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tento rok sa leto rozbieha pomalšie, ale predpovede už 

hlásia, že bude o to teplejšie. V každom  prípade v au-

tomobilovom priemysle je poriadne horúco už teraz 

a dobré výsledky rozhodne nehovoria o dovolenko-

vom období. Produkcia minimálne v našich závodoch 

šliape na plné obrátky, aby sme vám stíhali dodávať 

objednané vozidlá. Koncern Daimler hlási rekordné 

dvojciferné nárasty predaja aj v tomto roku no a Slovensko sa rozhodne tiež 

nemá za čo hanbiť. Rast našej značky na Slovensku je 30 %,  čo len potvrdzu-

je, že nové autá si našli i u vás priazeň. Za to vám, samozrejme, patrí veľká 

vďaka. Ako iste viete, Mercedes-Benz priam chrlí jednu novinku za druhou 

a po obrovskom úspechu novej Triedy E prišli priam ideálne na leto novin-

ky, v ktorých sa môžete opaľovať aj za jazdy. Nie sme úplne typická „kabrio-

letová“ krajina, ale verím, že ich obľuba na Slovensku stúpne, keď uvidíte 

a vyskúšate naše novinky. Niečo nové pribudlo aj do stajne AMG, takže kaž-

dý si dokáže nájsť to, čo mu je srdcu a naturelu najbližšie. Nebudem však 

všetko prezrádzať, viac sa môžete dočítať na stránkach tohto čísla.

Dovolenky, pláže, voda či športy, na ktoré nie je dosť času počas roka, pat-

ria k letu. Takisto aj jedno z najvýznamnejších medzinárodných jazdeckých 

podujatí na Slovensku. Po veľmi úspešnom minuloročnom 50. ročníku, samo-

zrejme, nasleduje ten 51. Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava CSI3* World 

Cup, ktorý sa uskutoční 22. - 24. júla v areáli TJ Slávia STU. Verím, že do ďal-

šej päťdesiatky vykročí táto tradičná prestížna súťaž rovnako šťastnou nohou, 

ako to bolo doposiaľ a na zistenie toho vás všetkých srdečne pozývam.

Keďže sa leto práve rozbieha, želám vám príjemný oddych a pohodu, nád-

herné počasie a dobré čítanie i na stránkach nových Hviezd ciest.

Váš 

Andrej Glatz 

Milí
itatelia,
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10   ZLATÝ REZ
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Neviem ako vám, ale mne 
osobne sa Mercedes-Benz GLC 
kupé páči oveľa viac ako 
jeho väčší súrodenec.
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P
okojne môžeme vyhlásiť, že dizajn GLC kupé 

nie je pre fanúšika motorizmu žiadnym prekva-

pením. Napokon už pred rokom sa predstavi-

la štúdia na autosalóne v Šanghaji a podobnosť 

s väčším modelom GLE kupé sa taktiež nedá za-

prieť. Ale to je napokon jedno, estetika, proporcie a dizajn 

sú v takej symbióze, že iné označenie ako „veľmi pekné“ 

auto GLC kupé nedostane. Myslím si, že krása tohto mode-

lu spočíva v jednej maličkosti. V dimenziách. Menej je viac, 

alebo ak chcete, menšie je vždy krajšie. Ja viem, že nie vždy, 

no v prípade verzie kupé GLC to platí na sto percent.

Mágia čísel
Individualita teda nebude vyplývať z tvarov novej GLC, 

ale z dimenzií. Plus osem centimetrov dĺžky, mínus štyri 

centimetre na výšku pri nezmenenom rozchode kolies zna-

menajú, že GLC je opticky športovejšie a agresívnejšie auto. 

Filozofi u športovejšieho modelu preniesli konštruktéri aj 

do technických parametrov. Napríklad riadenie má strmej-

ší prevod. Štandardný podvozok využíva pružiny s aktívny-

mi tlmičmi, za príplatok je k dispozícii aj vzduchové pruže-

nie AIRMATIC. To dokáže v režime Sport znížiť podvozok 

glc kupe.indd   8glc kupe.indd   8 19. 6. 2016   11:01:4019. 6. 2016   11:01:40
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o rovných 15 milimetrov, naopak, v režime Comfort si užije 

výrazne mäkšie pruženie. Zaujímavosťou je bohaté využitie 

hliníka aj karbónových vláken v záujme šetrenia hmotnos-

ti. Aj napriek tomu je celková hmotnosť na úrovni 1,7 tony. 

To všetko je predohra ku skutočným dynamickým paramet-

rom, ktoré zabezpečujú motory.

Predohra k AMG
Ešte predtým než sa predstaví hardcore verzia AMG, sa 

môžu zákazníci tešiť na Mercedes-AMG GLC 43. Je to mo-

mentálne najzaujímavejší model. Šesťvalcový motor dopo-

vaný dvoma turbodúchadlami poskytne maximálny výkon 

270 kW/367 koní. Jeho dynamické parametre vyjadru-

je zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,9 sekundy a maximál-

na rýchlosť bude obmedzená na 250 km/h. A ak by sme 

nahliadli do  vývojových hál, našli by sme tam aj silnejšiu 

verziu GLC 63 AMG. Ale na tú si ešte počkáme. Najsilnej-

ším modelom štandardných verzií je hybridný model GLC 

350e 4MATIC s kombinovaným výkonom 320 koní, kto-

rý umožní zrýchliť z 0 na 100 km/h v priebehu 5,9 sekundy. 

Pričom vďaka batériám prejde vyše tridsať kilometrov čis-

to na elektrický pohon a dosiahne vďaka tomu priemernú 

spotrebu 2,5 litra na 100 kilometrov. Nasleduje plejáda mo-

torov, ktoré poznáme z klasickej GLC. Pod kapotou sa ob-

javí aj nový naftový štvorvalec, ktorý mal premiéru v novej 

Triede E. Technické detaily však výrobca zatiaľ nezverejnil.

Bohatá výbava
Mercedes-Benz myslí v prvom rade na bezpečnosť. A to 

znamená, že nová GLC ponúka kompletný balík asistenč-

ných systémov. Počnúc systémom  COLLISSION PRE-

VENTION ASSIST PLUS, systémom PRE SAFE a PRE 

SAFE PLUS s rozpoznávaním chodcov, stabilizačný sys-

tém s prídavnými funkciami a svetelný senzor. Okrem 

toho v balíku základnej výbavy nájdete okrem iného 

18-palcové disky kolies, bezkľúčový vstup, sedem airbagov, 

elektrické ovládanie všetkých okien, multimediálny systém 

s kamerou. Mercedes-Benz je známy tým, že dokáže vtla-

čiť dávku výnimočnosti výnimočnému produktu. V prípa-

de Mercedesu-

-Benz GLC kupé 

to znamená ver-

ziu EDITION 1. 

K akémukoľvek 

motoru získa-

te prvky verzie 

AMG, 20-palco-

vé disky kolies 

a výraznú farbu. 

Náš tip? Paríž-

ska modrá! 

Text: Majo Bóna; 

Foto: Daimler AG

GLC je opticky športovejšie a agresívnejšie auto. 
Filozofiu športovejšieho modelu preniesli 

konštruktéri aj do technických parametrov. 

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný 

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, 

údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,3 - 6,9 l/100 km

Emisie CO
2 170 – 159 g/km

GLC 250 4MATIC kupé
R4, 1 991 cm3, 155 kW / 211 k, 350 Nm / 

1 200 - 4 000 min. 9G-TRONIC

glc kupe.indd   9glc kupe.indd   9 19. 6. 2016   11:01:5019. 6. 2016   11:01:50



Mercedes-AMG GLC 43  je dôkazom toho, že odpoveď 
„nemáme“ zmizne zo slovníka predajcov.
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Zlatý rez
AUTOMOBILY A TECHNIKA

P
ointa menej výkonnej verzie GLC 43 AMG spočíva 

v tom, že dynamicky ladená verzia AMG poteší tých, 

ktorí si k porcii kilowattov doprajú aj dávku diskrét-

nosti. Jednoducho je to ideálny priesečník medzi vý-

konom, vzhľadom, priemernou spotrebou a výnimoč-

nosťou. Z každej zo spomínaných kategórií dostanete akurátnu 

dávku. A okrem toho sa môžete tešiť aj na fakt, že konkurencia 

vlastne neexistuje. Skutočne, skúste sa pozrieť k „susedným“ mo-

delom a zistíte, že ani jeden z najhlavnejších konkurentov neponú-

ka konkurenčný model.

Šesť statočných
Presne toľko stačí na to, aby vás GLC obdarilo dynami-

kou ostrého športiaka. Napokon výkon šesťvalcového bitur-

bomotora je rovných 270 kW/367 koní. Samozrejme, nezabú-

dajme ani na dávku maximálneho krútiaceho momentu 520 

newtonmetrov, ku ktorému pribalili inžinieri aj rýchlejšie re-

agujúcu deväťstupňovú automatickú prevodovku s funkciou 

medziplynu, adaptívne AMG RIDE CONTROL s troma 

úrovňami tlmenia a trojstupňový vypínateľný systém ESP. 

A ani na to, že systém 4MATIC v tomto prípade favorizuje 

zadné kolesá! Zoznam technických chuťoviek sa ani takto ne-

končí. Predné brzdové kotúče majú priemer 360 milimet-

rov a prepracovaná je aj kinematika zavesenia s ramenami, 

pneumatické pruženie AIRMATIC a ak máte pozorné oko, 

odhalíte aj výraznejší negatívny odklon kolies. Inými slova-

mi. Máte oveľa viac gripu, no zároveň sa zadná časť odlepí 

ochotnejšie a rýchlejšie.

Decentná optika
Mercedes-AMG GLC 43 nekričí na svoje okolie tak, ako „hard-

core“ verzia GLC 63 AMG. Ani vnútri. Tam sa môžete tešiť na 

„skosený“ volant v spodnej časti a kontrastné prešívanie. Zmeny 

v exteriéri dokumentuje iba štvorica výfukov, hviezdna

glc 43 amg 2 str.indd   10glc 43 amg 2 str.indd   10 19. 6. 2016   11:12:2419. 6. 2016   11:12:24
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maska chladiča a ak si to doprajete, tak aj 21-palcové disky kolies. 

