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iste mi dáte za pravdu, keď napíšem, že Mercedes-Benz 

je lídrom a neoddeliteľnou súčasťou nielen v oblasti 

technologických inovácií, ale aj v udávaní smeru, kto-

rým sa bude uberať mobilita budúcnosti. Nakoniec, 

svoje výnimočné postavenie, ktoré charakterizuje au-

tenticita, odvaha, tvorivosť a silná individualizácia, 

s dôrazom na ekologický aspekt, demonštrovala „strie-

borná hviezda“ aj na nedávnom Medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte (IAA). A to nielen sve-

tovými premiérami štyroch koncepčných vozidiel, ale celkovou fi lozofi ou mobility ako takej.

Prežívame neopakovateľné okamihy zmien a technologickej renesancie. Klasické pohony vozi-

diel dnes vďaka novým technológiám zdokonaľujeme do takej miery, že dokážu svojou vysokou 

efektívnosťou účinne prispieť k ochrane klímy. Hmatateľným výsledkom emisného pokroku je aj 

fakt, že koncern Daimler investuje do zlepšovania dieselovej technológie až tri miliardy eur. Aj 

vďaka tomu sú súčasné turbodieselové motory vyrábané najmodernejšími technologickými systé-

mami a vybavené takými fi ltrami pevných častíc, že sa to výrazne odráža na pozitívnych hodno-

tách ekologických ukazovateľov.

Značka, ktorá dala svetu pred vyše stotridsiatimi rokmi prvý automobil, formuje aj jeho budúc-

nosť. Najmarkantnejším prejavom tohto procesu je znižovanie emisií prostredníctvom inovatívne-

ho pohonu v novovyvinutých vodíkových palivových článkoch - skombinovaných s technológiou 

elektrického pohonu z akumulátora; postupná realizácia fi lozofi e zdieľanej urbánnej autonómnej 

mobility, či uvádzanie konceptu modernej inteligentnej elektrickej mobility Mercedes-Benz (EQ) 

do praktického života.

Milí čitatelia,

držíte v rukách jesenné číslo vášho magazínu a ja verím, že tak, ako to bolo doposiaľ, si v ňom 

nájdete nielen odpoveď na mnohé vám doposiaľ nezodpovedané otázky, ale predovšetkým nové 

inšpirácie a výzvy. Príjemné čítanie…

S úctou

Andrej Glatz

Vážení 
priatelia,
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Kým iní predstavujú hypercary, Mercedes-AMG techniku 
a technológiu monopostu F1 na bežné cesty. Nech sa páči, 
k pocitom Lewisa Hamiltona za volantom sa priblížite jedine 
za volantom unikátneho Mercedesu-AMG Project One.
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N
ajprv čísla. Dynamické parametre vám vy-

razia nielen na papieri, ale aj v skutočnos-

ti dych. Z 0 na 200 km/h to zvládne Project 

One za menej ako šesť sekúnd, maximálna 

rýchlosť je vyše 350 km/h. Tak len pre po-

rovnanie Bugatti Chiron potrebuje na dosiahnutie dvoj-

stovky o pol sekundy viac. A ak je fyzika vašou záľubou, 

zistíte, že obrusovanie desatín sekundy pri akcelerácii je 

mimoriadne náročné z konštrukčného hľadiska.

Podobne ako transplantácia techniky F1 do bežného ci-

vilného auta, ktoré má techničák. Ak zájdeme do minu-

losti, nájdeme zopár príkladov superšportov, ktoré mali 

agregát z F1, no to bolo v časoch, keď pod kapotou mo-

nopostov pracovali vysokootáčkové dvanásťvalce. Tak-

že operácia bola pomerne ľahká. V aktuálnej hybridnej 

dobe je však technológia natoľko komplikovaná, že tím 

Mercedes-AMG Petronas bol tri roky dominantným tí-

mom. A presne o radosť z tejto dominancie sa chce Mer-

cedes-AMG podeliť so zákazníkmi. A možno už aj usúdiť, 

že sa podelil, napokon všetkých 275 kusov je už beznádej-

ne vypredaných. Nás môže tešiť fakt, že jeden kus mieri 

aj na Slovensko.

Srdce a svaly
Základným kameňom je šesťvalec s opticky skromným 

objemom 1,6 litra, zato s maximálnymi otáčkami astrono-

mických 11 000 otáčok za minútu. Jediným rozdielom toh-

to motora sú otáčky, v monoposte F1 točí tento motor až 

15-tisíc otáčok, cestný automobil je obmedzený kvôli život-

nosti. Na druhej strane systémový výkon prekračuje hrani-

cu tisíc koní, čo je presne toľko, ako má k dispozícii Lewis 

v kvalifi kačnom nastavení.

Inžinieri AMG sú hrdí aj na jeden nepatrný technický 

rekord. Účinnosť spaľovacieho motora je 40 percent, čo je 

pri takto komplikovanom a navyše aj prepĺňanom motore 

malý technický zázrak. Alebo skôr dôkaz toho, že v Brixto-

ne veľmi dobe vedia, čo robia. Ak sa pýtate, prečo v Brix-

tone, a nie v Affalterbachu, tak preto, lebo tam sa produ-

kujú motory do monopostov Valtteriho a Lewisa.

Celkovo dopujú spaľovací motor až štyri elektromotory, 

mercedes amg project one.indd   8mercedes amg project one.indd   8 4. 10. 2017   10:19:254. 10. 2017   10:19:25
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pričom jedno turbodúchadlo je zároveň generátorom prú-

du. Počas čiastočného zaťaženia nabíja batérie, ak šliapne-

te na plyn, generátor začne okamžite dopovať turbo napä-

tím, vďaka čomu má turbo šesťvalec rýchlejšie reakcie na 

stlačenie plynu než atmosférický osemvalec. Tento systém 

je vlastne tepelným generátorom prúdu MGU-H. Ďalší elek-

tromotor je napojený na kľukový hriadeľ a poskytuje do-

datočný výkon 160 koní. A nesmieme zabudnúť ani na dva 

elektromotory na prednej náprave, ktoré poháňajú separát-

ne každé jedno koleso. Pomáhajú tak nielen pri akcelerácii 

a vektorovým rozdelením krútiaceho momentu aj v zákru-

tách, ale v čisto elektrickom režime darujú hypercaru 25 ki-

lometrov bezemisnej prevádzky. Šliapnite na karbónové 

brzdy a až 80 percent brzdnej sily môže byť rekuperovaných 

a následne využitých pri akcelerácii. Novodobá koncepcia 

AMG ultra efektívny znamená hyper rýchly.

Kamufláž
Extrémne komplikovanú techniku maskuje nádhernou 

karosériou hyper športu. Vzadu nechýba ani aerodynamic-

ká brzda a celok nám môže pripomínať špeciály LeMans 

z raných deväťdesiatych rokov. Originálna je aj dvojfareb-

ná karoséria s identickým lakovaním, ako má F1. Čierna 

farba kryje aerodynamické prvky, strieborné časti sa posta-

rajú o čistú estetiku tvarov.

Jazda? Zvolíte si režim a idete. K dispozícii je už spo-

mínaný čistý elektrický režim, hybridný a nechýba ani 

kvalifi kačný. Zaujímavosťou je fakt, že si môžete deak-

tivovať stabilizačný systém, no to odporúčame iba v prí-

pade, ak vaše iniciály obsahujú písmená L a H. Zároveň 

dodávame, že v nastavení ESP Sport si môžete užiť drif-

tovanie v bezpečnom režime. Inak povedané, elektronika 

vás zachráni skôr, než by ste sa stali neželaným hrdinom 

internetu. Namiesto toho sa v sprievode dvoch disple-

jov, páčok na volante budete cítiť ako skutočný pretekár. 

A v podstate ním aj budete, napokon technika aj techno-

lógie sú prevzaté z F1. Jednoducho to, čo Mercedes-Benz 

sľúbil pred pár rokmi, aj dodržal. Ale na to sú jeho klien-

ti už zvyknutí. 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG
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Pokra ovanie 
elektroofenzívy
To, aké sú možnosti realizácie stratégie EQ v triede 
kompaktných vozidiel, predstavila značka Mercedes-Benz 
na koncepte vozidla s atletickými tvarmi a s elektrickým 
pohonom - Mercedes-Benz EQA.

mb concept eqa1final.indd   10mb concept eqa1final.indd   10 4. 10. 2017   10:38:204. 10. 2017   10:38:20



 11

K
eďže do roku 2022 bude mať divízia Merce-

des-Benz Cars na trhu viac ako desať plne 

elektrických vozidiel, je len prirodzené, že 

vo Frankfurte prezentovaný koncept, vyba-

vený dvoma elektromotormi (na prednej aj 

zadnej náprave) s dynamiku zabezpečujúcim  systémovým 

výkonom vyše 200 kW, je dôstojným členom rodiny vozi-

diel, a zároveň predvojom elektroofenzívy v podobe emoč-

nej a inteligentnej technológie EQ. V koncepte použitý 

stály náhon na všetky kolesá (rozdeľovaním momentu na 

prednú alebo zadnú nápravu) umožňuje zmenu charakte-

ristiky jazdy. Dva jazdné programy Šport a Šport plus (zo-

brazujúce sa na jedinečnom virtuálnom paneli na mieste 

masky chladiča) poskytujú rôzne rozdeľovanie momentu 

medzi prednú a zadnú nápravu, čím umožňujú individuál-

ny výber charakteristiky jazdy. V jazdnom programe Šport 

virtuálna maska chladiča zobrazuje vodorovne uložené tle-

júce krídlo, v režime Šport plus zase zvislé lamely v štýle 

masky chladiča Panamericana. Koncept EQA možno nabí-

jať indukčne alebo z nabíjacej skrinky a je pripravený aj na 

rýchle nabíjanie, pričom jeho dojazd je približne 400 km, 

v závislosti od inštalovanej kapacity akumulátora.

Jednoduchosť a čistota
Pre Mercedes-Benz EQA je typickým rysom jeho dizaj-

nová fi lozofi a zmyselnej čistoty: prelisy aj línie sú výraz-

ne jednoduchšie. Príkladom nového elektrického vzhľadu 

je technológia svetiel s laserovými vláknami. Aktívne lase-

rové médium je zabudované v strede optického svetelného 

vodiča. Nápadný špirálový svetelný znak vizuálne pripomí-

na medené vinutie elektromotora a animáciou zároveň vi-

zuálne znázorňuje elektrické impulzy, čím signalizuje myš-

lienku elektrifi kácie. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Z
 technického hľadiska je absolútnou samozrejmos-

ťou kabrioletu pri prémiovej Triede E komplex-

ná integrácia smartfónu s bezdrôtovým nabíjaním 

a s funkciou kľúča, širokouhlý kokpit, ako aj naj-

novšie asistenčné systémy. Športovo-luxusný záži-

tok z jazdy garantujú výkonné a efektívne benzínové a dieselové 

motory, po prvý raz k dispozícii aj v kombinácii so stálym poho-

nom všetkých kolies 4MATIC. Všetky modely nového kabriole-

tu sú sériovo vybavené deväťstupňovou automatickou prevodov-

kou 9G-TRONIC. Dynamický charakter kabrioletu 

zvýrazňuje podvozok DIRECT CONTROL znížený 

o 15 milimetrov.  Na želanie je dodávaný aj nízko uložený pod-

vozok s DYNAMICKÝM OVLÁDANÍM POHYBU KAROSÉ-

RIE a s nastaviteľným tlmením, pri ktorom sa prepínačom systé-

mu DYNAMIC SELECT mení tlmiaci účinok.

Čaro dizajnu
Puristický dizajn zvýrazňuje povrch vozidla s jedno-

duchšími líniami a so zmyselnými tvarmi. Prevedenie 

kabrioletu je spaľujúce a chladné zároveň, reprezentuje 

krásu a inteligenciu vozidla, čím tvorí jeho osobitý a svoj-

rázny celkový vzhľad – predovšetkým v momente otvore-

nia sklápacej strechy.

Celoročné vozidlo
Látková plnoautomatická sklápacia strecha je k dispo-

zícii v tmavohnedej, tmavomodrej, tmavočervenej alebo 

čiernej farbe. Jej viacvrstvová štruktúra s prepracovanou 

zvukovou izoláciou znižuje hluk vetra, jazdný zvuk a za-

bezpečuje teplotný komfort počas celého roka. Maximál-

ny komfort počas jazdy s otvorenou strechou zabezpečuje 

automatický systém vetrolamu AIRCAP (vyvinutý výluč-

ne pre kabriolety značky Mercedes-Benz) a vyhrievanie pre 

oblasť hlavy AIRSCARF.

Pohodlie a komfort
Aby sa vodič počas jazdy zbytočne nezaťažoval ovládaním 

združeného prístroja multimediálneho systému, má k dispozí-

Luxus 
pod holým nebom

Modelová rodina vozidiel Mercedes-Benz Triedy E sa rozrástla 
o nového potomka – otvorený štvormiestny kabriolet, ktorý 
so svojou klasickou látkovou sklápacou strechou v sebe spája 
nielen puristický, zmyselný dizajn, ale aj veľkorysý komfort, 
znásobený najmodernejšou technikou.

e cabrio2-final-final.indd   12e cabrio2-final-final.indd   12 4. 10. 2017   10:33:274. 10. 2017   10:33:27



cii hlasový ovládač LINGUATRONIC. Okrem neho aj dotyko-

vé ovládanie na volante, ovládač na stredovej konzole či tlačidlá 

s priamym prístupom. Neodmysliteľnou súčasťou interiéru sú 

aj štyri luxusné sedadlá s avantgardným športovým dizajnom. 

Ich výrazným prvkom sú mohutné bočné vankúše a tvarovo in-

tegrované opierky hlavy. Komfort pre cestujúcich na predných 

sedadlách zabezpečujú automatické podávače bezpečnostných 

pásov. Zadné sedadlá zase ponúkajú možnosť zväčšenia úložné-

ho priestoru a sú k dispozícii aj s vyhrievaním, vďaka čomu je 

kabriolet nezávislý od akéhokoľvek ročného obdobia.

Prvoradá bezpečnosť
Maximálnu bezpečnosť garantuje aj špecifi cký systém ochra-

ny pri prevrátení, pozostávajúci z dvoch schránok, ktoré sa py-

rotechnicky aktivujú a vysunú v situácii, keď hrozí prevrátenie 

vozidla, a spolu so stĺpikom A zabezpečujú priestor na prežitie 

cestujúcich. K ďalším bezpečnostným prvkom patria pyrotech-

nický napínač bezpečnostného pásu a obmedzovač sily pásu na 

všetkých miestach na sedenie, aj v oblasti zadných sedadiel; re-

verzibilný napínač pásu PRE-SAFE® na predných sedadlách; 

predné airbagy pre vodiča a spolujazdca; airbag na ochranu 

kolien na strane vodiča; airbag na ochranu hrudníka a panvy 

pre vodiča a spolujazdca, či na želanie airbag na ochranu hlavy 

pri prudkom bočnom náraze integrovaný v hornej hrane pred-

ného obloženia dverí a bočné airbagy vzadu.

Svet technológií
Do kabrioletu Triedy E je na želanie dodávaný systém CO-

MAND Online, v rámci ktorého je možné využívať aj systém 

CarPlay® pre smartfóny Apple či systém Android Auto™ od fi r-

my Google. Okrem systému COMAND Online je k dispozícii 

aj systém Audio 20 USB, ktorý v kombinácii so systémom Gar-

min® MAP PILOT dokáže prijímať aktuálne a presné dopravné 

informácie. Vďaka technike FreeFlow s podporou systému CO-

MAND Online má vodič k dispozícii signalizáciu aktuálne voľnej 

cesty v podobe zelených čiar. Komfort cestujúcich dnes už neod-

mysliteľne zabezpečuje aj služba osobného asistenta v kombinácii 

so službami Mercedes me connect, v rámci ktorých používatelia 

prihlásení v službách Mercedes me connect môžu službu osobné-

ho asistenta vyvolať v 20 krajinách Európy buď tlačidlom iCall vo 

vozidle, alebo pomocou aplikácie Mercedes me. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Trieda E kabriolet
E 200 benzínový R4 - 1991 cm3, 135 kW (184 k), 300/1 200 - 4 000 min. 

9G-TRONIC (automatická)

Spotreba - kombi. 6,9 - 6,2 l/100 km

Emisie CO
2 157 - 142 g/km Euro 6

Cena zákl. modelu 55 440,00 € s DPH

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  16 632,00 € s DPH

1.- 60. mesačná splátka 792,40 € s DPH

Spracovateľský poplatok   665,28 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,83%; fixný úrok p. a.: 8,60%; celková výška spotrebi-

teľského úveru vrátane akontácie: 55 440,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 60; celková suma hradená spotre-

biteľom: 64 877,28 €. 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.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

D
oposiaľ najradikálnejšia koncepcia zdieľané-

ho vozidla tak v sebe spája jednotlivé kom-

petenčné oblasti stratégie CASE - zosieťo-

vanie (Connected), autonómne jazdenie 

(Autonomous), fl exibilné používanie (Sha-

red & Services) a elektrické pohony (Electric). Vďaka tým-

to pilierom umožňuje svojim používateľom intuitívnu mo-

bilitu a maximálnu mieru individuality. 

Adaptabilnosť a komunikácia 
Nová éra zdieľania vozidiel sa tak prejaví v tom, že pou-

žívatelia už nebudú musieť hľadať najbližšie voľné vozidlo, 

smart vision EQ fortwo si po privolaní pomocou mobilné-

ho zariadenia nájde a vyzdvihne svojich cestujúcich pria-

mo na požadovanom mieste. Vozidlo zároveň možno in-

dividuálne prispôsobiť prostredníctvom čierneho panela 

na mieste masky chladiča v prednej časti vozidla (formát: 

Koncept 
autonómnej 

mobility
Víziu, ako by mala vyzerať 

individuálne prispôsobená, 
ekologická, flexibilná a maximálne 
efektívna verejná mestská mobilita 

blízkej budúcnosti, zosobňuje 
najnovší koncept autonómneho 
vozidla - smart vision EQ fortwo.
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44 palcov/105 x 40 cm), ako aj pomocou veľkých bočných 

projekčných plôch. Displeje s technikou LED na mies-

te svetlometov ukazujúce klasické jazdné grafi cké prvky 

majú tvar očí. Pomocou nich vozidlo dokáže komunikovať 

na ľudskej úrovni. Klasické zobrazenie podrobných infor-

mácií, ako napr. výstrah a dopravných informácií, umož-

ňujú aj spätné svetlá. Predná maska slúži na osobné pri-

spôsobenie vozidla a na komunikáciu s okolím (poskytuje 

o. i. informácie pre okoloidúcich, idúcich cez ulicu. Na 

dverách výstavného vozidla je natiahnutá zapínateľná fó-

lia, na ktorej sa môžu – v prípade, ak auto nie je obsade-

né, zobrazovať informácie o miestnych podujatiach, poča-

sí, ako aj správy alebo čas. 

Šperk, lemujúci perlu
Čistý, pokrokový a atraktívny dizajn smart vision EQ 

fortwo charakterizuje zjednodušenosť a osobitý štýl. Jeho 

tvar pripomína šperk, lemujúci perlu, čomu z vizuálneho 

hľadiska pomáhajú v exteriéri zvýraznené biele kovové 

plochy s tmavo tónovanými sklenenými plochami. Fasci-

nujúco pôsobí návrh koncepcie na zadnú nápravu vysú-

vateľných dverí, uľahčujúci nastupovanie a znižujúci ne-

bezpečenstvo kolízie s cyklistami a s chodcami. 

Súčasťou interiéru a výbavy konceptu je množstvo di-

gitálnych plôch v exteriéri i bielo vypracovanom inte-

riéri, vytvárajúcom pocit veľkorysého priestoru (s domi-

nantným displejom uhlopriečky 58,5 x 15,6 cm). Koncept 

využíva lítium-iónový akumulátor 30 kWh, s ktorým do-

káže sám odísť na nabíjačku, a indukčne sa napojiť na 

elektrickú sieť. Je spôsobilý nielen dobiť svoj zdroj ener-

gie, ale spolu s ďalšími, v prípade potreby, tiež odovzdať 

elektrický prúd a odbremeniť sieť ako „kolektívny aku-

mulátor“. 

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

F
antázia – presne toto slovo determinuje koncept 

najnovšieho autokaru, ktorý vďaka vylepšeným 

hodnotám aerodynamiky, svetovou premiérou 

inštalovaného aktívneho asistenta brzdenia 4 

(ABA 4), či asistentom sledovania priestoru ved-

ľa vozidla, posúva túto triedu prémiových vozidiel do vyš-

šej dimenzie. Tú zvýrazňujú aj sériovo dodávané hlavné 

svetlomety s LED, ktoré nezaťažujú oči cestujúcim a vodi-

čovi.

