výkonu športových 

áut Mercedes-Benz a revolučnej konštrukcie trupu. Iba nedávno 

vznikol v spolupráci s Lufthansa Technik návrh luxusného VIP 

interiéru pre Airbus určeného na krátke a stredné lety. Dizajné-

ri sa ďalej podieľajú aj na zariadení luxusných apartmánov v spo-

lupráci so špecialistom Frasers Hospitality Group, či napr. návrhu 

svietidla Ameluna pre taliansku svetlársku ikonu Artemide. 

Text: Ivan Matuška; Foto: Daimler AG
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

R
ekondičný pobyt v priestoroch konštruktérov strie-

bornej hviezdy crossoveru jednoznačne prospel. 

Do showroomov predajcov sa tak vracia vozidlo 

s na prvý pohľad viditeľným expresívnym dizaj-

nom zvýrazňujúcim jeho SUV charakter. Vyniknú 

aj jeho hodnoty odporu vzduchu (cw 0,28), 360-stupňová kamera, 

či to, že disponuje bezdotykovým otváraním dverí batožinového 

priestoru pohybom nohy.

Novinky a motorizácia
Nová GLA prichádza na trh s najväčším výberom motori-

zácie vo svojom trhovom segmente – od základného mode-

lu Mercedes Benz GLA 180 d (80 kW/109 k) až po Merce-

des-AMG GLA 45 4MATIC (280 kW/381 k). Nový agregát 

využíva novinka v podobe GLA 220 4MATIC (135 kW/184 

k; 300 Nm) a uzatvára medzeru medzi benzínovými motormi 

(115 kW/156 k) a (155 kW/211 k). Všetky modely ponúkajú aj 

tri varianty podvozku: komfortný - a na želanie znížený (v kom-

binácii s AMG Line alebo balíkom dynamiky jazdy) a terén-

ny (zvýšený o 30 mm). Všetky modely sú už vybavené aktív-

nym asistentom brzdenia a asistentom sledovania pozornosti 

ATTENTION ASSIST. Osvetlenie zabezpečujú svetlomety 

s LED, vyznačujúce sa farebnou teplotou podobnou dennému 

svetlu. V zadnej časti sú použité svietidlá využívajúce výlučne 

technológiu svetelných diód s viacúrovňovou funkciou, regu-

lujúcou svetlo brzdových svietidiel a smeroviek v troch úrov-

niach intenzity: vysoký denný jas, strednú nočnú úroveň počas 

jazdy a nízku úroveň počas státia v noci. Vynovením prešiel aj 

interiér - najmä jeho dizajn, pričom napr. balík Komfort Ex-

klusiv rozširuje doterajší balík Exklusiv o komfortné sedadlá 

s čiernou kožou vo vzhľade byvolej kože, špecifi ckej pre SUV. 

Podobné rozšírenie možností sa týka aj balíka Night.

Fitness 
facelift crossoveru
Rozšírená ponuka motorov, cielené zvýraznenie dizajnu interiéru 

i exteriéru, atletickejšia reč tvarov karosérie a aktualizované
 varianty výbavy - to všetko so sebou prináša vynovené 

kompaktné SUV Mercedes-Benz GLA.

gla inovacia.indd   12gla inovacia.indd   12 4. 4. 2017   9:10:474. 4. 2017   9:10:47



Extrémna agilita
Športovejšia predná časť, dynamickejší tvar spojlera predného 

nárazníka, znížený odpor vzduchu, nová vložka difúzora v spojleri 

zadného nárazníka, nový dizajn číslic združeného prístroja - to sú 

len jedny z množstva zmien Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC. 

S výkonom 381 koní patrí medzi najvýkonnejšie vozidlá v tom-

to trhovom segmente, pričom rýchlosť 100 km/h dosiahne už za 

4,4 sekundy. Nápomocná agilnému a dynamickému prenosu 

sily je aj 7-stupňová športová prevodovka AMG SPEEDSHIFT 

DCT. Optimálnu trakciu tohto zabezpečuje sériový systém po-

honu všetkých kolies AMG Performance 4MATIC. A pritom 

- aj napriek pohonu všetkých štyroch kolies dokazuje Merce-

des-AMG GLA 45 4MATIC svojou kombinovanou spotrebou 

paliva 7,4 litra na 100 km úlohu priekopníka v otázke úspornosti.

Bonbónik
Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC prichádza na trh aj v rám-

ci exkluzívnej limitovanej Yellow Night Edition, s jej jedinečný-

mi znakmi: zadným difúzorom a zadným krídlom, lakovaním 

výlučne v nočnej čiernej alebo kozmickej čiernej farbe, v jedineč-

nej kombinácii s matnými grafi tovými sivými a žltými aplikácia-

mi. Osobitný charakter tejto ,špecialitky“ zdôrazňujú aj športo-

vé pruhy AMG v matnej grafi tovej sivej farbe na kapote motora, 

streche, veku batožinového priestoru a stranách vozidla. Samo-

zrejmosťou sú aj sedadlá AMG Performance s bočnými opierka-

mi, športový volant AMG Performance v mikrovlákne DINAMI-

CA, aerodynamický balík, balík Night, balík osvetlenia a videnia, 

a nakoniec aj náladové osvetlenie. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  5 598,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka 461,39 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 5 598,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   279,90 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,88%; fixný úrok p. a.: 

8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 27 990,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 33 197,23 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financova-

nie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 6,0 - 5,7 l/100 km

Emisie CO
2 138 - 133 g/km

Cena zákl. modelu 27 990,00 € s DPH

Mercedes GLA 180
R4, 1 595 cm3, 90 kW / 122 k, 200 Nm / 1 250 – 4 000 min. 

6-stupňová manuálna

gla inovacia.indd   13gla inovacia.indd   13 4. 4. 2017   9:10:584. 4. 2017   9:10:58



Elektrický pohon? Nič nového pod hviezdami! Elektromotory 
boli „v hre“ od samotného začiatku vzniku automobilov.

14 

Elektrina 
s hviezdou

AUTOMOBILY A TECHNIKA

? Nič nového pod hviezdami! Elektrom
motného začiatku vzniku automobilov
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K
eď Carl Benz v roku 1886 získal nemecký pa-

tent č. 37435 na trojkolesový „Motorwagen“ 

a zmenil tým život na našej Zemi, na pohon 

použil jednovalcový spaľovací motor. Ten-

to Ottov spaľovací motor, ktorý sa presa-

dil za významnej pomoci Gottlieba Daimlera, bol vtedy len 

o desať rokov starší. Verili by ste však, že prvý elektromotor 

vznikol už v roku 1831? Myšlienka využiť ho na pohon loko-

motív a električiek prišla onedlho. A to už bol krôčik k jeho 

nasadeniu do rozvíjajúceho sa nového dopravného pros-

triedku – automobilu. V roku 1867 uzrel svetlo sveta elek-

trický bicykel a prvý prakticky využiteľný automobil, pohá-

ňaný elektrinou z dobíjateľných batérií, sa pohyboval v roku 

1884 po uliciach Londýna. Áno, dva roky pred „Motorwa-

genom“. Rok 1888 znamenal prvý elektromobil na cestách 

v Nemecku. A rok 1889 priniesol prvé prekonanie rýchlosti 

100 km/h na ceste – opäť to bol elektromobil!

Prvý vrchol elektromobilov
Svoj prvý vrchol dosiahli elektromobily počas prvého de-

saťročia 20. storočia. Na prelome storočí bolo v USA až 

elektroauta.indd   15elektroauta.indd   15 4. 4. 2017   9:19:244. 4. 2017   9:19:24
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38 percent automobilov po-

háňaných elektrinou! Pre za-

ujímavosť, 40 percent parou 

a 22 percent spaľovacím moto-

rom… Obnovenie záujmu o po-

hon automobilov elektrinou 

potom znova nastal až v 90. ro-

koch. Nuž, časy sa odvtedy po-

riadne zmenili, hoci princíp 

zostáva rovnaký. Dnes je najdô-

ležitejšou skutočnosťou, že elek-

tromotorom poháňaný auto-

mobil neprodukuje škodliviny 

(a hluk) na mieste, na ktorom jaz-

dí. Najmä v mestách. Ale poďme ďalej: v porovnaní s kla-

sickým pohonom spaľovacím motorom je elektromobil 

konštrukčne jednoduchší. Nepotrebuje napr. prevodovku 

s niekoľkými prevodovými stupňami. Vyspelá riadiaca elek-

tronika umožňuje v prípade potreby použiť na pohon každé-

ho kolesa, či nápravy vlastný elektromotor. Koľko „železa“ 

sa ušetrí hoci len na hnacích hriadeľoch a prevodoch v po-

rovnaní s bežnou „štvorkolkou“ je až neuveriteľné.

Limitujúce akumulátory
Všetko v technike však má svoje „ale“. Hoci je pokrok aj 

v tejto sfére úžasný, stále sú limitom akumulátory. Ich kapacita 

(určujúca dojazd vozidla) a rýchlosť ich dobíjania. Na svete sú 

aj preto vývojové medzistupne – tzv. hybridy a plug-in hybridy. 

Hybridný pohon (mimochodom, prvý vznikol už v roku 1911!) 

používa okrem hlavného spaľovacieho motora aj elektromo-

tor. Ten pomáha pri vysokej záťaži, šetrí tým palivo a zlepšuje 

dynamiku. Energiu čerpá z akumulátorov, dobíjaných aj ener-

giou vznikajúcou počas brzdenia, jazdy z kopca a pod., ktorá 

by bola inak stratová. Plug-in hybrid je ešte vyspelejší: jeho väč-

šie akumulátory môžete dobiť aj zo zásuvky (preto plug-in). Vo-

zidlo potom dokáže prejsť istú vzdialenosť (dnes je to väčšinou 

okolo 30 – 50 km) len na elektrický pohon. Správne, na mest-

ské jazdy to spravidla stačí a pri dlhšej jazde nastupuje spaľo-

vací motor. Šikovné riešenie, významne zlepšujúce ovzdušie 

v mestách. Vodič pritom nemusí mať obavy z vybitia batérií 

a frustrujúceho dobíjania počas dlhšej trasy.

Pre ich pohon elektrickou energiou to platí bez 
výnimky tiež. Už v roku 1906 pohá al 

elektromotor niektoré osobné a nákladné 
mercedesy, dokonca aj autobusy a hasi ské autá.

elektroauta.indd   16elektroauta.indd   16 4. 4. 2017   9:19:354. 4. 2017   9:19:35
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Priekopník inovácií
Značka Mercedes-Benz vždy bola a je priekopníkom ino-

vácií automobilov. Pre ich pohon elektrickou energiou to pla-

tí bez výnimky tiež. Už v roku 1906 poháňal elektromotor 

niektoré osobné a nákladné mercedesy, dokonca aj autobu-

sy a hasičské autá. Pozor, vtedajší Mercedes Electrique, ktorý 

používali ako taxík, mal elektromotory vstavané v nábojoch 

kolies a dosahoval dojazd až 90 km! Ako som už naznačil, vý-

roba elektromobilov postupne prakticky zanikla a trvalo ďal-

ších osemdesiat rokov, kým okolnosti ako ropná kríza, globál-

ne otepľovanie a pod. znova myšlienku poháňať automobily 

elektrinou oživili. A Mercedes-Benz na to reagoval ešte 

v roku 1997, keď predstavil prvú generáciu Triedy A. Ten 

mal sendvičovú podlahu, pričom sa počítalo, že medzi jednot-

livými úrovňami podlahy bude umiestnený akumulátor ale-

bo vodíkové nádrže. Na podobnom princípe bola postavená 

aj Trieda B v roku 2005. Oba tieto modely predbehli svo-

ju dobu a v skutočnosti sa elektrické triedy A a B nepredáva-

li. Preto sa automobilka po čase vrátila k pôvodnej koncepcii. 

Dnes je však situácia celkom iná. Verejnosť už akceptuje elek-

tromobily. Ktoré „elektrifi kované“ mercedesy sú v ponuke 

dnes? Čistým elektromobilom je Trieda B Electric Drive. Dis-

ponuje dojazdom cca 200 km a dosahuje maximálnu rýchlosť 

160 km/h. Trieda C ponúka dve možnosti hybridného poho-

nu: C 300 h a C 350 e. To isté platí pre Triedu C kombi. Rov-

nako Trieda E má v ponuke E 350e plug-in hybrid.

„Elektrika“ v SUV
GLE 500e 4MATIC je prvým SUV značky s pohonom 

plug-in hybrid. Na dobitie zo zásuvky dokáže prejsť až 

30 km na čisto elektrický pohon, pričom môže dosiahnuť 

rýchlosť 120 km/h. Fascinujúci celkový výkon 330 kW a krú-

tiaci moment 820 Nm prinášajú úžasné zážitky, pri ktorých 

životné prostredie nemusí trpieť. Plug-in hybridom je tiež 

model GLC 350 e 4MATIC.

Ekologický luxus
Trieda S tiež ponúka širokú škálu hybridných verzií: S 300 h 

(aj dlhá verzia), S 400 h (aj dlhá verzia), S 500 e (dlhá verzia). 

Vďaka optimalizovanej aerodynamike, rekuperácii pohybovej 

energie, pneumatikám so zníženým valivým odporom a zníže-

nou spotrebou a teda aj emisiami, je Trieda S jedným z najú-

činnejších a najekologickejších luxusných sedanov globálne.

A budúcnosť? Mercedes-Benz ráta s elektrickým pohonom 

veľmi seriózne. Napr. prvý sériový elektrický model nového 

produktového radu EQ vyrobí už koncom desaťročia závod 

v Brémach. Ponúkne dojazd až 500 km a typické silné stránky 

značky s hviezdou v oblasti bezpečnosti, komfortu, funkčnos-

ti a konektivity. Do roku 2025 bude v ponuke Mercedes-Benz 

viac ako desať modelov vozidiel na čisto elektrický pohon. 

Nový rad EQ je súčasťou stratégie pre mobilitu budúcnosti 

CASE: inteligentného prepojenia zosieťovaním (Connected), 

autonómneho jazdenia (Autonomous), fl exibilného používania 

(Shared & Services) a elektrických pohonov (Electric). Máme sa 

na čo tešiť! Text: : Dalibor Klíma; Foto: Daimler AG
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Počet Slovákov, ktorí sa rozhodli svoje voľné finančné prostriedky 
zhodnocovať prostredníctvom dlhodobého investovania, stúpa 
z roka na rok. Za postupným odchodom od klasických 
sporiacich produktov stoja najmä nulové úrokové sadzby. 

PR LÁNOK

18 

Naštartujte svoje 
peniaze a investujte 

S
lováci začínajú chápať, že ich najväčších rizikom vo 

fi nančnej oblasti je byť opatrný,“ potvrdzuje Sta-

nislav Pánis, analytik J&T Banky. Čoraz viac ľudí 

preto zvažuje, ako zvýšiť podiel investícií vo svojom 

fi nančnom majetku. „Jednou z najlepších možnos-

tí, ako začať s investovaním, je práve nákup podielových fon-

dov, kde sú peniaze spravované profesionálmi. Nemusíme 

byť expertmi na investovanie, aby sme dokázali nechať svoje 

peniaze zarábať. Správcovia fondov dokážu efektívne pomôcť 

maximalizovať výnosy a vhodne rozložiť prípadné riziko,“ 

dáva analytik banky návod na to, aby naše peniaze začali sku-

točne zarábať.

J&T Banka sa v uplynulých rokoch sta-

la trendsetterom v aranžovaní emisií lo-

kálnych korporátnych dlhopisov. Otvo-

rila tak investovanie do fondov, aj pre 

tých, ktorí boli doteraz presvedčení, 

že investovanie je len pre úzku skupi-

nu ľudí. „Špecifi kom našej banky je 

aranžovanie korporátnych dlhopisov 

slovenských spoločností. Ako prví 

sme ponúkli možnosť investovať do projektov, ktoré ľudia 

môžu priamo vidieť, poznajú ich a my im dávame možnosť 

podieľať sa na ich rozvoji. Dobrým príkladom je napríklad 

J&T BOND EUR; umožňuje investovať do stredoeurópskeho 

regiónu, kde sa nachádzajú atraktívne investičné príležitosti, 

ktoré sú v tieni svetových fi nančných trhov často prehliada-

né,“ spresňuje S. Pánis.

J&T Banka len v roku 2016 ponúkla investorom päť emisií 

korporátnych dlhopisov v celkovom objeme 370 mil. eur. Spo-

mínaný J&T BOND EUR, zmiešaný o.p. f., bol za rok 2016 

jedným z troch najpredávanejších fondov (zdroj: SASS). 

Fond od svojho vzniku k 9. 3. 2017 zaznamenal výkon-

nosť 5,26 % p. a. „Trh jasne ukázal hlad po relatív-

ne bezpečnej možnosti investovania s vyšším výno-

som, ako ponúkajú vklady v bankách. Slovenské 

korporátne dlhopisy sa vyznačujú nízkou volati-

litou cien, takže na ich ceny negatívne nevplýva-

jú ekonomické šoky z diania na svetových trhoch. 

V podstate sú oázou investičného pokoja,“ uza-

tvára analytik výhody investovania. 

Text a foto: J&T Banka

„
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

A
nepríde neohlásene. Jeho predvojom bude Mer-

cedes-AMG GT C - v špeciálnom a limitovanom 

vyhotovení Edition 50. Celkovo tak dosiahne po-

čet šiestich modelov a jedného pretekárskeho 

športového vozidla Mercedes-AMG GT3.

Zážitok a dynamika
Exkluzívna verzia modelu Mercedes-AMG GT C kupé 

(a tiež v limitovanej špeciálnej sérii Edition 50) okrem 

štvorlitrového motora V8 biturbo s výkonom 410 kW/557 

a s otáčkami 680 Nm zaujme už na prvý pohľad širšou zad-

nou časťou, veľkými kolesami a širším rozchodom kolies na 

zadnej náprave. Vizuálne silným dojmom pôsobí aj výraz-

ná mriežka chladiča AMG Panamericana, ktorej 15 pochró-

movaných zvislých výstuh pripomína vzhľad pretekárske-

ho vozidla Mercedes-AMG GT3. Dynamiku jazdy podmieni 

aj aktívne riadenie zadnej nápravy z modelu GT R. Priľna-

vosť a stabilitu na vozovke - počas dravej a rýchlej jazdy - 

má „pod palcom“ aj širší spojler zadného nárazníka, vďaka 

Adrenalínové 
osvieženie

V súvislosti s päťdesiatym 
výročím založenia úpravcu 

športových áut Mercedes-Benz 
z Aff alterbachu uvedie dnešná 

divízia AMG na trh nový 
Mercedes-AMG GT C kupé.

gt c kupe.indd   20gt c kupe.indd   20 4. 4. 2017   9:24:014. 4. 2017   9:24:01



ktorému sa zlepšilo prúdenie vzduchu. Zadné krídlo vozidla 

konštruktéri integrovali do veka batožinového priestoru, 

pričom sa vysúva a zasúva elektricky - v závislosti od zvole-

ného jazdného programu pri určených rýchlostiach.