Ak by ste ignorovali tieto poznávacie znamenia, tak najneskôr 

pri akceleračnom dueli zistíte, s kým máte tú česť! Veď z nuly na 

„stovku“ vystrelí GLC 43 AMG za 4,9 sekundy.

A maximálka? Tá musí byť, samozrejme,

obmedzená. Na 250 km/h. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  12 528,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka  1 032,56 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 12 528,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   751,68 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,95 %; fixný úrok p. a.: 8,8 %; 

celková výška spotr. úveru vrátane akontácie: 62.640,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 74.374,00 €. Po skončení akciového 3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje 

havarijné poistenie vozidla do konca doby financovania. Jeho cena nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN. 

Ponuka platí do 30.9.2016.

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

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

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

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 8,7 - 8,3 l/100 km

Emisie CO
2 199 – 189 g/km

Cena zákl. modelu 62 640 € s DPH

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC
V6, 2 996 cm3, 270 kW / 367 k, 520 Nm / 2 500 - 4 500 min. 9G-TRONIC

glc 43 amg 2 str.indd   11glc 43 amg 2 str.indd   11 19. 6. 2016   11:12:4019. 6. 2016   11:12:40



Kombinácia strhujúcej dynamiky jazdy a úspornosti 
zodpovedajúcej požiadavkám súčasnosti, inšpirácia 

z motošportu a charakteristický dizajn - tieto všetky atribúty 
v sebe obsahuje nový Mercedes-AMG E 43 4MATIC. 
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Emotívna É ka

AUTOMOBILY A TECHNIKA

I
de o prvú z najvýkonnejších motorizácií tohto podni-

kateľského sedanu s upraveným motorom V6 bitur-

bo 3,0 litra, ktorý vďaka výkonu 295 kW/401 k a krú-

tiacemu momentu 520 Nm, vyštartuje z nuly na 

100 km/h len za 4,6 sekundy. A hoci sa v ňom skrýva 

enormne silný výkon, rýchlosť má „kultivovane“ elektronic-

ky ohraničenú na 250 km/h.

Dynamická jazda
Optimálnu trakciu a vysokú agilitu zabezpečuje sériový po-

hon všetkých kolies AMG Performance 4MATIC, pričom auto-

matická prevodovka 9G-TRONIC so skráteným časom radenia 

a nanovo nastavený športový podvozok na báze viackomorové-

ho vzduchového pruženia dodávajú samotnej jazde nezameni-

teľný športovo-dynamický charakter. Ten v konečnom dôsledku 

umocňuje aj športové parametrické riadenie s variabilným pre-

vodom a menším prevodovým pomerom. Vodič má k dispozícii 

päť jazdných programov DYNAMIC SELECT (Eco, Comfort, 

Sport, Sport Plus a Individual), tri jazdné stupne tlmenia pod-

vozku (Comfort, Sport, Sport Plus) a tiež voľbu manuálneho re-

žimu pomocou páčok pod volantom.

AMG dizajn
Ako je to pri vozidlách AMG už zvykom, aj pre nový Mercedes-

-AMG E 43 4MATIC sú z hľadiska dizajnu typické tri veľké otvo-

ry v spojleri predného nárazníka, dve elegantné priečne plutvy 

na vonkajších chladiacich otvoroch, diamantová maska chladiča 

s pochrómovanými kolíkmi, 19-palcové disky AMG z ľahkej zlia-

amg e 43.indd   12amg e 43.indd   12 19. 6. 2016   11:15:3219. 6. 2016   11:15:32
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tiny s dizajnom piatich lúčov a dve pochrómované koncovky vý-

fuku so vzhľadom štyroch vetiev. Pre dizajn interiéru sú neodmys-

liteľnými individuálne detaily (napr. dole sploštený multifunkčný 

športový volant) a svojská kresba sedadiel s neodmysliteľnými čer-

venými ozdobnými švami. Združený prístroj AMG optimalizova-

ný na dynamickú jazdu zahŕňa dva okrúhle tubusové ukazovatele, 

multifunkčný farebný displej s uhlopriečkou 11,4 cm (4,5“), RA-

CETIMER a stupnicu do 280 km/h s pod-

kladom šachovnicovej zástavy. Na želanie 

zákazníkov možno dodať vozidlo s kolesami s priemerom 20 pal-

cov v dvojfarebnom dizajne či sedadlá AMG so zlepšenou bočnou 

oporou. Emócie hrajú v živote milovníkov dokonalých vozidiel 

jednu z najdôležitejších úloh a aj preto je zrejmé, že sa prvé Éčka 

43 4MATIC - rozchytajú ešte pred svojím dodaním v septembri 

tohto roku… 

Text: Peter Škorňa; Foto: DaimlerAG

Na želanie zákazníkov  možno 
doda  vozidlo s kolesami s priemerom 

20 palcov v dvojfarebnom dizajne 
i sedadlá AMG so zlepšenou 

bo nou oporou.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný 

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, 

údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 8,3 l/100 km

Emisie CO
2 189 g/km

Mercedes-AMG E 43
V6, 2 996 cm3, 295 kW / 401 k, 3520 Nm / 

2 500 - 5 000 min. 9G-TRONIC

amg e 43.indd   13amg e 43.indd   13 19. 6. 2016   11:15:4219. 6. 2016   11:15:42



K
abriolet prichádza s dvoma verziami vysoko 

emotívneho osemvalcového biturba: 350 kW 

(476 k) a 375 kW (510 k), blízkymi motoru 

modelu Mercedes-AMG GT. Dravosť a agili-

tu podporuje nielen to, že ako jediné v tomto 

segmente je vybavené dynamickým ložiskom motora, ale aj 

7-stupňová športová prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT 

a prepracovaný podvozok s adaptívnym nastaviteľným tlme-

ním AMG RIDE CONTROL. Charakter jazdy ovplyvňuje 

vodič pomocou štyroch jazdných programov AMG DYNA-

MIC SELECT (programy Sport a Sport Plus zvyšujú športo-

vú intenzitu, program RACE je zase optimálnym nastavením 

pre ambiciózne jazdené kolá na uzavretej pretekárskej tra-

ti). Samotnú trakciu a dynamiku jazdy zlepšuje v prípade C 

63 kabriolet mechanický, v prípade C 63 S kabriolet elektro-

nický zverný diferenciál zadnej nápravy. Ten je spolu s troj-

stupňovým ESP® (s funkciami ESP ON, SPORT Handling 

Mode a ESP OFF) dokonale zosieťovaný a optimálne nasta-

vený na vysokú dynamiku. Aj vďaka tomu dosahuje bezkon-

kurenčné jazdné výkony, keď z nuly na 100 km/h zrýchli C 

63 S kabriolet za 4,1 sek., C 63 kabriolet za 4,2 sekundy, pri-

čom dosahuje elektronicky obmedzenú maximálnu rýchlosť 

250 km/h (s balíkom AMG Driver‘s Package až 280 km/h!, 

Pôžitok z jazdy umocňuje nielen fascinujúci dizajn, ale aj via-

ceré inteligentné funkcie, zabezpečujúce komfortnú jazdu. 

Medzi ne patrí obsluha látkovej strechy počas jazdy (až do 

50 km/h), na želanie dodávaný automatický vetrolam AIR-

CAP, či plnoautomatická látková protihluková sklápacia stre-

cha. Komfort a bezpečnosť posádky umocňuje aj množstvo 

systémov, medzi ktorými nechýbajú ani ATTENTION 

ASSIST a ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIÍ PLUS.

14 

Noblesa 
a dynamika

Strhujúci športový výkon, 
ktorý zabezpečuje biturbo 
AMG V8 a intenzívny pocit 
z jazdy pod šírym nebom, 

to sú jedinečné „symptómy“ 
nového modelu Mercedes-

-AMG C 63 kabriolet.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Exkluzívna edícia
C 63 kabriolet a C 63 S kabriolet sú v čase uvedenia na trh k dispozícii aj ako exklu-

zívny špeciálny model Edition 1 výlučne v bielej farbe laku s množstvom špecifi ckých 

vylepšení, akými sú napr. balík AMG Night, dva balíky AMG Carbon, či v prípade mo-

delu S kované disky AMG Performance s dizajnom piatich zdvojených lúčov.  

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  16 914,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka  1 394,06 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 16 914,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 014,84 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu; 

RPMN: 9,94 %; fixný úrok p. a.: 8,8 %; celková výška spotr. úveru vrátane 

akontácie: 84.570,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 100.399,66 €. Po skončení akciového 3-ročného 

havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla do konca 

doby financovania. Jeho cena nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN. 

Ponuka platí do 30.9.2016.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný 

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, 

údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,3 - 8,9 l/100 km

Emisie CO
2 218 - 208 g/km

Cena zákl. modelu 84 570,00 € s DPH

Mercedes-AMG C 63 kabriolet
V8, 3 982 cm3, 350 kW / 476 k, 650 Nm / 

1 750 - 4 500 min. 9G-TRONIC
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V súvislosti s otvorením Mercedes-AMG Performance centra 
v Lamači, ako aj s rastúcim dopytom po modeloch vozidiel 

Mercedes-AMG, sme položili niekoľko otázok Robertovi Hatalovi, 
vedúcemu predaja osobných vozidiel Mercedes-Benz Slovakia...

16 

AMG je vyjadrením 
životnej filozofie

SVET MERCEDESU

V
 čom vidíte zvyšujúci sa záujem práve 
o AMG vozidlá?

- Je to determinované práve našou mužskou 

podstatou - radi súťažíme, radi zviditeľňujeme 

svoj úspech. Samozrejme, že nie každý z nás 

vie jazdiť ako Lewis Hamilton a môže nasadnúť do kokpitu 

formuly 1. Môže sa však realizovať v modeli AMG, ktorý je 

pre moderného, úspešného muža akýmsi synonymom jeho 

osobnosti, zosobňujúcim jeho nároky na dynamickú a športo-

vú jazdu - bez akýchkoľvek zbytočných kompromisov.

Avšak aj medzi jednotlivými modelmi AMG sú zjavné 
rozdiely…

- V podstate ponúkame tri úrovne modelov AMG. Pri naj-

nižšej dochádza viac-menej k esteticko-dizajnérskym úpra-

vám, avšak jazdné vlastnosti vozidla sa úpravou motora či 

podvozku nemenia. Akýmsi medzistupňom sú vozidlá, kto-

ré prešli aj väčšími technickými úpravami a ladením a zís-

kali aj športovejší výkon motora. Sú označené ako 43 AMG. 