Preventívna bezpečnosť
Pozornosť tvorcov poschodovej novinky sa sústredila na 

Dvojpodlažná 
fantázia
Rekordne nízke hodnoty spotreby robia z najnovšieho modelu 
dvojpodlažného autobusu Setra S 531 DT radu TopClass 500 
efektívny a variabilný autokar, ktorého neoddeliteľnou 
prirodzenou súčasťou sú maximálny komfort a očarujúce 
dizajnové prevedenie.
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preventívnu bezpečnosť. Okrem doterajšieho brzdenia na-

plno pred nehybnými prekážkami, či prekážkami pohy-

bujúcimi sa vpredu, vybavili nový autokar rozpoznáva-

ním chodcov s automatickým brzdením. Svetovú premiéru 

v autobusoch Setra S 531 DT zažíva asistent sledovania 

mŕtveho uhla v priestore vedľa vozidla, ktorý pomocou ra-

darových snímačov monitoruje jazdný pruh vpravo vedľa 

autobusu po celej jeho dĺžke. Pri odbočovaní upozorňuje 

na chodcov, cyklistov, ako aj statické prekážky nachádza-

júce sa v jazdnej dráhe odbočujúceho vozidla. Mimo mes-

ta autokaru spoľahlivo slúži ako asistent zmeny jazdného 

pruhu.

Variabilita a komfort
Vďaka novej konštrukcii možno na prízemí vpravo 

v smere jazdy na želanie vynechať podestu, čím vzniknú 

miesta pre invalidné vozíky, výbava pre autobusy s rých-

lym občerstvením, vymeniteľná podesta s miestom pre det-

ské kočiare na medzimestských autobusových linkách ale-

bo klasické sedadlá vrátane podesty v cestovnom ruchu. 

Pozornosť si zaslúži aj úplne vynovená umývacia miest-

nosť, pripomínajúca modernú kúpeľňu, s diagonálnym vy-

bavením miestnosti, bielym mobiliárom s lesklým povr-

chom v hornej časti a útulným osvetlením s LED.

Komunikácia dizajnom
Konštruktéri autokaru sa nebáli ako prostriedok komu-

nikácie s cestujúcimi zvoliť reč fascinujúceho dizajnu. Ten 

spočíva z množstva jedinečných detailov a znakov, ako 

napr. v prípade hojne použitého zakriveného zasklenia vo 

výške zadného priestoru na nastupovanie, lemovaného hli-

níkom, ktoré prémiovému autokaru prepožičiava dyna-

mický vzhľad. Obe čelné sklá sa prvýkrát plynulo spájajú 

a predeľuje ich hliníková spona. Návrhári vylepšili hliníko-

vú lištu La Linea na bočnej stene, ktorá sa tiahne pozdĺž 

hrany strechy.

To najlepšie na koniec…
„Čerešničkou“ na torte je voliteľné aromatizačné za-

riadenie. Generátor vône po zapnutí zapaľovania a otvo-

rení dverí automaticky, pomocou komponentov pochá-

dzajúcich z Mercedesu-Benz Triedy S, rozstrekne jeden 

zo šiestich variantov príjemnej, decentnej a nevtieravej 

vône - od športovo sviežej až po ťažkú vôňu pripomínajú-

cu kožu. 

Text: Ivan Kollár; foto: Daimler AG
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Konštruktéri autokaru sa nebáli ako prostriedok 
komunikácie s cestujúcimi zvoli  re  

fascinujúceho dizajnu.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Perspektívny partner
Nepoznám otca, ktorý by nechcel, aby „cudzí“ element, ktorý si 

proti jeho vôli ide zobrať za svoju nastávajúcu jeho jedinú milovanú 
dcéru, nemal všetkých 5 P. Jednoducho - aby bol minimálne Pekný, 

Pozorný, Pracovitý, Poctivý, Peňažitý Podnikateľ, použiteľný 
tak do voza, ako aj do koča. 
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V
 tomto okamihu nie je dôležité, či v súvislosti 

s vozom a s kočom by mal byť funkčný na sede-

nie alebo ťahanie. Podstatné je, že práve takou-

to univerzálnosťou bežného života sa inšpirova-

li tvorcovia stredne veľkého luxusného pikapu 

Mercedes-Benz Triedy X, univerzálu, zosobňujúceho niekoľko 

funkcií naraz.

X faktor
Keby sme mali použiť paralelu so známym fi lmom, Merce-

des-Benz vyprodukoval model, ktorý má vo svojich génoch X 

faktor, ktorý mu dáva špeciálne schopnosti: napriek svojmu ne-

kompromisne robustnému charakteru disponuje jazdnou dy-

namikou, zaujímavou motorizáciou, komfortom, atraktívnym 

moderným dizajnom, bezpečnosťou, zosieťovaním a rozsiahly- mi možnosťami individuálneho prispôsobenia. Stáva sa z neho 

vozidlo, ktoré nájde svoje uplatnenie nielen ako pikap pre oča-

rujúcu a dobrodružnú jazdu v teréne – počas práce, alebo 

v rámci trávenia voľného času, ale aj ako mestské štýlové a ro-

dinné vozidlo - s vlastnosťami typickými pre osobné motoro-

vé vozidlá.

Výbava a pohon
V ponuke Triedy X sú tri varianty výbavy: PURE (ideál-

ny na účely, v ktorých sa vyžaduje funkčné nasadenie pra-

covného stroja), PROGRESSIVE (slúži ako vizitka vlastné-

ho podniku, a zároveň aj ako komfortné a reprezentatívne 

súkromné vozidlo) a POWER (pre zákazníkov, ktorí si potr-

pia na štýl, výkon a komfort – ideálny pre mestské prostre-

die, ako aj pre športové a voľnočasové aktivity mimo spev-

nených ciest). Pohon zabezpečujú dva dieselové štvorvalce 

2,3 litra (120 kW/163 k a 140 kW/190 k) a jeden benzíno-

vý (122 kW/165 k), pričom neskôr k nim pribudne aj dieselo-

vý šesťvalec (190 kW/258 k; 550 Nm). Vozidlo môže využívať 

(v závislosti od vyhotovenia a motorizácie) pohon zadných ko-

lies a pripojiteľný alebo stály náhon všetkých kolies 4MATIC, 

6-stupňovú manuálnu a 7-stupňovú automatickú prevodov-

ku. Okrem toho má pikap k dispozícii systém DYNAMIC SE-

LECT. Prepínač jazdných programov, ktorý bol doposiaľ zried-

kavou súčasťou výbavy v segmente pikapov, umožňuje veľmi 

 19
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individuálny pôžitok z jazdy – od uvoľneného, komfortného jaz-

denia až po dravo športové jazdenie. Na výber je päť jazdných 

programov: Komfort, Eco, Šport, Manuálny a Terén. Tieto jazd-

né programy menia charakteristiku motora, body zopnutia auto-

matickej prevodovky a funkciu ECO štart – stop.

Komfort sedenia
Komfortné sedadlá sú nastaviteľné pozdĺžne aj výškovo a na-

staviť možno aj sklon operadla. Sedadlá sú navrhnuté jasne, 

ergonomicky a funkčne. Trieda X POWER je sériovo vybave-

ná elektricky nastaviteľnými sedadlami a elektrickou bedrovou 

opierkou s možnosťou nastavenia v štyroch smeroch. Trojmiest-

na lavica na sedenie vzadu má komfortnú výšku sedadiel a zosil-

nené bočné vankúše. Okrem toho je každé z týchto miest na se-

denie sériovo vybavené mechanizmom na zachytenie detskej 

sedačky i-Size/ISOFIX.

Ďalšie „lahôdky“
Ako prvý stredne veľký pikap je vybavený komunikačným 

modulom s pevne zabudovanou kartou SIM, umožňujúcim po-

užívanie služieb Mercedes me connect a pomocou smartfónu aj 

prístup k vozidlu. V interiéri integrovaný multimediálny systém 

COMAND Online má uhlopriečku s rozmerom 8,4 palca. Ide 

tak o najväčší displej v danom segmente. Pomocou rozlíšenia 

960 x 540 pixlov a technológie IPS (In-Plane Switching) s vyso-

kým kontrastom ponúka brilantný obraz, ktorý výrazne zvyšu-

je najmä kvalitu zobrazenia 360-stupňovej kamery a máp navi-

gácie. Trieda X je v kombinácii s multimediálnym systémom 

Audio 20 CD a COMAND Online okrem centrálnej ovládacej 

jednotky vybavená aj multifunkčným dotykovým poľom, kto-

rý je známy zo všetkých konštrukčných radov osobných moto-

rových vozidiel, pričom aj tento prvok výbavy je v danom seg-

mente jedinečný. Systém zároveň garantuje možnosť hlasového 

ovládania LINGUATRONIC a možnosť používania internetu 

prostredníctvom smartfónu. Na európskom trhu sa Trieda X do-

stane do predaja v novembri 2017. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

TRIEDA X
Trieda X 220 d L4 - 2 298 cm3, 120 kW (163 k), 403/1 500 - 2 500 min. 

6 stupňový manuál

Spotreba - kombi. 7,5 - 7,4 l/100 km

Emisie CO
2 197 - 195 g/km Euro 6

Cena zákl. modelu 36 990,00 € s DPH

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  11 097,00 € s DPH

1.- 60. mesačná splátka 528,69 € s DPH

Spracovateľský poplatok   443,88 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,85%; fixný úrok p. a.: 8,60%; celková výška spotrebi-

teľského úveru vrátane akontácie: 36 990,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 60; celková suma hradená spotre-

biteľom: 43 298,28 €. 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.
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Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

TRIEDA X
Trieda X 220 d L4 - 2 298 cm3, 120 kW (163 k), 403/1 500 - 2 500 min. 
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Jedinečný vhľad do sveta fi nancií a bohatstva je naše umenie.

Unikátne slovenské investičné produkty.
Exkluzívny Klub Magnus.

Jedinečné zhodnotenie investícií.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Ú
plne stačilo, aby ste sa koncom tohtoročného sep-

tembra (22. až 24. 9.) nachádzali v blízkosti hor-

ských kľukatých ciest medzi dolnorakúskou Vied-

ňou a Stegersbachom v Burgenlande. Práve tu 

počas trojdňového AMG Tour 2017 predvá-

dzalo svoje schopnosti až 8 434 koní naraz! Kedysi v sta-

roveku kartáginský vojvodca Hanibal pri svojom pocho-

de na staroveký Rím pokoril alpský horský priesmyk Col 

de la Traversette okrem slonov a iných zvierat aj pomocou 

6 000 koní! Skupina klientov spoločnosti Motor-Car Brati-

slava vytvorila takú skvelú partiu, že tento horský Haniba-

lov „konský“ rekord - vďaka AMG génom, nachádzajúcim 

sa v každej bunke ich tela - hravo prekonala.

Piatok - deň prvý
Hoci v bratislavskom AMG centre v Lamači, odkiaľ všet-

ci zúčastnení v piatok vyrážali, vládlo pomerne nevľúdne po-

časie, rakúske horské cesty privítali 24 zákazníkov Motor-

8 434 koní 
pokorilo Rakúsko!

Na to, aby ste videli v súčasnosti pohromade väčší počet koní, 
nemuseli ste cestovať do stepí Mongolska, na Muránsku planinu, 

či do mauzólea prvého cisára dynastie Čchin, známeho aj ako 
Terakotová armáda, kde je v druhej komore umiestnených 

až 472 koní z vypálenej hliny.
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-Car Bratislava s ich AMG vozidlami príjemnými slnečnými 

lúčmi. Už prvá etapa naznačila, že na konci tour budú mať 

jej účastníci za sebou nezabudnuteľné emócie. Prvou zastáv-

kou po prejdení 113 km bol na úpätí pohoria Rosaliengebir-

ge ležiaci hrad Forchtenstein, jeden z najvýznamnejších sym-

bolov Burgenlandu, dominujúci výhľadu z nížiny smerom na 

západ. Z neho pokračovala kolóna až do 100 km vzdialené-

ho Allegria Resort Stegersbach by Reiters. Tu patrilo večerné 

posedenie nielen priateľským rozhovorom, kulinárskym špe-

cialitám, ale najmä degustácii vo vínnej pivnici Glatz.

Sobota - deň druhý
V sobotu ráno účastníkom AMG Tour nebránilo nič 

v ceste, aby v kolóne 8 434 koní pod kapotou nezdoláva-

li kilometer za kilometrom zo Stegersbachu, popod zámok 

Gloggnitz až pred Hotel Marienhof v Reichenau an der 

Rax, mimochodom historický skvost z roku 1864, nachá-

dzajúci sa v malebnom horskom prostredí.

Intermezzo
V piatok poobede, ako aj nasledujúci deň absolvovali 

všetci účastníci AMG Tour 2017, ktorí „docválali“ na dva-

nástich AMG modeloch klientskych vozidiel (medzi kto-

rými nechýbal ani model G 500 4x42) a na šiestich naj-

novších predvádzacích modeloch GT-C, E a S 63 AMG 

4matic+, SLC 43 AMG, C 43 kupé AMG a GLC 43 AMG, 

ktoré malo pod palcom 10 členov hviezdneho obslužného 

odborného tímu, predvádzacie jazdy. V rámci nich v okolí 

cieľa jednotlivých etáp „vycválali“ šesť najnovších „AMG 

lipicanov“ - za asistencie odborného dohľadu zástupcov 

Motor-Car Bratislava.

Nedeľa – deň tretí
Všetko dobré sa raz skončí a inak to nebolo ani v po-

slednú septembrovú nedeľu. AMG Tour 2017 sa šťast-

ným návratom všetkých posádok pred AMG centrum 

v Lamači skončila, aby sa jej účastníci mohli tešiť na tú 

budúcoročnú. Minimálne takú skvelú a úspešnú, aká bola 

táto tohtoročná. 

Text: Peter Škorňa; foto: Robert Hatala
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SVET MERCEDESU

M
ajiteľom vozidiel, ktorí majú najmenej 

pol roka registrované osobné motorové 

vozidlá ľubovoľnej značky s dieselový-

mi motormi spĺňajúcimi normu EU1 až 

EU4, poskytne za stanovených podmie-

nok bonus na ich výmenu za nové. V čom uvedený bonus 

spočíva a ako ho možno dosiahnuť, vysvetlil vedúci pre-

daja osobných motorových vozidiel spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia Ing. Robert Hatala…

- Naša spoločnosť je na Slovensku prvou, ktorá s takou-

to fi lozofi ou a produktom prichádza. Pokiaľ je ktokoľvek 

držiteľom vozidla s emisnou normou EU1 až EU4 a chcel 

by svoje neekologické vozidlo omladiť ešte v tomto roku za 

Mercedes-Benz, resp. smart, ktorý má dieselový alebo ben-

zínový motor spĺňajúci normu EU6, alebo ide o dobíjateľ-

né hybridné vozidlo (vozidlo, ktoré má kombinovaný, aj 

elektrický aj klasický pohon), či elektrický model, stačí, po-

kiaľ sa o možnostiach omladenia bude informovať u ktoré-

hokoľvek predajcu v rámci obchodných zastúpení striebor-

nej hviezdy na Slovensku.

Mám tomu rozumieť, že je možné vymeniť aj vozidlo, 
dovezené na Slovensko zo zahraničia?

Áno. Akurát ho musí daný majiteľ mať registrované pol 

roka buď na seba, alebo na svoju fi rmu.

Možno v takomto prípade obmeniť motorové vozidlo 
z fyzickej osoby na firmu, resp. opačne?

Možné to je, avšak by sa na takúto obmenu a omladenie 

nevzťahovali bonusy. Takže – pokiaľ je držiteľom fyzická 

osoba, bonusy pri omladení jeho vozidla sa vzťahujú len 

v prípade, ak nové ekologickejšie vozidlo bude registrova-

né opäť naňho, ako na identickú fyzickú osobu, na ktorú 

bolo písané aj vymenené vozidlo. Podobne to platí aj pri 

právnických subjektoch.

V čom konkrétne spočíva spomínaný omladzovací, 
resp. výmenný bonus, ktorý môže získať majiteľ nové-
ho ekologickejšieho vozidla?

- V prvom rade je nutné povedať, že na vozidlá s emis-

nou triedou EU1 až EU4 sa pozeráme ako na dve kategó-

rie. Prvou je kategória EU1 až EU3, pri ktorých je po-

trebné, aby majiteľ vozidla svoje vozidlo zošrotoval. Na 

základe ofi ciálneho a relevantného certifi kátu o zošrotova-

ní odhlási polícia jeho vozidlo z evidencie (toto mu vedia 

zabezpečiť na základe dohody aj naši predajcovia) a ná-

sledne si v ktoromkoľvek zastúpení značky Mercedes-Benz 

na Slovensku môže do konca tohto roka objednať nové vo-

zidlo, spĺňajúce normu EU6. To mu bude dodané najne-

skôr do konca marca 2018.

Čo však s dieselovým vozidlom, ktoré má emisnú normu 
EU4, a chce ho omladiť? Aj takéto je nutné zošrotovať?

- Nie. Za vozidlo s dieselovým motorom spĺňajúcim nor-

mu EU4 dostanú zákazníci okrem výmennej prémie cenu 

za jeho odkúpenie, ktorú si individuálne dohodnú s ob-

chodníkom ktoréhokoľvek ofi ciálneho zastúpenia značky 

Mercedes-Benz na Slovensku.

Nespomenuli ste konkrétny benefit pre majiteľa vozidla…
- V prípade splnenia všetkých podmienok získava vý-

menný bonus 2 000 € (s DPH 2 400 €) a pri modeli smart 

electric drive 1 000 € (s DPH 1 200 €). Zároveň spolu so 

spomínaným výmenným bonusom získa zákazník aj kom-

penzáciu za zošrotované jazdené vozidlo s dieselovým mo-

torom normy EU1 až EU3, pričom výšku kompenzácie za 

jazdené vozidlo určí nezávislý inštitút prostredníctvom 

znaleckého posudku. Pri kúpe nového vozidla do konca 

tohto roka získava aj všetky naše benefi ty v podobe 6-roč-

ného (alebo do 160-tisíc kilometrov) servisu v cene vo-

zidla a údržbu vrátane prác a materiálu, PZP a KASKO 

na 3 roky v cene vozidla, 20-minútovú bezplatnú servis-

nú prehliadku, 24-hodinovú pohotovostnú službu, Mobilo 

- záruku mobility až do 30 rokov, získava bezplatne komu-

nikačný modul Mercedes me connect. Zároveň sa naňho 

vzťahujú všetky aktuálne akcie.

Viete to vyjadriť pre lepšiu predstavivosť aj na kon-
krétnom príklade?

- V súčasnosti máme napríklad akciu na novú Triedu 

A za 19 990 €, avšak v prípade výmenného bonusu a kom-

Ekologické 
omladenie vozidiel 

V rámci ekologickej filozofie podnikania a v snahe prispieť 
k zlepšeniu kvality ovzdušia aj na Slovensku, pristúpila spoločnosť 

Daimler k podpore omladzovania vozidlového parku 
a tým k zníženiu obsahu emisií CO2 v cestnej premávke. 
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penzácie za šrotovné sa klient môže k tomuto modelu do-

stať napr. aj za 15 000 €, čo je jedinečná a výhodná cena za 

prvotriedny tovar, akým je Mercedes-Benz Triedy A. Ne-

počítajúc už spomínané benefi ty, ktoré získava pri kúpe 

automaticky.

Čo však v prípade kúpy elektrických a plug-in hybrido-
vých vozidiel?

- Na tie sa vzťahuje ďalší bonus v podobe príspevku od 

Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a od Zväzu auto-

mobilového priemyslu SR (ZAP SR), ako aj od spoločnos-

ti Mercedes-Benz Slovakia na podporou elektromobility. 

Konkrétne – v prípade elektrického vozidla Mercedes-

-Benz Triedy B poskytujeme 5 000 € náš bonus a 5 000 € 

poskytne ešte štát cez MH SR v podobe troch splátok. 

Klient tak pri omladení svojho vozidla môže prísť nielen 

k šrotovnému výmennému bonusu, či k ďalším fi nanč-

ným bonusom, ale v konečnom 

dôsledku k ekologickému a úpl-

ne novému vozidlu s množstvom 

asistenčných bezpečnostných sys-

témov, so servisnými benefi tmi 

za veľmi výhodných a povedal 

by som, že až bezkonkurenčných 

podmienok.

O modely ktorých vozidiel bude 
podľa vás pri výmene a omlade-
ní vozového parku najväčší zá-
ujem?

- Predpokladám, že pôjde o kom-

paktné modely, teda o Triedy A, B, 

CLA, CLA SB, GLA, ale aj o vo-

zidlá Triedy C. A tiež predpokla-

dám, že naša akcia osloví vo výraz-

nej miere nielen fyzické osoby, ale 

aj právnické subjekty, ktoré majú 

vo svojom vozovom parku viac vo-

zidiel s emisiami EU1 až 3.