Komfortná jazda
Jubilujúca novinka myslí aj na čo najväčší komfort počas 

jazdy, výsledkom čoho je fakt, že športový podvozok AMG 

RIDE CONTROL sa kombinuje s adaptívnym, plynule na-

staviteľným tlmením. Regulácia prebieha elektronicky a tl-

menie sa na každom kolese vždy automaticky prispôsobuje 

aktuálnej jazdnej situácii, rýchlosti a stavu vozovky. Mer-

cedesu-AMG GT C kupé nechýba ani sériové aktívne ria-

denie zadnej nápravy v kombinácii s balíkom AMG DY-

NAMIC PLUS, systém pre aktívnu, vysoko inteligentnú 

a rýchlu reguláciu prívodu vzduchu AIRPANEL, či elek-

tronicky regulovaný uzáver diferenciálu zadnej nápravy, in-

tegrovaný v kompaktnej skrini prevodovky. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  33 298,80 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka 2 744,51 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 33 298,80 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 664,94 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,81%; fixný úrok p. a.: 

8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 166 494,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 197 290,51 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie.

Spotreba - kombi. 11,4 l/100 km

Emisie CO
2 259 g/km

Cena zákl. modelu 166 494,00 € s DPH

Mercedes GT C kupé EDITION 50
V8, 3 982 cm3, 410 kW / 557 k, 680 Nm / 1 900 - 5 500 min. 

7-stupňová automatická AMG SPEEDSHIFT DCT
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

V
šetky tieto pozoruhodné inovácie sú podsta-

tou stratégie „DIGITAL LIGHT“, ktorou sa 

snaží Mercedes-Benz nielen docieliť ideálnu 

distribúciu svetla pre každú jazdnú situáciu, 

ale aj cielene viesť a podporovať vodiča v kri-

tických situáciách, napr. pri jazde v zúženom jazdnom pruhu.

Svetlomet aj projektor
Princípom prvého hardvérového systému svetlometu sú 

tri svetelné zdroje LED nového druhu, z ktorých každý má 

1 024 individuálne a elektronicky ovládateľných bodov. 

Vďaka tomu sa prispôsobia každému mysliteľnému prie-

behu zákruty, takže žiadna okrajová zóna neostane v tme. 

Pri vyššej rýchlosti sa zároveň automaticky zväčšuje aj do-

sah svetelného kužeľa a v mestskej doprave zabezpečuje šir-

ší rozptyl svetla bezpečnosť, pretože okrem cesty lepšie vy-

svieti aj chodník a okrajové zóny. Nový svetlomet v kvalite 

HD obsahuje čipy s viac ako miliónom mikrozrkadiel. Al-

goritmy dostanú zo snímačov vozidla podrobné informá-

cie o okolí a vypočítajú z nich v reálnom čase hodnotu jasu 

pre každý z viac ako dvoch miliónov svetelných bodov. Svet-

lo sa vďaka tomu rozdelí na drobné svetelné body, pričom 

čím budú tieto svetelné body menšie, tým lepšie dokáže sys-

tém reagovať na rôzne situácie a tiež tým presnejšie možno 

osvetliť objekty a chodcov a súčasne cielene zacloniť alebo 

stlmiť individuálne zóny. A nielen to. Vďaka novým svetlo-

Revolúcia 
v osvetlení 

Koncern Daimler plánuje už 
onedlho inštalovať do automobilov 

Mercedes-Benz nové inteligentné 
matricové svetlomety, ktoré dodajú 
viac svetla bez oslnenia chodcov či 
účastníkov premávky v protismere, 

a zároveň premietnu informácie, 
čím v konečnom dôsledku zvýšia 

bezpečnosť na cestách.
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metom bude možné premietať na cestu svetelné stopy, ktoré 

nahradia chýbajúce vodorovné dopravné značenie. Digitál-

ne svetelné systémy budú môcť premietať na cestu aj sprá-

vy, ako napr. smerové šípky alebo výstrahy, či premietnuť 

symboly alebo zebru priechodu pre chodcov.

Dva systémy svetlometov
Uvedený novovyvinutý softvér plánuje Mercedes-Benz na-

sadiť s dvoma hardvérovými systémami svetlometov. Prvý 

pomôže dosiahnuť maximálne rozlíšenie a výkon. Merce-

des-Benz tak získal viac ako milión svetelných bodov na je-

den svetlomet vo vysokom rozlíšení s novovyvinutou pro-

jekčnou technológiou. Výsledným efektom tak budú viac 

ako dva milióny mikrozrkadiel, nasvietených vysokoprúdo-

vými svetelnými diódami, vyžarujúcimi svetlo na vozovku 

– pričom každé zrkadlo možno individuálne nastaviť. S tou-

to dynamikou a presnosťou vytvára systém takmer neobme-

dzené možnosti ideálnej distribúcie svetla vo vysokom rozlí-

šení, ktorý sa optimálne prispôsobí podmienkam okolia.

Druhým hardvérovým systémom bude na začiatku člán-

ku spomínaný nový, vysokoefektívny a veľmi kompakt-

ný čip LED, v budúcnosti integrovaný do vozidiel značky 

Mercedes-Benz. V každom svetlomete budú zabudova-

né štyri takéto čipy LED, každý s 1 024 individuálne ovlá-

dateľnými svetelnými bodmi, pričom celkovo sa získa až 

8 192 individuálne ovládateľných svetelných bodov vo vo-

zidle. Ako nakoniec uviedol na margo technologickej no-

vinky aj Gunter Fischer, vedúci vývoja exteriéru karosérií 

a palubných prevádzkových systémov v koncerne Daimler 

AG: „Rozhodujúca nie je technológia vo svetlomete, ale di-

gitálna inteligencia v jej úzadí.“ A mal pravdu. Vďaka ino-

vatívnym funkciám na podporu vodiča a inscenácie na 

komunikáciu s inými účastníkmi cestnej premávky sa v ko-

nečnom dôsledku výrazne optimalizuje najmä bezpečnosť 

počas jazdy v noci. 

Text: Peter Škorňa ; Foto: DaimlerAG
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Nadpis článku mohol byť aj dva v jednom. Lebo najsilnejšia 
Trieda E ponúka istotu pohonu všetkých štyroch kolies 
a špeciálny drift ovací mód. A to neponúka nik iný. 
Zoznámte sa s Mercedesom-AMG E 63 S 4MATIC+.

24 

E-Xtra trieda
AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Z
voľte si režim RACE, prepnite na manuálne ra-

denie rýchlostí, vypnite stabilizačný systém, 

stlačte obe páčky na radenie rýchlostí a potvrď-

te pravou páčkou. Gratulujeme, akurát ste si ak-

tivovali drift mód. Môžete pokojne spáliť zad-

né pneumatiky a urobiť virtuálne video na youtube a byť 

rovnakým hrdinom, ako je Lewis Hamilton. A to len vďaka 

technológii, ktorá dokáže rozdeliť kompletný potenciál me-

dzi štyri kolesá, a v prípade, ak to vodič vyžaduje, transfor-

muje sa na skutočnú zadnokolku. Dokáže to iný výrobca? 

Nie, toto dokáže jedine Mercedes-AMG. Týmto jednodu-

chým ťahom zmazala výhody oboch hlavných konkuren-

tov z Nemecka. Akákoľvek kritika je vynulovaná. Čo viac by 

ste si mohli priať? Kam by ste chceli posunúť svoje zážitky? 

Nová generácia Mercedesu-AMG E 63 S 4MATIC+ ponúka 

maximum zážitkov bez ohľadu na ročné obdobie. Môžete 

sa tešiť na slnečný augustový deň rovnako ako na kalamitnú 

situáciu vo vysokohorskom stredisku. A tu by sa mohol člá-

nok skončiť. Ale…

TwinScroll
Medzigeneračný skok je evidentný. Základná E 63 4MA-

TIC+, ak sa takou môže akákoľvek verzia AMG označiť, má 

výkon o rovných desať kilowattov vyšší, než mala predchod-

kyňa. Číselne vyjadrené – 420 kW/571 koní a extrémnych 

750 Nm maximálneho krútiaceho momentu. A to je obrov-

ská porcia.

Ešte viac potencie ponúka silnejšia verzia E 63 S 4MA-

TIC+ , ktorá poskytuje nie menej ako 450 kW/612 koní 

a brutálny maximálny krútiaci moment 850 Nm. A ak si 

myslíte, že silnejšia verzia sa spolieha iba na prepracova-

ný softvér, mýlite sa. Okrem silnejších chladičov oleja, me-

dzichladičov stlačeného vzduchu, vymenili v motore ľah-

šie piesty a do stredu horúceho „V“ putovali dve TwinScroll 

turbá pre rýchlejšiu reakciu na stlačenie plynového pedálu.

V priamej reči predchádzajúci odsek vyznieva takto. 

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne štandardná verzia za 

3,5, silnejšia v priebehu 3,4 sekundy, maximálna rýchlosť 

je obmedzená na 250 km/h, v prípade, ak si to želáte, za 

príplatok je k dispozícii takzvaný „Drivers Package“, ktorý 

vám túto hodnotu posunie na magických 300 km/h.

Malé +
Ak vás pri označení zaujalo malé plus za označením po-

honu 4x 4, vysvetlenie je jednoduché. Predchodca mal pev-

ne stanovený pomer rozdelenia krútiaceho momentu, po 

novom je však rozdeľovanie krútiaceho momentu aktívne, 

viaclamelová elektromagnetická spojka zabezpečuje aktívne 

rozdeľovanie krútiaceho momentu. Zaujímavosťou pritom 

je fakt, že v porovnaní s verziou s pohonom zadných kolies 

pribrala iba tridsaťpäť kilogramov.

Decentný dizajn
To je hlavný tromf. Kombinácia športového komfor-

tu s dynamikou superšportu v kabáte decentného sedanu 

strednej triedy. To sú tromfy modelov AMG odvodených 

od bežných sedanov. Ich úlohou je maskovanie potenciálu 

auta. Ich majitelia totiž často radšej užijú anonymitu, než by 

na seba zbytočne upozorňovali. Pritom prvotriedne sedadlá 
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vás objímu, volant s logom AMG a hliníkovými páčkami na 

radenie vám prezradí, podobne ako karbónové detaily, že 

toto vskutku nie je ordinárna „éčka“.

Ale v prípade E 63 S 4MATIC+ to má jeden háčik. V pr-

vom rade nápisy na predných blatníkoch V8 Biturbo na-

značujú potenciál motora. Ak by ste si to však nevšimli, po 

naštartovaní to budete počuť určite. Zvuk výfuku je pod-

pis, ktorému rozumejú všetci. A zareagujú s úsmevom alebo 

zdvihnutým palcom.

Rozmer navyše
Na rovinu. Kúpa AMG je emotívna záležitosť, reálne argu-

menty pre kúpu neexistujú. Práve preto sa inžinieri v Affal-

terbachu rozhodli pridať jeden. Verziu kombi. Mechanické 

komponenty sú identické a za možnosť odviezť vášho labra-

dora zaplatíte jednou desatinou z hodnoty zrýchlenia. Iný-

mi slovami, verzia „S“ zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,5 sekun-

dy, štandardná verzia zrýchli za 3,6 sekundy. A ak k tomu 

prirátate 640-litrový kufor, musí kúpu Mercedesu-AMG E 63 

S 4MATIC+ kombi pochopiť aj vaša manželka. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne štandardná 
verzia za 3,5, silnejšia v priebehu 3,4 sekundy, 

maximálna rýchlos  je obmedzená na 250 km/h.

* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,82%; fixný úrok p. a.: 8,80%; 

celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 110 760,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 131 259,73 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 3 roky, 

Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, 

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,1 - 8,8 l/100 km

Emisie CO
2 207 - 199 g/km

Cena zákl. modelu 110 760,00 eur s DPH

Spotreba - kombi. 9,4 - 9,1 l/100 km

Emisie CO
2 214 - 206 g/km

Cena zákl. modelu

E 63 4MATIC+ sedan
V8, 3 982 cm3, 420 kW / 571 k

4750 Nm / 2 250 - 5 000/min. 

9-stupňová automatická AMG 

SPEEDSHIFT MCT

E 63 4MATIC+ kombi
V8, 3 982 cm3, 420 kW / 571 k

4750 Nm / 2 250 - 5 000/min. 

9-stupňová automatická AMG 

SPEEDSHIFT MCT

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  22 152,00 eur s DPH

Mesačná splátka 1 825,79 eur s DPH

Posledná navýšená splátka 22 152,00 eur s DPH

Spracovateľský poplatok   1 107,60 eur s DPH

Odkupná cena 36,00 eur s DPH
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„Máme radosť z toho, že METRO je náš nový flotilový zákazník 
a začala sa spolupráca slovenských zastúpení dvoch významných 
nemeckých spoločností,“ vyzdvihol pri odovzdávaní vozidiel Atego 
pre firmu METRO Cash & Carry SR generálny riaditeľ spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) Ing. Andrej Glatz.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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METRO SK obmie a flotilu 

V 
súčasnosti preberáme pre našu fl otilu, ktorú 

tvorí okolo šesťdesiat vozidiel, prvých pätnásť 

vozidiel Mercedes-Benz. Značka s hviezdou sa 

stala pre profesionalitu našich ďalších služieb 

jednoznačnou voľbou. Začíname tak spoluprá-

cu spoločnosti METRO SR so spoločnosťou MBSK a záro-

veň so spoločnosťou Mercedes-Benz Financial Services Slova-

kia. Verím, že bude vysoko profesionálna a benefi tovať z nej 

budú predovšetkým zákazníci,“ zdôraznil Mgr. Slavomír 

Smetanka, hlavný zástupca spoločnosti METRO SR pre ob-

lasť distribúcie. Ako ďalej uviedol, spoločnosť na Slovensku 

zabezpečuje osobné, pohodlné a rýchle nákupy pre šesť pre-

vádzok a šesť distribučných skladov.

„Mercedes-Benz Atego patrí celoeurópsky medzi najefek-

tívnejšie a najrozšírenejšie vozidlo pre rozvoz tovarov,“ po-

tvrdil Ing. Peter Ondriaš, vedúci predaja úžitkových vozidiel 

MBSK. Ako ďalej uviedol: „Atego predstavuje dobrý základ 

pre obmenu fl otily spoločnosti METRO SR. Pre vozidlá platí 

garancia počas troch rokov alebo do najazdenia 250-tisíc kilo-

metrov. Nadobúdajú sa na operatívny lízing, pri kompletnom 

zabezpečení starostlivosti, servisných a popredajných služieb 

v celoslovenskej sieti MBSK a skupiny Motor-Car“.  

Text a foto: Peter Kresánek„
Vodiči a ďalší účastníci odovzdávania (v strede zľava) inžinieri: Adriana Králiková, Mercedes-Benz fi nančné služby; Peter Ondriaš, 
vedúci predaja úžitkových vozidiel MB SK; Ján Šulek, vedúci predaja nákladných vozidiel MB SK a Mgr. Slavomír Smetanka, 
hlavný zástupca spoločnosti METRO SR pre oblasť distribúcie. 

„Je to super značka, ktorá má svoje meno,“ úprimne 
sa novému vozidlu  Mercedes-Benz Atego potešil Karol 
Kuchárik (na foto), rovnako ako ďalší vodiči, ktorí po vozidlá prišli.
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História AMG je ako napínavý príbeh firmy, 
na začiatku ktorého stáli dvaja ľudia. 
A na jeho samotnom začiatku bola jedna výpoveď...

28 

História AAAAMMMG je ako napínavý príbe

odtie ov 
úspechu

50

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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H
ans-Werner Aufrecht 

a Erhard Melcher 

boli dvaja motoris-

tickí nadšenci, ktorí 

v roku 1960 pracova-

li vo vývojovom oddelení motorov Da-

imler-Benz na súťažnom motore do mo-

delu 300 SE. Je to ten červený sedan, 

ktorý sa tak často objavuje v tlačových 

materiáloch nazývaný červená sviňa. 

No vedenie automobilky sa v tom roku 

rozhodlo pre zastavenie aktivít v mo-

toristickom športe. Aufrechta ani Mel-

chera to však nezastavilo. Presťahovali 

sa do rodného mestečka jedného z nich 

Großaspachu a pokračovali v ladení 

spomínaného motora. Tentoraz však už 

bez podpory fabriky. Karta sa obrátila 

až v roku 1965, keď sa ich kolega z Da-

imleru, Manfred Schiek, rozhodol pre-

tekať v nemeckých majstrovstvách cest-

ných automobilov. A vyhral celkovo 

desať pretekov! Základom jeho úspechu 

bol upravený motor. Bol nielen výkon-

ný, ale aj spoľahlivý.

No Aufrechtovi nestačila reputácia 

výrobcu dobrých motorov. Jeho ví-

ziou bol upravený model podľa vzo-

ru súťažného auta. Preto v roku 1966 

opustil Daimler a zlákal k sebe aj 

svojho najbližšieho kolegu Melchera, 

aby spolu vytvorili fi rmu. Jej názov 

bol Aufrecht Melcher Großaspach 

Ingenieurbüro a práve sme dekódo-

vali tri písmená, ktoré množstvo ma-

jiteľov áut, nadšencov a petrolheadov 

tak rado nosí na zadnej kapote. Pr-

vou výrobnou a vývojovou halou boli 

 29
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priestory opusteného mlyna v sused-

nej dedine Burgstal.

Ak čakáte, že po víťazstve Manfre-

da Schieka bol úspech pre malú fi r-

mičku garantovaný, mýlite sa. Pre 

ďalší väčší úspech museli obaja čakať 

až do roku 1971, keď na pretekoch 

24 hodín v Spa, súťažný AMG Mer-

cedes 300 SEL 6.8 nielenže vyhral 

svoju kategóriu, ale skončil celkovo 

na druhom mieste! A pre mnohých 

vidieť veľký ťažký sedan predbiehať 

menšie a ľahšie autá bolo nesmierne 

prekvapivé. Tri písmená AMG sa na-

plno vryli do pamäti motoristických 

odborníkov.

V sedemdesiatych rokoch vystihli 

v AMG jeden fenomén: kustomizá-

ciu, po slovensky rastúci dopyt po 

úpravách. Množstvo modelov Merce-

desu-Benz dostalo kúru AMG a vý-

raz „to sa nedá“ bol natrvalo vyškrt-

nutý zo zoznamu komunikačných 

výrazov v rámci fi rmy. Netrvalo dlho 

a fi rma obsluhovala viac a viac zahra-

ničných klientov a rástla. Práve preto 

sa v roku 1976 presťahovali do novo-

postavených priestorov v Affalterba-

chu, ktoré zodpovedali požiadavkám 

fi rmy. Hoci zamestnancov bolo iba 

dvanásť, celosvetovo bola uznávaná 

a rešpektovaná.

V roku 1984 predstavila fi rma re-

volučný osemvalcový motor s uni-

kátnou štvorventilovou technikou 

hlavy valcov a s objemom päť lit-

rov. Spomínaný motor namontova-

Rozšírená karoséria Triedy E kupé i prezenta ná 
ierna farba vyslúžili autu prezývku kladivo! 

A presne v tomto období sa stali firmy Daimler-Benz 
a AMG partnermi v oblasti motoršportu. 
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li do modelu Triedy E kupé. Rozší-

rená karoséria i prezentačná čierna 

farba vyslúžili autu prezývku kladi-

vo! A presne v tomto období sa stali 

fi rmy Daimler-Benz a AMG partner-

mi v oblasti motoršportu. Ich spoloč-

né dieťa Mercedes-Benz 190 vyhralo 

v rokoch 1988 až 1993 neuveriteľ-

ných 50 víťazstiev.