A nakoniec - najvyšším a najdynamickejším radom sú extra 

športové „ostré“ vozidlá, označené 45 AMG, 63 AMG a 65 

AMG. Pre ne je charakteristický o. i. aj jedinečný nadštan-

dard - výrobný systém „One man, one engine“, čo znamená, 

že každý motor tohto „dravca“ skladá jeden človek, ktorý 

je zaň zodpovedný, a majiteľ auta si v motorovom priesto-

re môže nájsť plaketu s menom a podpisom človeka, ktorý 

jeho auto skladal a ktorý si za svojou kvalitnou a profesio-

nálnou prácou stojí.

Zaujímalo by ma, v čom spočíva hlavný rozdiel medzi 
modelmi Mercedes-Benz a modelmi Mercedes-AMG?

- „Klasický“ Mercedes je špičkovým desaťbojárom, vyni-

kajúcim vo všetkých disciplínach. Nemusí byť síce najrých-

lejší, ale ako celok vytvára dokonalú symbiózu všetkých 

jednotlivých častí - disciplín. AMG - to je skôr vyjadrenie ži-

votnej fi lozofi e a povahy človeka. Pokiaľ na úkor maximál-

neho komfortu preferujete ostrejšie radenie, dobrodružnej-

šiu, dynamickú jazdu či tvrdší, športovejší podvozok - v tom 

prípade je pre vás AMG ideálnou platformou realizácie va-

šich snov a prezentácie osobnosti.

Pokiaľ by ste mali opísať typického majiteľa AMG-éčka, 
povedali by ste…

- … že ním je každý, kto je mladý duchom, je zdravo se-

bavedomý, miluje výzvy, má ambície, vie, čo znamená byť 

úspešný a rád športuje.

„Rodina“ AMG modelov sa veľmi razantne rozrastá, 
ale zrejme má svojho favorita v obľúbenosti u klientov. 
Kto ním je?

- Momentálne je jednoznačným lídrom Mercedes-AMG 

GLE 63 S kupé, avšak v rámci AMG modelov sú veľmi ob-

ľúbené aj modely Mercedes-AMG S 63, či kabriolet Merce-

des-AMG S 63 4MATIC. Možno vás prekvapím, ale v rám-

hatala.indd   16hatala.indd   16 19. 6. 2016   11:21:4519. 6. 2016   11:21:45
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ci kompaktov je veľmi žiadaný aj model Mercedes-AMG 

A 45 4MATIC.

Je otvorenie prvého Mercedes-AMG Performance cen-
tra na Slovensku - v priestoroch showroomu v Bratisla-
ve-Lamači zmenou predajnej koncepcie, ovplyvnenej 
zvýšeným dopytom po modeloch AMG?

- Podobne ako je to aj v zahraničí, aj my pociťujeme rast 

záujmu klientov o modely AMG, čo najlepšie dokumentu-

je fakt, že kým v uplynulom roku sme celkovo na Slovensku 

predali viac ako 120 vozidiel AMG, za štyri mesiace tohto 

roka ich je predaných už vyše 50. Aj preto sme sa v Lama-

či rozhodli vytvoriť špecializované stredisko, v rámci ktoré-

ho budú pôsobiť koncernom Daimler vyškolení špecialisti, 

pripravení na profesionálnej úrovni uspokojiť každého záu-

jemcu o modely Mercedes-AMG. Zároveň tu bude sústrede-

ných aj najviac predvádzacích modelov AMG vozidiel.

Znamená to, že inde - v iných zastúpeniach sa modely 
AMG vystavovať a predávať nebudú?

- To nie. Každé obchodné zastúpenie značky Mercedes-

-Benz na Slovensku ponúka aj kompletnú paletu mode-

lov AMG. Motor-Car v Lamači je ich podporné centrum, 

miesto, z ktorého dostanú klienti zastúpení Mercedes-Benz 

na celom Slovensku nielen špecializované a odborné infor-

mácie, ale aj možnosť komplexnejšieho rozsahu predstave-

nia a prípadne aj otestovania modelov Mercedes-AMG.

Neplánujete na Slovensku otvoriť obdobné centrum, 
ako je v Lamači?

- Zatiaľ nie. Mercedes-AMG Performance centrum musí 

spĺňať pomerne náročné štandardy, stanovené koncer-

nom Daimler. Nielen čo sa týka odborného zázemia, ale 

aj priestoru a počtu predvádzacích a vystavených vozi-

diel. Každopádne, do budúcnosti sa mi javí ako veľmi per-

spektívne miesto Žilina, kde sa v rámci spoločnosti Motor-

-Car Žilina cieľavedome a systematicky venujú aj modelom 

AMG už dlhší čas.

O zvýšenom záujme o modely AMG sme už hovori-
li. Rád by som však vedel, aký predpokladáte v tomto 
roku vývoj v predajnosti modelov AMG a ktoré z vozi-
diel by sa mohli stať tohtoročnými bestsellermi?

- Som presvedčený, že aj tento rok bude pokračovať ná-

rast dopytu, k čomu by malo dopomôcť aj to, že koncern 

Daimler rozširuje portfólio modelov AMG. Pomerne zaují-

mavý potenciál a atraktivitu pre milovníkov robustnejších 

a „väčších“ modelov má Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC. 

Zároveň však karty zamieša aj Trieda E vo viacerých preve-

deniach AMG, či AMG verzie Triedy C, najmä v prevedení 

kupé a kabriolet. 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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Účastníčky a účastníci otvorenia 
prvého AMG centra na Slovensku 

sa dočkali báječného večera, pri 
ktorom naplno vynikli excelentné 

vozidlá, výnimočný program 
a skvelé pohostenie.  

18 

Skvelý 
ve er

SVET MERCEDESU

R
eprezentatívny vozidlový park, predstavený pri 

otvorení prvého AMG centra v bratislavskom La-

mači na Hodonínskej ulici 7, vyvolal úctu i pri 

porovnaní s expozíciami renomovaných saló-

nov áut. 

Zaujali napríklad modely Mercedes A45 AMG, CLA45 

AMG a GLA45 AMG s  najvýkonnejším agregátom, vyhodnote-

ným ako Medzinárodný motor roka 2016 vo svojom segmente. 

Nechýbali ani pred letom aktuálne, i vo vyhotovení Mercedes-

-AMG však celoročne používateľné kabriolety. Medzi vozidlami  

motoristických snov žiaril aj Mercedes AMG GT-S, Mercedes S 

kupé 63 AMG 4MATIC či Mercedesy-AMG Triedy G: od ro-

bustného „najmenšieho“ až po naozaj impozantný trojnápravo-

vý koráb púští a terénu.    

Exkluzivite značky Mercedes-AMG  zodpovedal aj program 

otvorenia. Otvoril ho Ing. Andrej Glatz, generálny riaditeľ Mer-

cedes-Benz Slovakia. Moderátor Braňo „Bruno“ Ciberej ho vtip-

ne, podľa skratky AMG ohlásil: Andrej Mercedes Glatz. Komor-

ný ráz podujatia podčiarkla svojím vystúpením harfi stka Lucia 

Brezovská. Zlatým bodom bola módna prehliadka, v ktorej i ví-

ťazky Miss Universe SR Lucia Senášiová (2007), Denisa Mendre-

jová (2009) a Anna Amenová (2010) predvádzali plavky a odevy 

LA FEMME či topánky FIORANGELO. Hudobná časť vyvr-

cholila recitálom Celeste Buckingham. Ako nám prezradila, kvô-

li tomuto účinkovaniu priletela do Bratislavy až spoza oceánu. 

Sprevádzala ju skupina King Shaolin, ktorú vystriedal DJ Mirec. 

Vyberané pohostenie ponúkalo až dve desiatky studených, 

teplých a sladkých skvele chutiacich canapés, doplnené o ešte 

1
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väčší počet nápojov - vrátane AMG coctailu. No a hviezdy ciest 

tu v ich lesku decentne dopĺňalo trblietanie šperkov klenotníc-

keho domu Briliant pri zvukovej kulise svetových reprosústav 

Bang & Olufsen.  Text a foto: Peter Kresánek

1 Vystúpenie Celeste Buckingham.
2 Módnu prehliadku predviedli i víťazky Miss Universe SR, v popredí Anna Amenová.
3 Manželia Kamasovci, Daniela Glatzová, otec a syn 
architekti Kállayovci a medzi nimi profesorka Eva Blahová.

2 3
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P
ráve posledná si vyžadovala zvýšenú pozornosť kon-

štruktérov, vymýšľajúcich detaily vyššieho kom-

fortu cestovania. Dnes diaľkové autobusy nazý-

vame autokary. Ide už o mimoriadne pohodlné 

vozidlá s úrovňou cestovania ako vo veľkých do-

pravných lietadlách, s malou kuchynkou, samozrejmosťou sú 

toalety s dobre vybavenou priestrannou kabínou. Pravé cestov-

né pohodlie začali autokary dostávať až koncom druhej polo-

vice 20. storočia. Zaslúžili sa o to viaceré známe značky, medzi 

ktoré patrili autokary Mercedes-Benz. V roku 1994 mal jeden 

z nich premiéru: pozoruhodne moderný autokar Mercedes-

-Benz Tourismo. Zvláštnosťou bolo jeho slovné pomenovanie 

Tourismo, pretože dovtedy autokary Mercedes-Benz mali iba 

kódové označovanie číslom. Odvtedy týchto modelov s viace-

rými verziami vyrobili 22 000. Tourismo tým predčí všetky os-

tatné konkurenčné značky. Legendu v autokaroch predstavuje 

model označovaný ešte ako Mercedes-Benz O 303, najpredáva-

nejší autokar do dnešných čias.