V súčasnosti sa najmä v západnej 
Európe rozmáha obmedzovanie 
vstupu vozidiel s vysokými emi-
siami do miest. Nehrozí podobné 
obmedzenie aj majiteľom omla-
dených vozidiel, ak sa podobné 
obmedzenia zavedú napr. aj na 
Slovensku?

Nie. Práve naopak. Procesom 

omladzovania vozového parku 

a pomocou výmenných bonusov sa 

v spoločnosti Mercedes-Benz Slova-

kia aj takouto formou snažíme do-

stať na cesty autá s čo najnižšími 

emisiami. V prípade našej značky 

máme napr. pri nových dieselových 

motoroch výrazne, takmer o polo-

vicu nižšie emisie, než ako stano-

vuje najprísnejšia norma. Aj toto je 

krok, pre ktorý s našimi novými vo-

zidlami nebudú mať ich majitelia 

problém a ani žiadne iné obmedze-

nia s jazdou v mestských aglomeráciách, ktoré už dnes ko-

ordinujú a podľa výšky emisných noriem obmedzujú do-

pravu v nich.

Mercedes-Benz pracuje nielen na znižovaní emisií, ale 
aj na novej filozofii a koncepcii bezemisnej mobility…

- Áno, ide o fi lozofi u a know-how inteligentnej elektric-

kej mobility Mercedes-Benz (Electric Intelligence), z kto-

rej vychádza aj celkové označenie koncepcie skratkou EQ. 

Vďaka danej platforme sa značka Mercedes-Benz dostá-

va o krok vpred pred ostatných výrobcov vozidiel. Momen-

tálne sme na autosalóne vo Frankfurte predstavili štúdiu 

kompaktného hatchbacku s označením EQA, ktorý nad-

väzuje na minuloročné SUV Concept EQ. Po Mercedese 

EQA uvedenom vo Frankfurte sa plánuje v roku 2019 uve-

denie modelu Mercedes EQC. 

Zhováral sa: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Digitálna pevnos
Najväčší a najluxusnejší kabriolet je skôr asfaltovou jachtou 
než len otvorenou verziou grandiózneho kupé. A zoznam 
superlatívov je po aktuálnom facelift e ešte dlhší...
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K
abriolet Mercedes-Benz Triedy S má osobité po-

stavenie. Je to model, ktorý nesúperí so svojimi 

nemeckými konkurentmi, ale s Bentley, Asto-

nom Martinom či s Ferrari. Trocha bizarný fakt, 

najmä vzhľadom na to, že Mercedes-Benz je vní-

maná ako prémiová, no stále ešte mainstreamová značka. No 

stačí, ak spomenieme dvanásťvalcové verzie a je ihneď jasné, že 

v tomto prípade je Trieda S kabriolet členom noblesnej ligy. Po-

hľad na ňu zvláštnym spôsobom upokojuje. Chrómovaná línia 

okolo okien obopína posádku a je viditeľná bez ohľadu na to, či 

je strecha hore, alebo dole. Čalúnenie stropu s Alcantarou vytvá-

ra symbiózu so semišovým poťahom predného A-stĺpika. Všetko 
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ladí do posledného detailu a vytvára nádherné divadlo klasiky, 

opulencie a sochárskej dokonalosti. Niet sa čo čudovať, že znovu-

zrodená Trieda S rezonuje u zákazníkov tak silno.

Facelift však posunul najmä technológie. Začnime vzadu. Na 

pohľad takmer identické zadné skupinové svetlá otvárajú novú 

kapitolu v osvetľovacej technike. Organické LED-ky kombinu-

jú technológiu LED s organickým materiálom, vďaka čomu sú 

nielen tenšie, ale emitujú homogénne svetlo. V zadnom svet-

lomete sa nachádza až 66 takýchto organických LED-iek, tak-

že cez deň aj v noci sa bude tento exkluzívny kabriolet vynímať 

rovnako majestátne. Navyše sú svetlomety súčasťou dizajnu, 

pri otvorení auta ponúknu majiteľovi malý svetelný uvítací ce-

remoniál. Preto, aby ste si všimli nový dizajn dvadsaťpalcových 

diskov kolies, ktoré vyzerajú vskutku majestátne.

S chladnou hlavou
O svoj klimatický komfort sa, samozrejme, nemusíte báť ani 

v prípade, ak otvoríte strechu. Na jednej strane sa vám poskyt-

ne jasnejší pohľad na dizajn palubnej dosky a nového volantu, 

ktorým viete v aute ovládať takmer úplne všetko. V prípade, 

ak máte unavené prsty, zadáte príkaz hlasom. Ak pociťujete 

únavu, môžete využiť funkciu ENERGIZING. Po zvolení jed-

ného z programov nastaví parametre ako masáž sedadiel, kli-

matizáciu, vyhrievanie, ventiláciu a dokonca vôňu v interiéri, 

či v tomto prípade skôr v okolí. K dispozícii sú programy ako 

Freshness/Warmth/Vitality/Joy/Comfort/Training, ktoré vás 

za desať minút pripravia na príjemné využitie svojho progra-

mu po tom, čo vystúpite z auta. A aby sme nezabudli, program 

vám zmení aj náladové osvetlenie interiéru, takže si ho užije-

te ešte viac.

Mágia tela
Podobne ako Trieda S aj kabriolet si prisvojil technologické 

zbrane ako napríklad Active Distance Control DISTRONIC 

Trieda S kabriolet 
S 500 V8 - 4 663 cm3, 335 kW (455 k), 700/1 800 - 3 500 min. 

9G-TRONIC automatická

Spotreba - kombi. 9,1 - 8,5 l/100 km

Emisie CO
2 212 - 199 g/km Euro 6

Cena zákl. modelu 140 934,00 € s DPH

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  42 280,20 € s DPH

1.- 60. mesačná splátka 2 014,36 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 691,21 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,80%; fixný úrok p. a.: 8,60%; celková výška spotre-

biteľského úveru vrátane akontácie: 140 934,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 60; celková suma hradená 

spotrebiteľom: 164 869,01 €. 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.
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a Active Steering Assist teraz poskytujú ešte výraznejšiu pod-

poru nielen pri jazde v dopravných zápchach, ale napríklad au-

tomaticky prispôsobujú rýchlosť aj pred kruhovými objazdmi 

či zákrutou.

Podvozok Magic Body Control nielenže eliminuje náklon, 

ale zároveň nahne karosériu auta o 2,65 stupňa dovnútra zá-

kruty, čím eliminuje pôsobenie odstredivých síl na posádku. 

Riadiaca jednotka dokáže rozpoznať polomer zákruty na zá-

klade údajov zo stereokamery a snímača priečneho zrýchle-

nia. O ďalší stupeň sa posunul aj systém ROAD SURFACE 

SCAN, ktorý je až do rýchlosti 180 km/h schopný čítať vozov-

ku a v predstihu nastaviť podvozok tak, aby sa na posádku pre-

nieslo čo najmenej z nerovností vozovky.

Takže vašou poslednou povinnosťou bude voľba agregátu. 

Odporúčame nový benzínový osemvalec s označením S 560, 

ktorý sa okrem o osem percent zníženej spotreby môže pochvá-

liť aj maximálnym výkonom 345 kW (469 k) a maximálnym 

krútiacim momentom rovných 700 Nm. Tieto parametre čer-

pá osemvalec zo štvorlitrového objemu a dvoch turbodúcha-

diel. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h prebehne za 4,6 sekundy, ak 

tento údaj chcete zlepšiť, k dispozícii je verzia S 63 4 MATIC 

Plus, alebo už spomínaný dvanásťvalec AMG S65. Nech sa 

páči, vyberte si… 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Podvozok Magic Body Control nielenže 
eliminuje náklon, ale zárove  nahne karosériu 

auta o 2,65 stup a dovnútra zákruty, ím 
eliminuje pôsobenie odstredivých síl na posádku. 
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Premiant

Koncern Daimler svojím predsériovým modelom 
Mercedes-Benz GLC F-CELL urobil významný krok  na ceste 
k jazdeniu bez emisií. Ide totiž o prvé elektrické vozidlo 
na svete, poháňané palivovými článkami a akumulátorom.
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K
ombinácia inovatívnej technológie úplne no-

vých vodíkových palivových článkov (s výko-

nom vyšším o 40 % než pri Triede B F-CELL), 

s technológiou elektrického pohonu z aku-

mulátora do jedného hybridného vozidla, ho 

predurčuje ako ideálneho rodinného spoločníka, spôsobilé-

ho absolvovať každodenné dlhé trate. Inovácie sú pri tomto 

„zelenom“ SUV viditeľné takmer všade. Systém palivových 

článkov je kompaktnejší približne o 30 %, vďaka čomu ho 

možno celý uložiť do motorového priestoru. Zároveň došlo 

aj k zníženiu platiny v palivovom článku o 90 %, čím sa šet-

ria zdroje a znižujú sa systémové náklady. Do dvoch nádr-

ží s plášťom z uhlíkových vlákien zabudovaných v podlahe 

vozidla sa zmestí približne 4,4 kg vodíka. Výkonný lítium-

-iónový akumulátor je rovnako ako hnací motor umiestne-

ný priestorovo úsporne v zadnej časti SUV. Možno ho poho-

dlne nabíjať aj z bežnej sieťovej zásuvky, z nabíjacej skrinky 

alebo verejnej nabíjacej stanice cez palubnú nabíjačku s vý-

konom 7,2 kW, pričom čas potrebný na nabitie (pri využití 

celého výkonu) predstavuje približne 1,5 hod.

Kombinovaná motorizácia
Náhon GLC F-CELL zabezpečuje asynchrónny motor 

s výkonom 147 kW (200 k) a krútiacim momentom 350 Nm. 

Pomocou vodíkových nádrží SUV dokáže vyrobiť v rámci 

nového európskeho jazdného cyklu dostatok energie na od-

jazdenie až 437 km, pričom jeho užívateľ môže profi tovať 

aj z elektrického dojazdu dlhého 49 km. Vozidlo disponu-
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je jazdnými programami Eco, Komfort a Šport, ktoré nie-

lenže menia správanie sa vozidla, ale aj samotný jazdný zá-

žitok. Uvedená kombinácia jazdných programov a režimov 

prevádzky tak zažije v takejto podobe vo vozidle s pohonom 

pomocou palivových článkov svoju premiéru.

Režimy prevádzky
Mercedes-Benz GLC F-CELL ponúka štyri režimy pre-

vádzky. V režime HYBRID čerpá výkon z oboch zdrojov 

energie, v režime F-CELL energia vodíkového palivového 

článku udržiava stav nabitia vysokovoltového akumulátora 

na konštantnej úrovni, v režime BATTERY jazdí vozidlo na 

čisto elektrický pohon a je napájané z vysokovoltového aku-

mulátora, a v režime CHARGE má prioritu nabíjanie vyso-

kovoltového akumulátora. Vo všetkých režimoch prevádzky 

je systém vybavený funkciou rekuperácie, ktorá pri brzdení 

a jazde zotrvačnosťou umožňuje spätne získať energiu a ulo-

žiť ju do akumulátora.

Prvoradá bezpečnosť
Podobne ako aj pri iných vozidlách Mercedes-Benz, aj 

v prípade modelu GLC F-CELL je maximálny dôraz klade-

ný na aktívnu a pasívnu bezpečnosť. Súčasťou vozidla sú o. i. 

aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC, balík na 

bezpečné jazdenie v jazdných pruhoch s asistentom sledova-

nia mŕtveho uhla a s aktívnym asistentom udržiavania v jazd-

nom pruhu, balík na pomoc pri zaparkovaní s 360--stupňovou 

kamerou alebo systém COMAND Online s rozpoznávaním 

dopravných značiek. Súčasťou štandardnej výbavy v prípa-

de sériovej výroby bude aj automatická klimatizácia s predkli-

matizovaním, ako aj vyhrievanie sedadiel a zrkadiel. Pri niž-

ších teplotách bude vozidlo energeticky efektívne využívať 

odpadové teplo palivového článku a optimalizovať tak ener-

getickú bilanciu vozidla. Sériové vozidlo bude rovnako ako 

predsériové modely vybavené skrutkovými pružinami aj na 
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prednej náprave a na zadnej náprave jednokomorovým vzduchovým pružením s integ-

rovanou automatickou reguláciou výšky. Zabezpečia sa tým vyvážené kmitové vlastnosti 

s takmer konštantnou vlastnou frekvenciou nadstavby aj pri zaťažení.

Dizajnová vyhranenosť
Zmyselne čistý a osobitý dizajn zvýrazňujú nielen výrazné modré prvky v maske chla-

diča a na diskoch z ľahkej zliatiny, bočných obloženiach prahov a zadnom nárazníku na 

jednej strane, ale aj ušľachtilé štýlové fólie s nápisom F-CELL na druhej strane, čím je 

jasne defi novaný odkaz o pohone palivovými článkami. Za pozornosť stoja aj špecifi cky 

riešené nárazníky vpredu so zväčšeným otvorom na prívod vzduchu a tiež aj aerodyna-

micky optimalizované 20-palcové disky. Elegantný a luxusný interiér je plný moderných, 

exkluzívnych, drevených povrchov. Autentické materiály s použitím dreva s otvorenými 

pórmi - ako ozdobného prvku a vysokým podielom vlny a plátna v poťahových materiá-

loch vytvárajú príjemné prostredie a zvyšujú celkový ušľachtilý dojem interiéru.

Technologické novinky
Kokpitu dominuje združený prístroj s plným displejom s uhlopriečkou 12,3 palca, pri-

čom sa informácie systému COMAND zobrazujú na centrálnom displeji s uhlopriečkou 

10,25 palca. Absolútnou premiérovanou novinkou je multifunkčné dotykové pole s roz-

poznávaním rukopisu, pomocou ktorého možno ovládať funkcie telematiky prostredníc-

tvom jednoprstových a viacprstových gest cez takzvané viacdotykové pole. Popri systé-

me LINGUATRONIC v kombinácii so systémom COMAND Online tak dotykové pole 

poskytuje ďalšiu, plnohodnotnú a inovatívnu možnosť zadávania. Dotykové pole okrem 

toho poskytuje aj možnosť zadávať písmená, číslice a špeciálne znaky písaným písmom. 

Ďalšie možnosti ovládania poskytujú tlačidlá dotykového ovládania vľavo a vpravo na 

volante, ako aj ovládanie hlasom. Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Klenot
AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Mnohí ste sa neraz pristihli pri otázke, do čoho sa oplatí investovať 
svoje financie tak, aby ste ich zhodnotili čo najefektívnejšie 
– do zlata, drahých kameňov či do umeleckých diel a predmetov. 
My poznáme odpoveď – investujte do dokonalosti...

 35

Tá 
je zhmotnená v dvojmiestnom 

elektrickom Vision Mercedes-

-Maybach 6 kabriolete, podma-

ňujúcom si oko každého milov-

níka krásy a dokonalých línií, 

svojím zmyselne emocionálnym dizajnom a inovatívny-

mi koncepčnými technickými riešeniami. Po dlhých de-

saťročiach ide o prvý Maybach s otvorenou strechou, 

defi nujúci ultimatívny luxus budúcnosti. Tento trend 

zvýrazňuje nielen luxusný interiér, vytvorený v štýle 

haute couture, ale najmä jeho exteriér. Jednoducho - ex-

travagantnou interpretáciou klasických emocionálnych 

dizajnových princípov v sebe spája inteligentnú krásu 

s klasickými estetickými proporciami a zjednodušeným, 

technoidným vzhľadom.

Excentrický exteriér
Pre Vision Mercedes-Maybach 6 kabriolet je charak-

teristickou klenutá základná konštrukcia extrémne dl-

hej, avšak pôvabnej, takmer šesťmetrovej kapoty moto-
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ra, vysokej 1 340 mm. Tú ozvláštňujú výrazné štrukturálne 

prvky s ostrou charakteristickou puristickou líniou, pre-

berajúcou klasické proporcie štýlu art déco. Jedinečný 

vzhľad, ktorý je symbiózou elegancie, majestátnosti a pom-

péznosti, dopĺňajú aj zvislé výstuhy masky chladiča i zvislé 

brzdové svetlá. Vizuálne upúta aj kontrast tmavomodrého 

lakovania Nautical Blue Metallic s chrómovými zvýrazňu-

júcimi prvkami. V rámci farebného kontrastu exteriéru 

s interiérom bola zosúladená aj špeciálne vypracovaná lát-

ková sklápacia strecha, do ktorej boli vtkané nite v ružovo-

-zlatej farbe.

Klenutá základná konštrukcia má vďaka výrazným 

štrukturálnym elementom v kombinácii s ostrou charak-

teristickou líniou športový a predĺžený tvar, pričom je jas-

ne viditeľná inšpirácia tvarmi člnu v zadnej časti vozidla. 

Vďaka tomu kabriolet pripomína luxusnú jachtu. Zároveň 

sú vo vonkajších hranách predĺženej, okrúhlej zadnej časti 

„člnu“ integrované úzke zadné svietidlá, ktoré tak zdôraz-

ňujú šírku vozidla (2 100 mm). Výraznými prvkami zadnej 

časti vozidla sú tiež difúzor s hliníkovým rámom, novona-

vrhnuté 24-palcové disky z ľahkej zliatiny, vybavené cen-

trálnou maticou lakovanou v ružovo-zlatej farbe, ako aj vý-

vody vzduchu za podbehmi kolies.

Futuristický interiér
Skôr, než sa budeme venovať interiéru, je nutné spome-

núť netradične vyriešený priestor pred dlhou prednou ka-

potou. Každým očakávaný benzínový osemvalec bol nahra-

dený priestorom pre súpravu kufrov a štýlovú piknikovú 

súpravu plnú riadov a príborov. 

Dvojmiestny interiér pôsobí retro a je akousi syntézou 

inteligencie a emócie, v rámci ktorej bola skombinovaná 

jedinečná tradícia značky s doteraz nepoznaným zážitkom 

zo špičkovej techniky. Celý interiér zdobí svetlá, takmer 

snehobiela koža Nappa a drevená podlaha s antikorový-

mi lištami, pripomínajúcimi – podobne ako v prípade ex-

teriéru – luxusnú jachtu. Emócie vydráždia na maximum 

luxusne pôsobiace zlaté vlákna, modré podsvietenie sym-
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bolizujúce budúcnosť a analógové prístroje pripomínajúce 

minulosť. Všetko je pritom vyvážené vo vzájomnej harmó-

nii. Na prvý pohľad sa zdá, že prístrojová doska ani ne- 

existuje, interiéru okrem sedadiel dominuje volant s ana-

lógovými budíkmi. Mimochodom - sedadlá. Svetlá koža, 

ktorou sú potiahnuté, sa skladá do kosoštvorcového tva-

ru a gombíkmi sa upevňuje na ráme. Na každom gombí-

ku kosoštvorcovej úpravy čalúnenia je hviezda Mercedes, 

ktorá je zozadu osvetlená modrým svetlom. Za svietiaci-

mi bodmi v čalúnení sú zároveň ukryté biometrické senzo-

ry, vďaka ktorým auto sleduje zdravotný stav a aj duševné 

rozpoloženie vodiča.

eMotorizácia
Vision Mercedes-Maybach 6 kabriolet je elektrickým vo-

zidlom, ktorého pohon zabezpečuje štvorica synchrónnych 

elektromotorov s permanentným magnetom s úhrnným 

výkonom 550 kW (750 k), vďaka ktorému zrýchli z 0 na 

100 km/h za menej ako štyri sekundy, a dokáže dosiahnuť 

elektronicky obmedzenú maximálnu rýchlosť 250 km/h. 

Plochý akumulátor na spodku vozidla umožňuje dojazd 

vyše 500 km (podľa NEJC). Elektrická sústava je vybavená 

funkciou rýchleho nabíjania, vďaka čomu možno akumu-

látory nabíjať veľkou rýchlosťou - za každých 5 minút sa 

dojazd zvýši o približne 100 kilometrov.