To už však obe fi rmy začali užšie 

spolupracovať. V roku 1990 podpí-

sali zmluvu o spolupráci. Prvým die-

ťaťom tejto dohody bol model Mer-

cedes-Benz C 36 AMG, predstavený 

v roku 1993. A to bolo presne v čase, 

keď bola značka AMG zaregistrova-

ná aj na patentovom úrade. V roku 

1999 kúpil Daimler-Benz rozhodujú-

ci podiel vo fi rme a začala sa tak po-

stupná integrácia odnože AMG do 

fi rmy. Stopercentným vlastníkom sa 

stal Daimler v roku 2005 a dnes sa 

tejto novovzniknutej subznačke mi-

moriadne darí. V minulom roku pre-

dala takmer neuveriteľných 100-tisíc 

automobilov a potenciál na rast tu 

je. Modelová ponuka AMG je z roka 

na rok väčšia. No ako to už býva zvy-

kom, jedinečný je iba jeden. A ešte 

nebol ani predstavený. Reč je o no-

vom hypercare, ktorý sa chystá pre-

písať všetky pravidlá veľmi jedno-

ducho. Technológiu monopostu F1 

namontujú do superšportu. Projekt 

má zatiaľ označenie Mercedes-AMG 

„Project One“ a naživo ho uvidíme 

koncom roka. Nevieme sa dočkať.

(Pokračovanie nabudúce). 
Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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A
ko uviedol Klaus Maier, vedúci marketingu 

a predaja vanov značky Mercedes-Benz, vo-

zidlá z tejto série sú veľmi obľúbené a je po 

nich vysoký dopyt. Aj napriek tomu však do-

chádza k rozšíreniu portfólia kompaktných ces-

tovateľských automobilov. Verzia Marco Polo HORIZON má 

osloviť zákazníkov, ktorí chcú vlastnosti a dizajn osobného au-

tomobilu, zároveň však potrebujú fl exibilný prostriedok pre 

ich aktívne trávenie voľného času.

Vysoký stupeň variability poskytujú rôzne konfi gurácie sede-

nia siahajúce od štandardnej pre piatich cestujúcich s lavicou 

pre troch vzadu a dvomi otočnými prednými sedadlami až po 

Rodina cestovateľských 
variantov Marco Polo sa 

teší novému prírastku. 
Medzi súčasné vyhotovenia Marco 

Polo a Marco Polo ACTIVITY 
sa totiž po novom začleňuje verzia 

pod názvom Marco Polo HORIZON, 
ktorá vychádza z modelového

 radu Triedy V. 

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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cestovate  
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variant pre siedmich cestujúcich s lavicou pre troch v druhom 

rade s dodatočnými dvoma samostatnými sedadlami v prvom 

rade vzadu (plus vodič a spolujazdec vpredu). Podľa potrieb 

a preferencií je možné samostatné zadné sedadlá úplne odstrá-

niť, čím dôjde k navýšeniu priestoru pre transport vybavenia 

napr. pre šport a voľný čas.

Rovnako ako v prípade doterajších modelov aj Marco 

Polo HORIZON disponuje výklopnou strechou, kde sa po 

jej otvorení nachádza posteľ s rozmermi 2,05 x 1,13 met-

ra so zvýšenou nosnosťou až na 200 kg. V hornej časti vanu 

sa tak plnohodnotne vyspí dvojica pasažierov, to však nie 

je zďaleka jediné miesto pre nocľah počas cestovateľských 

dobrodružstiev. Zadná lavica sa totiž môže v prípade po-

trieb rozložiť do podoby ďalšieho lôžka pre trojicu pasa-

žierov, ktoré má na dĺžku 1,93 metra, zatiaľ čo na šírku až 

1,35 metra.

Model Marco Polo HORIZON naďalej stavia na maxi-

málny komfort, pohodlie a kvalitné spracovanie. V ponuke 

pritom, okrem iného, nechýba ani sklenená posuvná zdví-

hacia strecha (600 x 330 mm). Je možné ju zodvihnúť až 

o 25 cm, čím sa zabezpečí príjemná klíma vo vozidle počas 

spánku alebo pri varení. Interiér vozidla môže mať vzhľad 

dreva, klavírneho laku alebo vlnkový. Vďaka bohatému vý-

beru príplatkovej výbavy ako napríklad interiérovému di-

zajnovému balíku s kožou Lugano tak dodá už v štandarde 

veľmi luxusnému vnútrajšku ešte hodnotnejší punc. Nie-

len interiér, ale aj exteriér je možné osadiť športovo strih-

nutým paketom AMG Line, no a v dnešnej dobe asi nikoho 

neprekvapí ani skutočne bohatá plejáda asistentov či prvkov 

konektivity. Motorová paleta počíta s tromi výkonnostný-

mi verziami 2,2-litrového naftového štvorvalca, a to v spek-

tre od 100 kW/126 k po 140 kW/190 koní. Za príplatok je 

k dispozícii aj pohon všetkých štyroch kolies 4MATIC, kto-

rý spolupracuje so 7-stupňovou automatickou prevodovkou 

7G-TRONIC PLUS.

V budúcnosti ne-

budú chýbať ani 

služby Mercedes me 

connect, ktoré umož-

nia komfortné spo-

jenie sa s vozidlom 

prostredníctvom mo-

bilu, tabletu alebo 

PC. Základné služ-

by zahŕňajú systém 

núdzového volania, 

manažment nehôd, 

údržby a porúch, 

ako aj diagnózu vo-

zidla na diaľku. Na 

želanie sú k dispozí-

cii aktuálne doprav-

né informácie a mno-

ho iných služieb ako 

napríklad ovládanie 

prídavného vykuro-

vania teplej vody.

Text: Martin Mičuda

Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  7 649,80 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka 630,50 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 7 649,80 € s DPH

Spracovateľský poplatok   382,49 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,86%; fixný úrok p. a.: 

8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 38 249,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 45 351,59 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo vypočítanom RPMN. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do 

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financova-

nie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 6,8 l/100 km

Emisie CO
2 179 g/km

Cena zákl. modelu 38 249,00 € s DPH

Marco Polo HORIZON 200 d
R4, 2 143 cm3, 100 kW / 136 k, 330 Nm / 1 200 - 2 400 min. 

6-stupňová manuálna
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P
rémiová značka, akou je Mercedes-Benz, má tiež 

svoje legendy. Trieda G ňou je oprávnene a nemusí 

to nijako dokazovať. Avšak ako sa na legendu patrí, 

vždy dokáže fascinovať čímsi výnimočným. Nie je 

to inak ani v prípade vozidla Mercedes-Maybach G 

650 Landaulet. Táto luxusná perla je poháňaná naj-

silnejším, dvanásťvalcovým mo-

torom Mercedes-

-AMG prepĺňaným dvoma turbodúchadlami (463 kW/630 k; 

1 000 Nm) a disponuje unikátnymi portálovými nápravami, po-

čas jazdy zapínateľnými 100-percentnými uzávierkami diferen-

ciálu a terénnou redukciou v rozdeľovacej prevodovke. Vďaka 

tomu môže štýlovo jazdiť nielen pod holým nebom, na bežných 

cestách, ale aj v tom najnáročnejšom teréne.

Ušľachtilá ikona
Mercedes-Maybach G 650 Landaulet zaujme aj niečím úplne 

iným. Novinkou, ktorá z nej robí diamant medzi drahokamami 

Azda každý muž, dokonca aj ten, čo sa nezaujíma o hokej, vie, 
že číslo 99 je magické a jedinečné. Žiadne iné číslo sa mu v jeho 
„posvätnosti“ nikdy nevyrovná. Aj preto je v hokeji vyradené. 
Patrilo totiž legendárnemu Waynovi Gretzkému.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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- je elektrická 

látková sklá-

pacia strecha 

a exkluzívna 

výbava v zad-

nom priestore 

pre cestujúcich. 

Zatiaľ čo vodič 

a spolujazdec majú 

miesto pod uzavretou strechou, cestujúci sediaci 

vzadu si vychutnávajú maximum komfortu: stlačením tlačidla si 

elektricky môžu otvoriť veľkú skladaciu strechu a kochať sa tak 

pohľadom na modrú oblohu. Majestátny zážitok pod holým ne-

bom zažijú aj zadní cestujúci na individuálnych sedadlách. Už 

pri bežnom pohľade si nemožno nevšimnúť veľkorysý priestran-

ný a pohodlný nadštandardný komfort terénneho vozidla pre 

štyri osoby, kombinovaný s luxusom, na aký je klient tejto pré-

miovej značky zvyknutý z Triedy S. Takmer neuveriteľné po-

hodlie v terénnom vozidle zabezpečujú aj elektricky nastaviteľné 

samostatné sedadlá, ktoré možno pohodlne nastaviť do lôžko-

vej polohy. Aktívne multiobrysové sedadlá s masážnou funkciou 

ENERGIZING zaručujú prostredníctvom nafukovacích vzdu-

chových vankúšov vysoký komfort sedenia a výbornú bočnú 

oporu. Masážne programy zvyšujú pohodu a podľa princípu re-

laxačnej masáže horúcimi kameňmi využívajú aj aplikáciu tep-

la. Koncepciu sedenia pre cestujúcich vzadu dopĺňa opierka lýtok 

s voľne nastaviteľným uhlom a vzdialenosťou v pozdĺžnom smere. 

V zadnej časti vozidla zvyšuje už tak veľkorysý komfort aj elektric-

ky ovládaná vysúvacia sklenená priečka, ktorá sa dá zmeniť z prie-

hľadnej 

na neprie-

hľadnú. Podobne ako 

na sedadle v lietadle, stre-

dová konzola ukrýva v sebe 

dva stolíky, ktoré možno ľahko 

sklopiť a vyklopiť, pričom dosky 

stolíkov majú aj kožené vložky. Na priečnom nosníku sú umiest-

nené dva multimediálne displeje individuálneho systému zábavy 

s vysokým rozlíšením s uhlopriečkou 25,4 cm. A aby toho nebo-

lo dosť, pri svetlej výške 450 mm zabezpečujú pohodlné nastu-

povanie a vystupovanie - elektricky vysúvané nástupné schodíky. 

Aj vďaka týmto atribútom sa oprávnene stáva o najikonickejším 

ušľachtilým terénnym vozidlom na svete.

Epilóg
Legendárny Wayne Gretzky, nosiaci dres s číslom 99, bol len 

jeden. Podobnou jedinečnou legendou sa stal - ešte pred jeho je-

senným uvedením na trh aj Mercedes-Maybach G 650 Landau-

let. Aj preto nie je náhoda, že sa ho vyrobí na celom svete len li-

mitovaný počet. Magických 99 kusov.

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Trenčianska spoločnosť Linde Material Handling Slovenská 
republika, s. r. o., patrí medzi popredných dodávateľov 
manipulačnej techniky a na slovenskom trhu je značka vozíkov 
Linde symbolom kvality, spoľahlivosti a moderného dizajnu. 

SVET MERCEDESU
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manipula nej 
techniky

linde.indd   36linde.indd   36 4. 4. 2017   10:33:504. 4. 2017   10:33:50



sme kupovali už v roku 2002. Išlo o prvú generáciu tohto 

typu a keďže sme s ním boli maximálne spokojní, nasledovali 

ďalšie. Dnes disponuje náš vozový park až 38 vozidlami tohto 

typu a jedným vozidlom Mercedes-Benz Sprinter. Ten využíva-

me - pre jeho väčšiu ťažnú silu - na ťahanie mobilného lisu na 

pneumatiky a prevoz väčších komponentov a prídavných zaria-

dení pre vozíky Linde.

Spomínate spokojnosť s prvým Vitom. S čím konkrétne?
- Práve to prvé nám perfektne slúžilo až desať rokov! Vitá nám 

celkovo vyhovovali svojimi rozmermi, spotrebou a výkonom. Sa-

mozrejme, sú to spoľahlivé a bezpečné vozidlá, ktoré nám ga-

rantujú promptnú - vďaka hustej sieti autorizovaných servisov 

v rámci celej republiky - bezproblémovú servisnú službu.

Vozový park máte sústredený len v centrále spoločnosti?
- Naše služby poskytujeme zákazníkom na celom území Slo-

venska prostredníctvom hustej siete regionálnych predajcov 

a servisných technikov. V Trenčíne máme základňu spoločnos-

ti, v Bratislave obchodnú kanceláriu a požičovňu vysokozdviž-

ných vozíkov a novú požičovňu v Spišskej Novej Vsi.

Sú Vitá, ktoré používate aj nejako špeciálne upravované?
- Áno, máme v nich inštalované skrinkové zástavby na nára-

die a servisné vybavenie, avšak túto činnosť si zabezpečujeme 

my. Samotné vozidlá Mercedes-Benz Vito nám dodáva spoloč-

nosť Motor-Car Trenčín.

Zaujíma ma, či vozidlá kupujete ,na priamo“, alebo využí-
vate operatívny lízing…

- Na začiatku sme ich kupovali do majetku. No postupom času 

sme prešli na koncernové pravidlá a už využívame len operatív-

ny lízing. V rámci neho obmieňame staršie vozidlá pravidelne 

po štyroch až piatich rokoch, keď majú najazdených približne 

150 000 kilometrov. Viete, tým, že svoju sieť zastúpení v rám-

ci celého Slovenska zahusťujeme, už nenajazdíme toľko kilo-

metrov, ako to bolo kedysi, keď naše najstaršie servisné vozidlá 

najazdili aj 300 000 km. To sa, samozrejme, odráža aj na ich 

lepšom stave počas doby ich prevádzky v našej spoločnosti a aj 

na nižších nákladoch na prípadnú údržbu a servis.

Spomínali ste, že vlastníte 38 vozidiel Vito. Je predpo-
klad, že sa ich počet rozšíri o ďalšie?

- V súčasnosti aj vďaka dopytu práve po technike našej znač-

ky kontinuálne rastieme, pribúdajú nám noví zamestnanci, noví 

technici a rozširujeme našu servisnú sieť. Rastom výrobcov v au-

tomobilovom priemysle, rastom počtu logistických centier na 

Slovensku je aj „hlad“ po špičkových vysokozdvižných vozíkoch, 

akými sú práve tie naše - Linde. Aj preto predpoklad navýšenia 

ich počtu je viac ako reálny. Text a foto: Peter Škorňa

A
j preto nie je náhoda, prečo táto „hviezda“ me-

dzi manipulačnou technikou spojila svoje sily 

so striebornou hviezdou. Ale viac o tom pre-

zradil konateľ a generálny riaditeľ spoločnosti - 

Ing. Pavol Opatovský…

Pokiaľ mi je známe, vy sa nezaoberáte celou produkciou 
značky Linde…

- Naša spoločnosť, ako dcérska fi rma koncernu KION Group, 

druhého najväčšieho výrobcu manipulačnej techniky a vysoko-

zdvižných vozíkov na svete a najväčšieho v Európe, sa na Sloven-

sku venuje obchodno-servisnej činnosti. Zabezpečujeme predaj, 

prenájom a operatívny lízing manipulačnej techniky, záručný 

a pozáručný servis, dodávky originálnych náhradných dielcov, 

školenia vodičov motorových vozíkov a poradenstvo pre zákaz-

níkov značky Linde. Táto značka je globálnym technologickým 

lídrom a tvorí dominantnú časť objemu celej produkcie koncer-

nu KION Group. Mimochodom, len tak na okraj - pri výrobe 

vozidiel Mercedes-Benz Vito v Španielsku sa používajú práve vy-

sokozdvižné vozíky našej značky. Zrejme je dôvodom aj sku-

točnosť, že sa skladajú z viac ako 90 % plne recyklovateľných 

materiálov, použitých pri ich konštrukcii.

V súvislosti s vašou činnosťou využívate aj pomerne roz-
siahly vozový park…

- To máte pravdu. Naši pracovníci - najmä obchodní pre-

dajcovia a servisní technici - využívajú pri svojej práci nielen 

osobné vozidlá, ale aj úžitkové vozidlá, slúžiace ako mobilné 

servisné dielne vozíkov Linde. Keďže takmer 99 % všetkých 

servisných úkonov realizujeme priamo u zákazníka - práve 

z tohto dôvodu používame ako mobilné servisné dielne výluč-

ne vozidlá Mercedes-Benz Vito druhej a tretej generácie. Prvé 
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P
red tridsiatimi rokmi to bol skutočný dvojdve-

rový zázrak. Všetci ho čakali a vedeli, že musí 

prísť, po predstavení mimoriadne elegantného 

sedanu W 124 si však len málokto vedel predsta-

viť, ako bude jeho športovejší klon vyzerať. Do-

hady sa stali skutočnosťou na ženevskom autosalóne 1987, 

kde sa fabrika pochválila jeho sériovou verziou. Pod dizaj-

nom novinky s bezrámovými dverami bol opäť podpísaný 

dvorný dizajnér Bruno Sacco. O 50 mm nižšie kupé (v po-

rovnaní so sedanom) krásne maskovalo 85-milimet-

rový úbytok celkovej dĺžky aj rázvoru, naopak, po-

zornosť diváka strhávalo na veľkorysé presklenie 

a absenciu B-stĺpika vytvárajúceho dojem ešte 

väčšej vzdušnosti a prestíže ako pri sedane. Po-

dobne ako pri základnom W 124, aj pri kupé Sa-

cco opäť zameral svoju pozornosť na aerodyna-

miku. Čisté a nekomplikované línie s výraznejším 

sklonom čelného aj zadného okna sa tak odrazili vo 

Keď v roku 1987 ukázal Mercedes-Benz svoj nový model C 124, 
mnohým vyrazil dych. Na oko konzervatívne kupé totiž oplývalo 
nebývalou eleganciou, nádherne atletickými krivkami, veľkými 
bezrámovými dverami a mimoriadne dôležitou schopnosťou 

ponúknuť „stuttgartskú kvalitu“ aj výstrednejším zákazníkom.
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Mercedes-Benz C 124 (1987 - 1996)

Atlét z vyšších kruhov

AUTOMOBILY A TECHNIKA

Kupé C 124 predstavovalo športovejšiu a elegantnejšiu 
alternatívu k sedanu W 124.
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výbornom koefi ciente aerodynamického odpo-

ru s hodnotou 0,30. V porovnaní s predchodcom 

C 123 (ten bol vo výrobe predchádzajúcich desať ro-

kov) to bol skutočne vesmírny skok.

Ide to aj bez chrómu
Na zvýšenie svojej vizuálnej príťažlivosti použilo kupé 

niekoľko zaujímavých optických trikov. Šlo predovšetkým 

o kontrastné plasty lemujúce celý obvod karosérie a výraz-

né farebné kombinácie interiérov aj lakov karosérie. Sac-

co sa navyše rozhodol skoncovať s prebytočným chrómom 

a okrem jeho nevyhnutnej porcie na charakteristickej maske 

chladiča sa muselo kupé zaobísť bez akýchkoľvek lesklých 

doplnkov pripomínajúcich staré časy. Fungovalo to výbor-

ne, nové kupé bolo stelesnením funkčnosti v každom detai-

le. Hralo na emócie, no s úspechom sa zároveň prezentova-

lo ako praktické a odolné auto schopné každodennej služby. 

C 124 už skrátka nebolo len nepraktickým úletom.