Autokary Tourismo
Tourismo má viacero variantov: najpredávanejším z nich je 

dvojnápravový 12 m dlhý vysokopodlahový. Po ňom nasledu-

je 13 m dlhý trojnápravový model M, tretím je dvojnápravo-

vý model M/2. Vlajkovú loď tohto konvoja predstavuje 14 m 

dlhé Tourismo L. Charakteristikou autokarov Tourismo je ich 

štíhla línia a hladký tvar karosérie, ktorá sa ľahko umýva, tiež 

aj široké vstupy a výška v oblasti hláv cestujúcich až 2010 mm, 

pričom vozidlá majú mimoriadne pohodlné sedadlá, vlast-

ne kreslá. Buď s označením Travel Star Eco alebo Travel Star 

Xtra. S pohodlím ako v oddeleniach prvej triedy vo veľkých 

dopravných lietadlách. K pohodliu v sedadlách prispieva aj po-

ťahový materiál, mäkký a odolný proti oderu. Súčasné mode-

ly Tourismo majú luxusné opierky hlavy, operadlá sú o 40 mm 

vyššie a rovnomerne sú predĺžené až o 85 mm. Preto, aby sa 

Vznikom automobilov a aj 
autobusov sa rýchlo rozvíjala 

cestná doprava ľudí. 
Autobusy sa svojou 

konštrukciou začali deliť 
na mestskú, medzimestskú 

a diaľkovú dopravu.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Autokary 
Tourismo 

1. as
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dali čo najlepšie adaptovať na výšku cestujúcich. Bočné pod-

pery hlavy sú tiež nastaviteľné, hlava je optimálne podopre-

tá, podobne ako v kreslovom ušiaku, v ktorom si chce človek 

zdriemnuť. Podpera hlavy má maximálnu šírku 260 mm. Nové 

podpery hlavy sú štandardom pri sedadlách Travel Star Eco 

a Travel Star Xtra vo všetkých vysokopodlahových verziách 

Tourismo.

Kompozitné poťahy
Novinkou v autokaroch Tourismo sú kompozitné materiá-

ly, nahrádzajúce klasickú kožu. Obsahujú kožené vlákna, sú zr-

nité - aby boli priedušné a mali pozitívne vlastnosti ako koža. 

Ľahšie sa čistia a udržiavajú, pričom sa dodávajú až v dvadsia-

tich farebných vyhotoveniach.

Nové technológie
Diaľkové autokary musia mať elektrické prípojky s napätím 

230 V. Zväčša dve pri dvojsedadlách. Pri výrobe autobusov sa 

do nich inštaluje router a pri sedadlách zdierky na zasunutie 

SIM karty alebo dva USB porty. Strešné antény prijímajú inter-

netový signál, čím sa autokar stáva miestom pre elektronickú 

komunikáciu. Centrálna obrazovka alebo malé individuálne 

obrazovky pri sedadlách umožňujú sledovať on line fi lmy ale-

bo pozerať si prostredníctvom USB pamäte nasnímané fotogra-

fi e či videá. Mercedes-Benz špeciálne vyvinul vybavenie umy-

várne a toaletných kabín. Ich objemné nádrže na odpadové 

kvapaliny umožnia zvládnuť aj veľmi náročné podmienky. Do-

konca na šetrenie papiera sa už používajú elektrické sušiče rúk 

a dezinfekčné oplachovače toaletných zariadení či umývadiel.

Preprava
K autokarom Tourismo možno na požiadanie objednať in-

štaláciu výťahu a ukotvenia invalidného vozíka na palube. Vý-

ťah je umiestnený v batožinovom priestore buď vpredu alebo 

vzadu na pravej strane za prídavnými dverami. Upevnenie vo-

zíka je možné na pravej alebo ľavej strane oddelenia cestujú-

cich. Zvyčajne sa dvojité sedadlo inštaluje podobne ako dvojice 

divadelných sedadiel so zdvíhateľnými sedákmi. V podlahe sú 

univerzálne koľajničky na fi xáciu invalidného vozíka.

 21
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Kokpit
Je priestranný a ani vodič vyššej postavy sa v ňom necíti 

stiesnene. Ľahko čitateľný prístrojový panel má ľahko ovlá-

dateľné spínače a prístroje s úplne ergonomickým usporia-

daním i páku ovládania prevodových stupňov. Každý model 

autokarov Tourismo má príjemný pracovný priestor vodi-

ča s dobre umiestneným pohárom na pitie tekutín a pákou 

parkovacej brzdy. Vodič má naozaj všetko poruke v oddele-

nom pracovisku.

Motorizácia
Motor, prevodovka a zadná náprava sú výrobkami Mercede-

su. Radový šesťvalcový najmodernejší motor ostatnej generá-

cie má viacero objemových tried: 7,7 litra až 10,7 litra s výkon-

mi 260 kW (354 k) až 315 kW (428 k). Všetky sú veľmi pružné, 

dobre akcelerujú už aj z celkom malého počtu otáčok. Ich výni-

močné vlastnosti sprevádza nízka spotreba paliva, dlhé servis-

né intervaly a cestujúcich teší pokojná hladká jazda. Štandard-

ne výrobca dodáva tieto autokary so šesťstupňovou manuálnou 

prevodovkou. Na požiadanie aj s osemstupňovou automatic-

kou M-B GP 250-8 Power Shift. Tieto autokary sú vybavené 

elektronickým stabilizačným programom (ESP), protibloko-

vacím systémom (ABS), protipreklzovacím systémom kolies 

pri akcelerácii (ASR), obmedzovačom brzdenia (DBL), brzdo-

vým asistentom (BAS), asistentom prejazdu cestných pruhov 

(AEBS) a asistentom zapínania núdzového brzdového systému. 

Na požiadanie výrobca dodá dažďový snímač stieračov, svetel-

ný snímač, snímače poklesu tlaku v pneumatikách, xenónové 

stretávacie svetlo, detektor dymenia v batožinovom priestore 

a hasiaci systém v motorovom priestore. 

(Pokračovanie nabudúce)
Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG, autor
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Novinkou v autokaroch Tourismo sú kompozitné 
materiály, nahrádzajúce klasickú kožu. Obsahujú 

kožené vlákna, sú zrnité - aby boli priedušné a mali 
pozitívne vlastnosti ako koža. 
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P
okiaľ si uvedomíme, že v Európe sa po cestách 

prepravuje až trištvrte výrobkov a tovarov, pričom 

v Nemecku pracuje v sektore cestnej dopravy až 

milión ľudí, zistíme, že trucky predstavujú chrbti-

cu ekonomiky každej krajiny. Bez nich by sa k ad-

resátom nedostali potraviny a ostatné tovary, zvýšila by sa ne-

zamestnanosť. Pri predpoklade, že sa výroba tovarov stále 

zvyšuje a že sa cestná doprava do roku 2050 strojnásobí, je lo-

gické, že sa zvýši aj nápor na každú oblasť logistiky. Tá bude 

zohrávať ešte dôležitejšiu úlohu v doprave tovarov a to aj na-

priek tomu, že sa nepredpokladá strojnásobenie výstavby 

a rozširovania cestnej siete.

Rozhodujúci moment
Súčasné trucky majú v sebe až 400 senzorov. Špeciálny sof-

tvér umožňuje kamiónom asi 130 miliónov spojení - od ko-

munikácie vodiča s centrálou až po spojenie medzi jednot-

livými truckmi. Nutnosť zlepšovať vyťaženosť áut, kontrolu 

opotrebenia a stavu vozidla, ako aj vyhodnocovanie nasade-

nia jednotlivých vodičov umožňuje softvér FleetBoard, kto-

rý umožňuje súčasné pozorovanie a vyhodnocovanie akého-

koľvek počtu truckov. Množstvo vyslaných a prijatých údajov 

zabezpečuje nové možnosti pre logistickú sieť v podobe lep-

šieho využívania truckov a ich vyťaženosti, zvlášť, pokiaľ 

v Európe stále jazdí až 25 % truckov nevyťažených.

Dopravné výpadky
Zhustená premávka na väčšine európskych autostrád spô-

sobuje množstvo prerušení jazdy v dôsledku dopravných ne-

hôd. Iba v Nemecku vlani nastalo až 568 000 dopravných 

upchatí ciest v celkovej dĺžke 1,1 mil. km, čím došlo k náras-

tu spotreby paliva a zvýšeniu škodlivých emisií CO
2
. Vozidlá 

s inteligentnými elektronickými bezpečnostnými systémami 

efektívne pomáhajú pri riadení činnosti dopravcu a o. i. za-

braňujú nárazom vozidiel. Tak ako 180 000 vozidiel patria-

cich 6 000 dopravcom, napojených už 15 rokov v Európe na 

systém FleetBoard.

Vzájomné prepojenie
Vzájomné prepojenia asistenčných systémov a ich konekti-

vita smerom k dopravcovi dospeli do štádia, keď možno ho-

voriť o zavádzaní autonómnych vozidiel, pri ktorých ich ria-

denie preberá elektronika. Tá spolu s navigačným systémom 

GPS dokáže viesť vozidlá bezpečne po ceste zadaným sme-

Na pohľad nezrozumiteľný názov v skutočnosti vystihuje pokusy 
zapojenia truckov na autostrádach do konvojov, teda štúdium 
ich spojiteľnosti.
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Campus connectivity
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rom. Zatiaľ síce s vodičom, ten však už neovplyvňuje priebeh 

riadenia. Pozitívny výsledok je jednoznačný - človek zareagu-

je na náhlu nebezpečnú situáciu s reakčným časom 1,4 sekun-

dy, elektronické systémy len za 0,1 sekundy!

Premiéra systému HPC
V rámci odborného seminára bola prezentovaná aj auto-

nómna jazda 154 m dlhého konvoja troch truckov Actros 

s plne zaťaženými návesmi. Vodiči, prepojení vysielačkami, 

zaviedli svoje trucky prípojkou na diaľnicu, všetci so zapnu-

tou navigáciou, zoradení za sebou v 50 m odstupoch. Na po-

kyn vedúceho konvoja zapli autonómny systém Highway Pi-

lot Connect – HPS, čím ukončili riadenie vozidiel s rukami 

mimo volantu a s nohami mimo pedálov. Trucky spoľahli-

vo pokračovali v jazde zadanou rýchlosťou 80 km/h bez pri-

činenia vodičov, pričom odstup medzi nimi sa skrátil na 

15 m a celková dĺžka konvoja klesla na 84 m, vďaka čomu sa 

podstatne znížil aj aerodynamický odpor vzduchu jednotli-

vých vozidiel idúcich za vedúcim truckom. Až o 7 % tak doš-

lo k zníženiu priemernej spotreby paliva vozidiel a zníženiu 

emisií CO
2
. Dosiahla sa tým skutočná priemerná spotreba pa-

liva jedného trucku 25 l/100 km, čo predstavuje 0,66 l/100 km 

a na tonu zaťaženia s úsporou emisií CO
2
 o 13,3 g na km 

a tonu.