Namiesto záveru…
Zrejme so mnou budete súhlasiť, že je načase si polo-

žiť otázku, pre koho je vlastne Vision Mercedes-Maybach 

6 kabriolet určený. V prvom rade sú jeho adresátmi ľudia, 

ktorí vedia oceniť dokonalý luxus, zmyselný a precízny di-

zajn, estetiku, koncepciu jedinečnosti, perfektnú manu-

faktúrnu kvalitu a výnimočné vybavenie. V druhom rade 

všetci tí, ktorí vedia, že investíciou do dokonalosti sa stá-

vajú o čosi dokonalejšími aj oni sami. To, či ste adresátmi 

a možno aj budúcimi užívateľmi tohto klenotu aj vy, závisí 

len a len od vás… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Celý interiér zdobí svetlá, takmer snehobiela koža 
Nappa a drevená podlaha s antikorovými lištami, 

pripomínajúcimi luxusnú jachtu.
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Dominikina 
nová láska

Móda prichádza a odchádza, avšak legendárna Trieda G vždy 
neochvejne zostáva na piedestáli terénnych a zároveň aj mestských 

luxusných vozidiel. A nielen to. Latku svojej výnimočnosti posúva 
smerom nahor aj svojím modelom Mercedes-AMG G 63.
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SVET MERCEDESU
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N
ie je to tak dávno, ako si po turnaji v Ríme 

prišla do showroomu AMG Performance 

Center, Bratislava-Lamač osobne prevziať 

svoju prvú štvorkolesovú hviezdu, najúspeš-

nejšia slovenská tenistka Dominika Cibul-

ková. A ako sa na osobnosť Dominikinho formátu patrí, jej 

štvorkolesová hviezda mala rovnako ako ona hviezdne pa-

rametre. A tak nečudo, že jej najnovší „maznáčik“ Merce-

des-AMG G 63 vzišiel zo špeciálneho designo manufaktur 

programu, garantujúceho majiteľovi vozidla maximálnu in-

dividualizáciu prvkov výbavy, ušitých a dodaných presne na 

mieru jeho vkusu a požiadaviek.

Hra farieb
Dynamiku exteriéru podčiarkujú špeciálne čierne dis-

ky AMG z ľahkej zliatiny s 5-lúčovým dizajnom s pneuma-

tikami 275/50 R 20, rovnako ako vložky bočnej vonkajšej 

ochrannej lišty. Tri lamely masky chladiča, vonkajšie zr-

kadlá a kryt náhradného kolesa sú nalakované obsidiáno-

vou čiernou farbou a štýlovo dokončujú dizajn. Čierne prv-

ky sú v dokonalej súhre s individuálne zvoleným lakom 

„púštny piesok“, ktorý ako súčasť designo výbavy dodáva 

vozidlu punc luxusu a výnimočnosti.

Grandiózny výkon
Je jasné, že tak v športe, ako aj vo svete automobilov uspe-

jú len tí najlepší. Mercedes-AMG G 63 skrýva pod kapotou 

nekompromisný výkon, podávajúci podobne, ako aj Domi-

nika v Singapure, majstrovský výkon. Osemvalec s obsahom 

takmer 5,5 litra a s výkonom 572 koní, garantuje zrýchlenie 

z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy a elektronicky „skrotenú“ 

maximálnu rýchlosť 210 km/h.

Výnimočná výbava
Výbava designo ponúka okrem prístrojovej dosky potiah-

nutej dvojfarebnou kožou či dvojfarebne obšitého volantu aj 

luxusné sedadlá a výplne dverí v koži nappa či strop z brú-

senej kože Dinamica. Detaily luxusného prevedenia dopĺ-

ňajú koberčeky z jemného vlákna obšité kožou nappa v rov-

nakej farbe ako sedadlá. V rámci služby Mercedes me je 

dodávaný aj rozsiahly balík bezplatných základných služieb, 

ako je napríklad online kontrola vozidla na diaľku. A keď-

že nás zaujímal aj názor samotnej Dominiky na jej nového 

„partnera“, položili sme jej pár otázok…

Značka Mercedes-Benz má širokú škálu modelov, či už 
limuzín, alebo SUV. Čo rozhodlo v prospech Triedy G? 
Jej hranatý tvar, alebo v tom boli aj iné faktory?

- U mňa to bola láska na prvý pohľad. Manželovi sa 

Trieda G páčila už aj predtým a vždy sa za ňu prihová-

ral - v prípade, ak by sme menili SUV. Priznám sa, nebola 

som o tom úplne presvedčená až do okamihu, kým som ho 

nielen neuvidela, ale si doň aj nesadla. Od toho momentu 

som sa zamilovala do jeho zvuku, „ťahu na bránu“ a tiež 

do toho, že vôbec pri ňom nemusím trieskať celou silou 

dverami. (smiech).

Pre vašu hru na tenisových kurtoch je signifikantný 
rýchly, dynamický a najmä agresívny štýl hry. Hralo 
aj to svoju úlohu pri vašom rozhodnutí obohatiť Géč-
ko o čosi navyše, v podobe verzie Mercedes-AMG G 
63? Alebo to je len čisto pragmatické rozhodnutie - že 
k špičkovej profesionálnej tenistke patrí aj špičkovo 
vybavené, bezpečnostne a technicky dokonalé auto?

- Na vašich slovách bude niečo pravdy, ona Géčka je presne 

taká, aká som aj ja. Padli sme si do oka už počas predvádza-
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cej jazdy - po pár sekundách už nebolo čo riešiť. Všetko bolo 

jasné - iný model a iné vozidlo som už ani nechcela skúšať.

V rámci možnosti výbavy vozidla ste si zvolili lak 
„púštny piesok“. Priznám sa, že ide o veľmi zaujímavú 
a na našich cestách netradičnú farbu. Prečo práve táto 
farba a kde ste sa ňou inšpirovali?

- Možnosť výberu práve tejto unikátnej farby hrala tiež 

úlohu pri našom výbere. Priznám sa, že nás veľmi upúta-

la natoľko, že sme ju zopakovali aj v interiéri a to tak na se-

dadlách, ako aj na detailoch dverí.

Manželstvom sa človek zrieka časti svojej osobnej slo-
body a vecí a nastáva spoločné „zdieľanie“ - je to tak 
aj vo vašom prípade - budete ho užívať s manželom 
spoločne, alebo je toto Géčko šité len na „vašu“ mieru 
a manžel si musí nájsť inú štvorkolesovú zábavku? Ale-
bo ju už má…?

- Samozrejme, že ho využívame a aj budeme využívať oba-

ja, len teraz sa z neho tak teším, že keď som doma, jazdím 

na ňom prevažne ja a manžel na aute, ktoré používa už dlh-

ší čas. Osobne si nemyslím, že by mu chýbalo, pretože on 

ako milovník športovejšej jazdy má na to uspôsobené svoje 

vozidlo (smiech).

Ste maximálne vyťažená profesionálka, ktorá väčšinu roka 
trávi na turnajoch po celom svete. Zaujíma ma, kde budete 
„silného medveďa“ využívať okrem ciest do mesta, na tré-
ningy či na nákupy. Trúfate si napr. aj na piesky v „Sahare 
na Záhorí“ alebo až taká zdatná vodička nie ste?

- Tak to určite nie… Mám síce rada aj rýchlu a aj dob-

rodružnú jazdu, ale som šoférka, ktorá jazdí maximálne 

bezpečne a najmä šetrne voči autu. Je to tak trochu moja 

úchylka - som pedant na autá v garáži - musia byť vždy čisté, 

vyumývané, nalakované, jednoducho pripravené a upravené 

minimálne tak, ako keď idem von ja…

Viem, že je to ťažké porovnávanie, ale čo má pre vás 
osobne väčšiu cenu, resp. čo si podľa vás zaslúži čo i len 

o milimeter vyšší piedestál: víťazstvo na BNP Paribas 
WTA Finals v Singapure 2016 alebo vaša - začiatkom 
roka ešte 4. pozícia vo svetovom rebríčku WTA?

- Toto je ťažká otázka, pretože každý z úspechov má pre 

mňa veľkú cenu. Nebudem však klamať - minuloročné ví-

ťazstvo na turnaji majstrov v Singapure bolo najkrajším mo-

mentom v mojej doterajšej kariére. Najmä čo sa týka emó-

cií, ktoré som v tom okamihu prežívala. Tie sa nedajú ani 

len popísať, tobôž už porovnať so žiadnym z mojich dovte-

dajších víťazstiev. Čo sa však týka môjho 4. miesta, to bolo 

už dlhý čas mojím nesplneným snom.

Všetci slovenskí priaznivci tenisu by boli najradšej, 
keby ste sa opätovne usadili na špičke svetového teni-
su, mnohí zase vidia za vašimi úspechmi len peniaze. 
Málokto si uvedomí, aké je to ťažké. V tejto súvislosti 
ma zaujíma, čo všetko si musíte aj vy odoprieť a obeto-
vať tomu, aby ste sa vrátili do svetovej desiatky?

- Tak ako každá práca, v ktorej chce byť človek najlepší, 

aj profesionálny tenis si vyžaduje veľa odriekania a aj dri-

ny. Sú to hodiny strávené na kurte, v posilňovni, únavný 

čas strávený na letiskách a v lietadlách pri presunoch z jed-

nej strany sveta na druhú, náročné turnaje, noci v hoteloch 

či odlúčenie od rodiny a priateľov. Toto všetko sú obete, 

ktoré každý športovec musí podstúpiť pre to, aby dosia-

hol svoj cieľ. A, samozrejme, k tomu patrí aj štipka šťas-

tia a pevné zdravie. Pokiaľ sa toto vhodne v pravý čas na-

vzájom spojí, je predpoklad, že sa dotknete pomyselného 

úspechu.

Čo, resp. čím sa dokážete po toľkých rokoch obetova-
ných tenisu a drine stále motivovať?

- Jednoznačne sú to tenisové sny, za ktorými systematic-

ky, krok za krokom kráčam, a robím všetko pre ich napl-

nenie. Ja ešte určité tenisové nenaplnené sny mám. Takže, 

POME…! 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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Exkluzívny 
zážitok

Výnimočné, emotívne a silné okamihy sa 
nedejú len raz ročne. Presvedčili sa o tom 

všetci, ktorí prijali filozofiu striebornej hviez-
dy za svoju počas jesenného „motoristické-

ho matiné“ značky Mercedes-Benz.

 41

SVET MERCEDESU

P
resne 360 pozvaných klientov najstaršej automo-

bilovej značky bolo počas troch dní (26.  až 28.  

septembra  2017)  na pretekárskom okruhu Slova-

kiaring v Orechovej Potôni svedkami prezentá-

cie toho najnovšieho a najlepšieho, čo prémiová 

ponuka značky Mercedes-Benz momentálne prináša na slo-

venský trh. Nečudo – konalo sa medzi automobilovými fajn-

šmekrami netrpezlivo očakávané exkluzívne zážitkové podu-

jatie: Mercedes-Benz Star Experience Roadshow.

Vzrušenie a adrenalín
Organizátori podujatia v autentickom motoristickom pro-

stredí demonštrovali výkon a inteligenciu vozidiel, ukrývajú-

cich pod svojou kapotou nielen najdokonalejšie technológie 
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či asistenčné bezpečnostné systémy, ale aj desiatky konských 

síl, pripravených priamo na pretekárskom okruhu dokázať 

svoju vzrušujúcu prirodzenú dravosť, živelnosť a nespúta-

nosť. Športovým charakterom sa blysli modely GLC 43 4MA-

TIC kupé, GLA 45 4MATIC či E 63 4MATIC+, ktoré po-

čas troch dní ani na sekundu v sebe nezapreli svoju rolu - byť 

predurčené na víťazstvá. Akýmisi vyslancami budúcnosti boli 

medzi automobilmi hybridné a elektrické hviezdne modely 

vozidiel E 350 e, GLC 350 e či GLC 350 e kupé. A do treti-

ce – v rámci programu testovacích jázd presvedčili o svojom 

komforte, bezpečnosti, spoľahlivosti a sile najmä modely E 

300 kupé, S 560 4MATIC a S 350 d 4MATIC.

V rámci praktického testovania modelových noviniek si 

mohli účastníci vybrať z niekoľkých atraktívnych programov. 

Bol ním aj Intelligent Drive, v rámci ktorého sa bolo mož-

né oboznámiť s najmodernejšími inteligentnými asistenčný-

mi systémami vozidiel a na „vlastnej koži“ si otestovať, ako je 

možné byť so svojím vozidlom neustále v spojení. Maximálne 

hodnoty adrenalínu - počas nefalšovanej športovej jazdy vo 

vozidlách značky Mercedes-AMG priamo na pretekárskej tra-

ti na Slovakiaringu - bolo možné pod odborným dohľadom 

prežiť počas AMG Agility Course. To, aká komfortná môže 

byť jazda v bežnej premávke, aké sú všetky kľúčové vlastnos-

ti vozidiel a aká je v reálnej prevádzke mobilita vo vozidlách 

na elektrický a hybridný pohon, si odskúšali klienti v rámci 

programu On-Road Drive. Nakoniec, v rámci programu Sa-

fety Experience sa všetci záujemcovia naučili, ako ich v kritic-

kých situáciách ochránia bezpečnostné systémy vozidla a ako 

dokážu minimalizovať riziko vzniku kolíznych situácií.

Pridaná hodnota
„Naším prioritným cieľom nebolo len predvedenie naj-

novších modelov vozidiel, ale v rámci eventu ponúknuť 

čosi navyše, aby všetci jeho aktéri získali okrem očakávané-

ho predvedenia a testovania motorových vozidiel aj prida-

nú hodnotu - komplexnejší zážitok a neformálny relax. To 

bol dôvod, prečo sme okrem hlavného programu pripravi-

li pre nežnejšie a krajšie účastníčky eventu špeciálny dám-
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sky priestor She‘s Mer-

cedes, v rámci ktorého 

bola pripravená od-

borná a kvalifi kovaná 

prezentácia najnovších 

svetových kozmetických 

a módnych trendov. 

Preto, aby sa cítili ako 

doma - čo najkomfortnej-

šie - sme zabezpečili priestory, v kto-

rých sa dalo príjemne posedieť či občerstviť. Pre 

energických, zvedavých a dynamických ľudí 

sme taktiež pripravili dobrodružnú zónu Mar-

co Polo či stánok Mercedes-AMG s konfi gurá-

torom vozidiel. Samozrejme, nechýbala static-

ká prezentácia modelov a ani prezentácia našich partnerov,“ 

poodhalila riaditeľka marketingovej komunikácie spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia Ingrid Janečková jeden z dôvodov, 

prečo záujem majiteľov a priaznivcov striebornej hviezdy zú-

častniť sa na Mercedes-Benz Star Experience Roadshow vyso-

ko prevyšoval jej kapacitné možnosti.

Bodka na záver
Aká teda bola Mercedes-Benz Star Experience Roadshow? 

Nie, nebudeme písať, že veľkolepá, úspešná či nezabudnuteľ-

ná. Naopak. Pri jej zhodnotení si pomôžeme slovami jedného 

z účastníkov, ktorý nielenže prišiel na event až z východného 

Slovenska, ale ktorý pri odchode skonštatoval: „Za pár hodín 

som tu prežil a vstrebal toľko zážitkov a emócií, že sa 

obávam, či cestou domov z toho ne-

explodujem…“! 

Text: Peter Škorňa; foto: MBSK
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„Cementári“ 
na štyroch kolesách

Podobne ako jeho spoločníci nielenže kedysi pracoval v oblasti výroby 
cementu a vápna, ale aj jeho syn (podobne, ako aj syn ďalšieho 

spolumajiteľa) je už súčasťou exportnej, dopravnej a špedičnej firmy, 
ktorá pôsobí na trhu so sypkými materiálmi už štvrťstoročie a ku ktorej 

stabilizovanej činnosti prispievajú aj vozidlá s trojcípou hviezdou. To bol 
aj dôvod, prečo sme položili pár otázok spolumajiteľovi
 EUROKONTOR, spol. s r. o. – Ing. Dušanovi Hubinákovi.
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SVET MERCEDESU

P
odľa obchodného registra sídlite v Malac-
kách, avšak sedíme v priestoroch spoloč-
nosti v Trenčíne…

- Činnosť spoločnosti EUROKONTOR sme 

začali v roku 1992 v Malackách na Záhorí. Sú-

stredili sme sa na export, import a na špedíciu sypkých 

substrátov určených pre stavebníctvo. Naším kľúčovým 

partnerom bola v tom čase cementáreň v Rohožníku, pri-

čom sme zabezpečovali špedíciu aj pre blízke pohrani-

čie, kde sa slovenský cement predával najmä zákazníkom 
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z Nemecka. Postupne sme však špedičnú časť našej spo-

ločnosti presunuli do Ladiec. Spoločnosť momentálne za-

mestnáva 55 ľudí.

Znamená to, že už s Malackami nemáte nič spoločné?
- Stále tam máme sídlo fi rmy a časť administratívy. Náš 

vozový park sa v súčasnosti nachádza v Ladcoch a admi-

nistratíva v Trenčíne. Je to pre nás praktickejšie. Väčšiu 

časť našej dopravnej a špedičnej činnosti zabezpečujeme 

pre Považskú cementáreň v Ladcoch. V rámci obchodnej 

činnosti zabezpečujeme predaj slovenského cementu pre 

zákazníkov v Českej a v Slovenskej republike. Okrem pre-

daja cementu zabezpečujeme prepravnú činnosť do Česka, 

Maďarska, Poľska a do Rakúska. Na základe našich skú-

seností v oblasti dopravy sme zároveň rozšírili naše aktivi-

ty aj o dodávky a inštalácie kompresorovej techniky a hyd-

raulických systémov sklápania pre ťahače rôznych značiek 

spolu s dcérskou spoločnosťou BUSINESS AND DRI-

VE, spol. s r. o.

Na to, aby ste mohli zabezpečovať špedíciu a autodo-
pravu, potrebujete aj primeraný vozový park. Aký je 
ten váš súčasný?

- Momentálne náš vozový park tvorí 29 cisternových ťa-

hačov, dva plachtové ťahače – na ktorých vozíme bale-

ný cement a ešte k tomu všetkému disponujeme aj tromi 

kompletnými súpravami, ktorými zabezpečujeme dovoz 

tuhých alternatívnych palív a prevoz mäsovo-kostnej múč-

ky. Z uvedeného počtu je značka Mercedes-Benz zastúpe-

ná dvoma staršími vozidlami Mercedes-Benz Axor z roku 

2005 a dvadsaťjeden ťahačmi Mercedes-Benz Actros, spĺ-

ňajúcimi emisné normy EURO 5 a 6. Prvé vozidlá Merce-

des-Benz Actros sme začali nakupovať v roku 2010 a dnes 

sme nimi obmenili už takmer celý náš vozový park.

Ako ste s ich prevádzkou za tie roky spokojní?
- Asi najlepšou odpoveďou je fakt, že posledné roky na-

kupujeme už len Mercedesy. V rámci našich regionálnych 

potrieb je to typ vozidla, ktorý nám maximálne vyhovuje. 

Tým, že má autorizovaného zástupcu v Trenčíne, máme 

vyriešenú akúkoľvek promptnú a fl exibilnú komuniká-

ciu, týkajúcu sa servisu, či obmieňania starých vozidiel za 

nové. A pokiaľ porovnám súčasné Actrosy, ktorými naša 

fi rma disponuje, so staršími modelmi, či vozidlom inej 

značky, ktorou sme jazdili predtým, tak sa výrazne znížila 

najmä spotreba pohonných látok. Tým sa nám na druhej 

strane znížili náklady, a zároveň zvýšila efektivita prevádz-

ky ťahača. Naše dlhodobé korektné vzťahy a synergia so 

značkou Mercedes-Benz má pritom aj podobu spolupráce 

pri inštalácii hydraulických zariadení a kompresorov našej 

fi rmy na vozidlá a návesy klientov striebornej hviezdy.

Zastavme sa pri ich obmieňaní – nové vozidlá kupuje-
te, alebo využívate iný spôsob ich nadobudnutia?

- Po tom, ako nastane vhodný čas na jeho výmenu, vyu-

žívame formu fi nančného lízingu, ktorú ponúka Mercedes-

-Benz. Ročne takto obmieňame tri až štyri ťahače za naj-

novšie modely, s najnižšími hodnotami emisií a zároveň aj 

výhodnou spotrebou pohonných látok. V rámci ofi ciálneho 

zastúpenia značky taktiež využívame aj servisné služby.

Pri rozhovoroch s autodopravcami sa často stretávam 
s tým, že bojujú nielen o zákazníkov, ale už aj o vodi-
čov. Máte podobné problémy aj vy a čím si to vysvet-
ľujete?