S citom pre detail
Okrem atletických proporcií novinka lákala aj štvormiest-

nou kabínou ponúkajúcou nečakané pohodlie aj zadným 

pasažierom. Šikovne navrhnutá línia strechy zabezpečila 

dosť miesta na hlavu nielen vpredu, ale aj vzadu, zatiaľ 

čo kvalitné čalúnenie s dobre tvarovaný-

mi sedadlami predstavovali záru-

ku primeraného pohodlia aj na 

dlhých cestách. Samotná 

fabrika svoje kupé de-

fi novala ako „At-

léta stvoreného pre 

rýchle diaľničné pre-

suny“. Celé auto bolo 

navrhnuté tak, aby vytvá-

ralo ešte výraznejší pocit 

výnimočnosti ako sedan. Po-

kiaľ hľadáte nebývalý komfort, sústreďte sa najmä na ver-

zie vyrobené do konca roku 1989. Po tomto dátume totiž 

v mene športovejších jazdných vlastností podvozok jemne 

pritvrdil.

Vydrží veľa, ale nie všetko
Technika kupé pochopiteľne vychádzala zo sedanu, čo 

bol výborný ťah. Už samotný sedan totiž predviedol nečaka-

nú konštruktérsku odvahu a v oblasti techniky, konštrukcie 

aj použitých technológií posunul trojcípu hviezdu do pozí-

cie vtedajšieho technologického lídra. Nový podvozok s viac-

prvkovou zadnou nápravou posunul jazdné vlastnosti C 124 

do nových dimenzií, pričom kvalita dielenského spracova-

nia bola na takej vysokej úrovni, že ani po tridsiatich rokoch 

nerobí technika tohto auta žiadne problémy. Práve jeho veľ-

ká výdrž zvádzala k pocitu, že veľké kupé servis vlastne ne-

potrebuje. V rukách 

druhých 
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Komfortom na dlhých trasách dokázalo kupé plnohodnotne nahradiť 
sedan. Použiteľné boli aj jeho zadné sedadlá.

Technika kupé vychádzala z pokrokového sedanu W 124. Kvalita 
dielenského spracovania bola na vysokej úrovni.
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fabrika svoje kupé de-
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zie vyrobené do konca roku 1989. Po tomto dátume totiž 
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prvkovou zadnou nápravou posunul jazdné vlastnosti C 124 
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om 

sať ro-

užilo kuppé

fi novalaa akooo „At-

léta sstvoreného o pre 

rýchle diaľničné preee-

suny“. Cele é auto bolo

navrhnuté tak, aby vytvá-

raalo eštte výraznejší pocit

výýnimočnč osti ako sedan Po-

eho zadné sedadlá. dieeeeelenského spracovania bola na vysokejj úrovni.

užilo kupé výnimočnoso ti ako sedan. Po

Modernizovanú verziu z roku 1993 spoznáte najmä podľa upravenej 
masky a zadných skupinových svetiel so sivými smerovkami.
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a tretích majiteľov tak často trpelo na minimálnu údržbu, čo 

sa rýchlo odrazilo na jeho klesajúcej kondícii. Vyhnite sa pre-

to exemplárom s pochybnou históriou, ani pol milióna najaz-

dených kilometrov totiž nemusí dať C 124 nijak výrazne naj-

avo. Bez pravidelného servisu je však časovanou bombou, 

ktorá v podobe nečakaných nákladov na výmenu opotrebova-

ných komponentov vybuchne práve v rukách ďalšieho majite-

ľa. Vždy si dobre skontrolujte najmä stav zadnej nápravy. Na-

priek zložitej konštrukcii síce vydrží veľa, ak je však unavená, 

o legendárnych jazdných vlastnostiach C 124 budete môcť 

len snívať. Nezaškodí skontrolovať funkčnosť všetkých si-

lentblokov náprav. Najmä pri výkonných šesťvalcoch dostáva-

jú zabrať a ich klesajúca kondícia výrazne ovplyvňuje držanie 

stopy pri dynamickej jazde. Spolu s tým prekontrolujte aj stav 

pružín. V bohémskom kupé síce nedostávajú zabrať tak vý-

razne ako v taxikárskych sedanoch, ale ani to neznamená, že 

nemajú po rokoch služby nárok na únavu (v ojedinelých prí-

padoch môže byť dokonca prasknutý ich posledný závit).

Dostupný servis
V otázke dostupnosti náhradných dielcov platí o kupé 

C 124, až na malé výnimky, v zásade to isté ako o sedane 

W 124. Dostupnosť náhradných dielcov je vďaka bohatým 

zásobám originálneho príslušenstva výborná, pričom sa zá-

sluhou veľkého množstva predaných sedanov k slovu hlá-

si aj niekoľko výrobcov z druhovýroby. K dispozícii sú aj 

dielce špecifi cké pre kupé, majiteľ má dokonca možnosť 

voľby z niekoľkých originálnych druhov čalúnení a deko-

račných obkladov. Dôvod na sťažnosti môžu vyvolávať len 

vyššie ceny niektorých špecifi ckých dielcov, situáciu okolo 

cien však zlepšuje dostupnosť dielcov z autovrakovísk (mno-

ho mechanických a niekoľko karosárskych dielcov je zá-

menných so sedanom W 124 či kombi S 124). Pri nákupe 

dielcov z druhovýroby si dajte pozor na ich kvalitu, nieke-

dy býva žalostná. Aj v tomto prípade platí, že ku kvalite ori-

ginálu sa priblížite len použitím dielcov zo sortimentu origi-

nálneho príslušenstva.

Dobrých kusov ubúda
Kým sedanov je na trhu stále dosť, verzií kupé vyrobili v Sin-

delfi ngene (v období rokov 1987 až 1996) len 141 498 kusov. 

A hoci vzácne exempláre so zberateľským potenciálom dávno 

odpočívajú v súkromných zbierkach, stále je na trhu z čoho 

vyberať. Tento stav však nebude trvať večne. Ideálne je hľa-

dať u prvých majiteľov, klásť dôraz na čistú servisnú históriu 

a viac ako na výbavu, či konkrétny motor, pozerať na celkový 

technický stav. Na unavených kusoch za symbolické ceny ne-

ušetríte, ich sprevádzkovanie do slušného stavu totiž stojí vý-

razne viac ako investícia do vzorne udržiavaného kusa. Na-

priek veľmi dobrej antikoróznej úprave treba skontrolovať aj 

stav karosérie, väčšie sklony ku korózii mali paradoxne verzie 

po modernizácii (1993 - 1996).

Auto na každý deň
Vysoká kvalita C 124 ho aj po tridsiatich rokoch služ-

by predurčuje do pozície auta na každý deň. Nemusíte sa 

ho báť vytiahnuť z garáže a užívať si jeho elegantné tvary 

a komfortnú jazdu rovnako intenzívne ako pri akomkoľvek 

inom súčasnom aute. Jasné, bude to chcieť o niečo pozornej-

šiu servisnú starostlivosť, napriek dvojdverovej karosérii mu 

však ani po rokoch nechýbajú typické prvky racionality. Prí-

jemným je aj fakt, že jazda v ňom nevyžaduje od vodiča ani 

ostatných členov posádky žiadne kompromisy. Ak hľadá-

te C 124, jeho tridsiate narodeniny sú zároveň ideálnym ča-

som na jeho nákup. 

Text: Václav Lipavský; Foto: Daimler AG

AUTOMOBILY A TECHNIKA
Štandardom prvých verzií bola päťstupňová manuálna prevodovka, 

štvorstupňový automat bol za príplatok. V roku 1989 sa 
priemer volantu zmenšil zo 400 na 390 mm.

Bruno Sacco sa postaral o jeho výbornú aerodynamiku. Kupé bolo 
o 50 mm nižšie ako sedan.

Bezpečnosť bola prvoradá, absenciu B-stĺpikov nahrádzali výstuhy karosérie. 
Od februára 1988 bolo ABS štandardnou súčasťou všetkých jeho verzií.
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Aj v štandardnej verzii je na zadných sedadlách miesta dosť, komu je stále málo, 
môže zháňať verziu Long s rázvorom predĺženým o ďalších 12 cm.

Viac informácií na: www.mercedes-benz.sk/vans

Najlepší pre najlepších
Sprinter reprezentuje všetko, čo k svojej práci denne potrebujete - variabilitu, komfort, 
dynamiku jazdy, hospodárnosť a bezpečnosť. A teraz máme pre vás v cene vozidla naviac aj:

• Výbava v hodnote 4 444 € s DPH
• Financovanie bez navýšenia – 0 % úrok*

• Miliónový servis – 10 rokov do 1 000 000 km
*  Financovanie bez navýšenia cez Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o., až na 4 roky 

a PZP zdarma (v prípade uzavretia havarijného poistenia cez spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s.) 
počas celej doby fi nancovania.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

V
ysokovýkonný sedan vďaka svojmu extrém-

ne spontánnemu ohlasu systému hybridného 

ústrojenstva, dosahuje superšportové zrýchle-

nie z nuly na stovku len za tri sekundy! Ten-

to výnimočný pohon garantuje inovatívna 

kombinácia moderného a silného, dvakrát preplňovaného 

štvorlitrového benzínového motora V8 a výkonného elek-

trického stroja. Plne variabilný pohon všetkých kolies AMG 

Performance 4MATIC+ je zároveň podporovaný aj elektro-

motorom. Symbióza ich vzájomne kooperujúcej sily dokáže 

následne vygenerovať výkon systému až 600 kW. Po vozidle 

formuly 1 je Mercedes-AMG GT Concept len druhým mo-

delom AMG s hnacím ústrojenstvom, nesúcim označenie 

EQ Power+. Ním budú v budúcnosti označené všetky hybri-

dy, orientované na vysoký výkon.

Puristický dizajn
Svalnaté proporcie, zmyselné objemy, a zároveň reduko-

vané riešenie plôch - to sú hlavné rysy exteriérového dizaj-

nu štúdie. Jeho hlavným zámerom je vytvorenie zmyselne 

čistého puristického dizajnu so zdôraznením plôch s ich 

zmyselnými krivkami, oslovujúcimi nielen srdce, ale aj ro-

Alternatívna 
budúcnos
Tretím športovým automobilom, orientovaným na výkon, 
definujúcim aj koncepciu alternatívneho pohonu a jazdného 
výkonu budúcnosti z dielne AMG, je štvordverový 
Mercedes-AMG GT Concept. 
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zum. Dynamickosť garantuje nízka kabína so strmo klesa-

júcou strešnou líniou a úzky vzhľad bezrámových bočných 

skiel. O tom, ako dokáže byť fascinácia spojená aj s funkč-

nosťou, svedčia pohyblivé žalúzie chladiča v stredových 

a bočných otvoroch na prívod vzduchu, zlepšujúce aero-

dynamickú a tepelnú efektívnosť. Vizuálnu silu umocňu-

je aj pôsobivá maska chladiča Panamericana so zvislými 

rebrami, nový vzhľad extrémne úzkych hlavných svetlome-

tov a dominantne riešené bočné otvory na prívod vzduchu 

v spojleri predného nárazníka. Funkciu vonkajších zrkadiel 

majú aerodynamicky výhodné miniatúrne kamery, takzva-

né mirror cams.

Nanotechnológie
Jedinečný svetelný rukopis dodáva tejto štúdii vďaka nano 

active fi bre technology aj predný trojdimenzionálny svetlo-

met, pre ktorý je typické pokrokové denné osvetlenie vozidla 

a tiež aj inscenácia zadných obrysových svietidiel. Do krycie-

ho skla bol integrovaný rebrovaný chladiaci modul, pomocou 

ktorého sa odvádza nadmerné teplo smerom von.

Akumulátor a elektrina
V štúdii Mercedes-AMG GT Concept je inštalovaný ešte 

výkonnejší akumulátor energie, než sú akumulátory hybri-

dov. Zároveň je kompaktnejší a ľahší, čím jeho konštruktéri 

dokázali naplniť stratégiu Lightweight Performance. Pri elek-

trickej pohonnej jednotke možno predvoliť tri režimy pre-

vádzky, vďaka čomu štúdia jazdí čisto elektricky, prípadne 

iba so spaľovacím motorom, alebo ako hybrid navzájom opti-

málne kombinujúcim schopnosti oboch zdrojov pohonu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

N
ielenže symbolizovala koniec zimy a príchod 

jari, ale bola veľmi dôležitým faktorom pre staré 

dievky - museli pozorne sledovať, na ktorú stra-

nu Morena bude plávať a pri ktorej strane sa za-

staví. Ak to bolo blízko nejakej chalupy a býval 

v nej slobodný mládenec, ten jej mal byť aj súdený. Toľko tra-

dície. Keďže žijeme v 21. storočí, príchod a vítanie jari - aj pre 

„staré dievky“ môže vyzerať úplne inak. Jednu z možností po-

núka značka Mercedes-Benz svojou jarnou edíciou dvoch ty-

pov roadsterov. Vďaka nim sa už túto jar dá zažiť nefalšované 

a exkluzívne dobrodružstvo z jazdy pod holým nebom. A tak, 

ako na jar osviežia každý príbytok rozkvitnuté halúzky, nejed-

ného milovníka vozidiel (a, samozrejme, aj milovníčky milovní-

kov vozidiel), potešia navyše v príbytku - alebo pred ním - aj vo-

zidlá Mercedes-Benz SLC RedArt Edition a Mercedes-Benz SL 

designo Edition.

Expresívny športovec
Pre mimoriadne kompaktné SLC RedArt Edition je cha-

rakteristickou črtou jeho športová dynamika výnimočných vo-

zidiel či zberateľov unikátov a všetkých, ktorí sa chcú odlí-

šiť a zažiť exkluzívne potešenie z jazdy pod holým nebom. Tá 

Roadsterová 
pastva pre o i
Každoročnou tradíciou na konci zimy bolo v našich končinách 
vynášanie Moreny - slamenej figuríny, odetej do ženských šiat. 
Nie náhodou...
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sa prejavuje vo všetkých piatich motorizáciách (z toho štyri 

štvorvalcové: SLC 180, SLC 200, SLC 250 d, SLC 300), avšak 

najvyhranenejšou je pri type Mercedes-AMG SLC 43 RedArt 

Edition. Jej neprehliadnuteľné, štýlovo umiestnené červené 

prvky (spojlery predného a zadného nárazníka, predný spliter, 

krídelká na nárazníku AMG a plutvy na blatníkoch, ozdobné 

švy a lemovanie na rohožiach), exkluzívny špeciálny lak seleni-

tová sivá designo magno a irídiová strieborná designo magno 

dodávajú tomuto modelu ešte viac expresívnosti a pôvabu. Tie 

zvýrazňujú aj 18-palcové nápadné leštené disky z ľahkej zliati-

ny s dizajnom piatich zdvojených lúčov a väčšie, dierované brz-

dové kotúče. Pri vyhotovení AMG Line nechýbajú ani spojle-

ry predného a zadného nárazníka AMG, športový podvozok 

a združený prístroj, so vzhľadom cieľovej zástavy. Prémiový 

komfort zabezpečujú vyhrievané sedadlá, vyhrievanie pre ob-

lasť hlavy AIRSCARF pre vodiča a spolujazdca a, samozrejme, 

aj multifunkčný športový volant s vložkami z kože s vyraze-

nou štruktúrou uhlíkových vlákien či radiaca páka AMG E SE-

LECT s vložkou z kože napa a s vyrazeným erbom AMG.

Exkluzívna ušľachtilosť
Dnes už legendárna SL získala vďaka atraktívnym štýlovým 

dizajnovým prvkom a vysokokvalitným materiálom, použi-

tým v exteriéri a interiéri, ešte väčšiu exkluzivitu, než mala do-

posiaľ. Majiteľa si bude model SL rozmaznávať vysokým kom-

fortom, v podobe klimatizácie sedadiel, vyhrievania pre oblasť 

hlavy AIRSCARF (tak vodiča, ako aj spolujazdca), balíkom ak-

tívnych multiobrysových sedadiel vrátane masážnej funkcie, 

funkcie dynamiky jazdy a polohovacej funkcie PRE-SAFE®. 

Samozrejme, k dokonalosti tohto modelu nemôže chýbať balík 

asistenčných jazdných systémov plus s pilotom udržiavania od-

stupu DISTRONIC s riadiacim pilotom, aktívny asistent brz-

denia s funkciou podpory prejazdu križovatkou, aktívny asis-

tent sledovania mŕtveho uhla, aktívny asistent udržiavania 

v jazdnom pruhu a systém PRE-SAFE® PLUS ako súčasť sé-

riovej výbavy. „Čerešničkou“ na vozidle sú 19-, resp. 20-palco-

vé kované disky AMG s 10-lúčovým dizajnom, a metalický lak 

v briliantovej modrej.

Začiatok hviezdnej jari
Všeobecne príchod jari symbolizujú lastovičky, pretože tie pri-

lietajú až vtedy, keď sa začne príroda prebúdzať a ony v nej nájdu 

dostatok potravy - hmyzu. Motoristickí - po zime nedočkaví fajn-

šmekri vedia, že je to inak. Jar - tá ozajstná - sa začína až prícho-

dom prvých hviezdnych roadsterov. Poďte ju teda privítať… 

Text: Peter Škorňa; Foto: DaimlerAG
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Ž
enevský autosalón vyprevadil do sveta hneď 

dvojicu nových kráľov mestskej mobility. Prvý, 

otvorený dvojmiestny smart fortwo kabrio-

let BRABUS edition #2, ponúkaný od jari v li-

mitovanej sérii 100 kusov vozidiel, je pohá-

ňaný trojvalcovým preplňovaným motorom s výkonom 

66 kW (90 

k), kombinova-

ný so 6-stupňovou 

dvojspojkovou prevo-

dovkou twinamica kom-

binovanou spotrebou paliva 

4,2 l/100 km. Model zaujme najmä svo-

jím vzhľadom - chladnou striebornou lakovanou farbou 

exteriéru, v kombinácii s červenou sklápacou strechou. 

Z dizajnového a vizuálneho hľadiska sú výrazné typové 

označenie vozidla v trojuholníku zrkadiel a nové 16-palco-

vé disky z ľahkej zliatiny BRABUS MONOBLOCK VIII 

v antracitovej matnej. Harmónii interiéru dominujú vyso-

Klenoty 
mestskej 
mobility

Síce malý rozmermi, ale o to 
väčší potenciálom a svojou 
variabilitou - to je základná 

charakteristika kultovej 
mestskej mobility v podobe 

vozidla smart.
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kokvalitné kožené se-

dadlá v odtieni ruby red 

s červeným prešívaním vo 

vzhľade včelieho plástu, prí-

strojová doska a stredová vý-

plň dverí, ako aj multifunkčný 

športový kožený volant, či velúro-

vé podlahové rohože BRABUS. Vo-

zidlo smart fortwo kabriolet BRABUS 

edition #2 disponuje balíkmi Sleek&Sty-

le v kombinácii s diskom R97, balíkom LED 

a snímačov, chladenia a multimédií, balíkom 

odkladacích priestorov, komfortnou výbavou s vy-

hrievanými sedadlami a s 35-litrovou nádržou.

Mestský predátor
Na jeseň sa k zákazníkom dostane smart forfour cros-

stown edition. Podobne, ako prvý model, aj tento je pohá-

ňaný motorom s výkonom 66 kW (90 k), akurát má päť-

stupňovú manuálnu prevodovku a kombinovanú spotrebu 

paliva 4,3 l/100 km. Výrazný športový charakter crossove-

ra umocňujú jeho špeciálne montované dielce 

ochraňujúce ho proti podbehnutiu a výrazné 

bočné obloženia prahov. Model bude dostup-

ný vo viacerých farebných prevedeniach, pri-

čom premiéru si „odbil“ v grafi tovej sivej farbe 

laku - s čiernou bezpečnostnou bunkou tridion. 