Panické brzdenie
Podobne bola demonštrovaná aj situácia, ako sa dá vyhnúť 

zrážke vozidiel do zadnej časti automobilu pred sebou, alebo 

do náhle sa zjavenej inej prekážky. Z dodávkového automobi-

lu bola vyhodená kartónová krabica, na čo radary vedúceho 

trucku okamžite zaznamenali nebezpečenstvo nárazu do nej, 

vyslali signál do brzdového systému o vzniknutej situácii, kto-

rý sa okamžite aktivoval. Vozidlo bez pričinenia vodiča zača-

lo prudko brzdiť. Zároveň riadiaci truck informoval o danej 

situácii aj ďalšie trucky, vďaka čomu sa celý konvoj úspešne 

zastavil a nedošlo k žiadnemu nárazu. Po vyhodnotení situá-

cie z pamäte počítača vozidiel sa zistil neuveriteľný reakčný 

čas systému na začatie brzdenia, ktorý bol 0,1 sekundy!

Harmonizácia dopravy
Tri trucky Mercedes-Benz Actros so systémom Highway 

Connected Trucks sa pripojili k iniciatívnej skúške European 

Platoon Challenge 2016 (EU TPC), ktorá sa konala v Holand-

sku 6. apríla. Teda k šiestim európskym výrobcom truckov 

na testovacie jazdy poloautomatického riadenia na verejných 

cestách. S prejazdom viacerých európskych miest s cieľom 

dosiahnuť konečnú destináciu v prístave Rotterdam. 

Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG
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Vzájomné prepojenia 
asisten ných systémov 
a ich konektivita smerom
k dopravcovi dospeli do 
štádia, ke  možno hovori  
o zavádzaní autonómnych 
vozidiel, pri ktorých ich 
riadenie preberá elektronika. 

Ostatní účastníci premávky nevedia, 
že trucky po ich pravej ruke vodiči neriadia.

Pohľad na cestu z vedúceho 
autonómneho trucku.
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K
toré oddelenie vediete?

- Ide o oddelenie Termodynamika a Emisie, 

čiže sa zaoberáme procesom spaľovania paliva 

v motore a škodlivinami, ktoré idú z výfukov do 

ovzdušia. Zodpovedáme za celkové emisie. Nej-

de len o motory pre Mercedes-Benz Actros, ale z veľkej časti aj 

pre Freightliner, Western Star a ďalšie značky napríklad Fuso, 

Alman či Kamaz. A tiež aj o motory do traktorov, do lokomo-

tív, rovnako i pre rolby zasnežených lyžiarskych svahov, poľno-

hospodárske kombajny, atď.

Ako vyzerá reálna činnosť takéhoto oddelenia?
- Máme štyri tímy: prvý sa zaoberá vývojom jednovalcových 

motorov na určovanie termodynamiky a základných rozvojo-

vých techník. Musí navrhnúť všetky časti motora tak, aby sme 

ich mohli čo najrýchlejšie vymieňať. Ďalšie tri tímy sa zaobe-

rajú výlučne motormi OM470 s objemom valcov 10,7 l, moto-

rom 12,8 l a napokon máme tím pre motory 15,6 l a 14,8 l - vý-

lučne pre USA. V skúšobni prebiehajú nekonečne dlhé testy 

motorov. Pri dosiahnutí najlepších parametrov vykonáme cer-

tifi káciu motora, ktorý potom pôjde do sériovej výroby. Daný 

motor dostane výrobný softvér. Dodáme parametre pre elek-

troniku, výkresovú dokumentáciu a výsledky mechanických 

testov.

Okrem týchto oddelení máme ešte, samozrejme, konštruk-

ciu, a to všetko sa potom stretáva u nás a my to tu porovnáva-

me z rôznych hľadísk. Nuž a napokon je tu oddelenie emisií, 

ktoré musí poskytnúť najvyhovujúcejšie spôsoby čistenia výfu-

kových plynov. Takže máme vo vývoji Spaľovanie, Termody-

namiku, Emisie a aj Certifi káciu.

Dr. Peter Kožuch vedie vývojové oddelenie motorov pre ťažké 
trucky Mercedes-Benz, v ktorom s ním pracuje aj ďalších 

45 špičkových inžinierov...
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Slovák šéfom 
vývojárov
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Sú to všetko motory preplnené elektronikou. Zaujíma 
ma, či si pripravujete k ich riadeniu aj soft vér...

- Naše produkty závisia od elektroniky, teda od softvéru, kto-

rý riadi celý proces a zodpovedáme za to. Rovnako sme zod-

povední za emisie celého systému. Ale čistenie palív sa vyvíja 

mimo nášho pracoviska v chemickej fabrike. My to následne 

spájame a počas vývoja sledujeme celý dej, aby sa vyvíjal ma-

ximálne priaznivo. Následne dodávame všetky zaznamenané 

údaje napr. do Detroitu a certifi kujeme ďalší postup motora až 

na montážnu linku novej série. Kontrolujeme tiež kvalitu výro-

by, kde sme zodpovední za dodržiavanie postupov, aby nedo-

chádzalo k nesprávnym výsledkom emisií, ktoré treba presne 

kontrolovať. Čo sa týka elektroniky, v nej máme 14 nezávislých 

parametrov. To je úžasné množstvo, pretože každý jeden by 

sme museli postupne zadávať do programu, v ktorom je dvad-

saťpäť módov a viac než 30-tisíc tabuľkových údajov. Celkovo 

pracujeme s 25 módmi a s vyše 15- až 25-tisícmi tabuľkovými 

údajmi. Potom každý mód musí spolupracovať so štrnástimi 

nezávislými parametrami... 

Okrem emisií však motory musia spĺňať ešte celý rad rôz-
nych činností. Napr. štartovanie v krutých zimných pod-
mienkach?

- Štartovacie testy vykonávame pri teplote -30 °C. Motor 

musí naštartovať bez predhrievania. Motory nemajú žeravia-

ce príslušenstvo ani žiadne predhrievanie. S tým sa však ráta. 

Normy však stanovujú, že testy štartovania motorov sa vykoná-

vajú pri najnižšej teplote -7 °C. Pritom meranie emisií na ces-

te sa začne vykonávať, až keď voda v chladiči dosiahne teplo-

tu 70 °C, teplota oleja a nasávacieho vzduchu nesmie byť nižšia 

než -7 °C prípadne vyššia a nadmorská výška je obmedzená do 

3 000 m. V týchto podmienkach musia emisie dosahovať pred-

písané parametre. Takže naše skúšky štartovania motorov vy-
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konávame za oveľa nepriaznivejších podmienok, než určujú 

normy a naše podmienky motory hravo spĺňajú.

Pokiaľ vieme, podarilo sa vám výrazne zvýšiť tlak vstre-
kovania paliva do valcov…

- Hydraulicky vieme dosahovať zvýšenie vstrekovacieho tla-

ku. Piest zvýši tlak o faktor napr. 2,5. Potom railový tlak 900 

barov sa zvýši 2,5-krát až na 2 250 barov. Pri novej generá-

cii motorov máme faktor 2,2 a dostávame tlak 1980 barov. 

No v niektorých prípadoch vstrekovací tlak zvyšujeme až na 

2 700 barov. Má to obrovský vplyv na priebeh a rýchlosť ho-

renia. Tým upravujeme spotrebu a aj emisie. To je jedinečný 

systém, ktorý nemá nik. Podľa zaťaženia motora sa mení tvar 

vstrekovaného paliva, aby horenie vyhovovalo emisiám. Jedi-

nečné je i to, že máme na to zvláštny softvér.

Ako ovplyvňuje zvyšovanie vstrekovacieho tlaku pa-
rametre motora?

- Pri zvýšení vstrekovacieho tlaku na 2 700 barov sme zvý-

šili výkon na 390 kW. Zlepšili sa jazdné vlastnosti, dosiah-

li sme vyšší krútiaci moment pri nižších otáčkach, pripravi-

li sme novú koncepciu turbodúchadla, takže asymetria nám 

umožní lepší EGR. To sme mohli prispôsobiť, pretože sme 

si vyvinuli sami celé turbodúchadlo, ktoré si aj sami vyrába-

me. Pritom sme ho mohli lepšie prispôsobiť na nový motor, 

aby dosahoval najlepšie výsledky. Na to, aby sme úspešne 

vyriešili všetky komplikácie a technické riešenia a dovied-

li svoj zámer do úspešného konca, sme neústavne pracovali 

4,5 roka. Aj preto je to pre mňa dosť emocionálna záležitosť.

Zaujímavým bol aj motor OM 460 s určený pre Arox. 
Je už odpísaný, alebo pokračujete na jeho vývoji?

- Niektorí technici nášho oddelenia pracujú aj na jeho 

termodynamike. Chceme ho znovu oživiť pre jeho použí-

vanie v oblastiach, kde používajú palivo s vysokým obsa-

hom síry, akými sú Afrika či Blízky východ. Po skončení 

jeho vývoja ho budeme montovať aj do nového Actrosu. 

Prejde dôkladnou revitalizáciou. 

S vyvinutým motorom zrejme vykonávate celý rad 
testov a meraní…

- Prispôsobujeme testy motorov podmienkam ich veľké-

ho zaťaženia na cestách. Motory musia zohľadniť podmien-

ky všetkých trhov. To je výzva. Napr. nižšie limity motorov 

v USA oproti našim európskym vieme dosiahnuť aj u nás, 

to nie je problém. Stačí upraviť softvér a chémiu 

za motorom. Americký motor je však potrebné 

vyvíjať od základu. No jeho konštrukcia je 

spoločná s naším motorom, avšak motor, 

určený pre USA, sa už pri projektovaní  

prispôsobuje podmienkam, ktoré vy-

žadujú trhy objednávateľa.

Prispôsobujete teda motory 
jednotlivým trhom a ich vy-
užitiu...