- Na jednej strane som presvedčený o tom, že ešte mno-

hým ľuďom sa u nás stále nechce robiť. Nemajú o prácu 

záujem. Ďalším problémom je, že je na trhu nedostatok 

mladých vodičov. Kedysi si vodičské preukazy robievali ľu-

dia na vojne alebo vo Zväzarme zadarmo, dnes je to po-

merne náročná fi nančná záležitosť. A nakoniec, problé-

mom je aj fakt, že potrebujeme vodičov, ktorí sa dokážu 

fl exibilne prispôsobiť sezónnosti našej prepravy a tomu, že 

ich pracovný čas nie je pravidelný, ale často musia byť ve-

čer naložení a na druhý deň na mieste doručenia materiá-

lu už aj o šiestej ráno. Takže fakt, že to nie je práca o pra-

videlnej osemhodinovej pracovnej dobe, determinuje aj 

problém s nedostatkom kvalitných vodičov. A to často aj 

napriek tomu, že majú možnosť pracovať v stabilnej, se-

rióznej a úspešnej fi rme a ako vodiči môžu mať k dispozí-

cii vozidlá Mercedes-Benz… 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: Michal Hubinák, Peter Škorňa
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Napriek skutočnosti, že od začiatku školského roka 
uplynul už nejaký ten deň, nie je najmenší dôvod 
neupriamiť vašu pozornosť na hviezdne doplnky, 
ktoré potešia vaše ratolesti pri rannej ceste za svojimi 
školskými povinnosťami. Text: SCG; Foto: Daimler AG

Už staroveký grécky fi lozof a predstaviteľ mladšieho stoicizmu Epiktétos bol presvedčený, 

že „upravený vzhľad svedčí o akejsi predstave krásna a o sklone k slušnosti.“ A keďže fi lozofi a 

striebornej hviezdy myslí aj na trendový a moderný vzhľad vašich malých ratolestí, je najvyšší 

čas vám predstaviť ukážku z ponuky, pýšiacej sa prémiovým označením Mercedes-Benz...

Do školy s hviezdou

SVET MERCEDESU
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Dievčenské tričko - veľkosť 152
Objednávacie číslo: B66953179 
Cena: 30,20 € s DPH

Detská cyklistická helma
Objednávacie číslo: B66450076 
Cena: 60,40 € s DPH

Detský bicykel AMG od 6 rokov
Objednávacie číslo: B66450083

Cena: 393,20 € s DPH

Chlapčenský ruksak
Objednávacie číslo: B66958435
Cena: 40,20 € s DPH

Kľúčenka Carl
Objednávacie číslo: B66953238

Cena: 10,00 € s DPH
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Využite možnosť získať FUSO CANTER s plne automatizovanou dvojspojkovou prevodovkou Duonic® v cene manuálnej prevodovky.

Vo výbave vozidla nájdete aj elektronický tempomat a hill-holder, eco – mód na úsporu paliva, inteligentné funkcie: hold, plazivý 

chod, stop and go (vypnutie motora) a vďaka dvom spojkám funguje radenie prevodových stupňov bez prerušenia. Všetko pre väčšiu 

hospodárnosť, fl exibilitu a väčší výkon pri každom nasadení.

VIac na: www.fuso-trucks.sk
*Zvýhodnenie platí pre vozidlá N2 s celkovou hmotnosťou od 7,5 do 9,0 ton, ktoré budú objednané do konca februára 2018. Uvedené zvýhodnenie je bez DPH.

FUSO – Značka spoločnosti Daimler AG

VÁŠ AUTOMATICKÝ ÚSPECH

UŠETRITE AŽ 1 600 €* 
AUTOMATICKÁ PREVODOVKA BEZ PRÍPLATKU

mb collection2.indd   47mb collection2.indd   47 4. 10. 2017   11:36:494. 10. 2017   11:36:49



Ú
lohou zásnubného prsteňa je defi nitívne si 

získať niečie srdce. Výber prsteňa pre väčši-

nu mužov predstavuje cestu do neznámych 

vôd, kde podstúpia rozhodnutia, pri kto-

rých nepomôžu ani bohaté životné skúsenos-

ti. Jedným z nich je aj výber drahého kameňa. Zvoliť ten 

správny spomedzi diamantov s rôznymi parametrami nie 

je vôbec ľahké, no keď do hry vstupujú lákavé farebné dra-

hokamy, výber je skutočne zložitý. Cieľom je však úspech, 

správna voľba je preto dôležitá.

Diamonds are forever. Diamanty sú cestou na istotu. 

Ženy ich milujú najmä pre ich krásu, vysoko cenený je 

však aj ich investičný potenciál. Možno preto stále prevažu-

jú v zásnubných prsteňoch práve tieto večné drahokamy. 

Za výber diamantu hovorí aj jeho trvácnosť. Nejde ani tak 

o samotný fakt, že sa nedá poškrabať, no romantická para-

lela s nezničiteľnou láskou a trvácnym vzťahom je skrátka 

neodolateľná.

Pri výbere diamantu sa vyzbrojte trpezlivosťou pri štúdiu 

štyroch C (Cut - farba, Color - farba, Clarity - čistota, Carat 

- karátová hmotnosť) alebo ušetrite čas a využite radu kvali-

fi kovaných a gemológmi školených špecialistov, napríklad 

v našich klenotníctvach Mikuš Diamonds.

Ďalší smer, ktorým sa môžu vybrať tí odvážnejší a tvorivej-

ší, sú farebné drahokamy. Sú skvelou voľbou pre kreatívnu 

ženu milujúcu farby, ktorej príliš nesedí konvenčný stereotyp. 

Praktický pohľad prepúšťa svoje miesto emóciám. Svoju part-

nerku musíte dokonale poznať. Máme však pre vás náležité 

indície, pomocou ktorých určite trafíte do čierneho.

Miluje vodu či more? Prečo nevybrať niektorý z prsteňov 

s akvamarínom, ktorý jej navždy bude pripomínať jej obľúbený 

živel. Turmalín je drahokam, ktorý sa vyskytuje v prírode na-

príklad v tmavozelenej a žiarivo ružovej podobe a srdcia žien si 

získava nezameniteľnou sýtosťou svojej farby. Napokon si mô-

žete vybrať aj z veľkej trojky. Nejde však o slávnych skladateľov, 

Beethovena, Bacha a Mozarta. Vo svete farebných drahých ka-

meňov sú to bezpochyby zafír, rubín a smaragd.

Či už sa vyberiete cestou večných diamantov alebo ná-

paditých farebných drahokamov, rovnako dôležitou je 

i správna voľba klenotníka. Ak okrem špeciálnych draho-

kamov vyžadujete aj ručnú výrobu šperku, odborné pora-

Podľa prieskumu uverejneného v britskom denníku Daily 
Mail je globálny priemer odmietnutí pri zásnubách 25 %. 
U našich klientov je to 0,1 %.

PR - UDIA A ŠTÝL
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ZÁSNUBNÝ 
PRSTE

Perfektný
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denstvo či dokonalý servis, obráťte sa na Mikuš Diamonds. 

Máme 20 rokov skúseností a 7 predajní po celom Sloven-

sku. www.mikusdiamonds.sk. 

Text a foto: Mikuš Diamonds

„Cieľom je úspech,

správna voľba je preto

dôležitá.“
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1 LIBBY akvamarín 2,1 ct, diamanty - 2460 €
2 DULCET turmalín 0,65 ct, diamanty - 987 €
3 TRINE modrý zafír 0,62 ct, diamanty - 1264 €
4 MAGGIE diamant 0,25 ct - od 890 €
5 MIA diamant 0,5 ct, diamanty - od 3600 €

1 2

3

4 5
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P
resne deväťdesiat vozidiel so striebornou trojcípou 

hviezdou na kapote - bez rozdielu veku a vyhotove-

nia vozidla, v ktorých sedelo spolu 187 klubových 

„hviezdnych srdciarov“, sa zúčastnilo v dňoch 14. – 

17. septembra na Tour, ktorá si v tomto dvojnásobne 

jubilejnom ročníku rozložila svoj „putovný tábor“ v tesnej blíz-

kosti Slnečných jazier v hoteli SENEC**** v Senci. Prvé oldti-

mery a youngtimery všetkých typových vyhotovení sa začali zo-

raďovať na hotelovom parkovisku už vo štvrtok poobede, aby 

sa ich posádky mohli dôkladne pripraviť na veľký piatkový trip 

nádherným prostredím Malých Karpát.

Tour, ako sa patrí
 Celkový profi l piatkovej trasy Tour bol ideálny tak pre „vr-

chárov“, ako aj „špurtérov“. Spred hotela v Senci sa kolóna Mer-

Už len samotný fakt, že sa tento rok 
uskutoční jubilejný desiaty ročník 
Mercedes-Benz Tour 2017, dával 

tomuto čoraz obľúbenejšiemu 
podujatiu punc výnimočnosti. 

Nehovoriac o tom, že práve tento rok 
uplynulo aj 20 rokov od vzniku 

Mercedes-Benz Clubu Slovensko...
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Malokarpatská 
hviezdna cesta

SVET MERCEDESU
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cedesov vydala cez Senec, Pezinok, kľukatými serpentínami až 

na Pezinskú Babu. Tu svoje prvé hormóny šťastia absorbovali 

kluboví vrchári, milujúci pískanie a smrad zodratých pneumatík. 

Horšie to prežívali staršie vekové ročníky, no aj tie ostali verné 

svojej značke a pri stúpaní na Babu sa nedali nijako zahanbiť. 

Z horského priesmyku viedla trasa serpentínami, tentoraz 

smerom dole, prejazdom cez Rohožník, popod zrúcaninu Pla-

veckého hradu, situovaného nad obcou Plavecké Podhradie - na 

kopci Pohanská na západnom úpätí Malých Karpát, okolo vod-

nej nádrže Buková, nad ktorou sa vypína zrúcanina hradu Ostrý 

kameň (okolo ktorého vedie turistický chodník až na najvyšší 

vrch Malých Karpát – Záruby), popri Smolenickom zámku - až 

do cieľa prvej zastávky. Tou sa stal malebný hrad Červený Ka-

meň, kde všetci účastníci nielenže doplnili počas obeda potreb-

nú energiu, ale počas exkurzie priestormi hradu spoznali aj jeho 

históriu. Z Červeného Kameňa viedla cesta „do jamy levovej“ – 

mestečka Modra, v ktorom akurát prebiehali tradičné oberačko-

vé slávnosti - Modranské vinobranie. Aj preto nečudo, že odolať 

sladkému burčiaku či tradičným domácim kalorickým kulinár-

skym dobrotám bolo nad sily väčšiny posádok hviezdnej tour.

Spanilá jazda
Motoristickým vyvrcholením Mercedes-Benz Tour 2017 (pre-

tože to spoločenské mali mnohí už za sebou a mnohí naň ešte 

len čakali) bola spanilá jazda zo Senca až do najmenšieho európ-

skeho  hlavného mesta - Bratislavy. Za asistencie polície sa všet-

ky posádky Mercedesov presunuli  popri Bernolákove, Ivan-

ke pri Dunaji, cez Most SNP až na hradný kopec, kde zoradené 

a zaparkované jedno vedľa druhého boli dôstojnou kulisou nie-

kdajšieho sídla feudálov. Tie najstaršie hviezdne kúsky sa odde-
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lili a prešli popri Národnej rade SR až do areálu Hradu, kde sa 

vystavili na obdiv na jednom z hradných nádvorí. Práve tu bol 

aj obed v reštaurácii s príznačným pomenovaním „Hviezda“, 

po ktorom nasledovala prehliadka Bratislavského hradu, či fote-

nie sa so sochami prominentného výtvarníka minulého normali-

začného režimu Jána Kulicha: sochou Svätopluka sediaceho na 

splašenom koni - na hrade a so sochou Vítanie - pred budovou 

nového parlamentu. Prípadne sa účastníci Tour spolu s desiat-

kami prítomných zahraničných turistov zahľadeli na nekončiaci 

horizont koloritu víťazstva socializmu a betónu nad vkusom, člo-

vekom a prírodou – bratislavskú mestskú časť Petržalka. 

Hviezdny galavečer
Večer patril vyhlasovaniu víťazov Tour a slávnostnému galave-

čeru pri príležitosti 20. výročia vzniku Mercedes-Benz Clubu Slo-

vensko a pri príležitosti jubilejného 10. ročníka Mercedes-Benz 

Tour. Ako sa všetci prítomní „klubisti“ dozvedeli, najvzdialenej-

ším účastníkom bol Vít Študlar z Českej republiky, ktorý prišiel 

do Senca až z Plzne; najstarším vozidlom bol prekrásny Merce-

des-Benz 320 B Cabrio, vyrobený v roku 1938, ktorého majite-

ľom je Martin Neubeller a ktoré získalo nielen Cenu primátora 

mesta Senec, ale aj Cenu hotela Senec. Cenu organizátorov Mer-

cedes-Benz Tour získal Mercedes-Benz W140 z roku 1993, kto-

rého majiteľom je Milan Zajíc; najúspešnejšou ženskou účast-

níčkou sa stala Katarína Holáňová na vozidle Mercedes-Benz 

Triedy B 180 z roku 2015; najúspešnejším muž-

ským účastníkom bol Peter Hulaj na vozidle Mer-

cedes-Benz GLC 43 AMG z roku 2017 a nakoniec 

- Cenu prezidenta klubu získal Eduard Drlička na 

vozidle Mercedes-Benz 200 W110 z roku 1965.

V nedeľné ráno sa s prvými lúčmi slnka stalo dvojaké jubile-

um minulosťou a všetci striebornej hviezde verní členovia Mer-

cedes-Benz Clubu Slovensko ako aj organizátori v kútiku duše 

už rozmýšľali nad tým, kde sa o rok opäť stretnú. Bezpodmie-

nečne... 

Text: Peter Škorňa; foto: Peter Škorňa, Milan Hudcovič
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www.mercedes-benz.sk/vito

Pripravený na všetko
Mercedes-Benz Vito je robustný a spoľahlivý partner určený na hospodárny transport osôb 
a všetkého, čo je potrebné efektívne prepraviť. Neuveriteľná variabilita prevedenia karosérie, 
podvozka a pohonu z neho robia univerzálneho pomocníka.

už od 17 990 €  bez DPH 
Vito 109 CDI kompaktná skriňová dodávka v základnom 
prevedení; cena obsahuje:

•  bezplatný servis na 6 rokov/160 000 km, 

• záruku na 3 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov.

Vito 109 CDI: kombinovaná spotreba paliva: 5,3 – 5,8 l/100km. Kombinované emisie CO2: 140 – 153 g/km. Ilustračné foto.
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Hviezdny úspech 
na pretekoch aha ov

Prvýkrát v histórii Slovenska sa seriál Majstrovstiev Európy pretekov 
ťahačov (FIA European Truck Racing Championship, ETRC) 

predstavil na okruhu na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni. Značka 
Mercedes-Benz pri tom nemohla chýbať.
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P
ráve naopak. Stala sa generálnym partnerom 

celého úspešného podujatia, v rámci ktorého sa 

v dňoch 15. až 16. júla usku-

točnili štyri preteky ťaha-

čov, tri sprievodné seriá-

ly vrátane GT4 a obľúbená Truck 

Show, na ktorej sa predstavili aj ťa-

hače Mercedes-Benz. Celý dvojdňo-

vý motoristický sviatok ťahačov si 

prišlo pozrieť až 25 000 divákov. 

Strieborná hviezda sa tisíckam 

zvedavých návštevníkov úspeš-

ne odprezentovala v showtrucku - 

hneď pri reštaurácii Ring, ako aj 

vo fan zóne.

Svoju kvalitu a výnimočnosť 

predviedol na ťahači Mercedes-

-Benz dvojnásobný víťaz dvojdňových pretekov, maďar-

ský pilot Norbert Kiss, ktorý tak svojím výkonom zatienil 

ostatných víťazov: španielskeho jazdca 

Antonia Albaceta a nemeckú prete-

kárku Stephanie Halmovú, ktorí na 

kamiónoch Man získali len po jed-

nom víťazstve.

Hneď v sobotu - po štarte 

z pole position - predviedol Kiss 

zaplneným tribúnam Slovakia 

Ringu neskutočne profe-

sionálnu jazdu (najmä 

v technickom druhom 

sektore 5 922-metrovej 

trate, v ktorom bol jed-

noznačne najrýchlejší, 

a vyhral s 5-sekundovým 
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náskokom) a ušiel svojim prenasledovateľom až do cie-

ľovej roviny.

V nedeľu síce štartoval z druhého miesta, svojou ruti-

nérskou jazdou sa už po prvej zákrute dostal do čela pre-

tekov, pričom si svoju pozíciu dokázal udržať až do konca. 

Aj vďaka tomu sa Norbert Kiss so svojím ťahačom Merce-

des-Benz nielenže stal najúspešnejším jazdcom pretekov 

na Slovakia Ringu, ale získal do celkového hodnotenia aj 

51 bodov.

Pre značku Mercedes-Benz, ako generálneho partnera 

premiérových slovenských Majstrovstiev Európy pretekov 

ťahačov FIA ETRC, to nebola len jedinečná prezentácia 

značky a jej produktov, ale vďaka maďarskému pretekáro-

vi Norbertovi Kissovi a ťahaču Mercedes-Benz aj demon-

štrácia športového motoristického úspechu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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D
ieselové motory hrajú v súčasnosti prím a svoje 

uplatnenie nájdu jednoznačne aj v budúcnosti. 

A to aj napriek čoraz populárnejšej téme zelené-

ho alternatívneho, hybridného či elektrického 

pohonu. Dôvod je jednoduchý - dieselový po-

hon renomovaných výrobcov automobilov je v súčasnosti vyba-

vený moderným zariadením na čistenie spalín, ktorý podstatne 

prispieva k znižovaniu emisií CO
2
. Vďaka tomu svoje opodstat-

nenie a zmysel má najmä v prípade väčších vozidiel a pri vy-

sokom jazdnom výkone. V súčasnosti sú vyrábané efektívne 

spaľovacie motory. Patrí sem aj moderný dieselový motor, za-

bezpečujúci nižšie emisie CO
2
 (čím prispieva k ochrane život-

ného prostredia). Aj preto bude napriek postupnej elektrifi kácii 

automobilovej dopravy plniť nenahraditeľnú úlohu aj po roku 

2020. Nakoniec dieselový motor, pokiaľ ide o niektoré emisie 

škodlivých látok, je rovnako dobrý, ak nie ešte lepší ako zážiho-

vý motor (to sa týka predovšetkým jemného prachu, uhľovodí-

kov a oxidu uhoľnatého).

Výskum 
Dekry

„Problém kvôli die-

selom sa začal v Nemec-

ku po tom, ako Stuttgart 

zverejnil, že do mesta ne-

pustí vozidlá na dieselo-

vý pohon,“ vysvetľuje vý-

konný riaditeľ spoločnosti 

Motor-Car Bratislava Ing. Jú-

lius Šabo a pokračuje: „reno-

movaná a v odborných moto-

ristických kruhoch rešpektovaná 

nemecká inšpekčná spoločnosť Dekra 

uskutočnila odborné merania, podľa kto-

rých hlavným problémom znečistenia ovzdušia 

Diesel áno, 
i nie?

Aký pohon motorového vozidla je v súčasnosti 
z hľadiska vytvárania emisií pevných 
prachových častíc najvýhodnejší? Klasický 
benzínový, dieselový, hybridný 
či elektrický? Dokážu byť 
aj dieselové vozidlá 
šetrné k životnému 
prostrediu? 
Odpovede 
na tieto a im 
podobné 

otázky sme nehľadali len my, 
ale aj  redakcia rešpektovaného 
nemeckého mesačníka auto 
motor und sport a výskum nemec-
kej inšpekčnej spoločnosti Dekra.

Výkonný riaditeľ spoločnosti 
Motor-Car Bratislava Ing. Július Šabo
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nie sú autá, lebo tie tvoria len 6 % tohto znečistenia. A tiež z toh-

to podielu automobilovej dopravy to nie sú ani tak emisie CO
2
 , 

ale oveľa škodlivejší prach a jemné častice. Z tohto hľadiska nie sú 

teda ideálnym riešením ani elektromobily, pretože tie sa svojím 

negatívnym „príspevkom“ pri vytváraní prachu a elementárnych 

častíc v reálnej prevádzke približujú klasickým vozidlám so spaľo-

vacím motorom.“ Podľa jeho slov pri vzniku prašnosti hrá veľmi 

dôležitú rolu valivý odpor pneumatík, trením pri brzdení a víre-

ním pouličného prachu. „Medializovaný dlhodobý výskum Dekry 

preukázal, že v takom priemyselnom nemeckom meste, akým je 

Stuttgart, sa 

každý deň uvoľ-

ňuje do ovzdušia 

475 kg prachu a jem-

ných častíc. Z nich však 

len 77 kg pochádza z vý-

fukových plynov. Zvyšných 

takmer 400 kg – teda 84 % - vzniká opotrebovaním 

pneumatík, trením brzdovej sústavy a tzv. resuspen-

ziou pouličného prachu.“ To podľa jeho slov len do-

kazuje, že prevažnú väčšinu emisií pevných častíc 

vyprodukuje aj elektromobil.