Interiér tohto predátora zvýrazňujú viaceré doko-

nalosť a výnimočnosť vozidla zvýrazňujúce balíky, 

akými sú balík Urban Style v kombinácii s diskom R95, 

balík chladenia a audiotechniky, LED a snímačov, od-

kladacích priestorov. Samozrejmosťou sú aj tepelnoizo-

lačné, tmavotónované sklo pre zadné bočné okná a zadné 

sklo a 35-litrová nádrž. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Málokomu sa podarí tak vtisnúť pečať svojej osobnosti, ako sa to 
podarilo športovcovi, manažérovi a podnikateľovi, ktorého meno 
sa stalo slovenským zhmotnením prémiovej značky. Jednoducho, 
namiesto trojcípej striebornej hviezdy si automaticky predstavíte 
dve slová - Andrej Glatz. A nie náhodou...

UDIA A ŠTÝL

48 

Andrej Glatz: 

Úspech 
sa nekupuje, 
ale získava
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N
ie je to tak dávno, čo ste ako manažér, špor-
tovec a diplomat získali Mimoriadnu cenu 
Krištáľové krídlo za celoživotné dielo za rok 
2016. Ide o jedno z najprestížnejších ocenení, 
aké sa na Slovensku udeľujú. Čo práve toto 

ocenenie - v porovnaní s tými podnikateľskými a spoločen-
skými, ktoré ste doposiaľ získali, znamená pre vás osob-
ne? Čím je pre vás iné, výnimočné?
- Nebudete mi veriť, radšej by som získal ocenenie „mladý ta-

lent“, ale to mi už zrejme nehrozí… (úsmev) Ale vážne - nebu-

dem klamať - skutočnosť, keď si niekto všimne, že ste v živote 

niečo zmysluplné a trvácne urobili, ma potešila. O to viac, keď 

som si uvedomil, že ide práve o ocenenie Krištáľové krídlo, ktoré 

si za roky svojej existencie vybudovalo veľmi dobrý imidž a re-

nomé. Nakoniec už samotné mená reálnych osobností a odbor-

níkov, ľudí známych a úspešných vo svojej oblasti - zastúpených 

v jednotlivých komisiách, sú podľa mňa dostatočnou garanciou 

nielen kvality a objektivity samotného výberu ocenených, ale aj 

celej akcie. Nejde teda len o akúsi okázalú bulvárnu či komerč-

nú záležitosť.

 49
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Keď som nedávno pozeral film Whiplash, zaujala ma časť, 
v ktorej jeden z hlavných protagonistov hovorí o tom, ako 
napr. aj džez ničí a posúva k priemernosti to, že každý od-
vádza len „good job“. Pretože keď sa každý uspokojí s tým, 
že robí „good job“, tak to ubíja akúkoľvek snahu o úspech 
a výnimočnosť. Devastujú sa akékoľvek kritériá úspechu. 
Aj preto ma zaujíma, kedy nastáva ten okamih a čo je po-
trebné urobiť pre to, aby sa o niekom dalo povedať, že je 
úspešný?
- Keď dosiahne jedno jediné miesto – a to prvé. Nezáleží na 

tom, či v podnikaní, alebo v športe… Pretože na to, aby ste boli 

prvým, musíte vynaložiť maximum úsilia, talentu a vôle. Prven-

stvo a úspech sa nekupuje, ale získava. A tiež nemenej dôležité, 

ako dosiahnuť prvenstvo, pričom by som povedal, že je to ešte 

dôležitejšie a náročnejšie, je, sa na vrchole udržať. 

So cťou. Aj preto len tí, ktorí sú úspešní, sa stáva-

jú následne nielen vzormi a inšpiráciou, ale aj ostá-

vajú v pamäti.

Pri mojich rozhovoroch s rôznymi osobnosťa-
mi sa neraz stretávam aj s tým, že nebyť ne-
jakej filozofie, nejakej osoby, ktorá keby svo-
jím príkladom nemotivovala, daná osoba by 
nedokázala ani z polovice to, čo dosiahla. Ako 
ste na tom vy?
- Možno vás sklamem, ale nikdy som sa nesna-

žil zamýšľať nad nejakými zásadnými životnými 

pravdami. Som jednoducho taký. Vždy som sa 

v živote snažil robiť veci tak, aby som ich v budúc-

nosti nemusel ľutovať. Viete, každý okamih je jedi-

nečný a čo sa už raz stalo – a nech je to čokoľvek – 

to už sa zmeniť nedá. Snažím sa prežiť každý deň 

pozitívne, naplno a zmysluplne. V živote uznávam 

úprimnosť. A to z jednoduchého dôvodu - bez nej 

neexistuje funkčné manželstvo či spolupráca. Zá-

roveň s ňou kladiem doraz aj na ústretovosť, kto-

rá je v živote tiež dôležitá a dnes, žiaľ, často aj po-

tláčaná do úzadia. Myslím si, že pevné a stabilné 

rodinné zázemie, verní a spoľahliví priatelia sú to, 

čo človeka robí bohatým. Nie peniaze. Ja som mal 

a aj mám šťastie na kvalitných a pracovitých ľudí, 

ktorými som sa obklopil. Či už ide o Petra Wagne-

ra, Petra Ondriáša, Jula Šaba, Inge Janečkovú, ale 

aj ďalších. A nakoniec, hovorí sa, že človek, ktorý 

má rád zvieratá, má rád aj ľudí. Takže z tohto po-

hľadu sa cítim naozaj bohatým človekom.

Pred pár rokmi ste uviedli, že vás veľmi zau-
jal životopis horolezca Reinholda Messnera, 
ktorý sa na výstup pripravoval dva roky, av-
šak na úspešný zostup až tri. Ste na vrcho-
le a iste budete so mnou súhlasiť, že vo va-
šom prípade už vyššia „hora“ neexistuje. 
Dá sa nachádzať motivácia aj v prípade, keď 
sa človek už „aklimatizoval na život v tých 
najvyšších výškach“?
- Samozrejme. Každý nový deň je pre mňa výzvou, 

každý deň stretávam nových ľudí, na trh sa uvá-

dzajú nové modely, je potrebné riešiť nové veci. 

Spoločnosť, ktorú manažujem, rástla počas štvrť-

storočia z jedného zamestnanca po súčasných ti-

sícdvesto. Už len toto vám nedovolí zaspať na vavrínoch. Viete, 

spoločnosti a koncerny, ktoré majú svojich majiteľov, chcú dosa-

hovať každoročný nárast. Som presvedčený, že to vždy nejde a je 

potrebné byť dobre pripravený na to, keď príde bod zlomu. Keď 

v ťažkých a nepriaznivých podmienkach musíte stoj, čo stoj ob-

hájiť svoju pozíciu. My sme sa po roku 2008 naučili, že počas krí-

zy nie je podstatné, čo pri padajúcich trhoch zarobíte, ale to, čo 

dokážete aj vydať. A to je to nepodceňovanie vami spomínanej 

prípravy „na zostup“. Pretože - a to je stará múdrosť - najväčšie 

chyby sa robia, keď sa máte dobre, lebo vtedy sa ľudia väčšinou 

nepripravujú na to, že by sa mohli mať zle. Aj preto sa riadim 

slovami môjho otca, že „je lepšie sa báť, než sa neskôr zľaknúť“.

Súhlasíte so mnou, že v živote človeka je najťažších prvých 
sedemdesiat rokov a potom je to viac-menej už „pohoda“?

50 
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- Tak to neviem, lebo netuším, čo má čaká po sedemdesiatke… 

Každopádne, aj ja - ako každý človek som zažil aj stúpania, aj 

turbulencie a aj klesania. Celkovo som však so svojím doteraz 

prežitým životom spokojný.

Svojho času ste mi povedali, že si na ľuďoch najviac cení-
te úprimnosť, veľkorysosť, dôveru a ochotu pomáhať. Ste 
známou, rešpektovanou a renomovanou osobnosťou a aj 
preto ma zaujíma, či ste sa niekedy zamysleli, resp. čo si 
myslíte, čo oceňujú ľudia na vás…?
- Myslím si, že práve to, čo ja na nich - dôveru a úprimnosť. Ťaž-

ko sa však na to dá nájsť jednoznačne adekvátna odpoveď. Viete, 

z mojej manažérskej praxe viem, že keď prijímam kohokoľvek, 

s kým budem spolupracovať, otvorene mu poviem, nech pri ko-

munikácii so mnou nezabaľuje veci do pekných slov, nech sa ne-

snaží vyzerať za každú cenu dobre - aj keď na to nie je príležitosť 

a nech sa mi nebojí veci povedať tak, ako sú - priamo do očí. Pre-

tože presne taký budem ja k nemu. Nikdy nemôže existovať spo-

lupráca, pokiaľ si ľudia medzi sebou z očí do očí nepovedia aj ne-

príjemné veci. Čiže dôvera a úprimnosť je to, čo zrejme na mne 

ľudia oceňujú…

Ste 6-násobný majster Československa v parkúrovom ská-
kaní, víťaz Grand Prix Bratislava z roku 1975 a jej rekord-
ný 35-násobný účastník, čestný člen SOV. Takmer dvadsať 
rokov ste viedli Slovenskú jazdeckú federáciu, vaše meno 
neodmysliteľne patrí k pretekom Grand Prix Bratislava. 
Takéto úspechy na športovom poli by „zatočili“ s nejed-
ným mužom. Ako sa vám to podarilo „prežiť“ bez väčšej 
„ujmy“? Viete poradiť, ako skĺbiť to, aby počiatočné úspe-
chy neprekazil následný pád?
- Viem a pri osobných rozhovoroch som to povedal aj mno-

hým politikom. V stredoveku si králi a cisári na svojom kráľov-

skom dvore nechávali šašov, ktorí im zvyčajne hovorievali prav-

du. Mali tú výsadu. A hoci je pravda, že niektorých z nich pre 

pravdovravnosť aj sťali, tí múdrejší z nich si ich nechali. To, aby 

vás niekto v pravý čas upozornil, že „ste nahý“, je pre život veľ-

mi dôležité. Mojím životným šťastím je moja manželka, ktorá - 

keď som začínal ulietať a namýšľať si, aký som dobrý - ma vždy 

včas dokázala udržať pri zemi. Podobne som vďačný za takúto 

úprimnosť aj svojim najbližším kolegom. Keď ste úspešný mana-

žér, politik, či máte zaujímavé postavenie, stretávate sa s tým, že 

mnohí ľudia od vás niečo očakávajú. Aby to dosiahli, nepovedia 

vám pravdu do očí, ale naopak, snažia sa vám lichotiť a nadbie-

hať. A hoci sa to možno dobre počúva, aby ste nestratili rozum, 

musíte ostať v realite. V nej vás podržia len vaši najbližší, ktorým 

na vás nezištne záleží. Týchto ľudí si treba vážiť.

Hovorí sa o vás, že dokážete z očí vytušiť dušu. A to tak 
u koní, ako aj u ľudí. Dokážete odhadnúť pohľadom aj 
„dušu“ motorového vozidla?

- Myslím si, že už len podľa samotných obrysov vnímavý človek 

vycíti, čo a aké „kone pod kapotou“ sa vnútri vozidla skrývajú.

Mnohí ľudia sú napr. so svojím zvieracím priateľom v ta-
kom vzájomnom spriaznení, že sa s ním aj rozprávajú. Je 
podľa vás niečo takéto možné aj pri motorovom vozidle? 
Nestalo sa vám niekedy, že ste boli autom taký unesený, že 
ste mu to aj povedali?
- Samozrejme, dokonca som neraz aj pohladil volant. Ale bu-

dem úprimný - s koňmi je to oveľa lepšie a osobnejšie. Minimál-

ne v tom, že si vás vypočujú, môžete im naozaj povedať, čo len 

chcete, nie sú klebetné - a na rozdiel od ľudí vám neoponujú… 

(smiech)

V súčasnosti sa zo všetkých strán ozýva volanie po ekolo-
gickosti - najmä v doprave, po znižovaní emisných plynov 
a CO2 v ovzduší. Vidíte aj vy budúcnosť v elektromobilite?
- Technický a technologický vývoj napreduje tak rýchlo, že dnes 

nemožno jednoznačne konštatovať, či v budúcnosti budú hrať 

prím hybridy, elektromotory, alebo vozidlá na vodíkový po-

hon. Podobne, ako je otázne aj to, do akej miery majú na svedo-

mí znečistenie ovzdušia práve automobily. Kdesi som totiž čítal, 

že automobily sa celosvetovo na tvorbe CO
2
 podieľajú 5 percen-

tami, na rozdiel od hovädzieho dobytka, ktorý ho produkuje až 

16 %! Počuli ste pritom o diskusii, ako mu dať katalyzátor, a tak 

znížiť produkciu emisií? (úsmev)

Mercedes-Benz je nielen prémiovou značkou, ale aj vo-
zidlom, ktorého obstarávacia cena je oproti iným vyššia. 
Čím to je, že sa v takej malej a kapitálovo nie silnej krajine, 
akou je naša, podarila vytvoriť taká dokonalá symbióza ši-
rokého spektra klientov so značkou, ktorá tu pred štvrť-
storočím bola zastúpená len veľmi okrajovo, výnimočne 
a ojedinele?
- Ľudia si uvedomili, že ich auto je investícia, ktorá by mala byť 

pre nich výhodná najmä z ekonomického hľadiska. Od začiatku 

som presadzoval fi lozofi u, že hoci nemôžem ovplyvniť produkt, 

viem ovplyvňovať a plniť služby. My sme ako prví na Slovensku 

zaviedli nepretržitú službu v našich dílerstvách, prví sme prišli 

so 6-ročným záručným servisom, s trojročným zákonným a ha-

varijným poistením v cene vozidla. Postupne sme dokázali nasta-

viť latku celkových služieb na takú bezkonkurenčnú úroveň, že 

keď si ľudia spočítali všetky náklady životného cyklu nášho vo-

zidla, zistili, čo je pre nich výhodné. Nie nadarmo sa Mercedes-

-Benz stal celosvetovou jednotkou v predaji automobilov, a nie 

náhodou bol minulý rok pre túto značku najúspešnejší v celej 

25-ročnej histórii na Slovensku. Máme to šťastie, že nevyrábame 

vozidlá na skladovanie. Ideme inou fi lozofi ou - klientom nepre-

dávame zľavy, ale autá, ktoré človek nemusí mať, ale skoro kaž-

dý ich chce… 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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udia si uvedomili, že ich auto je investícia, 
ktorá by mala by  pre nich výhodná najmä 

z ekonomického h adiska. 

ROZSIAHLU VERZIU ROZHOVORU SI MÔŽETE 
PREČÍTAŤ NA PORTÁLI WWW.TERAZ.SK
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Mnohí z nás dnes trpia nedostatkom pohybu, neustálym 
monotónnym sedením v práci za kancelárskym stolom 
a počítačom či návalmi stresu.

UDIA A ŠTÝL
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Spinning –
liek na kondíciu 
a istú myse 2. as
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V 
uplynulej časti sme si podrobnejšie predstavi-

li spinner - stacionárny bicykel využívaný pri 

spinningu, ktorý nie je ničím iným ako ener-

geticky účinným skupinovým cvičením na 

stacionárnych bicykloch. Vysvetlili sme si aj 

to, že práve spinning využíva fenomenálne spojenie „mind-

-body“ (mysle a tela), čo v konečnom dôsledku pomáha zvý-

šenému účinku a zaujímavosti samotného tréningového pro-

cesu, na rozdiel od bežného drilu. Dnes pokračujeme v tejto 

zaujímavej téme ďalej...

Zásady tréningu 
Pretože spinning vychádza z cyklistiky, nerobia sa pri 

ňom žiadne pohyby navyše – okrem troch pozícií rúk a pia-

tich základných štýlov (rovina v sedle, rovina zo sedla – run-

ning, kopec v sedle, kopec zo sedla, skoky – jump), ktoré si-

mulujú jazdu vonku na bicykli. Pri cvičení sa dodržiavajú 

nasledujúce zásady: 

–  treba vždy šliapať po celom kruhu a využiť tak veľkú zotr-

vačnosť bicykla  

–  energiu treba dávať do nôh, tam sú najväčšie svalové sku-

piny, v ktorých spálite tukové zásoby 

–  uvoľnite lakte i ramená, zvýšenie výkonu vychádza z uvoľ-

nenia, nie z napätia 

–  predĺžte dych a zvýšte kapacitu pľúc, čím bude do svalov 

prúdiť viac okysličenej krvi a budú pracovať efektívnejšie 

–  vypite minimálne liter tekutín, ináč strácate pružnosť sva-

lov, a tým ich schopnosť práce 

–  nechajte sa motivovať inštruktorom, ale ak je cieľ vašej 

jazdy iný, nebojte sa jazdiť po svojom. 

Text: Peter Škorňa; Foto: INT
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„Johnny G“ a jeho program
„Otcom“ spinningového programu je diaľkový cyklista Jo-

nathan Goldberg, známy ako Johnny G. Vytvoril ho v 80. ro-

koch minulého storočia, keď sa pripravoval na preteky Race 

Across America a hľadal možnosť, ako čiastočne presunúť svoj 

tréningový program do miestnosti. V tom čase ani netušil, že 

tým odštartuje vznik prvého indoorcyclingového programu - 

spinningu.

Prvé lekcie spinningového programu prebiehali v jeho garáži v Los 

Angeles. Postupne dochádzalo k zdokonaľovaniu tréningového 

stacionárneho bicykla, až nakoniec pod dohľadom samotného 

Jonathana Goldberga uzrel svetlo sveta prvý funkčný spinningový 

bicykel - spinner. Na podporu a rozvoj spinningového programu za-

ložil Johnny G. spoločnosť Mad Dogg Athletics, Inc. V roku 1995 sa 

začala aj sériová vý-

roba bicyklov Johnny 

G. SPINNER, bol 

vytvorený vzdelávací 

systém na školenie 

spinningových in-

štruktorov a spinning 

expandoval na ďalšie 

kontinenty. V súčas-

nosti je na celom sve-

te otvorených vyše 

30 000 oficiálnych 

spinningových cen-

tier a vyškolených viac 

ako 90 000 spinnin-

gových inštruktorov 

v 120 krajinách 

sveta.

Pri cvi ení treba 
dodržiava  šliapanie 

po celom kruhu a využi  
tak ve kú zotrva nos  

bicykla. 
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M
alo by sa pred podávaním na stôl a ná-
slednou konzumáciou červené víno na-
liať najskôr do karafy?

- Dekantácia každého vína (nielen červe-

ného) vychádza z jeho dokonalého pozna-

nia. Každá manipulácia s vínom, ktorý je živý „produkt“, 

prináša riziko jeho zmeny. K dobrému, ale aj k horšiemu. 

Dekantácia, čiže preliatie do karafy pomáha na základe mo-

jich skúseností viac mladšiemu, robustnému vínu. Pri star-

ších vínach individuálne, len z hľadiska oddelenia usadenín. 

S veľmi starými, pokojnými a vzácnymi vínami by som na-

rábal opatrne a s citom, tak ako s ľuďmi…

Vysvetlime si, do akých pohárov správne nalievame 
červené víno a prečo?

- Na červené vína existuje viacero tvarov kalichov. Tie 

zohľadňujú charakter odrody, oblasti a vinifi kácie. Na vý-

slednom prejave majú veľký vplyv. Kabernetové štýly do 

kalichov v tvare veľkého tulipánu s dostatočnou rezervou 

v objeme. Burgundské štýly do širších kalichov v tvare veľ-

kej hrušky. Vyzreté, pokojné vína ako napr. Rioja do jem-

ne uzavretých kalichov v menšom objeme bez rýchleho ata-

ku kyslíka.