- Áno. Pokiaľ sa urobí su-

perspaľovanie na super-

spotrebu, môže nastať 

problém s emisia-

mi. Prípad-

ne riešime problém s dosiahnutím vysokého výkonu. Ak 

zdvihneme kompresný pomer na dosiahnutie vyššieho vý-

konu, musíme tomu prispôsobiť aj spaľovanie. Inak sa po-

kazia limity a takou cestou sa nedá ísť. Aj preto sa musíme 

zaoberať súčasne všetkými fázami činnosti motora, aby 

sme dosiahli čo najmenší odpor v kanáloch, ktorými pre-

chádzajú plyny. Tomu je prispôsobený aj tvar hlavy val-

cov, pri ktorom ide aj o prúdenie častíc, ktorým musí vy-

hovovať tvar kanálov (nasávací a výfukový). Musíme ich 

optimálne prispôsobiť. Zameriavame sa, samozrejme, aj 

na kvalitu palív. Tím, ktorý sa už zaoberá celým motorom, 

musí čo najúčinnejšie prispôsobiť prúdenie plynov, musí 

preskúmať celý priebeh spaľovania paliva, geometriu spa-

ľovacieho priestoru, zaoberať sa vibráciami motora, čomu 

musí prispôsobiť vstrekovanie paliva a činnosť turbodú-

chadla. Musíme zabezpečiť typ turba, jeho konštrukciu 

(napríklad na motore 471 má turbo asymetrický kanál.

Životnosť motorov do veľkej miery závisí aj od voľby 
materiálov na jednotlivé dielce…

- Spolupracujeme úzko s dodávateľmi materiálov potreb-

Množstvo astí motora 
si vyrábame sami - i už 

ide o bloky motora, 
k ukové hriadele, alebo 

va kové hriadele.
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ných na výrobu motorov, 

ktorým odovzdáme tech-

nické požiadavky techno-

lógie ich výroby. Množstvo 

častí motora si vyrábame 

sami - či už ide o bloky mo-

tora, kľukové hriadele, alebo 

vačkové hriadele. V rámci 

aplikácie meraní motora vo 

vozidle uskutočňujeme tes-

ty v rôznych kútoch 

sveta - zim-

né testy zväčša 

vo Fínsku, letné testy 

v Španielsku, v USA vyko-

návame veľa testov v Rocky Moun-

tains, v Južnej Amerike - v Čile a Brazílii, 

ale napr. aj v púštnych podmienkach Abú Zabí. 

Motory testujeme v našich ťahačoch aj s plne naloženým 

návesom - v neštandardných podmienkach - pri extrémne 

nízkych a vysokých teplotách, ako aj v extrémnej nadmor-

skej výške viac ako 4 000 m n. m.

 

Váš najnovší motor obsahuje viaceré jedinečné úpra-
vy a zlepšenia…

- Máme v ňom nový ventil, ktorý nám umožňuje pred 

turbínou turbodúchadla nové funkcie. Máme svoje vyvi-

nuté turbodúchadlá, celý motor má znížené trenie pohyb-

livých súčiastok, máme osemotvorové dýzy, hydraulický 

prietok a tiež nový spaľovací priestor v piestoch, o jeden 

stupeň je kompresný pomer vyšší, a to všetko umožňu-

je lepší priebeh horenia, dosiahla sa vyššia účinnosť a rov-

nováha medzi škodlivinami NOx a spotrebou. Prišli sme 

s novým turbom bez asymetrickej geometrie lopatiek. Pre-

vláda názor, že sa tým dosiahla lepšia spotreba a lepšie os-

tatné parametre emisií. Naše turbo síce produkuje prácu, 

ale výfukové plyny majú ešte stále v sebe dosť energie. To, 

čo turbo pri nasávaní produkuje, tiež má určitú energiu. 

Rozdiel medzi tým je taký, že turbo viac produkuje vpre-

du, než nasáva vzadu. Nie je to klamanie fyziky, je to pre-

to, že výfukové plyny sú horúce a nasávané palivo je stu-

dené. Ale rozdiel tlaku je pozitívny, takže vzniká pozitívna 

práca motora. Máme to patentované.

Vieme, že ste vylúčili vaste gate (pretlakový ventil). 
Nemá to negatívny vplyv na prepĺňanie?

- Nie. Uľahčuje to celý process, je to lacnejšie, jedno-

duchšie a bez obáv, že sa môže niečo pokaziť. Dosiah-

li sme to novým systémom s klapkou, ktorú sme používa-

li aj pri prvej generácii. Tá teraz funguje pri valcoch jeden 

až tri, pričom jedna časť plynov ide na turbo a druhá na 

EGR. Keď ju zavrieme, alebo otvoríme, neovplyvňuje prá-

cu turba. Ak sa presunie do stredu, reguluje EGR. Keď ju 

otvoríme úplne, vyradíme turbínu. Keď sa uzavrie EGR, 

vstup do turbíny sa otvorí. Takže jeden člen tohto systému 

vykonáva všetky tieto operácie vysoko kvalitne.

Ako ste prišli na systém s klapkou?
- Tento motor existoval 4 roky, od začiatku jeho vzniku 

mal klapku, po vzniku prvých prototypov sme prišli na to, 

že by sa klapka mala posunúť trochu ďalej. Priznám sa, že 

sme sa toho mierne báli, lebo tento člen je dosť robustný 

a nevedeli sme, či sa drasticky nezníži jeho životnosť. Pri 

funkcii sa však potvrdilo, že je mimoriadne dôležitým čle-

nom, takže sa stal akýmsi cenrálnym elementom. Keďže 

fungoval úplne bez problémov a motor mal menšiu spotre-

bu a mal menej energie vo výfukových plynoch. Ak dosiah-

neme väčší výkon a menšiu spotrebu, klapka znesie bez 

problémov teploty, v ktorých pracuje spoľahlivo a je to je-

diný motor v Európe bez vaste gate ventilu...

Dá sa dosiahnuť ešte nižšie trenie v motore?
- Pracujeme na tom. Predpokladáme, že raz budú mať tur-

bá hriadeľ uložený vo valivých ložiskách, ktorých gulôčky 

budú z keramických materiálov. A tiež sa zrejme budú sna-

žiť odbúrať chladenie piestov, čím sa zníži spotreba výkonu 

motora na túto činnosť. Takže, ako vidíte aj na týchto dvoch 

príkladoch, je ešte stále čo skúšať a vyvíjať. To je na tom vý-

nimočné - že ide v podstate o nekonečný príbeh.  

Text: Stano Cvengroš; Foto: autor a Daimler AG

Dr. Peter Kožuch
Štyridsaťdvaročný Dr. Peter Kožuch šéfuje oddeleniu so 42 vývojovými 

inžiniermi. Hoci pochádza zo Šamorína, narodil sa v Bratislave. Po štúdiu 

v maďarskom gymnáziu v Šamoríne pokračoval v štúdiu na Technickej 

univerzite vo Viedni, kde si na strojníckej fakulte zvolil špecializáciu 

„spaľovacie motory“. Po skončení štúdia sa presťahoval do Stuttgartu, kde 

si v Mercedese robil diplomovú prácu a po jej skončení sa stal na štyri roky 

asistentom na technickej univerzite. Po ukončení výskumnej práce prešiel 

v roku 2004 do vývoja motorov pre ťažké trucky vo vývojovom oddelení 

Daimler AG. Pracoval na vývoji stredne ťažkých motorov, ale aj na radoch 

veľmi ťažkých motorov: 12,8 l, 14,8 l a 15,8 l. V roku 2010 začal pracovať ako 

vedúci tímu vývoja motora OM 471. Minulý rok vedenie podniku Dr. Petra 

Kožucha vymenovalo za šéfa vývojárov motorov pre nákladné vozidlá. 
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N
ajnovší smart však dostal do vienka - okrem 

športového výkonu svojej motorizácie ešte 

čosi navyše - športový podvozok BRABUS 

Performance so špeciálne nastaveným ESP®, 

športovo nastavené servoriadenie a športo-

vé vyhotovenie dvojspojkovej prevodovky twinamic s funk-

ciou racestart. Aj vďaka implikácii toho najlepšieho, čo sa do 

vozidla v tomto segmente dá dať, sa v ňom snúbia tie najlep-

šie automobilové vlastnosti: elegantný dizajn, húževnatosť 

motorizácie, technologická inteligencia a športový tempera-

ment. Ten posledný sa prejavuje aj v tom, že smart BRABUS 

fortwo zrýchli z 0 na 100 km/h za 9,5 sekundy, pričom smart 

BRABUS forfour dosiahne rýchlosť až 180 km/h. A nielen to.

Všetky modely smart BRABUS majú sériovo uzamykateľ-

nú príručnú odkladaciu skrinku, balík Cool & Audio a funk-

ciu Výstrahy pri malom odstupe. Smart BRABUS fortwo 

kupé a forfour disponujú navyše aj panoramatickou stre-

chou. Akýmsi „kódovým“ prvkom nových smartov sú aj ich 

zadná vložka difúzora v matnej sivej farbe s koncovkami vý-

fuku so vzhľadom chrómu a tiež sivé, leštené a matné disky 

z ľahkej zliatiny BRABUS Monoblock IX.

Prémiová výbava
Eleganciu a nespochybniteľnú výnimočnosť dodáva no-

vému modelu smart BRABUS aj nový variant špičkovej 

prémiovej technickej výbavy BRABUS Xclusive. Jej obsa-

hom sú športové sedadlá BRABUS s čalúnením v koži so 

špecifi ckými ozdobnými švami v sivej farbe, prístrojová 

Presne tak sa dá charakterizovať najnovšia modelová 
verzia smart BRABUS, ktorá s výkonom 80 kW/109 k už toto 
leto naplní predstavy o tom, ako má vyzerať komfortná 
prémiová mestská mobilita.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Plnokrvník
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doska BRABUS potiahnutá syntetickou kožou a látkou, 

prídavný prístroj BRABUS s hodinami a otáčkomerom, 

podlahové rohože BRABUS, emblém Xclusive v trojuhol-

níku zrkadla, respektíve na stĺpiku B a tiež sériovo dodá-

vaný balík snímačov a LED, vyhrievanie sedadla pre vo-

diča a spolujazdca a v prípade modelu smart forfour aj 

sedadlá readyspace vzadu s vyberateľným nosičom batoži-

ny.  Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Akýmsi „kódovým“ prvkom nových smartov sú aj 
ich zadná vložka difúzora v matnej sivej farbe 
s koncovkami výfuku so vzh adom chrómu. 