Pokiaľ si uvedomíme, že v súčasnosti turbodie-

selové motory vyrábané najmodernejšími tech-

nologickými systémami a vybavené fi ltrami 

pevných častíc produkujú z hľadiska pevných prachových častíc 

menšie a ekologickejšie hodnoty ako mnohé benzínové motory 

a k tomu priradíme aj výsledky výskumu Dekry, zistíme veľmi za-

ujímavý fakt. V súčasnosti v niektorých mestách čoraz populár-

nejšie obmedzenia vjazdu vozidiel na základe ich pohonu nemajú 

zmysel a sú skôr prejavom snahy o v súčasnosti populárnu zele-

nú politiku. Druh pohonu a z neho vznikajúce emisie totiž kvalitu 

ovzdušia z hľadiska pevných častíc až tak neovplyvňujú.

Poradili by ste diesel priateľovi?
Nemecký magazín auto motor und sport, venujúci sa nezávis-

lému, kritickému a komplexnému profesionálnemu hodnoteniu 

automobilov z celého sveta, uskutočnil anketu medzi vedúcimi 

lídrami automobilového priemyslu. Všetkým položil o. i. aj otáz-

ku, či by poradili svojmu priateľovi, aby si v tomto čase kúpil vo-

zidlo s dieselovým motorom. A keďže priateľ je viac ako zákazník, 

viaceré ich odpovede boli dosť prekvapujúce. Zvlášť, ak si uve-

domíme, že práve mnohí z oslovených účastníkov ankety sú sve-

tovými lídrami svojich spoločností v rámci rozvoja a zavádzania 

elektrického pohonu do reálneho života. Peter Mertens, člen pred-

stavenstva Audi zodpovedný za vývoj, je presvedčený, že to „zá-

visí od toho, či je pre neho najlepšou voľbou TDI, TFSI, e-tron 

alebo g-tron. Pokiaľ jazdí veľmi často a potrebuje veľké vozidlo, 

určite áno… V nasledujúcich piatich rokoch bude dieselový mo-

tor v Európe naďalej plniť relevantnú úlohu. Všetky ostatné pred-

povede sú neseriózne.“ Podobný názor mal aj Harald Krüger, ve-

dúci predstavenstva BMW AG, podľa ktorého „Existujú silné 

argumenty, ktoré hovoria v prospech vozidiel s dieselovým moto-

rom, a tie spĺňajú všetky zákonné požiadavky.“ Predseda predsta-

venstva Daimler AG - Dieter Zetsche dal ako príklad efektívneho 

prístupu k znižovaniu emisií už minulý rok na trh uvedené diese-

lové motory, ktoré „dosahujú plánované prísnejšie hraničné hod-

noty emisií prvého stupňa podľa požiadaviek RDE.“ Ako povedal: 

„Dieselový motor svojou vysokou efektívnosťou dokáže cenným 

spôsobom prispieť k ochrane klímy. Preto sme sa už pred piati-

mi rokmi rozhodli, že budeme (Daimler AG – pozn. red.) masív-

ne investovať do zlepšovania dieselovej technológie – konkrétne 

ide o investície vo výške približne troch miliárd eur.“ A nielen to. 

Matthias Müller, vedúci predstavenstva VW AG predpokladá, že 

„v roku 2025 ešte tri zo štyroch nových vozidiel budú poháňané 

klasickým spôsobom.“

Epilóg
Čo dodať na záver? Azda len to, že je nespochybniteľné, že 

budúcnosť bude možno raz patriť elektrickému pohonu, avšak 

na ceste za ňou nás budú ešte veľmi dlho sprevádzať moderné, 

čoraz efektívnejšie a k životnému prostrediu ohľaduplnejšie spa-

ľovacie a vznetové motory. Zvlášť, pokiaľ si uvedomíme, aká po-

merne dlhá cesta čaká e-mobilitu nielen pri zdokonaľovaní ka-

pacity batérií elektromobilov, ale aj pri budovaní siete nabíjacích 

bodov a staníc. Nehovoriac o tom, že žijeme v krajine, v ktorej 

tak skoro elektrickú revolúciu nezažijeme. Dôvod je jednodu-

chý – ťažko možno chcieť elektrickú mobilitu v krajine, v ktorej 

je plynulá diaľničná sieť - z jedného jej konca na druhý – desať-

ročia len predmetom predvolebných populistických sloganov po-

litikov, či v ktorej stav a kvalita značnej časti cestnej siete a naj-

mä povrchu vozoviek je porovnateľná s úrovňou ciest a vozoviek 

v niektorých rozvojových krajinách… 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG, Bohumil Šálek
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Pozoruhodnosťou prémiového dieselového motora OM 656 je jeho dimen-
zovanie, vďaka ktorému spĺňa budúce emisné normy (RDE – Real Driving 
Emissions). Všetky komponenty relevantné pre efektívne znižovanie emisií sú 
namontované priamo na motore. Integrované použitie technológií zložené 
z nového procesu spaľovania v stupňovitej priehlbine, dynamické viaccestné 

spätné vedenie spalín a dodatočná úprava spalín v blízkosti motora, 
prvýkrát skombinovaná s variabilným ovládaním 

ventilov, umožňuje ďalšie zníženie 
spotreby pri najnižších 

emisiách. 
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Pozoruhodnosťou prémiového dieselového motora OM 656 je jeho dimen-
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Emissions). Všetky komponenty relevantné pre efektívne znižovanie emisií sú 
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„Úžasná atmosféra, vynikajúce 
publikum, veľmi sa mi všetko 

páčilo. Určite sa ešte na 
preteky vrátim a odporučím ich 
priateľom,“ uviedol Austrálčan 
Rowan Willis - víťaz 52. ročníka 

jazdeckých pretekov 
v parkúrovom skákaní 

Mercedes-Benz Grand Prix 
CSI3* World Cup Bratislava.

SVET MERCEDESU
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Skvelý šport
52. Mercedes-Benz Grand Prix

1

2
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1 Monika Štangelová s kobylou HELINKA

2 Organizačný výbor pretekov uskutočnil tiež viaceré tlačové konferencie. 

3 Exprezident Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc.  

4 Mercedes-Benz Grand Prix opäť ozvláštnili tátoše štvorkolesové s hviezdou 
- Mercedes-Maybach S 560 dokonca v slovenskej premiére. V pozadí Tomáš Kuchár 
na koni ELASKO HERO.  

5 Radovan Šillo na koni DURANT W.

6 Víťaz fi nále Malej série Nemec Carsten Titsch na koni MACCARIO B. Trofej od J&T 
Banky mu odovzdala jej riaditeľka Ing. Anna Macaláková za účasti rozhodkyne 
z Rakúska Ines Bejdl. 
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T
radične perfektná organizácia a príslovečná po-

hostinnosť, ako aj pohodové prostredie, tribúny 

plné divákov, oproti bežným piesočným výnimoč-

ný prírodný trávnatý povrch areálu TJ Slávia STU 

i osvedčený špičkový staviteľ parkúru. To všetko 

vyvolalo o 52. preteky Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava, do-

konca aj pre ich organizátorov, nečakaný záujem. Počas 22 (vla-

ni 19) súťaží na pretekoch účinkovala stovka jazdkýň a jazdcov 

z dvadsaťjeden (vlani zo 14) krajín a vyše 240 (vlani necelých 

150) koní. „Teší nás obrovský záujem, pričom sme ani zďale-

ka neuspokojili všetkých, ktorí sa na pretekoch chceli zúčastniť, 

uviedol predseda a riaditeľ pretekov Ing. Andrej Glatz, víťaz bra-

tislavských Grand Prix (na koni LETKIS) z roku 1976, a záro-

veň vyslovil predpoveď, ktorá sa počas podujatia do bodky napl-

nila: „Som presvedčený, že to bude skvelý šport“.

Už v prvý deň zápolenia predviedol svoje majstrovstvo víťaz-

stvom v súťaži Veľká séria CSI 3*-W o cenu spoločnosti Bigme-

dia Talian Emanuele Gaudiano s koňom CHALOU. Zaujíma 

65. miesto spomedzi vyše 3,1 tisíca jazdcov celosvetového rebríč-

ka Longines Ranking. Rozšíril tak paletu výnimočných jazdcov 

či olympijských víťazov - účastníkov pretekov na Slávii STU. 

„Bigmedia je najväčšia outdoorová spoločnosť na Slovensku, 

rovnako Grand Prix sa koná vo vonkajšom priestore a tiež patrí 

k top podujatiam svojho druhu,“ uviedol pri dekorácii víťaza ge-

nerálny riaditeľ tejto spoločnosti János Gaál.

Divákov potešili aj slovenské súťažiace dvojice. Prvými domá-

cimi víťazmi sa stali Monika Štangelová a kobyla HODESSA 

O v prvej súťaži Série mladých päťročných koní CSI YH 1*. Po-

čas ďalších dvoch dní v súťažiach tejto série opäť excelovala na 

prvom mieste, tentoraz s kobylou HELINKA a vybojovala tak 

celkovo tri víťazstvá. Slovenská hymna zaznela v prvý deň aj na 

počesť víťazov Malej série CSI 3*-W o cenu spoločnosti Mata-

dor, ktorými sa stali Radovan Šillo a kôň Dr. MAX THINNK 

TWICE 111 Z. Róbert Pál a kôň ELSA CAMPARI zasa dosiah-

li pekné druhé miesto. „Mládež potrebuje šport, ktorý ho via-

že k živej prírode, a z tohto pohľadu ma teší, že na pretekoch vi-

3

4

5

6

grand prix 2017.indd   59grand prix 2017.indd   59 4. 10. 2017   12:20:114. 10. 2017   12:20:11



60 

1 Sandra Kállayová a kôň BILLIONAIRE, rozoskakovanie v hlavnej súťaži Mercedes-
-Benz Grand Prix im uniklo o vlások.

2 Víťaz súťaže Veľká séria o cenu fi rmy Grafobal Group - Emanuele Gaudiano s koňom 
CHALOU. Dekoroval ho viceprezident spoločnosti Grafobal Group Ivan Kmotrík ml. 

3 O úspech pretekov sa zaslúžil i tím na parkúre pod vedením Chorváta Eduarda 
Petroviča (horný rad uprostred) a Miroslava Jeluša (dolný rad prvý zľava).

4 Konateľ spoločnosti Respect Ing. Dušan Guľáš a Ing. Peter Gereg zo spoločnosti 
Grafobal Group.

5 Tribúny zaplnili diváci, ktorých neodradili ani horúčavy či dážď.

6 Maroš Kuchár na koni CONSTANCE.

7 Víťaz 52. pretekov Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava Austrálčan Rowan Willis 
na koni BLUE MOVIE, ktorému pohár odovzdáva predseda organizačného výboru 
a riaditeľ pretekov Ing. Andrej Glatz. 
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dím veľa mladých ľudí, čo je úplne perfektné,“ spomenul okrem 

iného pri odovzdávaní ocenení najlepším v tejto súťaži prezident 

spoločnosti Matador Group Ing. doc. Štefan Rosina, PhD., MBI.

Druhý deň pretekov v hlavnej súťaži Veľká séria CSI 3*-W, 

kvalifi kácia na FEI World Cup a Svetové jazdecké hry 2018 

o cenu spoločnosti Grafobal Group - znovu zvíťazil jazdec sveto-

vého mena Emanuele Gaudiano a kôň CHALOU. Ako vyzdvi-

hol pri ich dekorácii viceprezident spoločnosti Grafobal Group 

Ivan Kmotrík ml.: „Tohtoročné Mercedes-Benz Grand Prix sú 

opäť výborne zorganizované preteky, rád som sem zasa prišiel. 

Sme radi, že naša spoločnosť mohla podporiť a byť súčasťou ta-

kéhoto veľkolepého podujatia“. Pekné tretie a štvrté miesto obsa-

dili Marián Štangel s koňom BADARCO a Radovan Šillo s ko-

ňom DURANT W. Vynikajúcu tretiu priečku v atraktívnom 

bariérovom skákaní o cenu Rádia Expres zasa získali slovenskí 

reprezentanti (ex equo s ďalšími jazdcami) Zdeno Kuchár s ko-

ňom QUERES a Patrik Majher na koni CALIBER 5, ktorí pre-

skočili prekážku v úctyhodnej výške 175 cm. Víťazkou súťaže 

Amatérska séria CSI AmB sa navyše v tento deň stala Nikola 

Žureková s koňom CARMEN.

V záverečný deň pretekov dostali nielen pohár, ale tiež kyticu, 

tak ako každá úspešná dáma: víťazka tretej súťaže Amatérskej 

série Patrícia Urbanová na koni CALIVADO i úspešná sloven-

ská Amazonka, trojnásobná víťazka Série päťročných mladých 

koní Monika Štangelová.

V dramatickom, búrkou sprevádzanom fi nále hlavnej súťaže 

Veľkej série Mercedes-Benz Grand Prix CSI3* World Cup Bra-

tislava, započítavanej do Longines Rankingu, postúpili do rozo-

skakovania reprezentanti Poľska, Nemecka, Talianska, Maďar-

ska, Thajska a Austrálie. Víťazom sa stal prvýkrát Austrálčan 

a to Rowan Willis s 11-ročnou kobylou BLUE MOVIE. Strieb-

ro putovalo do Talianska zásluhou Emanuela Gaudiana a koňa 

EINSTEIN, bronz získal László Tóth z Maďarska na koni ISTI. 

Cenu pre najúspešnejšieho slovenského jazdca na Grand Prix 

Bratislava vybojoval Bronislav Chudyba, ktorý sa umiestnil na 

BALOUNESSOVI ako jedenásty.

„Ďakujem médiám a všetkým reklamným partnerom, vďa-

ka ktorým toto náročné podujatie uskutočňujeme. Naši podpo-

rovatelia a partneri vedia, že ho nerobíme cez žiadne agentúry, 

ale priamo s pani Ingrid Janečkovou, ktorá je marketingovou 

a PR manažérkou v Mercedese. Spoločne s celým tímom robí-

me všetko pre to, aby podujatie vyšlo dobre. Teší nás, že ukonče-

ný ročník mal neskutočné zastúpenie, opäť si získal účastníkov 

i divákov, pričom domáci jazdci sa nestratili a podali veľmi dob-

ré výkony.“ Uzatvára Andrej Glatz tohtoročnú kapitolu viac ako 

polstoročnej histórie bratislavských Grand Prix. “ 

Text a foto: Peter Kresánek

5

6

7

 61

grand prix 2017.indd   61grand prix 2017.indd   61 4. 10. 2017   12:20:354. 10. 2017   12:20:35



V Mercedes centre pri bratislavských Zlatých pieskoch sa 
uskutočnila tradičná MERCEDES-BENZ party. 

Priamo medzi vystavenými hviezdami ciest sa tu stretli VIP 
hostia a jazdecké hviezdy z 21 krajín celého sveta.  

SVET MERCEDESU

62 

Excelentný  
program 

pre výnimo ných hostí 

P
arty zaujala nielen vnútorné, ale aj vonkajšie 

priestory areálu, kde bolo hlavné pódium i väč-

šina miest na sedenie. Hostí privítala i v mene 

Ing. Andreja Glatza moderátorka večera Jan-

ka Hospodárová. Všetci prítomní hostia si popri 

rozmanitom pohostení naplno užívali vynikajúci program. 

Súčasťou programu bol zostrih záberov z vlaňajších prete-

kov, hudba skupiny REPLAY BAND či DJ JOGI. Večer 

postupne kulminoval excelentnými vstupmi tanečníc kre-

atívnej skupiny NeonHeads ™, pôsobiacej aj v Šanghaji, 

Hongkongu, Macau, Taipei, Soule, Londýne, Lisabone či 

v Prahe. Svojím tancom si natoľko podmanili divákov a prí-

tomných hostí, že niektorí odvážnejší z nich sa nimi dali zlá-

kať aj na parket... 

Na Slovensku svojho druhu jediná, výnimočná jazdecká MER-

CEDES-BENZ party tak opäť naplnila očakávania dobrej zába-

vy a vytvorenia príjemného priateľského prostredia. 

Text a foto: Peter Kresánek

grand prix vip 2017.indd   62grand prix vip 2017.indd   62 4. 10. 2017   12:22:544. 10. 2017   12:22:54



1 Prezident spoločnosti Matador Group Ing. doc. Štefan Rosina, PhD., MBI., a fi nančný 
riaditeľ Mercedes-Benz SK Stephan Andreas Kröl s manželkou.

2 Excelentné vystúpenia predviedla skupina NeonHeads, ktorej tanečnice pózovali aj 
s vystavenými hviezdami ciest. 

3 Ing. Ivan Kardoš s manželkou a Daniela Glatzová. 

4 Na tanečnej ploche veselá zábava pokračovala.

5 Medzi úspešných jazdcov, ktorí sa počas 52. Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava 
kvalifi kovali na Svetové jazdecké hry 2018, patrí aj Ing. Radovan Šillo. 

6 Humorista Oliver Andrásy si s manželkou pre Grand Prix v parkúrovom jazdení 
posunuli termín dovolenky.

7 Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, 
s partnerkou a Ing. Ingrid Janečková. 
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Dielňa Ateliers Louis Moinet bola otvorená v Saint-Blai-

se, Neuchâtel, v roku 2004. Plne nezávislá fi rma vznikla na 

počesť pamiatky Louisa Moineta (1768 - 1853) – majstra ho-

dinára, vynálezcu chronografu (v roku 1816, čo potvrdila aj 

Guinnessova kniha rekordov) a priekopníka v používaní veľ-

mi vysokých kmitočtov (216 000 kmitov za hodinu). Louis 

Moinet bol hodinárom, učencom, maliarom, sochárom a uči-

teľom na škole výtvarných umení, a tiež autorom knihy Tra-

ité d‘Horlogerie, úvahy o výrobe hodiniek, vydanej v roku 

1848, ktorá bola takmer celé storočie jediným odborným die-

lom v danej oblasti. Dielňa Ateliers Louis Moinet po celý čas 

zachováva odkaz svojho zakladateľa. Hodinky, ktoré sa vy-

rábajú len v limitovaných edíciách, získali niektoré z najpre-

stížnejších ocenení, vrátane ocenenia Red Dot Design Award 

(Best of the Best – Najlepšie z kategórie najlepších), zlatých 

a bronzových medailí v súťaži Chronometrie, ceny magazínu 

Robb Report „Best of the Best“, ocenenia „Chronograf roka“ 

od časopisu Begin, Japonsko, a nedávnej ceny za zásluhy, kto-

rú udeľuje UNESCO. Výtvory značky Louis Moinet často ob-

sahujú nezvyčajné materiály, ako sú fosílie a meteority. Ich 

kombinácia s jemným hodinárskym umením je dôkazom je-

dinečného kreatívneho prístupu fi rmy k výrobe hodiniek. Zá-

kladnými hodnotami značky Louis Moinet sú kreativita, ex-

kluzivita, umenie a dizajn.

Memoris Red Eclipse
Pôvod hodiniek „Red Eclipse“ so 

48-hodinovou rezervou náťahu je 

zdôraznený červeným mesiacom ulo-

ženým v oscilačnom závaží. Puzdro 

z bieleho zlata so 46 mm prie-

merom je tiež zdobe-

né ručne vyrytými 

vyobrazeniami na 

tému zatmenie me-

siaca. Jediným jem-

ným dotykom spustíte 

fantastické predstave-

nie – mechanizmus po-

zostávajúci z oceľových 

súčiastok a z ozubených kolie-

sok začne ožívať rovno pred 

vašimi očami.
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Metropolis
spojenie hodiniek značky Louis Moinet 

s mestskou architektúrou
Tieto nové hodinky so 43,2 mm puzdrom sú nositeľom 

všetkých čŕt charakteristických pre značku Louis Moinet. 

Nový kaliber LM45 s frekvenciou 4 Hz a 48-hodinovou re-

zervou bol navrhnutý a zostavený v súlade s najprísnejšími 

chronometrickými požiadavkami firmy. Konečná úprava me-

chanizmu stelesňuje všetky ušľachtilé tradície jemného hodi-

nárstva: Côtes de Genève. Zafírová zadná strana puzdra od-

haľuje pohyb rotora.

Stardance
Jediné náramkové hodinky na svete 

s medzihviezdnymi diamantmi
Tento jedinečný dámsky model v priemere 36 mm, 

zdobený na lunete 297 diamantmi. Perleťový ciferník 

zobrazuje dva svety – deň a noc.

Noc evokuje vyobrazenie fázy mesiaca na 12. ho-

dine vytvorené z jemne opracovaného fragmen-

tu vzácneho meteoritu Enstatite EH3 obsahujúce-

ho medzihviezdne diamanty. Deň je reprezentovaný 

strieborným sekundovým ciferníkom v tvare slnka 

na 6. hodine.

Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, tel. +421 918 800 500 
email: shop@vanguardlion.sk, web: www.vanguardlion.sk
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Z
ačiatkom septembra sa centrom víkendového 

diania v znamení trojcípej hviezdy stal hotel Alle-

gria. Nie náhodou. Jeho dobré meno sa rýchlos-

ťou blesku šíri nielen v Rakúsku, ale aj v Talian-

sku, Česku a na Slovensku. Nemalú zásluhu má 

na ňom Jaro Rataj, mimoriadne úspešný riaditeľ, Slovák, ro-

dák spod Tatier.