V uplynulej časti nám Rastislav 
Šuták, špičkový profesionálny 
someliér spoločnosti Corner & Co., 
donedávna pôsobiaci v bratislavskom 
hoteli Kempinski, vysvetlil, ktoré regióny a výrobcovia červených vín 
patria na Slovensku a vo svete medzi špičku. Dnes pokračujeme 
v problematike jeho podávania a konzumovania...

UDIA A ŠTÝL
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Bedeker 
kultivovaného 
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Aký pomer vína by mal byť v pohári po jeho naliatí? 
Niekto nalieva pohár do tretiny, iný do polovice a sú 
aj takí, čo chcú konzumentovi z celého srdca dopriať, 
a tak nalejú až po okraj…

- Kalich s vínom sa nedrží ako v amerických fi lmoch, ale 

za stopku, takže najviac jedna tretina vína v ňom bude pô-

sobiť noblesne aj bezpečne…

Akých najčastejších chýb sa dopúšťajú konzumen-
ti červeného vína?

- Vína v mnohých prípadoch prejdú viace-

ro miest nielen doma, ale aj v reštaurácii. Kú-

piť veľmi drahé víno z neoverenej spoloč-

nosti chce veľkú odvahu, najmä keď prešlo 

pri skladovaní z kuchyne do obývačky a na-

späť. Dôležitý je overený obchodník s vínom. 

Niektorí ponúkajú pre svojich klientov aj 

uskladnenie ich vín. Víno je ušľachtilý nápoj 

a skvelý partner k jedlu, takže moje odpo-

rúčanie je – otvárať víno k jedlu.

Keď sa už bavíme o jedle, k akým dru-
hom jedál sa najlepšie hodí červe-
né víno?

- Červené víno možno podávať 

k celému menu. Závisí od štruktúry, 

obsahu kyselín, trieslovín a spraco-

vania. Mladšie, svieže s peknou ky-

selinkou a hladkými tanínmi (bez 

vplyvu dreva na vyzrievanie) k ľah-

ším pokrmom. K hydine, teľacie-

mu, alebo aj k treske, či tuniakovi 

na grile. Robustnejšie s dynamic-

kým prejavom a s dostatočnou taní-

novou informáciou k hovädziemu 

alebo k divine na zelenine. Vyzre-

té, hladké, delikátne vína s integro-

vanou trieslovinou a terciárnym cha-

rakterom k jahňaciemu, bravčovej 

panenke na hubách, 

pernatej zverine či 

ku králikovi nadi-

voko. Fortifi kované 

(doliehované) červe-

né k čokoládovému 

mousse, belgickým 

pralinkám či syru 

s modrou plesňou.

Vyjadruje kvalitu 
vína korok alebo 
šraubovací (skrut-
kovací) uzáver? Aký je medzi nimi rozdiel?

- Vo svete platí, že typ použitého uzáveru nehovorí nič 

o kvalite vína. Jedna z vlastností prírodného korku je pruž-

nosť, teda pracuje. Pri uložení vína do vodorovnej polo-

hy a kontakte s vínom nevysychá. Zabezpečuje dokonalé, 

prírodné prostredie pre vývoj vína. Jeho využitie aj s exis-

tujúcimi úspešnými alternatívami ako napr. Diam je stále 

nenahraditeľné. Skrutkovací uzáver nie je prírodný, ale za-

bezpečuje až pätnásťkrát bezpečnejšie uzavretie ako prírod-

ný korok s možnosťou vyzrievania vína. Nie je v podstate 

recyklovateľný ako prírodný korok, ale naopak eliminu-

je vplyv TCA (pachuť korku) na víno. Aj napriek 

jeho popularite mimo Európy pochádza zo Švaj-

čiarska, kde bol v sedemdesiatych rokoch 20. sto-

ročia vyvinutý.

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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Znovuzrodená 
Orechová 

Len pár kilometrov východne od Tibavy, necelých sedem 
kilometrov od Vyšného Nemeckého - v tesnej blízkosti 
ukrajinských hraníc, sa rozprestiera vyše 50 hektárov 

vinohradov, patriacich vinárstvu Pivnica Orechová. Podobne 
ako aj Tibava, aj ono je súčasťou Sobranského 
vinohradníckeho rajónu vo Východoslovenskej 

vinohradníckej oblasti.

56 
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S
lovensko-ukrajinské pomedzie 

sa stalo „srdcovou záležitos-

ťou“ pre majiteľa vinohradníc-

tva Sobrančana Ing. Pavla Mi-

cháleka. Ako nám prezrádza, 

pokračoval v tom, čo začal jeho otec, kto-

rý sa tri desaťročia venoval hroznu 

a vínu profesionálne na Výskumnej 

stanici ovocinársko–vinohradníc-

kej. A keďže aj v rodine Michá-

lekovcov platí, že „jablko nepa-

dá ďaleko od stromu“, vybral sa 

do Ledníc na Morave, kde študo-

val na Vysokej škole poľnohospo-

dárskej odbor vinohradníctvo a vi-

nárstvo. „Neskôr som si vinárske 

„ostrohy“ brúsil vo Vinárskych zá-

vodoch Košice, š. p. , a odtiaľ bola 

pre mňa už len jediná cesta – „po 

vlastných“. Výsledkom bolo zalo-

ženie spoločnosti Regia TT, s. r. o. 

- Pivnica Orechová, v roku 1994.“

Znovuzrodenie 
Orechovej

Orechovské vinohrady sa roz-

kladajú na juhozápadných so-

pečných svahoch Vihorlatských 

vrchov, ktoré vytvárajú účinnú 

prírodnú bariéru proti prieniku stu-

dených severných vetrov. Práve to 

veľmi prospešne vplýva na klima-

tické pomery tunajšej vinohradníc-

kej oblasti, v rámci ktorých sa strie-

da veľmi teplé a pomerne suché leto 

a chladná zima. Vďaka tomu sa 

priemerné ročné teploty pohy-

bujú v rozmedzí 9 – 10 °C, 

pričom priemerná dĺžka sl-

nečného svitu dosahuje úcty-

hodných 2 100 hodín ročne. 

Ako bližšie vysvetľuje Pavol 

Michálek: „Tým, že podlo-

žie tvorí sopečný andezit, do-

káže uchovávať vo svojich 

drobných póroch cenné záso-

by vody, ktorú vinič dokáže 

efektívne využívať. Vzájom-

ná kombinácia geologických 

a klimatických podmienok 

tak dáva našej oblasti charak-

ter špecifi ckého terroiru vi-

nárstva s preň typickým cha-

rakterom vín.“

Pôvodná šľachtiteľská sta-

nica bola založená koncom 

šesťdesiatych rokov minulého 

storočia, v nej sa vykonávali 
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systematické práce na šľachtení nových odrôd viniča vhodných 

pre oblasť Východoslovenskej nížiny. Prešla vývojom rastu - až 

po konečný úpadok. Z pôvodných 50 ha vinohradov, na kto-

rých sa pestovalo až 150 rôznych odrôd viniča, mala na začiat-

ku deväťdesiatych rokov - ku koncu svojej existencie rodivých 

vinohradov už asi len 18 ha. „Zvyšné boli dosť zanedbané a aj 

preto jednou z našich prvých úloh po založení fi rmy bola ich 

postupná revitalizácia,“ vysvetľuje Pavol Michálek a pokraču-

je: „V pestovaní viniča sme zaviedli systém integrovanej pro-

dukcie. Z pôvodných výsadieb šľachtiteľskej stanice sme za-

chovali len vinohrad Hajaš, vysadený v rokoch 1987-1988 

z ozdraveného materiálu vypestovaného in vitro. Z toho neko-

nečného množstva odrôd sme vo vinohrade zachovali z pôvod-

ných vyšľachtených odrôd len Rizling rýnsky, Rizling vlašský 

a Frankovku modrú. Dnes obhospodarujeme 53 ha vinohra-

dov s tým, že naším zámerom je neprekročiť celkovú výmeru 

60 ha. Chceme mať vinič, jeho kvalitu a následnú kvalitu vína 

pod čo najväčšou kontrolou. Aj preto nejdeme smerom exten-

zívneho rastu a naháňania rôznych dotácií, často na úkor zní-

ženia konečnej kvality produktu.“ Zamestnal približne 25 stá-

lych zamestnancov, ktorým sa snaží vytvárať také podmienky, 

aby nemuseli do vinárstva dovážať ľudí z oko-

lia či z Ukrajiny. Znovuzrodenie „fajnového“ 

vinohradníctva a kvalitného vinárstva sa tak 

začalo…

Michálekov princíp
Na našu otázku, v čom je základný rozdiel 

medzi vínami z Orechovej a tými z Tibavy, 

nám Pavol Michálek vysvetľuje, že pôdne 

a klimatické pomery majú obe vinárstva 

identické. „Rozdiely spôsobujú jedine 

subjektívne faktory - technológia a naj-

mä ľudský faktor v podobe pivničné-

ho majstra. V tom rozdiely existujú.“ 

Zároveň priznáva, že mu je smiešne, 

keď počuje, ako na Slovensku záleža-

lo kompetentným ľuďom - najmä pr-

vých porevolučných vlád na tom, aby 

vinohradníctvo prekvitalo. „To všet-

ko sú len „drísty“. Po zmene režimu sa 

to, čo malo nejakú cenu, „rozbilo“, roz-

kradlo, pretože najlepšie sa kradne to, 

čo patrí štátu. Ľudia, často skvelí piv-

niční majstri a iní, ktorí sa rozumeli vi-

nohradníctvu a vinárstvu, sa povyha-

dzovali. V tomto temnom období sa 

oblasti vinohradníctva a vinárstva uja-

li ľudia, ktorí nielenže vinárstva roz-

bili, a postupne zničili, ale ešte aj tým 

drobným vinohradníkom, ktorí dopes-

tovali hrozno, a odpredali ho, zaň ne-

zaplatili. Tým ich položili na lopatky. 

A čo sa zničiť a rozkradnúť počas tej-

to doby temna nepodarilo, to sa pripra-

vovalo počas Mečiara na divokú priva-

tizáciu. Nečudo, že keď sme sem prišli, našli 

sme tu už krachujúci, upadnutý podnik - len jeho torzo. Po-

maly sme si prenajímali priestory, postupne sme z peňazí, čo 

sme krvopotne zarobili, pomaly odkupovali pozemky, budovy. 

A takto to trvalo takmer 20 rokov. Dnes nastala konečne situá-

cia, že nikto nemôže povedať, že sa „rozťahujeme“ na jeho po-

zemku a majetku. A za celý ten čas sme všetky peniaze, čo sme 

zarobili, investovali do rozvoja podniku. My sme si vlastne na 

nákupy pozemkov, revitalizáciu vinohradov a odkupovanie bu-

dov ani len nebrali úvery. To je niečo, na čom si zakladám - 

namiesto pre Slovensko typického tunelovania a vyťahovania 

peňazí z fi rmy, ich do nej vraciam späť. Len tento princíp vám 

zabezpečí stabilnú budúcnosť…“

Orechovské klenoty
Vinohrady Pivnice Orechová sa nachádzajú v blízkosti fi r-

my. Približne pätinu z nich tvorí pôvodný vinohrad šľachti-

teľskej stanice s cennými výsadbami Frankovky modrej, Riz-

lingu rýnskeho a Rizlingu vlašského vysadenými v rokoch 

1967-1968. Zvyšok vinohradov bol revitalizovaný po roku 

1994 výsadbou odrodami klasickej škály, ale aj novošľachten-

cami. Keď sa pýtame majiteľa vinárstva, ktorým z odrôd sa 

darí najviac, odpovedá, že Rulandskému šedému. „Avšak sú 

tu pekné aj Savignony, Müller Thurgau a Veltlíny. A pritom 
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som nikdy nejako špeciálne nepresadzoval Veltlíny - na roz-

diel od môjho otca. Ide o odrodu, z ktorej urobíte víno, aj keď 

má cukornatosť 16. Keď má však cukornatosť až 26, urobí-

te z nich prekrásne víno. Naše Veltlíny dosahujú cukornatosť 

okolo 23° až 24° NM,“ poznamenáva a dodáva, že majú vysa-

dený aj jeden autochtónny, v prípade ktorého nejde len o pô-

vodný vinič – tzv. domorodec, ale aj pri spracovaní vypestova-

ného hrozna dodržiavajú pôvodné autochtónne podmienky. 

Základom je uplatnenie spontánneho kvasenia, teda využíva-

nie len pôvodných prírodných autochtónnych kvasiniek, žijú-

cich vo vinohrade na bobuli hrozna. Zámerom je podľa majite-

ľa vinárstva udržiavať zloženie rastlinných druhov – tráv, ktoré 

žijú v medziradí vinohradu pri integrovanom spôsobe pestova-

nia v pôvodnom zložení, a tak udržiavať a rozvíjať originálny 

charakter našich vín. V rámci vyrobených vín je hrdý na uni-

kátnosť niektorých, akými sú napríklad Tramín - hrozienkový 

vyber z ročníka 2007. „Jeho jedinečnosť a výnimočnosť spočí-

va v prírodnej cukornatosti hrozna, ktorá dosahovala pri zbe-

re až 36° NM,“ dodáva Pavol Michálek. Orechovčania pri vý-

robe vína pracujú výlučne s miestnou surovinou zo svojich 

vinohradov a nenakupujú ju v iných vinárskych rajónoch 

či v zahraničí, čo komentuje aj slovami: „Ideme radšej ces-

tou kvality - na úkor kvantity“. Orechovské vína sú podobne 

ako u iných vinárov robené vo viacerých radoch. Ich najväčší-

mi „pokladmi“ sú Tramín červený (Hrozienkový výber, archív-

ne víno – Gran reserva, ktorý bol zaradený medzi 100 najlep-

ších vín Slovenska i v Salóne vín SR a uspel i v súťaži Víno 

roka 2013), Rizling rýnsky 2014 (ľadové víno, biele sladké - vy-

robené vo vinohrade Hajaš, ktorý je pôvodným šľachtiteľským 

vinohradom, vysadeným v rokoch 1967-1968), Veltlínske zele-

né 2014 (neskorý zber, autochtónne víno, biele suché), Tramín 

červený 2013 (bobuľový výber, biele polosladké), ale aj výni-

močné víno s južanským naturelom DUNAJ NERONET 2014 

(neskorý zber, cuvée, červené polosuché) a DUNAJ 2015 (vý-

ber z hrozna, červené polosuché). Vína sú uskladňované v pô-

vodnej podzemnej pivnici s kapacitou až 450 000 l vyhĺbenej 

do andezitového podložia v hĺbke 6 – 12 m, s ročnou teplotou 

v rozsahu 12 - 14 °C. Červené vína v sudovej pivnici v sudoch 

s objemom až do 10-tisíc litrov. Súčasťou pivnice je aj fi remný 

archív. A nielen to. V rámci vinárstva Pivnica Orechová mož-

no v štýlovej a moderne vybavenej degustačnej „Hodovni“ - 

otestovať nielen najlepšie vína z Orechovej, ale aj tradičné regi-

onálne poctivé domáce gastronomické špeciality.

Epilóg
Vína z Pivnice Orechová sa predávajú najmä v rámci vý-

chodoslovenského regiónu, avšak stálym odberateľom ho vo-

zia severnou trasou cez Tatry a Žilinu až do Považskej Bystri-

ce. V malom množstve - skôr vďaka milovníkom vína - sa ich 

víno „rozcestovalo“ aj na Island, do Turecka, Kostariky, Číny 

a do Ruska. Vďaka svojej tvrdohlavosti a láske k vinohradníc-

tvu a vinárstvu sa tak snaží Pavol Michálek so svojimi najbližší-

mi spolupracovníkmi bez veľkých rečí, pátosu a bez typického 

imidžu a povesti „slovenského podnikateľa“ rozvíjať to, čomu 

pred dvadsiatimi rokmi hrozil zánik.

Viac informácií na: www.pivnicaorechova.sk. 

Text: Peter Škorňa; Foto: autor a Bohumil Šálek

„Sme hrdí na unikátnos  
niektorých vín, akými 

sú napríklad Tramín 
- hrozienkový výber 

z ro níka 2007. 
Jeho jedine nos  

a výnimo nos  spo íva 
v prírodnej cukornatosti 

hrozna, ktorá dosahovala 
pri zbere až 36° NM.“
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Absolútne súkromie
Ak vám nevyhovuje nakupovanie luxusných produktov 

pred očami mnohých ľudí, napríklad v obchodnom centre, 

a uprednostňujete nákup v súkromí, Boutique Briliant je urči-

te tou správnou voľbou. Po príchode zákazníka personál pre-

dajňu uzatvorí a venuje sa len jemu. Nejde pritom o žiadnu 

novú myšlienku, pretože takýto spôsob predaja kedysi dob-

rí klenotníci považovali za úplnú samozrejmosť. Značka Bri-

liant sa k tejto dobrej tradícii opätovne vracia. O tom, že 

tento spôsob predaja žne úspech, svedčí aj fakt, že v predvia-

nočnom období je predajňa takmer permanentne obsadená.

Pohodlný prístup
K špičkovým službám patrí aj špičková dostupnosť, a preto 

sa Boutique Briliant nachádza na lukratívnom mieste v cen-

tre Bratislavy. Pre absolútny nákupný komfort je k dispozí-

cii privátne parkovacie miesto priamo pred vstupom do pre-

dajne. Nemusíte sa teda obávať komplikácií pri parkovaní ani 

niekoľkominútovej púte cez nákupné centrum.

Zážitok pri nákupe
S dôrazom na pohodlie klientov prišiel Boutique Briliant 

s ideou „relaxu pri nakupovaní“. Vďaka tomu si môže-

te šperk vyberať so šálkou kávy v ruke. Tých, ktorí si chcú 

nakupovanie šperkov maximálne vychutnať, dozaista pote-

ší aj pohár kvalitného koňaku. Vďaka tomu, že spoločnosť 

Briliant si diamanty sama nakupuje na najstaršej diaman-

tovej burze v Antverpách, pripravená je aj zásoba belgic-

kej čokolády.

Kúpa kvalitného šperku, napríklad zásnubného prste-

ňa, väčšinou nie je spontánnou záležitosťou. Šperky býva-

jú spojené s významnými udalosťami v živote, zdôrazňu-

jú krásu a upevňujú vzťahy, sú nositeľmi dôvery, lásky či 

priateľstva. V minulosti bolo bežné, že ľudia mali svojho 

klenotníka, ktorého poznali niekedy aj celý život. K takejto 

fi lozofi i sa hlási aj Briliant. Tradície určite nepatria len do 

minulosti, niekedy ich stačí iba oživiť, dodať im moderné 

prvky a môže vzniknúť niečo skutočne unikátne. 

Súkromie, pohodlie a zážitok. Tieto tri slová definujú predajňu 
luxusných šperkov, Boutique Briliant Bratislava. Spoločnosť 
oživila históriou osvedčený predajný koncept a prispôsobila ho 
požiadavkám modernej doby. Čím je teda nákup v Boutique 
Briliant taký výnimočný?