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

platne, údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 3 roky, Mobilo - záruka mobility, 

24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 4,5 l/100 km

Emisie CO
2 102 g/km

smart BRABUS fortwo
R3, 898 cm3, 80 kW / 109 k, 170 Nm / 2 000 min. twinamic
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V
 súčasnosti sme zahltení rôznymi univerzál-

nymi návodmi na čokoľvek, čo sa týka náš-

ho zdravia, dokonca aj cez internet si môže-

me nielen virtuálne stanoviť svoju diagnózu, 

ale získať aj univerzálny liek. Žiaľ, následky ta-

kýchto postupov bývajú často nielen komické, ale najmä tra-

gické,“ vysvetľuje genetička so skúsenosťami v oblasti mole-

kulárnej biológie a humánnej genetiky a majiteľka Inštitútu 

prediktívnej a personalizovanej medicíny (IPPM) - Mgr. Ja-

nette Čemická a pokračuje: „Niekedy mi až rozum stojí nad 

tým, čoho sú dokonca aj vzdelaní a inteligentní ľudia schop-

ní.“ Zároveň zdôrazňuje, že sama preferuje skôr alternatívnu 

liečbu na úkor „prepchávania sa“ liekmi. „Alternatívna však 

musí mať svoj silný a nespochybniteľný základ. A ten v nutri-

genetike má, keďže ide o implementáciu najnovších poznat-

kov medicíny, diagnostiky a genetiky.“

Jedinečná nutrigenetika
V rámci rozhovoru namietam, že v súčasnosti sa takmer 

každý snaží - či už formou rôznych cvičení, zmien a úprav 

stravy, akupunktúry či meditácií - zmeniť životný štýl, a tým 

de facto aj zdravie… „Sme jedineční v tom, že s klientom ne-

pracujeme systémom pokus - omyl, ale sa sústreďujeme na 

cielenú diagnostiku. Na jej základe dávame maximálne pres-

né a cielené odporúčania, stanovené špecifi cky a individuálne 

pre každého jedného klienta,“ oponuje nám Mgr. Čemická 

a vysvetľuje, že z hľadiska genetiky sme každý jedinec uniká-

tom. Môžeme mať podobný genetický materiál, avšak vo svo-

jej podstate ho máme úplne odlišný. Naše gény nás teda indi-

viduálne a odlišne predurčujú na rôzne podnety vonkajšieho 

prostredia. Ako ďalej pokračuje: „Čím cielenejšie teda nášmu 

klientovi vyšpecifi kujeme nepriaznivý vplyv vonkajšieho pro-

stredia na jeho genetický materiál, tým adresnejšie vieme ná-

sledne určiť, čo konkrétne daný jedinec potrebuje. Snažíme 

sa mu poradiť, akým spôsobom má žiť, ako sa stravovať, aby 

predišiel prípadným alebo už reálnym problémom. V tom je 

naše čaro - vieme diagnostikovať genetické odchýlky a pred-

pokla-

dy kaž-

dého nášho 

klienta. To je 

nesmierne dôležité. 

Ľudia majú viaceré zdra-

votné problémy a aj vďaka nim, či 

skôr z obavy, že ich môžu mať, absolvujú viaceré - pomerne 

fi nančne náročné terapie, rôzne proteínové vlny, paleodiéty, 

užívajú rôzne „zázračné“ korene, lieky. Nehovorím, že to je 

z primárneho hľadiska neúčinné, avšak často len krátkodobé. 

My sa snažíme zistiť cez analýzu génov, akým spôsobom kaž-

dý konkrétny človek metabolizuje, čo mu chýba, na čo si má 

dávať pozor, čo má pridať a čomu sa zase vyhnúť. Lepšie 

a precíznejšie, než cez osobitý gén každého človeka - to dnes 

nie je možné zistiť.“ V rámci nutrigenetiky nejde len o to, aby 

sa riešil akútny chronický stav, ale je to riešenie aj pre tých, 

ktorí sú zdraví, a záleží im na tom, aby si tento svoj stav udr-

žali, aby sa tak vyhli zdravotným rizikám.

„

Dispozície organizmu každého jedinca sú 
natoľko odlišné, že na to, aby sme dokázali 

prísť na koreň zdravotným problémom, 
musíme k nim pristupovať individuálne 
a čo do najväčších možných detailov.

UDIA A ŠTÝL

32 

Nutrigenetika – 
ve ná mlados

ymi univerzál-

o sa týka náš-

ternet si môže-

voju diagnózu, 

Žiaľ, následky ta-

é, ale najmä tra-

v oblasti mole-

jiteľka Inštitútu

PPM) - Mgr. Ja-

rozum stojí nad

tní ľudia schop-

skôr alternatívnu 

lternatívna však 

ad. A ten v nutri-

novších poznat-

osti sa takmer 

mien a úprav 

votný štýl, a tým 

e s klientom ne-

streďujeme na 

pokla-

dy kaž-

dého nášho 

klienta. To je 

nesmierne dôležité. 

mu každého jedinca sú 
na to, aby sme dokázali 
votným problémom, 
ovať individuálne 
žných detailov.

zdravie nutrigenetika.indd   32zdravie nutrigenetika.indd   32 19. 6. 2016   11:53:1519. 6. 2016   11:53:15



Skryté 
riziká
Zaujíma-

vo sa vyvíja aj 

diskusia o mož-

ných skrytých rizi-

kách, o ktorých nemusíme 

často vedieť, hoci absolvujeme rôz-

ne vyšetrenia či krvné testy. V minulosti sa už ne-

raz stalo, že mnohí mladí športovci, ktorí sú pod po-

merne dôkladným drobnohľadom odborníkov, mali 

počas svojho organizmus nadmerne zaťažujúceho výko-

nu kolaps, ktorý sa môže končiť aj smrťou. „Nutrigenetika 

môže aj v týchto prípadoch dať preventívne a cielené odporú-

čanie, čoho by sa mal ten-ktorý jedinec vyvarovať. Dokážeme 

defi novať vplyv vonkajšieho prostredia na genetický materi-

ál a o to cielenejšie povedať človeku, čoho sa má vyvarovať, 

čo má zapísané vo svojich génoch a na čo ho tie predurčujú, 

a čo v konečnom dôsledku môže preňho znamenať pri zvý-

šenej záťaži riziko. A tiež - ako sa má stravovať tak, aby netr-

pel sekundárnymi následkami svojho spôsobu života…“ Zá-

kladom štýlu života je pritom podľa slov Janette Čemickej 

samotný metabolizmus a to, čo sa odohráva v tenkom a hru-

bom čreve každého z nás. Keby sa rozložilo, má asi 100 m2, 

teda plochu jedného tenisového kurtu. Tu prebiehajú všetky 

procesy trávenia, tu sa strava rozloží, vstrebáva a cez črevné 

steny dostáva rozložená do krvného riečišťa a ďalej - ako sta-

vebný materiál sa distribuuje po celom našom tele. Samotné 

trávenie má tak vplyv na expresiu génov. „Pokiaľ vieme regu-

lovať tieto bioaktívne látky v strave, môžeme eliminovať do-

sah niektorých nie celkom optimálnych informácií, zapísa-

ných v našej genetike pre budúcnosť. Tým - pomocou zmeny 

stravy a životného štýlu v súčasnosti - predchádzame vzniku 

mnohých možných ochorení v budúcnosti, prípadne oddiali-

me ich nástup. Môžeme tak pozitívne ovplyvňovať také prob-

lémy, s ktorými sa dnes stretáva čoraz viac ľudí, akými sú trá-

viace ťažkosti, kožné problémy, rôzne migrenózne bolesti, 

zníženie imunity, únavový syndróm, neplodnosť, depresie, 

ale aj stavy úzkosti a paniky,“ vysvetľuje Mgr. Čemická a do-

dáva, že jej činnosť nie je v tom, že by dávala všeobecné od-

porúčania, „nenaťahuje“ tričko rovnakej veľkosti na všetkých 

ľudí, ale na základe striktnej personalizácie pracuje s odpo-

rúčaním presne v súlade s genetickou informáciou obsiahnu-

tou v konkrétnej DNA daného človeka. V praxi to znamená, 

že na základe rozboru génu a výsledku testov sa napr. v prí-

pade odporúčanej diéty s klientom bavia výlučne o absolútne 

špecializovanom programe na základe genetiky, v prípade na-

vrhovaného cvičenia stanovia na základe genetických predis-

pozícií cvičenie tak, aby bolo pre klienta nielen efektívne, ale 

aj vhodné. „Nám nejde o rýchly efekt pomocou 

univerzálnych metód. Veď si len uvedomte sa-

motný paradox - desaťročia sa tu vedie aká-

si cieľavedomá preventívna politika proti 

civilizačným chorobám. Výsledkom je ge-

ometrický nárast diabetických pacientov, 

obezity či kardiovaskulárnych ochorení. 

Aj to svedčí o tom, že všeobecné odporú-

čania - na rozdiel od personali-

zovaných, nie sú účinné,“ 

poznamenala na záver 

majiteľka Inštitútu pre-

diktívnej a personalizova-

nej medicíny. 

Text: Peter Škorňa

Foto: Karel Štetina a archív
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 Základom štýlu života je 
samotný metabolizmus 
a to, o sa odohráva 
tenkom a hrubom reve 
každého z nás. 

Mgr. Janette 
Čemická je gene-

tičkou so skúsenos-

ťami v oblasti mo-

lekulárnej biológie 

a humánnej geneti-

ky. Pracovala v Cen-

tre lekárskej geneti-

ky FN v Bratislave, 

angažovala sa v apli-

kácii a testovaní špe-

ciálnej výživy pri in-

tolerancii mliečnej 

bielkoviny v detskom 

veku. V súčasnosti patrí medzi priekopníkov v zavá-

dzaní nutrigenomickej diagnostiky do bežnej diagnos-

tickej praxe a špecializuje sa na personalizované od-

porúčania životného štýlu a výživy na základe určenia 

genetických polymorfi zmov organizmu. Je spoluau-

torkou jedinečného know-how v komplexnom prístu-

pe k liečbe potravinových intolerancií a iných 

abnormálnych reakcií na potraviny.                                         

Celý neskrátený text aj o tom, ako sa na základe nutrigenetickej 
analýzy pleti dá predís  zápalovým problémom v pokožke, 
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY  CIEST.

rigenetickej 
kožke, 
IEST.

fi zmov organizmu. Je spoluau-

now-how v komplexnom prístu-

vých intolerancií a iných 

í na potraviny.                                         
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P
ri nordic walkingu nie je dôležitá rýchlosť, dô-

ležité je, aby ste z pohybu mali radosť. Aj pre-

to by ste nikdy nemali pred samotnou chôdzou 

zabudnúť na rozcvičku. Po rozcvičke sa mož-

no vydať na chôdzu. Avšak, pozor! Podstatou 

severskej chôdze nie je rýchlosť, ale dlhšia dĺžka kro-

kov a energické zapájanie paží. S pohybom paže vzad 

sa dlaň otvára, na ceste späť vpred je stále otvorená, 

zatvára sa až pri striedaní paží odrazením palice o zem. 