SüdBurgenland
V Stegersbachu je 45 jamiek, 

dve osemnástky a deväťjamko-

vá akadémia. Ihrisko SüdBur-

genland má prvé odpalisko hneď 

vedľa hotela Allegria. V podstate 

cez cestu. Popri skvelých hotelo-

vých službách, výbornej kuchyni, 

úžasnému vodnému svetu je prá-

ve susedné ihrisko vysokou prida-

nou hodnotou rezortu. To vytvára 

priam ideálne podmienky na or-

ganizáciu golfových eventov. Pod-

ľa môjho názoru, všetky spomína-

né aspekty rozhodli o tom, že sa 

fi nále tejto tradičnej vysoko hod-

notenej túry konalo práve na tom-

to mieste. No hneď na úvod treba zdôrazniť, že organizáto-

ri každý rok prinášajú do programu ďalšie atraktívne novinky, 

ktoré ozvláštnia celé podujatie. Nebolo to inak ani v aktuálnom 

ročníku. Dvojdňový víkend mal niekoľko highlightov. Za hrá-

čov golfu môžem vyzdvihnúť špeciálnu rozcvičku s Katkou Je-

žovicovou z JOGA ZDRAVO pred hrou, a strečing po turnaji. 

Obe činnosti majú blahodarný účinok na telo i myseľ golfi stu. 

K ďalším benefi tom patrí hra na vozíkoch, čo pri dlhých drá-

hach a ešte dlhších prechodoch medzi jednotlivými jamkami je 

veľmi komfortné a robí hru oveľa dynamickejšou. A do tretice 

Ve ké 
finále 

v Stegersbachu
Záverečné boje Mercedes-Benz 

Golf Tour za rok 2017 
sa tentoraz presunuli do 

romantického kúta Rakúska. 
V okolí mestečka Stegersbach 

vzniklo totiž za ostatných 
dvadsať rokov niekoľko 

špičkových hotelov a vynikajúci 
golfový rezort.

mb golf tour.indd   66mb golf tour.indd   66 4. 10. 2017   12:25:574. 10. 2017   12:25:57



musím vyzdvihnúť počasie. Slniečko zohrievalo nielen na ihris-

ku, ale aj mimo neho. A tak si to všetci účastníci víkendu uží-

vali. Pre nehráčov pripravili organizátori predvádzacie jazdy 

na najnovších vozidlách značky Mercedes-Benz po nádhernom 

a malebnom okolí Stegersbachu, kde práve v septembri dozrie-

vajú v sadoch jablká a vo vinohradoch hrozno. Vo foyeri ho-

tela Allegria čakala prezentácia luxusných hodiniek a šperkov 

značky CORUM. V útrobách hotela našli hostia fi nále rodinné 

termálne kúpele, saunový svet, tobogany. Dámy mohli využiť 

aj hotelového kaderníka, vypočuť si prednášku o aromaterapii, 

dať si diagnostikovať pohybový aparát. Na najmenších čakal 

bohatý zábavný program.

Mercedes-Benz a golf
Je všeobecne známe, že Mercedes-Benz je veľkým podporova-

teľom športu. V rámci svojich marketingových aktivít si vyberá 

také športové odvetvia, ktoré sú blízke značke svojou vnútornou 

fi lozofi ou, pričom aj v prípade golfu sú dôležitými kritériami naj-

mä popularita a široká medzinárodná základňa. Ak si uvedomí-

me, že golf ako športové odvetvie oslovuje rovnaké cieľové sku-

piny, potom je zrejmé, že séria týchto golfových turnajov má 

v marketingovej koncepcii fi rmy mimoriadne dôležitú pozíciu. 

Jej cieľom je – okrem iného – aj budovať exkluzívnu platformu 

pre dlhodobý vzťah medzi značkou a klientom. To je aj hlavný 

motív na organizovanie tejto túry pre slovenských klientov. Len 

zopakujeme, že kvalifi kácia na svetové fi nále sa začína lokálny-

mi turnajmi. Ich víťazi postupujú ďalej do národných, alebo do-

konca regionálnych turnajov, ktoré organizátori museli vytvoriť 

pre obrovský záujem na celom svete. Už z toho vidieť, že kto sa 
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VÝSLEDKY

VÝSLEDKY FINÁLE: 
Kategória 0 - 18
1. Vít Vranka

2. Rudolf Škovira 

3. Róbert Runák

Kategória 18,1 – 36
1. Pavel Ciprus

2. Jakub Václavínek

3. Milica Ďungelová

Kategória 37 – 54
1. Danuša Kanková

2. Kristián Podhradský

3. Roman Mihálik

Doplnkové súťaže:
Nearest to pin:  Kristián Podhradský

Nearest to the line:  Roman Achimský

Longest drive muži:  Rudolf Škovira

Longest drive ženy:  Michaela Papierniková

chce prebojovať až na vrchol pyramídy, musí prejsť víťazným ťa-

žením niekoľkostupňového sita kvalifi kácie.

Ročník 2017
Na Slovensku boli v aktuálnom ročníku 2017 štyri kvalifi kač-

né turnaje: v Báči, na Sliači, vo Veľkej Lomnici a vo Veľkých 

Úľanoch. Každý turnaj sa hral v troch kategóriách podľa pravi-

diel národnej golfovej asociácie. Víťazi postúpili do regionálne-

ho fi nále, ktoré sa konalo na ihrisku Frankfurter Golf Club vo 

Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. Národné fi nále malo 

svoj vrchol práve v Stegersbachu. Slávnostné vyhlasovanie víťa-

zov sa konalo v spoločenských priestoroch hotela Allegria. Po 

zvyčajne menej rozsiahlom, ale opäť s vtipnou pointou, sa hrá-

čom i nehráčom prihovoril Andrej Glatz, generálny riaditeľ spo-

ločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Spoločne s Júliusom Šabom, 

výkonným konateľom spoločnosti Motor-Car Bratislava, vyhlá-

sili výsledky fi nálových bojov a odmenili najlepších. Po slávnost-

nom dekorovaní sa o zábavu postaral mimoriadne disponovaný 

spevák a zabávač z Talianska. Čoskoro sa parket zaplnil a najmä 

Daniel Drobčo s manželkou ukázal, že kedysi bol spoločenský 

tanec ich srdcovkou. Pre labužníkov bola pripravená ochutnáv-

ka piva značky Stella Artois a značkovej whisky Chivas. Hráčov 

určite potešila celodenná možnosť nákupu golfového oblečenia 

zn. Golfi no. Skvelá zábava napokon vytiahla na parket aj pána 

Glatza s manželkou Dankou a ďalších, väčšinou netancujúcich 

golfi stov. Skrátka – dobrej nálade sa nedalo odolať.

V znamení zábavy
Nedeľa sa niesla vo sviatočnom rytme. Hráči sa po rozcvičke 

(a niektorí aj bez nej) vydali k určených jamkám, pretože sa hral 

v podstate oddy-

chový formát texas 

scramble štvoríc. 

Už bez zbytočného 

stresu, ale v tempe, 

aspoň tak sme to 

vnímali počas hry. 

Po hre nás ešte ča-

kalo dekorovanie 

víťazov v miest-

nom golfovom klu-

be. Keď sme sa 

rozchádzali, väč-

šina odchádzala 

s vďakou a so žela-

ním – už sa tešíme 

na rok 2018! 

Text: Ivan Mičko; 

foto: MBSK
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Ďalší významný krok k autonómnemu jazdeniu zrealizovali spoločnosti Daimler 
(dodala automobilovú technológiu) a Bosch (zabezpečila infraštruktúru vhodnú 
aj pre bežné parkovacie domy) počas testovania parkovania bez vodiča 
v parkovacom dome Múzea Mercedes-Benz v Stuttgarte.
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Autonómne parkovanie
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69 

P
omocou automobilu, vy-

baveného vhodnou tech-

nológiou, sa na základe 

príkazu cez smartfón s prís-

lušnou aplikáciou z nástup-

ného stanovišťa, podarilo odoslať vo-

zidlo na priradené parkovacie miesto 

múzea a jeho vrátenie na východisko-

vé miesto bez toho, aby vodič musel 

dohliadať na manéver. Uvedený pro-

ces parkovania má využitie v mestskej 

mobilite a spočíva v tom, že cez apli-

káciu v smartfóne si možno rezervovať 

vozidlo, ktorého cesta sa začína v oka-

mihu, keď sa vozidlo automaticky pre-

sunie na nástupné miesto. Pri jeho 

vrátení ho zákazník odstaví na výstup-

nom mieste v parkovacom dome a cez 

aplikáciu v smartfóne ho vráti na jeho 

miesto. Len čo inteligentný systém par-

kovacieho domu vozidlo rozpozná, 

auto sa naštartuje a presunie na pride-

lené miesto, pričom mu pomáhajú sní-

mače inštalované v parkovacom dome, 

ktoré monitorujú jazdný koridor a jeho 

okolie, vďaka čomu riadia vozidlo. Au-

tomatizované obsluhované parkovanie 

(Automated Valet Parking) ušetrí ner-

vy, čas a aj miesto: na rovnakej ploche 

parkoviska umiestni až o 20 percent 

väčší počet vozidiel. Ako prvé na svete 

sa začne v reálnej prevádzke využívať 

v Múzeu Mercedes-Benz už od začiat-

ku budúceho roka. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Na Raňajkách s Hviezdou 
2017 sa zúčastnili aj (zľava) 
JUDr. Peter Sopko, konateľ 
Motor-Car Trnava 
Ing. Branislav Uhlík 
a JUDr. Alexander Floriš.

Primátor mesta 
Nitra Jozef Dvonč, 

predseda 
PD Mojmírovce 

Peter Schultz 
a konateľ Motor-

-Car Nitra 
Július Kalinka. 

Riaditeľ Motor-Car Nové 
Zámky Róbert Zauko 

s hviezdami - trénerom 
slovenského štvorka-
jaku Petrom Likérom 

a s tenistkou Rebeccou 
Šrámkovou

SVET MERCEDESU
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Slovenské hviezdne 
ra ajky

V showroome spoločnosti Motor-Car Trna-

va neprivítal prítomných 330 klientov len kona-

teľ spoločnosti Branislav Uhlík, ale aj oku laho-

diaci Mercedes-AMG GT R. O spokojnosť hostí 

sa počas predvádzacích jázd starali najnovšie 

modely značky Mercedes-Benz, ukážky asis-

tenčných systémov na Triede E kupé a výborný 

catering, doplnený kvalitnými vínami od spoloč-

nosti Mrva&Stanko.

Približne 250 klientov spoločnosti Motor-Car Nitra sa stretlo v kaštieli v Mojmírovciach, aby si 

okrem testovania vozidiel otestovali aj chuťové poháriky vo vínnej pivnici plnej vín PD Mojmírov-

ce, získali karikatúru od Viktora Csibu. Dámy zaujalo poradenstvo o ošetrení pleti od Institut Esthe-

derm a konzultácie v oblasti líčenia od Mary Kay. Atmosféru spríjemnil aj pianista Peter Zbranek.

Bokom nezaostalo ani zastúpenie spoločnosti 

Motor-Car Nové Zámky, ktoré privítalo 200 klien-

tov v malebnom prostredí Château Rúbaň. Okrem 

158 predvádzacích jázd či statických ukážok boli 

magnetom raňajok prezentácia luxusných hodiniek 

značky ORIS a Frederique Constantod spoločnos-

ti Janeba SR, vyšetrenie zraku spoločnosťou ZEISS 

a ochutnávka vína z vínnej pivnice Château Rúbaň.

Nové Zámky 2. jún 2017

Nitra 1. jún 2017

Trnava 30. máj 2017
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Prechod 
cez Krpeliansky 

kanál

Raňajky ako také majú mnoho podôb. Nepochybne najznámejšími 
sú podľa novely Trumana Capoteho sfilmované Raňajky u Tiff anyho 
- v hlavnej úlohe s neodolateľnou Audrey Hepburnovou.
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Na Žitnom ostrove privítali vyše 120 hostí spoločnosti Motor-Car Dunajská Streda nielen najnovšie mo-

dely značky Mercedes-Benz, ale aj krásne slnečné počasie. Najväčší záujem budili vystavené modely Mer-

cedes – AMG GT R a G 500 4x4² v špeciálnych farbách či 130 testovacích jázd po Podunajskej nížine, naj-

mä na vozidle Mercedes-Benz Triedy E kabrio a GLA 45 AMG.

Turiec privítal 114 raňajok chtivých klientov v priesto-

roch spoločnosti Motor-Car Martin. Testovacie jazdy prebie-

hali po Turčianskej kotline. Veľký záujem bol o prezentáciu 

parkovacieho pilota, športovú streľbu, karikatúru od Viktora 

Csibu, či jazdy na vozidlách BRABUS. Dámy zaujali vystave-

né šperky značky PIERRE LANG, či poradenstvo od  kader-

níckeho salónu IMPOZANTE.

Na sútoku Hrona a Slatiny privítala spoločnosť 

ADIA Zvolen 178 klientov, ktorí okrem prezentá-

cie vozidiel Brabus, spoločnosti BIS AUDIO, či vy-

stavených modelov AMG GT R a G 500 4x4² využi-

li v rámci 263 jázd aj možnosť poriadne „prevetrať“ 

štvorkolesové hviezdne novinky. Najväčšiemu záuj-

mu klientov sa tešili najmä modely GLA 45 AMG, E 

350 e sedan, ale aj E 220 d 4M All Terain.

Dunajská Streda 3. jún 2017

Zvolen 6. jún 2017Martin 5. jún 2017

Zaujímavá trasa prechádzala 
cez malebné zákutia Turca.

 VIP zákazník 
Vladimír Penzeš 
zakúpil už vyše 
40 vozidiel 
Mercedes-Benz.

Výnimočnosť bolo vidieť už pri príchode 
na raňajky.
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U
melecké čaro raňajok sa dá obdivovať pri po-

hľade na majstrovské „Le déjeuner sur l‘her-

be“ od francúzskeho maliara Édouarda Ma-

neta, či pri počúvaní textu piesne Raňajky 

v tráve – z pera Milana Lasicu. Raňajkám ve-

noval svoje verše aj český básnik Vítězslav Nezval v knihe 

Snídaně v trávě a zrejme mi dáte za pravdu, že neexistuje člo-

vek, ktorý by nepoznal tradičné anglické raňajky, pozostá-

vajúce zo slaniny, z volského oka, pečenej fazule v paradaj-

kovej omáčke, klobásy, masla a z hrianky. Mnohí z vás ste 

s deťmi so zatajeným dychom pozerali rodinný fi lm Raňaj-

ky s Einsteinom, v ktorom veselý hovoriaci psík, večný fi g-

liar a mudrlant, prinesie chuť do života smutnému chlapcovi, 

vďaka čomu si nakoniec obaja osamelí huncúti padli do oka 

a vytvorili nerozlučnú dvojicu. Nebudem ďaleko od pravdy, 

keď poviem, že podobne ako v spomínanom fi lme sa počas 

tohtoročných letných dní vytvorili nerozlučné dvojice aj po-

čas celoslovenskej akcie Raňajky s hviezdou. S jediným roz-

dielom – do oka si padli najnovšie modely prémiovej značky 

Mercedes-Benz, ktorým robili partnerov po hviezdnych no-

V golfovom rezorte Black 

Stork Veľká Lomnica sa 

stretlo 220 klientov spoloč-

nosti Motor-Car Poprad, 

aby sa o špičkových techno-

lógiách najnovších modelov 

presvedčili počas testovacích 

jázd smerom do Tatranskej 

Lomnice. Najväčšiu pozor-

nosť pútal 585-koňový model 

Mercedes-AMG GT R v uni-

kátnej matnej farbe Green 

Hell Magno. Pasívni nadšenci 

golfu absolvovali golfovú aka-

démiu pre začiatočníkov. 

Pod Urpínom, v priestoroch spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica, sa zišlo 230 klientov, ktorí 

okrem prehliadky staticky vystavených vozidiel  absolvovali 140 testovacích jázd v moduloch, ako aj 

na off-road dráhe v Pršanoch. Ani v stredoslovenskej metropole nechýbalo reálne predvádzanie bez-

pečnostných systémov či troch upravených modelov vozidiel Brabus: S 500 cabrio, E 43, V 250.

V metropole východu sa klienti spoločnosti Motor-

-Car Košice stretli v rekreačnom centre Alpinka. Kým 

sa animátorky venovali deťom v indiánskom mesteč-

ku, ich rodičia si užívali jazdy aj na lesnej off-road tra-

se. Celkovo sa na stretnutí zúčastnilo až 492 klientov, 

ktorí absolvovali 278 jázd, pričom najväčšiemu záuj-

mu sa tešila Trieda G a vozidlá s AMG úpravou.

Košice 9. jún 2017

Banská Bystrica 8. jún 2017

Poprad 7. jún 2017
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vinkách „hladní“ a verní pozvaní klienti.

Hviezdne raňajkové matiné malo na celom Slovensku aj 

hviezdne zastúpenie. Garde verným majiteľom a majiteľ-

kám nerobili v mnohých prípadoch len ich deti, ale aj celá 

paleta modelov vozidiel Mercedes-Benz. Tie sa, ako sa na 

legendárnu značku patrí, predstavili vo svojej plnej „pa-

lebnej“ sile (s menšími obmenami v jednotlivých zastúpe-

niach), vďaka čomu slovenské cesty hostili modely A 180, B 

180 d, GLE 350 4MATIC, GLE 350 kupé, GLC 250 4MA-

TIC, GLC 350 4MATIC, GLC 350 e, GLS 500 4MATIC, 

GLA 200 4MATIC, GLA 45 4MATIC, E 220 kupé, E 300 

kupé, E 220 All-Terrain, E 350 sedan, E 220 sedan, E 400 

4MATIC sedan, B 160, CLA 200, C 220 4MATIC sedan, 

C 200 combi, smartforfour BRABUS, A 180 sedan, B 250e, 

AMG GT R, G 500 4x4², GLA 45 4MATIC, SL 500, S 500 

4MATIC kupé, či upravené verzie BRABUS S 500 cabrio, 

BRABUS E 43 a BRABUS V 250, či V Marco Polo. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Csilla Szabóová, Orsolya Rácz, 

Kuba Augi Production, Milo Fabián, Orsolya Rácz, Collavino production, 

Henrich Mišovič, Lucia Horňačková

Ani v metropole Šariša nebola núdza o záujemcov absolvovať hviezdne raňajky v spoločnosti Motor-Car 

Prešov. Práve naopak. V teplom a krásne slnečnom počasí absolvovalo 220 klientov až 240 predvádzacích 

jázd. Tradične príjemnú atmosféru, vyplnenú rozhovormi a informáciami o najnovších modeloch značky 

Mercedes-Benz osviežili aj studené miešané nealkoholické drinky spoločnosti The Cuba Libre.

V zastúpení spoločnosti Motor-Car Žilina sa 135 klientov 

priamo pred showroomom oboznámilo s fungovaním parko-

vacieho pilota v praxi. Okrem absolvovania testovacích jázd 

si mohli vyskúšať výrobu letných dekorácií, vypočuť si ayur-

védske učenie, či pozrieť si módnu prehliadku značky CO-

MODA a ALAN DELON. „Čerešničkou na torte“ boli sú-

ťaže o atraktívne ceny a malý darček pre každého zákazníka 

od partnerov raňajok.

Na Považí pútali v priestoroch spoločnosti Motor-

-Car Trenčín najväčšiu pozornosť Mercedes-AMG 

GT-R kupé,  Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ se-

dan, Trieda V Marco Polo, nová Trieda GLA a „ze-

lená beštia“ - Mercedes-AMG GT-R kupé. Vyše 200 

prítomných hostí si okrem testovacích jázd vychutna-

lo pôžitok z jazdy na hybridnom vozidle, ako aj pre-

zentáciu parkovania pomocou mobilného telefónu.

Prešov 12. jún 2017

Trenčín 16. jún 2017Žilina 15. jún 2017

Nenašiel sa 
nik, kto by 
aspoň raz 
netúžil sedieť 
v G 500 4x4²...