PR LÁNOK
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Nakupovanie pre 

NÁRO NÝCH
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Boutique Briliant
Bratislava
Dunajská 5
811 08 Bratislava

Briliant.sk
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P
odľa Vladimíra Bottu, špecialistu značky Mer-

cedes-Benz na telematiku FleetBoard, súčasnou 

zlatou baňou sú dáta z vozidla, ktoré sa snímajú 

cez telematiku značky s hviezdou. „FleetBoard je 

často vnímaný iba ako nástroj na kontrolu vodi-

ča. Pritom ide možno len o desať percent potenciálu, ktorý 

ponúka,“ hovorí Botta. Na Slovensku máme zákazníkov vy-

užívajúcich FleetBoard, ktorí patria medzi najlepších vodi-

čov na svete. Dokazuje to ich pravidelné umiestňovanie na 

prvých priečkach FleetBoard Drivers League, v súťaži viac 

ako 20 000 vodičov z 23 krajín. Trinásty ročník sa začína už 

v máji a súťažiť sa bude o atraktívne ceny v kategóriách naj-

lepší vodič a tím na Slovensku i medzinárodne.

Výhody systému
Mnohí vedia, že zo systému FleetBoard sa dá vytvárať 

záznam jázd a času vedenia vozidla, analyzovať hospodár-

nosť prevádzky vozidla. Dá sa však tiež uľahčiť práca dis-

pečera pri sťahovaní pamäte tachografu i karty vodiča, kto-

rá sa nerobí manuálne vo vozidle, ale na diaľku. FleetBoard 

tiež poskytuje na diaľku možnosť tzv. „telediagnostiky“, 

prehľadu o technickom stave vozidla. Kým doteraz sa na-

príklad servis pripájal cez FleetBoard na pokazené vozidlo 

v teréne a diagnostikoval ho, najnovšie šiesta generácia jed-

notky FleetBoard, cez službu Mercedes-Benz Uptime doká-

že upozorniť na možné problémy proaktívne, teda aj v reál-

nom čase a dopredu.

Systém FleetBoard je možné tiež využívať na komuni-

káciu s vodičom alebo na zasielanie objednávok, stačí do-

vybavenie konzolou DispoPilot, ktorého verzia DispoPi-

lot Mobile umožňuje aj skenovanie čiarových kódov tovaru 

a zásielok. Toto zákazník často vie. Možno však menej, že 

FleetBoard možno prepojiť aj s inými systémami tretích 

strán, napríklad ekonomickým či skladovým softvérom. Ale-

bo využiť aj napríklad pri úhrade mýta v Maďarsku.

V dobe Jacka Londona a zlatej horúčky na Aljaške každý sníval nájsť 
na svojom pozemku ložiská zlata, aby zbohatol. Táto doba je síce 
dávno za nami, ale aj dnes máme pomyselné zlato na dosah.
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Dáta sú nerastným 
bohatstvom dneška

S konzolou DispoPilot možno tiež FleetBoard využívať 
na komunikáciu s vodičom alebo na zasielanie objednávok.
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Vzájomná komunikácia
Konektivita je za dverami a znamená, že vozidlá sú schop-

né komunikovať medzi sebou a budú pripravené na auto-

nómne riadenie a toho neoddeliteľnou súčasťou je aj systém 

FleetBoard - prepojenie sa bude podľa V. Bottu v budúc-

nosti čoraz viac rozširovať, a kto nebude mať tento systém 

priamo od výrobcu, veľa stratí, pripraví sa „o vlastné ložis-

ko zlata“. „Kedysi bol telefón len na volanie, dnes cez neho 

uhrádzame platby v banke, na čo využívame rôzne apliká-

cie. Podobne to je aj s telematikou. V minulosti sme z nej 

vytiahli možno iba spotrebu, v budúcnosti, najmä pomocou 

inštalácie rôznych aplikácií do smartfónu či tabletu, bude-

me môcť auto na diaľku napríklad aj skontrolovať, zdvihnúť 

si nápravu či zapnúť PTO,“ hovorí Vladimír Botta.

Prospešné aplikácie
Už v roku 2011 FleetBoard priniesol zákazníkom niekoľ-

ko užitočných aplikácií, pričom v septembri minulého roka 

predstavil na IAA 14 ďalších prototypov nových aplikácií 

s otvoreným dizajnom, ktoré sa postupne na webe FleetBo-

ard dostávajú k zákazníkom a do budúcna budú k dispozícii 

v pripravovanom FleetBoard Store. Aktuálne môžu zákazní-

ci využívať sedem rôznych aplikácií. Známou je FleetBoard 

Cockpit, z nových spomeňme napríklad SpaceSnap, ktorá 

umožní vodičovi odhadnúť miesto pre náklad v zostávajú-

com priestore úložnej plochy vozidla.

Samé dobré správy…
Dobrou správou pre majiteľov autoparkov je, že Fleet-

Board sa dá využiť nielen v truckoch, ale aj pri dodávkach, 

autobusoch, prípojných vozidlách, a to všetko aj pri iných 

značkách. „Máme klientov, ktorí nemajú ani jeden merce-

des, a pritom využívajú systém FleetBoard na získavanie 

údajov a tvorbu analýz z prevádzky vozidiel i diaľkové sťa-

hovanie údajov tachografu, takže už vlastne objavili vlastnú 

zlatú baňu,“ dopĺňa Vladimír Botta.

Text: Peter Záhorský; Foto: Daimler AG
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Systém FleetBoard sa dá využiť nielen v truckoch, ale aj pri dodávkach, 
autobusoch, prípojných vozidlách, a to všetko aj pri iných značkách.

Na trhu je v ponuke čoraz viac aplikácií 
pre PC a smartfóny, ktoré umožnia prehľadne 
využívať dáta získané z vozidla.
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1

A
ctrosy sme si vybrali pre náš vozidlový park 

po dôkladnom porovnaní s inými možnosťa-

mi a tiež pre tie najlepšie partnerské vzťahy 

s ich dodávateľmi,“ uviedol Nicola Torello, 

prezident spoločnosti TORELLO, pri ofi ciál-

nom odovzdávaní nových Actrosov v bratislavskom Merce-

des centre na Tuhovskej ulici. Ako sa nám priznal, sám za 

volantom kamiónov všetkých značiek odjazdil štyri desaťro-

čia a vie si medzi nimi určite dobre vybrať. Súhlasné pozi-

tívne stanoviská k transakcii zaujali i ďalší prítomní členo-

via rodinnej fi rmy TORELLO: Umberto a Antonio Torello. 

Ako posilu podnikateľských aktivít využijú nové vozidlá aj 

predstavitelia spoločnosti TN Logistica SK: Roco Loria, vý-

konný riaditeľ, a Roman Marcinka, operačný manažér pre 

import a export.

„S fi rmou TORELLO spolupracujem od roku 2013, naj-

novšia dodávka predstavuje zároveň najväčší kontrakt s tou-

to fi rmou, pričom predpokladáme, že bude zrealizovaná do 

konca roka 2017,“ informoval pri odovzdávaní jednej sku-

piny vozidiel z celkovej dodávky Mathias Kotte za koncern 

Daimler.

Text a foto: Peter Kresánek

„

Jedna z najväčších prepravných spoločností v SR (vyše 
550 registrovaných vozidiel): TN Logistica SK prevzala 
za účasti zástupcov svojej materskej firmy TORELLO 
a Daimleru časť z celkovej dodávky 206 nových vozidiel 
Mercedes-Benz Actros 1845 StreamSpace. 
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Vo ba významných: 
Actrosy
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1 Účastníci oficiálneho odovzdávania (zľava): Roco 
Loria, výkonný riaditeľ TN Logistica SK; Antonio 
Torello; Mathias Kotte, koncern Daimler; Nicola To-
rello, prezident spoločnosti TORELLO; Peter Ondriaš, 
riaditeľ predaja úžitkových automobilov spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia; Umberto Torello; Roman 
Marcinka, operačný manažér pre import a export TN 
Logistica SK.

2 Nicola Torello, prezident spoločnosti TORELLO, si 
za volantom jedného z nových Actrosov zaspomínal 
na svoje štyri odjazdené desaťročia. Z potravín, ktoré 
patria medzi hlavné prepravné komodity jeho firmy, 
konzumuje najradšej ryby a produkty mora.

3 Maketu kľúča (impozantnej veľkosti) od nových vozi-
diel prevzal (vľavo) Nicola Torello, prezident spoločnosti 
TORELLO. Odovzdáva mu ho Peter Ondriaš, riaditeľ 
predaja úžitkových automobilov spoločnosti Mercedes-
-Benz Slovakia. V pozadí Roman Marcinka, operačný 
manažér pre import a export TN Logistica SK.

4 Tešili sa i ďalší aktéri transakcie: Adriana Králiková, 
Mercedes-Benz finančné služby a Ján Šulek, vedúci 
predaja nákladných vozidiel Mercedes-Benz Slovakia.

5 Časť novej flotily TN Logistica SK s logami firmy 
TORELLO.

2

3 4

5
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Každoročne sa v čase najväčšej európskej výstavy 
young&oldtimerov Retro Classics v Stuttgarte koná aj stretnutie 
klubových redaktorov.
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Stretnutie klubových 
redaktorov v Stuttgarte

A
ko je zvykom, aj tentoraz dokázali predstavite-

lia Mercedes-Benz Classic prekonať očakávania 

všetkých zúčastnených. Hneď prvý deň bolo re-

daktorom predstavené najnovšie technologické 

centrum (Hala 63/4), zamerané na bezpečnosť 

osobných aj nákladných vozidiel Mercedes-Benz. Cieľom toh-

to projektu je posilniť pozíciu lídra v prémiovom segmente v ob-

lasti inovácií a bezpečnosti. Takou je aj odvážna vízia v podobe 

žiadnych dopravných nehôd. Pozitívom je pokles dopravných ne-

hôd v EÚ a USA, avšak opačný trend zaznamenáva Čína a India. 

Aj preto sa v Indii začal program vzdelávania obyvateľstva, ako 

správne použiť bezpečnostný pás, pričom na simulátore znázorňu-

jú náraz v rýchlosti 10 km/h bez použitia pásu. Za najkurióznejšiu 

situáciu označil bezpečnostný inžinier Matthias Struck prípad vy-

konávania crash testov Triedy E (W213). Keďže auto bolo vybave-

né systémom udržiavania jazdných pruhov Active Lane Keeping 

Assist, auto vybočilo z plánovanej dráhy na základe čiar na podla-

he a minulo tak prekážku, do ktorej malo naraziť.

Druhý deň boli redaktori informovaní o významných even-

toch, pripravovaných Mercedes-Benz Classic v roku 2017. Disku-

tovalo sa o téme ochrany značky a s ňou spojeným množstvom 

falošných a nebezpečných náhradných dielcov s označením 

Mercedes-Benz. Podľa prezentujúceho Dr. Petra Stiefela každé 

bezpečné vozidlo, ktoré sa skladá z množstva náhradných diel-

cov, tvorí dokonalý celok. Avšak v prípade, ak je niektorý z diel-

cov (brzdové platničky, ramená, disky, elektronické súčiastky 

a iné) nahradený falzifi kátom, dochádza k narušeniu integri-

ty daného konceptu, ktorý následne stráca svoj význam. Za prí-

klad uviedol požiar domu v USA, ktorý sa vznietil od Triedy 

S (W220). Po tom, ako bola náhrada škody určená spoločnosti 

Mercedes-Benz, technici preskúmali každú súčiastku na vozidle. 

Príčinu odhalili až röntgenovým zariadením pri kontrole elek-

tronickej súčiastky regulátora otáčok ventilátora. Zistili, že kon-

štrukcia dielca sa nezhodovala s originálnym, čím dokázali, že 

problém nebol spôsobený ich stranou, ale použitím práve neori-

ginálneho dielca.

Ďalšou časťou programu bola návšteva exhibície „EY AL-

TER“ v Mercedes-Benz Museum (otvorená do 30. 6. 2017). Na 

základe štúdie Univerzity v Brémach premiestnili tento kon-

cept do Stuttgartu, kde merajú fyzické, psychické, ako aj sociál-

ne zručnosti zábavnou formou. Cieľom konceptu je pomocou 

20 stanovíšť určiť, či je účastník mladý, alebo starý, bez ohľa-

du na skutočný vek. Výsledný certifi kát opisuje konkrétnu oso-

bu, a zároveň porovnáva účastníka s priemernými hodnotami 

rovesníkov. Ukončenie stretnutia sa zrealizovalo na výstave Re-

tro Classics. Návštevníci tu v 8 halách videli (a zároveň si mohli 

kúpiť) mnoho historických kúskov - od náhradných dielcov, bro-

žúr, modelov áut, motocyklov, až po autobusy či ťahače. 

Text: Dávid Hudáček; Foto: Daimler AG
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www.mercedes-benz.sk/vans

Okrem výhodnej ceny navyše získate:

• záruku na 3 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov,

• variabilitu pohonu: predný, zadný, 4x4,

• servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

Vito - všetko, čo ste si želali 
Cena už od 19 990 € bez DPH
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Jar pomaly klope na dvere, a to je najlepší dôvod na doplnenie a osvieže-
nie svojej výbavy o najnovšie „vychytávky“ hviezdnej kolekcie. Nakoniec, 
uznáte aj sami, že prechádzka prebúdzajúcou sa prírodou, či posedenie 
a občerstvenie sa v tôni lesa má svoje nezabudnuteľné a nenahraditeľné 
čaro. To sa znásobí, pokiaľ ostanete verní svojej životnej filozofii a nielen 
pri doprave, ale aj vo voľnom čase siahnete po doplnkoch, označených 
legendárnou a jedinečnou - trojcípou striebornou hviezdou... Text: SCG; Foto: Daimler AG

Znásobené 
nenahradite né aro
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Kompaktný dáždnik
Objednávacie číslo: B6 695 26 31
Cena: 40,24 € s DPH

Nôž Victorinox 
Objednávacie číslo: B6 695 34 10
Cena: 90,66 € s DPH
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Dámska bunda
Objednávacie číslo: B6 695 42 71
Cena: 161,24 € s DPH

Termoska Classic
Objednávacie číslo: B6 604 14 94

Cena: 40,24 € s DPH

Spací vak Mercedes-Benz
Objednávacie číslo: B6 695 80 83 
Cena: 90,66 € s DPH

Pánska košeľa TRUCKER
Objednávacie číslo: B6 787 11 22 
Cena: 60,41 € s DPH

Dámska taška Classic
Objednávacie číslo: B6 604 15 31
Cena: 24,10 € s DPH

Piknikový kôš Classic
Objednávacie číslo: B6 695  52 95

Cena: 100,74 € s DPH
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V
 jubilejnom dvadsiatom ročníku jedného 

z najprestížnejších ocenení, aké sa na Slo-

vensku udeľujú významným osobnostiam, 

bolo nominovaných celkovo 28 osobností. 

O nových laureátoch tohto ocenenia rozhod-

li odborné poroty a Veľká porota Krištáľového krídla, na 

čele s jej predsedom - predsedom družstva COOP Jednota 

Gabrielom Csollárom.

Mimoriadna cena
Mimoriadne ocenenie, o ktorom rozhoduje Veľká poro-

ta Krištáľového krídla, si prevzali Marián Varga a Andrej Glatz. 

V prípade Andreja Glatza, ktorému bola udelená cena ako 

manažérovi, športovcovi, diplomatovi a fi lantropovi, ide 

o jedného z najúspešnejších športovcov i manažérov záro-

veň, ktorý nezabúda ani na fi lantropiu. Počas svojej aktívnej 

kariéry v jazdeckom športe pozbieral za 35 rokov najviac ví-

ťazstiev v histórii Slovenskej republiky. Aj po skončení ak-

tívnej kariéry venuje rozvoju športového i rekreačného jaz-

dectva svoj čas aj energiu. Je nielen čestným členom SOV, 

ale takmer dvadsať rokov viedol Slovenskú jazdeckú fede-

ráciu, a jeho meno patrí neodmysliteľne k pretekom Grand 

Prix Bratislava. Toto všetko dokázal zvládnuť popri vedení 

jedných z najvýznamnejších obchodných spoločností v auto-

mobilovom priemysle spoločností Mercedes-Benz Slovakia 

a Motor-Car Group Bratislava - ktorého pôsobenie už dáv-

no presiahlo hranice nášho štátu. Ocenenie teda putovalo 

do správnych rúk. Aj pre nás - redakciu magazínu Hviezdy 

ciest, ako aj všetkých jeho spolupracovníkov je česť spolu-

pracovať s ním. Gratulujeme! 

Text: Majo Bóna, Peter Škorňa; Foto: archív Krištáľové krídlo

Dvanásť osobností slovenskej vedy, medicíny, 
hospodárstva, umenia a športu si 29. januára prevzalo 
ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2016 na veľkolepom 
a dôstojnom javisku Slovenského národného divadla. 

Prestížne 
ocenenie 
v správnych 
rukách
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DIZAJN, KVALITA A FUNKČNOSŤ SÚ TROMA PILIERMI, NA KTORÝCH STOJÍ BRITSKÁ ZNAČKA
HIGH. SPÁJA V SEBE ZNAKY VYSOKEJ MÓDY, KTORÉ SA PRELÍNAJÚ S MODERNÝMI

PRVKAMI. DIZAJNÉRKA ZNAČKY CLAIRE CAMPBELL PRÁVE PRETO DOSTALA PRÍVLASTOK
„MODERNÁ COUTOURIERKA“, O ČOM SA MÔŽETE PRESVEDČIŤ UŽ AJ NA VLASTNÉ OČI.

ZNAČKA HIGH TOTIŽ POTEŠÍ VAŠE MÓDNE ZMYSLY UŽ AJ NA SLOVENSKU.

 Pinko, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Met in Jeans  Michael Kors, Pierre Balmain, Armani jeans, Diesel  0907 945 393

KLASIKA S ODKAZOM
HAUTE COUTURE

Na Slovensku nájdete HIGH, spoločne so značkami Armani Jeans a Michael Kors, 
v multibrandovom butiku v obchodnom centre Optima Košice.
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P
les s prívlastkami

Operná a muzikálová diva Sisa, spievajúca 

v ôsmich svetových jazykoch, nazvala ples veľ-

kým. Medzi veľké patril ples i účasťou hostí. Ako 

tradične výnimočné podujatie, nielen hodnotným 

programom, s pohostením a nápojmi i odvozom hviezdnymi 

limuzínami domov v cene vstupenky, prilákal ples návštevní-

kov nielen z hlavného mesta, ale aj mimobratislavských…

Tohtoročný 13. Mercedes-Benz ples si zaslúži tiež 

prívlastok krištáľový. Ozvláštňovali ho nielen krištáľové lus-

13. ples značky s hviezdou začali jej zástupcovia Andrej Glatz 
a Stephan Andreas Kröl príhovormi a Sisa Lelkes Sklovska 

áriami. Mercedes-Benz ples v zaplnenej sále hotela DoubleTree 
by Hilton Bratislava si opäť užívali i fanúšikovia tejto značky.  
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Pod krištáľovými lustrami hotela žiarila Trieda E a GLC kupé.  
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tre či zrkadlá v hoteli DoubleTree by Hilton, ale aj dvaja oce-

není s Krištáľovými krídlami: Andrej Glatz a frontman NO 

NAME: Igor Timko.

Jednotka zo všetkých
Igor Timko sa pri vystúpení skupiny NO NAME úprimne 

zdôveril s tým, ako sa na hviezdny ples tešil. O to viac, že ako 

uviedol: „Automobilku značky Mercedes-Benz považujem za 

jednotku spomedzi všetkých výrobcov vozidiel. I vďaka dlho-

dobým skúsenostiam s jej modelmi Sprinter. Rád jazdím už 

s piatym Sprinterom značky s hviezdou.“

Výber z najobľúbenejších
Postupne sa v hlavnej sále vystriedali i ďalší účinkujú-

ci: skupina Happyband orchestra a tanečný súbor a ško-

la Dance Cool Crew Katky Štumpfovej, ako aj DJ Mirec. 

Ples kulminoval. „Čo sa stane, keď ju pobozkám?“ pýtal 

 73

Nebratislavskí hostia: Ján Dlhopolec, 
riaditeľ hviezdneho zastúpenia Zvolen. 

Sisa Lelkes Sklovska.

Ples otvorili: Stephan Andreas Kröl, Andrej Glatz a Kvetka Horváthová.
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Priatelia koní pod kapotou i na kolbišti: Peťo „Džibro“ Baričič a Robo Pál.

Pavol Hammel a jeho spoluúčinkujúci Juraj Burian.

Krištáľovú výhru si z plesu odniesol Karol Kállay junior.
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sa a spieval skladateľ, gitarista a hudobný producent Paľ-

ko Hammel a spolu s ním celý tanečný parket. Neutícha-

júci kolotoč výberu z najkrajších a najobľúbenejších piesní 

slovenských i zahraničných tvorcov, striedaný tanečný-

mi kreáciami, ktorý so šarmom a vtipom uvádzala Kvet-

ka Horváthová, pokračoval. Zábava trvala až do neskorých 

nočných (či skorých ranných) hodín.

Priaznivcom hviezdnych tátošov
Vo vstupnej sále hotela hostí plesu zaujali, v odtieňoch 

bielej a čiernej farby vystavené, Trieda E sedan a Trieda C 

kupé. Popri obdivovateľoch či užívateľoch ďalších tátošov 

štvorkolesových – oceľových, nechýbali na plese ani priatelia 

hviezd štvornohých - živých. V lete sa môžu opäť spolu s ďal-

šími návštevníkmi stretnúť, v dňoch 4. až 6. augusta, na 52. 

GRAND PRIX CSI3*-W Bratislava 2017. 

Text a foto: Peter Kresánek

Manželia Majskí v krištáľovom zrkadle Achilleasa Sdoukosa. 

Len na plese hviezd: Mercedes torta.

Igor Timko a NO NAME.  

Dance Cool Crew: 
popri klasických zatancovali 

i moderné kreácie.

Zaplnená hlavná sála DoubleTree by Hilton. 
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S
amozrejme, že značka Mercedes-Benz by nemoh-

la dosiahnuť v roku 2016 svoj najúspešnejší rok 

bez ľudského faktora. Bez neho, a predovšetkým 

jeho profesionálnych služieb a prístupu k zákaz-

níkom by nebolo možné predať až 3 063 osob-

ných vozidiel, 661 nákladných áut, 865 transportérov, 

49 autobusov, 6 Unimogov, 42 kusov Triedy G a 1 519 jaz-

dených vozidiel. 

Aj preto sa práve tatranské stretnutie stalo vhodnou plat-

formou na ocenenie tých najlepších z najlepších a to tak 

Zasnežený kolorit Vysokých Tatier vytváral už pri príchode 
na celoslovenské podujatie pre všetkých obchodných zástupcov 

a importéra značky Mercedes-Benz na Slovensku - 
StarAwards - dôstojnú a slávnostnú atmosféru. 
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StarAwards 
ocenenie najúspešnejších

SVET MERCEDESU
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v oblasti predaja, ako aj v oblasti obchodných zastúpení 

a jednotlivcov.

Ako v rámci večera uviedol na margo ocenených gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Andrej 

Glatz: „Produkt je daný, ten nevieme ovplyvniť. Čo vie-

me ovplyvniť - sú služby a ľudia, ktorí vytvárajú vzťah zá-

kazníkov k našej značke. Ak všetko dobre funguje, potom 

sa dajú dosiahnuť takéto čísla“. Okrem 14 individuálnych 

ocenení si pätnáste za „Najlepšie obchodné zastúpenie“ na 

Slovensku prevzala konateľka spoločnosti Motor-Car Ban-

ská Bystrica JUDr. Katarína Filipová. 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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Názov kategórie Nominanti

Najlepší vedúci skladu Dalibor Noga Motor-Car Žilina 

Najlepší predajca finančných služieb úžitkových vozidiel Martin Bačko Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca špeciálnych vozidiel a autobusov Andrej Beňa  Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca nákladných vozidiel Milan Šišolák Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca jazdených vozidiel Dávid Kucirka Motor-Car Košice

Najlepší predajca finančných služieb nákladných vozidiel Milan Šišolák Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší vedúci servisu Andrej Dobo Motor-Car Trenčín

Najlepší predajca osobných vozidiel Adrián Bresťák Motor-Car Nové Zámky

Najlepší servisný poradca Martin Kubíček Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca úžitkových vozidiel Radoslav Kodrík Motor-Car Trenčín

Najlepší predajca finančných služieb osobných vozidiel Andrej Druga Motor-Car Bratislava

Najlepší nováčik roka Simona Geregová Motor-Car Bratislava

Najlepší marketér roka Miroslava Frankovská Motor-Car Košice

Najlepší vedúci predaja osobných vozidiel Oliver Kobetič Motor-Car Košice

Najlepšie zastúpenie Motor-Car Banská Bystrica
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S
poločnosti vyrábajúce smart televízory každý rok 

predstavujú najrôznejšie inovácie, ktorými posúva-

jú level domácej zábavy ešte vyššie. Inak to nie je ani 

tento rok. Jedna inovácia však prekonáva všetky, kto-

ré boli doteraz na trhu. Tým je Samsung QLED TV 

s jeho jedinečným zobrazovaním farieb, aké tu doteraz nebolo.

Všetky farby sveta
Nástupom televízorov QLED sa úspešne riešia predchádzajú-

ce nedostatky a problémy, ktoré limitovali pôžitok zo sledovania 

televízie, a zároveň sa novo defi nuje ich základná hodnota. Uni-

kátny QLED TV vie ako prvý na svete zobraziť až 100 % objem 

farieb, čiže všetky farby spektra tak, ako ich bežne vidíme okolo 

seba. A to aj pri maximálnom jase obrazovky, keď dokáže zachy-

tiť aj tie najjemnejšie odchýlky v jasnosti farieb, čo tradičný 2D 

farebný priestor dokáže len veľmi ťažko. Preto je rozdiel v kva-

lite zobrazenia badateľný už pri letmom pohľade pri porovnaní 

s konkurenčnými zobrazovacími technológiami na trhu.

Unikátna technológia
QLED TV stavia na zdokonalenej technológii Quantum 

Dot, ktorá predstavuje revolučný pokrok v oblasti úspory svet-

PR

78 

revolúcia 
v televízoroch
Smart televízory prešli za ostatné roky veľkými zmenami. 
Tento rok však nastala jedna z najväčších, 
ktorá zmení budúcnosť televízorov. 

Nový nástenný držiak prichytí televízor ešte tesnejšie
 k stene a vytvára dojem zaveseného obrazu.
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la, stability a širšieho farebného spektra. Inovovaný panel Qu-

antum Dot je zložený z anorganických kryštálov z kovových 

materiálov, ktorý rieši všetky hlavné aspekty kvality obrazu 

vrátane zorného uhla, objemu farieb, jasu a výrazného kontras-

tu. Preto je dojem zo sledovania fi lmov na ňom skutočným zá-

žitkom a pripomína realitu. Zároveň k špičkovému diváckemu 

zážitku prispieva aj fakt, že QLED TV úroveň výkonnosti po-

skytuje bez ohľadu na to, kde sedíte. Z ľubovoľného uhla mô-

žete sledovať konzistentné farby a rovnako kvalitný obraz.

Všetko pod palcom
Zmenami prešiel aj rozšírený Samsung Smart Hub, ktorý je 

ešte intuitívnejší a ucelenejší. Zdokonalený diaľkový ovládač 

Samsung One teraz podporuje viac zariadení a ponúka mož-

nosť hlasového ovládania rôznych smart funkcií. Ak si navy-

še stiahnete najnovšiu verziu Smart View App dostupnú pre 

mobilné zariadenia s OS Android alebo iOS, môžete využívať 

vlastný personalizovaný Smart Hub prispôsobený vlastným po-

trebám.

Jeden kábel stačí
QLED TV však predstavili aj nové originálne dizajnové prv-

ky, ktoré sa hodia do každej domácnosti – bez ohľadu na este-

tiku interiéru alebo rozmiestnenie nábytku. Úplne nový spôsob 

prepojenia Invisible Connection rieši problém nevzhľadných 

káblov a „neporiadku“ okolo televízora. Teraz je vďaka nemu 

možné usporiadať vlastný priestor vďaka jedinému optickému 

káblu, ktorý spája všetky zariadenia, a oživuje tak priestor obý-

vacej izby vybavený veľkým množstvom elektroniky.

Umenie treba vystaviť
K dispozícii je tiež unikátny nástenný držiak „No Gap Wall-

-mount“, ktorý televízor pridržiava pri stene tesnejšie než ke-

dykoľvek predtým, a zároveň je jeho montáž možné zvládnuť 

v priebehu 15 minút. Televízor tak pôsobí ako zavesený obraz. 

Pre tých, ktorí nechcú televízor vešať na stenu, Samsung navr-

hol aj rad štýlových stojanov. Jedným z nich je Studio Stand 

navrhnutý v štýle maliarskeho stojanu, ktorý je ideálnym do-

plnkom pre všetky priestory s umeleckým nádychom. Naopak, 

stojan Gravity Stand umožňuje s televízorom jednoducho ma-

nipulovať a nastaviť si ho do optimálneho uhla. Na slovenskom 

trhu sú Samsung QLED TV k dispozícii v radoch Q9, Q8 

a Q7 s uhlopriečkami od 49 do 88 palcov. 

Text a foto: Samsung
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Stojan Studio Stand pozdvihuje obrazovku na úroveň umeleckého diela.

Stojan Gravity Stand umožňuje jednoduchú manipuláciu pre optimálny uhol.
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Štúdio SND, Bratislava
Inscenácia – historická revue – je vý-

bornou príležitosťou dozvedieť sa viac 

o rode Esterházyovcov, či o našich de-

jinách spojených s monarchiou. Hra 

voľne nadväzuje na Madáchovu kla-

sickú drámu Tragédia človeka, keď-

že v jej úvode Pán a Lucifer uzavrú 

novú stávku. Dejiny rodu Esterházy-

ovcov patria rovnako do maďarskej 

ako slovenskej histórie. Zvláštna cesta 

do vzdialenej i blízkej minulosti stred-

nej Európy je tak jedinečne okorene-

ná duchaplným a paradoxným ester-

házyovským slovným humorom, pre 

ktorý jeho knihy dnes milujú čitatelia 

vlastne už na celom svete. Hra sa volá 

podľa piesne Janis Joplin, ktorá tvo-

rí aj pointu inscenácie. Je to smiech 

z konca pesničky, ktorý vyjadruje aj 

úzkosť, aj radosť, aj nádej… Bola to 

obľúbená pieseň Pétra Esterházyho. 

A aj rezignovaného boha z hry…

Štadión Pasienky,
Bratislava
Anglická kapela Depeche Mode bola síce 

založená už pred tridsiatimi siedmimi rok-

mi, ich hudobné a najmä zvukové maj-

strovstvo za tento čas nestratilo nič na svo-

jej kvalite a výnimočnosti. Dave Gahan, 

Martin Gore a Andy Fletcher budú v rám-

ci Global Spirit Tour hrať pre vyše 1,5 mi-

lióna fanúšikov v 32 mestách a 21 kra-

jinách naprieč Európou. Popri Paríži, 

Berlíne či Moskve opäť zavítajú aj do Bra-

tislavy, kde svoj hudobný štýl, pre ktorý je 

najvýstižnejšie pomenovanie synthrock, či 

tiež aj synthpop, predvedú už 20. mája na 

bratislavských Pasienkoch. Počas koncertu 

táto hudobná legenda odohrá okrem skla-

dieb z nového albumu Spirit, pravdepo-

dobne aj nesmrteľné hity, akými sú Dream 

On, I Feel You, Just Can’t Get Enough, 

Policy Of Truth, Everything Counts, Hea-

ven, Never Let Me Down, Personal Jesus 

či majstrovské dielo - En-

joy The Silence.

Opera SND, Bratislava
Premiéra novej inscenácie opery Arsil-

da od talianskeho barokového génia An-

tonia Vivaldiho je osobitným projektom, 

na ktorom spolupracuje SND s viace-

rými zahraničnými divadlami, s Grand 

Theatre de Luxembourg, s Opéra Royal 

de Versailles, Opéra de Lille a so Théâtre 

de Caen. Svojím významom inscenácia 

výrazne presahuje užší rámec pôsobnos-

ti našej prvej opernej scény, keďže ide 

o prvé scénické predvedenie barokového 

hudobno-dramatického diela s orches-

trom hrajúcim na replikách starých 

hudobných nástrojov a so sólista-

mi špecializujúcimi sa na interpre-

táciu starej hudby na Slovensku 

vôbec. Výnimočnosť dodáva projek-

tu i skutočnosť, že ide o novodo-

bú svetovú premiéru maj-

strovskej Vivaldiho opery, 

ponúkajúcu dielo navyše 

v jej pôvodnej, nikdy neu-

vedenej podobe.
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Galéria Nedbalka,
Bratislava
Galéria Nedbalka vo svojich priesto-

roch hostí až do polovice júna vyše 

65 diel - grafík a aj obrazov - reprezen-

tatívny výber z tvorby Albína Brunov-

ského, nazvaný aj Záhrada snov. Vysta-

vené grafi cké listy a obrazy vyjadrujú 

zhmotnený výraz vnútorného stavu – 

fantazijný realizmus pozostávajúci z „ar-

chetypov“ života (človek a príroda, život 

a smrť, tajomstvo a poznanie). Prelína 

sa v nich skutočné s nadreálnym, pred-

stava so skutočnosťou, poznané s nezná-

mym, ríša tvarov so zakódovaným sys-

témom myšlienok, ktoré treba odtajniť. 

Brunovského vklad do imaginatívne-

ho umenia v Európe prerástol hranice 

Slovenska a stal sa jeho autentickou sú-

časťou. Jeho maliarska tvorba vykazuje 

osobité znaky - technické a technologic-

ké možnosti práce s farbou, uplatňova-

nie jednotlivých farebných vrstiev a la-

zúr a spôsob, akým pracuje s farbami 

na pevnej drevenej podložke.
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AEGON Aréna NTC, 
Bratislava
Kultová kapela oslávi svoje 20. výro-

čie veľkolepým svetovým turné, pri-

čom medzi zastávkami nebude chýbať 

ani naša krajina. Práve v nej - v ne-

deľu 25. júna odohrá Placebo kon-

cert, v rámci ktorého zaznejú aj kulto-

vé hity, akými sú Every You Every Me, 

Black-Eyed, či The Bitter End. Placebo 

má na konte osem albumov, vrátane 

najnovšej kompilácie A Place For Us 

to Dream. Londýnska formácia, ktorá 

už dve dekády patrí k špičke alternatív-

nej scény, hrá aj na aktuálnych koncer-

toch to najlepšie zo svojej tvorby, pri-

čom do setlistu sa dostali aj skladby, 

ktoré hudobníci dlho nehrávali. Origi-

nálny zvuk tvorí kapela vďaka inšpirá-

ciám v glam rocku, gothic rocku, ale 

aj v britpope. Poznávacím znamením, 

ktoré dáva každej skladbe charakteris-

tickú pečať skupi-

ny Placebo, je 

nezameniteľ-

ný hlas Bria-

na Molka.
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Hospodársky výsledok spoločnosti Daimler v roku 2016 

vzrástol na rekordných 8,8 (z 8,7 v roku 2015) miliardy eur. 

Obrat sa zvýšil o tri percentá na 153,3 miliardy eur. Priaz-

nivé výsledky dosiahla spoločnosť aj vďaka 5 % medziročné-

mu zvýšeniu odbytu - prvýkrát na približne tri milióny vo-

zidiel. Výrazný rast dosiahla najmä divízia Mercedes-Benz 

Cars (+10 %) a tiež Mercedes-Benz Vans (+12 %). „V odbyte, 

obrate a v hospodárskom výsledku dosiahol Daimler v roku 

2016 viac ako kedykoľvek predtým. Čo je však rovnako 

dôležité: v doposiaľ najlepšom roku histórie našej spoloč-

nosti sme súčasne rozbehli najväčšiu zmenu v spoločnosti 

Daimler. Položili sme základy smerovania smerom k elek-

tromobilite a vytvárame spoločne so zamestnancami novú 

kultúru spolupráce,“ zdôraznil Dr. Dieter Zetsche, predseda 

predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz 

Cars. Optimistické sú aj ďalšie prognózy Daimleru, podľa 

ktorých by mal v roku 2017 celosvetový dopyt po osobných 

vozidlách pokračovať v miernom (o 1 – 2 %) raste, a tak sa aj 

odbyt a obrat koncernu Daimler podarí v roku 2017 celko-

vo mierne zvýšiť.

Mercedes-Benz celosvetovou jednotkou medzi výrobcami 
v segmente prémiových vozidiel
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Najlepší rok 
v histórii Daimleru

V cene osobných vozidiel 
Mercedes-Benz je zahrnuté:

Havarijné a povinné zmluvné 
poistenie na 3 roky od spolo nosti
Allianz - Slovenská pois ov a, a. s.

Mobilo 
- záruka mobility

Od 6 rokov alebo od 160 000 km práca 
pri údržbe vozidla zadarmo a originálne 
náhradné dielce za férové ceny

Pri údržbe vozidla do 6 rokov 
alebo do 160 000 km
práca a náhradné dielce zadarmo

24-hodinová 
pohotovostná služba

Možnos  pred ženia záruky
až na 6 rokov

Zna kové 
financovanie

www.mercedes-benz.sk/benefity

SVET MERCEDESU

Mercedes me connect

connect

O tom, že hviezdy patria k sebe, nás presvedčil aj džen-

tlmen starej školy, slovenský jazdec rely a pretekov auto-

mobilov do vrchu, viacnásobný majster Slovenska a Čes-

kej republiky - a v roku 2014 aj absolútny majster Slovenska 

v pretekoch automobilov do vrchu - Igor Drotár. Táto pre-

tekárska legenda a hviezda sa tak zahľadela do štvorko-

lesovej striebornej hviezdy, výsledkom čoho bol nedávny 

„vzájomný sobáš“, keď si v priestoroch spoločnosti Motor 

- Car Prešov povedal ako zástupca fi rmy DROTÁR Auto-

šport, s. r. o., spoločné „áno“ s dočervena sa pýriacim 

Mercedesom-Benz CLA 180…

Hviezdny zákazník striebornej hviezdy
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 Teraz za zvýhodnenú cenu

 2 299 €  s DPH

+  6 rokov alebo do 160 000 km 
servis v cene vozidla

+  3 roky havarijné a povinné 
zmluvné poistenie

Balík extra výbavy v hodnote až 6 900 € s DPH

Trieda C sedan a kombi

Ponuka sa vzťahuje na všetky typy Triedy C sedan aj kombi okrem modelov Mercedes-AMG C 63/C 63 S. 

Viac informácií o dobe platnosti ponuky na www.mercedes-benz.sk.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 10,9 – 3,9/6,5 – 3,4/8,1 – 2,1 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 185 – 48 g/km. Ilustračné foto.
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