Jazda v moduloch 
– výhľad na Skalku pri Trenčíne
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Unikátna súprava 
pre STAVSTROJ 

Spoločnosti STAVSTROJ Združenie, Zvolenská Slatina, vykonávajúcej 
stavebné, zemné a búracie práce, recykláciu stavebných materiálov, 

dopravu a opravy pribudla nová, na Slovensku unikátna až 26,5 metra 
dlhá (po využití možnosti maximálneho predĺženia návesu), celkovo 
osemnápravová (28-kolesová) súprava ťahača Mercedes-Benz Actros 

a návesu Goldhofer s celkovou povolenou hmotnosťou až 150 ton. 
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M
áme osvedčené, že logo našej fi rmy STAV-

STROJ Združenie si klienti za uplynulé 

dve desaťročia pôsobenia veľmi dobre pa-

mätajú, pričom sa podieľala už na prehra-

dzovaní Dunaja pri Čunove, keď jej začiat-

ky položil ešte môj otec v roku 1992,“ vysvetľuje Miroslav 

Babic, ktorý je majiteľom fi rmy rovnako ako Emanuel Papr-

čka. „V súčasnosti máme takmer 80 ľudí a pre našu činnosť 

zodpovedajúci počet okolo 50 mechanizmov, prevažne ťaž-

kých. Sú medzi nimi robustné stroje na búracie práce a ťaž-

ké drvičky na recykláciu, resp. drvenie kameňa, ktoré tre-

ba operatívne prevážať,“ dopĺňa Emanuel Paprčka 

o možnostiach uplatnenia ich najnovšieho ťaha-

ča Actros s návesom Goldhofer. „Využijeme 

ho pri ešte fl exibilnejšom a bezpečnejšom 

poskytovaní prác i pre takých zákazní-

kov, ako sú spoločnosti Eurovia, Stra-

bag či Doprastav,“ dodáva Miroslav 

Babic. „Pre nový ťahač Actros sme sa 

rozhodli po dôkladnom výbere z po-

nuky viacerých dodávateľov. Nahradí vozidlo inej značky, 

ktoré sme používali doposiaľ, a ako prax ukázala, malo ne-

dostatočne vyšpecifi kovanú konfi guráciu na ťažkú prepravu, 

okrem iného slabú prevodovku, brzdy a hlavne chýbal retar-

dér,“ uzatvára Emanuel Paprčka.

Nový 41-tonový ťahač súpravy Mercedes-Benz Actros 

4163SLT má pre uplatnenie v spoločnosti STAV-

„
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1 Odovzdávanie súpravy, pri ktorom 
nechýbala ani symbolická maketa 
kľúča od Actrosu. Sprava: majitelia 
fi rmy STAVSTROJ Združenie 
Miroslav Babic a Emanuel Paprčka 
i zástupcovia spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia 
Rastislav Kicko a Martin Vida.

2 Logo fi rmy STAVSTROJ Združenie 
si klienti za uplynulé dve desaťročia 
jej pôsobenia veľmi dobre pamätajú.

3 S nadhľadom sa šoférovania nad-
rozmernej súpravy ujal Adam Šimko 
(aj vďaka 193 cm svojej výšky).

4 Na Slovensku unikátna až 
26,5 metra dlhá, osemnápravová, 
28-kolesová súprava ťahača 
Mercedes-Benz Actros a návesu 
Goldhofer spoločnosti 
STAVSTROJ Združenie.
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STROJ Združenie, ako sa zhodli obaja jej majitelia, tie 

najlepšie predpoklady. Poháňa ho šesťvalcový motor 

15,6 litra OM476 (460 kW/625 k; 3000 Nm) spĺňajúci naj-

vyššiu emisnú normu Euro VI a má ďalej optimalizova-

nú spotrebu pohonných látok. Vozidlo využíva Turbospoj-

ku, 16-stupňovú automatizovanú prevodovku a retardér. 

Nechýba použitie telematiky FleetBoard a novej techno-

lógie Mercedes-Benz pod názvom Remote Online, kto-

rá umožní diaľkovo ovládať niektoré funkcie vozidla pro-

stredníctvom smartfónu či meranie tlaku vo všetkých 

28 pneumatikách.

Ako si tiež overili majitelia fi rmy STAVSTROJ Združe-

nie - spoľahlivému, rýchlemu a najmä bezpečnému využi-

tiu súpravy pri nakladaní, vykladaní i preprave robustných 

strojov môže výrazne prispieť aj 81-tonový náves, MPA-

-V 4 A od nemeckej spoločnosti Goldhofer. Dodala ho čes-

ká fi rma VLADYKA pôsobiaca ako jej výhradné zastúpe-

nie pre ČR a SR. 

Text a foto: Peter Kresánek

1

2

3

4
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S
om rada, že podobne ako to bolo minulý rok, vládla aj na teraj-

šom stretnutí príjemná a komorná spoločenská atmosféra. Bolo 

to podmienené aj tým, že prítomných pozvaných dám bolo len 

štyridsaťštyri. Naším zámerom nie je kvantita na úkor prípadnej 

kvality stretnutia. Vďaka tomu sme sa spolu so zástupcami znač-

ky Mercedes-Benz na Slovensku - generálnym riaditeľom spoločnosti Mer-

cedes-Benz Slovakia Andrejom Glatzom a aj s výkonným riaditeľom Mo-

tor-Car Bratislava Júliusom Šabom - mohli počas celého večera osobne 

neformálne porozprávať s každou z prítomných dám,“ týmito slovami cha-

rakterizovala riaditeľka marketingovej komunikácie spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia Ingrid Janečková stretnutie, ktoré malo od svojho začiatku 

exkluzívny charakter.

Pútavý program
Nad celým stretnutím držal moderátorskú taktovku Bruno Ciberej. Ako 

prvú z pozvaných prednášajúcich hostí privítal a predstavil prítomným dá-

„

Po úspešnej minuloročnej premiére globálneho konceptu 
striebornej hviezdy She’s Mercedes sa vo štvrtok 21. 9. 2017  

uskutočnilo v  centre bratislavského Starého mesta, 
v priestoroch štýlovej ázijskej reštaurácie SaSaZu 

na Ventúrskej ulici, druhé prestížne stretnutie súčasných 
a aj potenciálnych zákazníčok značky Mercedes-Benz.

76 

Výnimo ný event 
prémiovej zna ky
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mam cvičiteľku jogy Katku Ježovicovú z Centra Joga Zdravo, kto-

rá im v rámci svojej krátkej prednášky a následnej diskusie o joge 

vysvetlila nielen techniky Aroma Touch masáže, ale aj to, prečo je 

chrbtica stromom života. Zaujala aj Pia Schachinger, manažérka 

pre strednú a východnú Európu značky FREYWILLE, a jej naj-

novšie trendy vo viazaní šatiek. Príjemným prekvapením boli aj 

kaviárové novinky a triky pri líčení s vizážistkou Anetou Nyario-

vou, zástupkyňou špičkovej švajčiarskej kozmetickej značky „la 

praire“. Oľga Hovorková, riaditeľka CHI Biosilk upútala pozor-

nosť prednáškou o vlasovej kozmetike a vlasoch, ktoré sú korunou 

krásy každej ženy. Najnovším módnym trendom patrila prehliad-

ka značky Fiorangelo, ktorej modely predvádzali fi nalistky Miss 

Universe SR 2017. Len kvôli tomuto eventu opäť pricestoval z Ta-

lianska do Bratislavy renomovaný plastický chirurg Dr. Riccardo 

Forte z Inštitútu krásy, ktorý prítomným dámam pútavo vysvet-

lil pohľad na krásu jeho očami estetického chirurga. Za zmienku 

stojí aj veľmi pozitívne prijatá a realizovaná možnosť súkromných 

konzultácií pozvaných dám s hosťami programu počas celého po-

poludnia eventu She’s Mercedes.

Zmyselné delikatesy
„Zaujímavosťou večera bolo aj podávanie gastronomického 

menu počas prednášok pre pozvaných hostí ako aj to, že ku kaž-

dému kulinárskemu skvostu bol na degustáciu podávaný iný druh 

vína,“ poznamenala Ingrid Janečková. Zážitkové večerné menu 

tvorili tri chody, medzi ktorými nechýbali také delikatesy ako thaj-

ský šalát z papáje (zelená papája, mango, koriander, thajské fazu-

le, kešu oriešky a citrónová tráva, čili-limetková omáčka), SASA 

chrumkavá rolka/hongkonská rolka (lososovo-tuniaková rolka 

v riase nori, wasabi, omáčka z čierneho sezamu a rolka z ryžové-

ho papiera, chrumkavý morský vlk, uhorka, cibuľa, arašidy, mäta, 

jablčná kivi zálievka) – ku ktorým sa podával nemecký Riesling 

Dr. Loosen; kokosovo-kukuričná polievka (kokos, kukurica, zelené 

čili, bazalka, zázvor), hanojské krevety (krevety v tempure, cibuľa, 

jogurtová dashi omáčka), ku ktorým sa podávalo piemontské Gavi 

Oro La Scolca a chrumkavá kačica pečená v kamennej peci (pe-

 77

she is mercedes.indd   77she is mercedes.indd   77 4. 10. 2017   12:43:034. 10. 2017   12:43:03



78 

kinská kačica, foiegras, jarná cibuľka, uhorka, čínske palacinky) 

a SASAZU Fillet (hovädzia sviečkovica, chi-mi-ha toast, smrčko-

vá omáčka, ryža), ku ktorým sa podávalo skvelé a lahodné talian-

ske Rosso Bello Le Caniette. A nielen to. Ako poznamenala Ingrid 

Janečková: „Navyše – oproti prvému bratislavskému eventu, sme 

pre prítomné dámy pripravili aj príjemné prekvapenie, ktoré bolo 

akýmsi tajným vyvrcholením celého programu.“ Tým bolo uvede-

nie sympatického speváka Majka Spirita, ktorý v rozhovore s Bru-

nom Cibrejom prítomným dámam vysvetlil, prečo treba ženy ľú-

biť… Zároveň každej z prítomných dám venoval svoju podpísanú 

knihu Chalan, ktorý vynašiel Spirita, v ktorej sa podelil o. i. aj o to, 

prečo je zmyslom jeho života slúžiť ľuďom…

Koniec dobrý – všetko dobré…
Vyvrcholením tohtoročného bratislavského She’s Mercedes 

v bratislavskej staromestskej reštaurácii SaSaZu bola tombola, 

v rámci ktorej víťazky získali nielen víkend s najnovším mode-

lom vozidla Mercedes-Benz, ale aj kozmetický balíček La Pra-

irie, šatku Freywille, zážitkovú večeru pre 2 osoby v SaSaZu, 

balíček ChiBioSilk, poukážku Fiorangelo v hodnote 200 €, či vo-

ucher na masáž od Joga zdravo. Každá z prítomných dám pred 

svojím odvozom hviezdnou limuzínou domov dostala aj hodnot-

nú darčekovú tašku, súčasťou ktorej bol okrem iných zaujíma-

vých darčekov aj náš magazín Hviezdy ciest.

„Myslím si, že sa nám koncept eventu She’s Mercedes opä-

tovne vydaril a prítomné dámy odchádzali maximálne spokojné 

a plné pozitívnych pocitov a emócií. Nielen z prežitých okami-

hov, ale aj z toho, že sú súčasťou fi lozofi e a značky, ktoré deter-

minuje legendárna a prémiová značka Mercedes-Benz,“ dodala 

na záver riaditeľka marketingovej komunikácie spoločnosti Mer-

cedes-Benz Slovakia Ingrid Janečková. 

Text: Peter Škorňa; foto:MBSK
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 Získajte nadštandardnú výbavu a využite výhodné fi nancovanie 
bez navýšenia. Viac informácií na www.mercedes-benz.sk

Automatická prevodovka
a svetlomety s LED v cene vozidla1, 2

Výhodné financovanie bez navýšenia2

Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Jazdi

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná:  9,6 – 3,9/6,0 – 3,2/7,3 – 3,5 l/100km. Emisie CO2 kombinované: 171 – 89 g/km.

 1 Platí iba pre modely Triedy A, Triedy B, CLA kupé a CLA Shooting Brake. 2 Nevzťahuje sa na 

vozidlá značky Mercedes-AMG a modely ENTRY. Platí na vozidlá dodané do 31. 12. 2017.  
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Opera SND, Bratislava
Čerstvou novinkou Opery SND je spe-

vohra v troch dejstvách v nemeckom 

jazyku Únos zo seriálu. Vznikla pod 

režisérskou taktovkou známeho chore-

ografa Jána Ďurovčíka, pre ktorého to 

bola prvá operná inscenácia v jeho za-

ujímavej kariére. Ide o jedno z najzná-

mejších diel opernej literatúry, lyrickú 

komediálnu spevohru Wolfganga Ama-

dea Mozarta. Dielo plné vzletnej inven-

cie, mladíckej energie a kompozičnej 

virtuozity je zároveň zábavným diva-

delným príbehom, ktorého protagonis-

ti výrazne prerastajú svoje konvenčné 

dobové predobrazy a oslovujú nás pre-

kvapujúcou vitalitou a životnou viero-

hodnosťou. Ako o debute uviedol sám 

režisér: „Aj keď ide o komickú operu, 

nesnažím sa nasilu vyvolávať smiech 

„povinne“ počas celej opery, ale hľadám 

správny kľúč so zmyslom pre mieru 

v kontrastoch s inými situáciami.“

ZŠ Ondreja Nepelu,
Bratislava
V novembri (19. 11.) bude nesporne naj-

väčšou kultúrnou udalosťou na Slovensku 

koncert jedného z najväčších umelcov sú-

časného operného neba – Andreu Bocelli-

ho. Taliansky spevák nahral 15 štúdiových 

albumov, tri Greatest hits albumy, deväť 

kompletných opier, je držiteľom ocenenia 

Golden Globe v kategórii Najlepšia pôvod-

ná pieseň, pričom celosvetový predaj jeho 

nahrávok presiahol astronomické číslo 

80 miliónov. Priviedol klasickú hudbu 

na vrcholy popových hitparád. Sedem 

z jeho albumov dosiahlo prvú desiatku 

rebríčka Billboard 200. Album Roman-

za sa stal najpredávanejším albumom 

talianskeho umelca v histórii. Prvým 

singlom tohto albumu - legendárny duet 

so Sarah Brightman Time To Say Good-

bye - valcoval vrcholy hitparád po celej Eu-

rópe. Od roku 2010 má svoju hviezdu na 

hollywoodskom chodníku slávy.

Činohra SND, Bratislava
Inscenácia Elity, ktorú na objednávku 

SND napísal uznávaný český režisér 

vyhranenej poetiky Jiří Havelka, je sna-

hou zamyslieť sa nad podstatou moci. 

Podáva verný psychologický portrét 

ľudí, ktorí sa počas Nežnej revolúcie 

dokázali na základe svojho postavenia, 

prístupu k informáciám, svojmu vzde-

laniu a znalosti jazykov ako prví zo-

rientovať v novom spoločenskom zria-

dení. Sú to pragmatickí „noví“ ľudia 

v podnikoch zahraničného obchodu, 

prognostických ústavoch a v kancelári-

ách štátnej tajnej bezpečnosti, čakajúci 

na svoju novú šancu, ľudia, ktorí ovlá-

dajú jazyky, poznajú – na rozdiel od 

svojich spoluobčanov – trhovú ekono-

miku, majú kontakty na zahraničných 

podnikateľov a prehľad o konkurencie-

schopnosti domácich podnikov. Ľudí, 

ktorí o pár rokov budú opäť vlastniť 

krajinu… 
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Incheba Expo Arena,
Bratislava
Koncom októbra, 27. 10. 2017, zavíta 

po roku opäť na Slovensko legenda sve-

tového šansónu, francúzska speváčka, 

rodáčka z Avignonu - Mireille Mathieu.

Charizmatická francúzska šansoniér-

ka začala svoju hudobnú kariéru v se-

demdesiatych rokoch minulého storo-

čia, pričom stihla nahrať viac ako 1 200 

skladieb, vydať viac ako 40 albumov 

a vystupovať po celom svete. Mireille 

Mathieu je priamou nástupkyňou iko-

nickej Edith Piaf. Fanúšikovia si ju za-

milovali vďaka slávnym skladbám Mon 

credo, Qu`elle est belle, Mon bel amo-

ur d`été, ale aj vďaka jej typickému úče-

su s krátkou ofi nkou, ktorá sa stala vo 

svojej dobe módnym hitom. Spolupra-

covala s hviezdami ako Charles Azna-

vour, Julio Iglesias, Frank Sinatra, Tom 

Jones alebo Paul Anka. Všeobecne je 

považovaná za najvýznamnejšiu súčas-

nú šansónovú speváčku.
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Činohra SND, Bratislava
Hra Rodáci, ktorú pre SND pripravil 

nemecký režisér Tilmann Köhler, re-

fl ektuje zrejme všetky aktuálne spolo-

čenské kontroverzie a bez škrupúľ uka-

zuje a paroduje názory, ktoré, žiaľ, 

tvoria verejnú mienku. Jej cieľom je 

poukázať na silno rezonujúce a ne-

vyriešené konfl ikty v slovenskej spo-

ločnosti týkajúce sa aktuálnych kon-

troverzných tém. Dej sa odohráva 

v telocvični základnej školy v dedine 

„Tu u nás“, kde pod vplyvom akýchsi 

osudových okolností sa v jednej malej 

miestnosti zídu predstavitelia úplne ne-

zlučiteľných postojov. Postavy hry tvo-

ria dosť čierno-biele stereotypy: alkoho-

lik, povaľač, ezoterička-konšpirátorka, 

zlatokopka (východniarka), ľudák-fa-

šista, liberálny umelec, kariérny poli-

tik, ktorý zbohatol na privatizácii (sme-

rák, ex-HZDS a KSČ), bývalý SIS-kár 

a eštebák, cynická a sebecká sudkyňa, 

distingvovaní homosexuálni manželia.
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A keďže automotive partnerom hier bola značka Mercedes-

-Benz, je len samozrejmé, že okrem vystavených modelov C 180 

kabrio, GLA 45 AMG a smart ed, mohli účastníci hier vyskú-

šať svoje vodičské znalosti aj na predvádzacích vozidlách, akými 

boli modely E All-Terrain, GLC, CLA, C, V a Trieda A. A nie-

len to - pod organizačnou taktovkou spoločnosti ELCOP Brati-

slava, s. r. o., sa uskutočnili viaceré súťaže, v rámci ktorých na-

sadila svoj tím aj značka Mercedes-Benz. Tá do troch súťaží 

poslala svoje najväčšie športové a hravé kalibre: v plážovom vo-

lejbale ju reprezentovala dvojica Magdaléna Kardošová a Bo-

ris Belas, vo futbale Juraj Klepáč, Pavol Hýravý, Viliam Kotula, 

Filip Schuster, Michal Vach a Martin Huorka a v pokeri Mi-

loš Páleník. Práve posledný menovaný – vedúci predaja vozidiel 

spoločnosti Motor-Car Bratislava na Panónskej ceste v Petržal-

ke, nakoniec aj celý pokerový turnaj vyhral, čím len podčiarkol 

úspešnú prezentáciu striebornej hviezdy v jedinečnom areáli 

x-bionic® sphere.. 

Text: SCG

V priestoroch šamorínskeho komplexu x-bionic® sphere sa 8. až 9. septembra 
uskutočnili  Slovenské firemné hry 2017. 

V druhej polovici septembra (20. 9.) hostil showroom značky Mercedes-Benz 
v bratislavskej časti Lamač desiatky pozvaných zákazníkov z Bratislavy a okolia, 
aby im predstavil najnovšie modely Triedy S.

Slovenské firemné hry 2017

Prítomných hostí privítala nielen populárna vokálna hudob-

ná skupina Fragile, ale aj moderátorka večera Andrea Pálffy-Be-

lányiová, ktorá hneď na úvod urobila krátky rozhovor s generál-

nym riaditeľom spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Andrejom 

Glatzom. Po ňom predstavil prítomným hosťom výkonný riadi-

teľ spoločnosti Motor-Car Bratislava Július Šabo aktuálne zmeny 

Triedy S v oblasti bezpečnosti a techniky. V lamačskom showro-

ome spoločnosti Motor-Car Bratislava medzi vystavenými mo-

delmi nechýbal najnovší facelift vozidla Mercedes-Benz Trie-

dy S, Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ či Mercedes -Maybach S 

600. Na desiatich vozidlách Triedy S si prítomní hostia mohli 

počas predvádzacích jázd - za odbornej asistencie predajcov - 

otestovať technologické vylepšenia, ako aj bezpečnostné systémy 

v reálnej premávke. Text: SCG; foto: Daimler AG

Výnimo ný svet vynovenej Triedy S

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk

SVET MERCEDESU
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Výbava v hodnote 3 000 € v cene vozidla
GLE a GLE kupé

Ceny sú vrátane DPH. Nevzťahuje sa na modely Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC SUV/kupé 

a Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC SUV/kupé. Platí na vozidlá dodané do 31. 12. 2017. 

Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 14,6 – 5,9/8,8 – 5,0/10,9 – 3,3 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 254 – 78 g/km. Ilustračné foto.

Výhodné fi nancovanie
bez navýšenia

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

+  havarijné a povinné zmluvné 
poistenie na 3 roky
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