Týmto energickým pohybom sa trénuje práca hornej časti 

tela, zabezpečuje sa dobré prekrvenie svalstva rúk a pred-

chádzate vzniku kŕčov.

Technika kráčania
Na rovine je pri chôdzi 

trup mierne predklone-

ný, pohľad smeruje do-

predu, hlava je držaná 

v línii tela. Ramená sú po-

sadené skôr dozadu a dolu, 

pri chôdzi akoby vykonáva-

li „tanečný pohyb“ dopre-

du a dozadu pri miernej rotácii oproti panve počas každé-

ho kroku. Hrudník by mal byť uvoľnený. Striedavý pohyb 

rúk sa začína odrazom za telom pri na-

tiahnutom lakti. Palice sa nosia po-

zdĺž tela, kopírujú jeho naklonenie, 

smerujú dozadu. Prednú palicu 

netreba zapichovať ďalej ako pri 

päte prednej nohy. Ruku, kto-

rá je v lakti napnutá, zá-

roveň zviera rukoväť 

a opiera sa o jej pút-

ko, uvoľňujte na kon-

ci odpichu.

Pri chôdzi do kop-

ca je predklon výraznej-

ší a kroky sú kratšie. Viac 

sa zapájajú svaly hornej polovice trupu a zadnej strany 

stehien a lýtok. Správne používanie palíc odľahčuje dol-

né končatiny a postupne umožní predĺžiť krok aj pri stú-

paní. Kráčanie do mierneho kopca je pre začiatočníkov 

ideálnou príležitosťou lepšie pochopiť a nacvičiť si ten-

to typ chôdze.

Ľudia vyznávajúci nordic walking sa aj na Slovensku 
kráčajúci s paličkami v rukách stávajú čoraz väčšou 
samozrejmosťou. V dnešnej časti si povieme niečo o tom, 
ako mať pri severskej chôdzi ten správny krok a vybavenie...

UDIA A ŠTÝL
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Pri schádzaní z kopca bý-

vajú kroky výrazne kratšie 

a ťažisko tela je pomerne níz-

ko. Kolená sú stále v miernom pokrče-

ní, chodidlá sa dotýkajú povrchu väčšinu 

času celou plochou a pôsobia ako pribrz-

ďovače telesného pohybu. Odpich palicami 

je menej výrazný. Tie viac slúžia ako opora na od-

ľahčenie kĺbov dolných končatín. Kráčanie 

z kopca si kvôli možnosti úrazu vyžaduje 

väčšiu opatrnosť pri narábaní s palicami. 

Nordicwalkingové palice neslúžia ako 

opierka. Vlečiete ich za sebou. Sú-

streďte sa na prácu rukami: keď vy-

kročíte ľavou nohou, dopredu ide 

pravá ruka a naopak. Palica je 

pevne pripojená k dlani a zvie-

rate ju iba vtedy, 

keď vykonávate záber 

spredu dozadu.

Správne vybavenie
K severskej chôdzi neod-

mysliteľne patria ľahké paličky 

so špeciálnym uchytením. Na ich 

výrobu sa používa vysokokvalitný 

a ľahký materiál (karbón a sklené vlák-

no). Nordicwalkingové ľahké palice ne-

možno nahrádzať lyžiarskymi, či trekovými – 

ťažšími palicami. Okrem špeciálne tvarovanej 

rúčky a kovového hrotu s odnímateľnou gume-

nou koncovkou majú unikátny systém úchytu, akú-

si rukavičku. Gumené koncovky sú pre chôdzu alfou 

aj omegou. Nemali by sa nechať úplne zodrať. Novin-

kou pri koncovkách je silentspike, kombinácia 

gumenej koncovky s irídiovými hrotmi - 

vhodná predovšetkým do terénu. Palice 

možno používať aj bez koncovky, ale 

iba na mäkkom teréne. 

Pokračovanie nabudúce: 
Spinning
Text: Peter Škorňa; 

Foto: zipsport.sk, www.laufband.org, 

www.leki.com
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K severskej chôdzi neod-

mysliteľne patria ľahké paličky 

so špeciálnym uchytením. Na ich

výrobu sa používa vysokokvalitný 

a ľahký materiál (karbón a sklené vlák-

no). Nordicwalkingové ľahké palice ne-

možno nahrádzať lyžiarskymi, či trekovými –

ťažšími palicami. Okrem špeciálne tvarovanej 

rúčky a kovového hrotu s odnímateľnou gume-

nou koncovkou majú unikátny systém úchytu, akú-

vky sú pre chôdzu alfou 

ať úplne zodrať. Novin-

lentspike, kombinácia 

ky s irídiovými hrotmi - 

etkým do terénu. Palice 

ať aj bez koncovky, ale

m teréne. 

ačovanie nabudúce: 
nning

eter Škorňa;

: zipsport.sk, www.laufband.org, 

w.leki.com

čanie 

uje 

mi. 

nou koncovkou majú uniká

si rukavičku. Gumené koncov

aj omegou. Nemali by sa necha

kou pri koncovkách je sil

gumenej koncovk

vhodná predovš

možno používa

iba na mäkko

Pokra
Spin
Text: P

Foto:

www

Podstatou severskej 
chôdze nie je rýchlos , 

ale dlhšia d žka 
krokov a energické 

zapájanie paží. 
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A
plikácia Motor-Car prináša na dennej báze 

novinky tak zo sveta Mercedes-Benz, ako 

aj iných motoristických značiek zvučných 

mien. Čakajú na vás informácie o ich histórii 

a tiež vízie ich budúcnosti. Prostredníctvom 

aplikácie Motor-Car sa len pomocou troch kliknutí môže-

te objednať na testovaciu jazdu vozidlom, ktoré si vyberiete 

z portfólia značiek, zastúpených spoločnosťami Motor-Car. 

A nielen to.

Aplikácia umožňuje aj objednanie vášho vozidla do servi-

su v termíne, ktorý vám vyhovuje. Do pol hodiny na to bude-

te kontaktovaní, aby ste spresnili servisné detaily a vaše po-

žiadavky. V prípade, ak ste účastníkom dopravnej nehody, 

postačí, pokiaľ v rámci aplikácie Motor-Car kliknete na zálož-

ku Pomoc, a okamžite máte k dispozícii 24-hodinovú havarijnú 

službu. Zistite a využite svoj nárok na záručnú opravu v rámci 

celej SR v akejkoľvek prevádzke Motor-Car, prípadne si pomo-

cou aplikácie zavolajte najbližšiu pomoc v prípade nehody ale-

bo technických problémov.

Ďalšie možnosti
Pokiaľ zvažujete kúpu nového vozidla, môžete si cez konfi -

gurátor vozidiel vytvoriť vozidlo podľa vašich predstáv, v prí-

pade záujmu o jazdené, sa cez kupaaut.sk bez akýchkoľvek 

problémov dostanete ku kompletnej databáze jazdených vozi-

diel. V prípade, ak nemáte dostatok fi nančných prostriedkov 

na kúpu vozidla, stačí, keď si kliknete na ikonu Financovanie 

a môžete si peniaze na vaše vozidlo zabezpečiť on-line. Apliká-

cia Motor-Car uľahčí aj získavanie rôznych informácií, posta-

čí pokiaľ si kliknete na ikonu telefónu a vyžiadate si spätný ho-

vor. Zamestnanci spoločnosti Motor-Car sa s vami do 30 minút 

skontaktujú, aby odpovedali na vaše otázky.

Mobilný pomocník
Pokiaľ potrebujete promptne nájsť najbližšie dílerstvo či 

servis, v rámci aplikácie si môžete nielen pozrieť celú sieť dí-

lerstiev, ale pomocou GPS súradníc sa automaticky zoradia 

jednotlivé dílerstvá podľa vzdialenosti. Do budúcna sa pripra-

vuje aj multibrandová Motor-Car aplikácia, v rámci ktorej si 

sami nastavíte vozidlo a značku, ktorú vlastníte, či si budete 

môcť ovládať svoje vozidlo na diaľku (naštartovanie, kontrola 

uzamykania či presná lokalizácia). A nielen to. V budúcnos-

ti si budete môcť cez aplikáciu vybrať svojho obľúbeného me-

chanika, prípadne predajcu. Zatiaľ postačí, pokiaľ si stiahnete 

aplikáciu Motor-Car už dnes zdarma a začnete objavovať svet 

Motor-Car… Text: Petra Pipeková

Skvelá správa pre všetkých 
klientov spoločností Motor-Car - 

už sa nemusíte trápiť hľadaním 
informácií, kontaktov, 

dílerstiev, pretože nová aplikácia 
otvára cestu k pohodlnému 

riešeniu akéhokoľvek problému.

SVET MERCEDESU

36 

Nová 
aplikácia Motor-Car!
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Mercedes-Benz nie je len značka luxusných 
automobilov, ale aj životný štýl. 

K nemu neodmysliteľne patrí nielen oblečenie, 
hodinky, golfové náčinie, drobné hračky, kabelky 

či okuliare, ale aj športové doplnky. Dnes si svoj 
,,svet striebornej hviezdy“ už môžete budovať 

aj vďaka návšteve nového e-shopu s aktuálnou 
ponukou stoviek originálnych produktov. Takže, 

neváhajte a navštívte e-shop na adrese
 eshop.mercedes-benz.sk. Text: Peter Škorňa; Foto: DAIMLER AG

SVET MERCEDESU
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Slnku v ústrety...

Bicykel „Trekking“
Objednávacie číslo: B6 645 0049 – 0051

Hmotnosť: cca 15,8 kg
Nosnosť: 130 kg

K dispozícii v troch veľkostiach:
M (FH 49 cm)
L (FH 52 cm)

XL (FH 55 cm)
Cena: 1 410,80 € s DPH

Výbava:
– Matný čierny hliníkový rám 

s exkluzívnym dizajnom Mercedes-Benz
– 27 prevodov (Shimano Deore)

– Odpružená predná vidlica (zdvih 63 mm)
– Dynamo v prednom náboji (Shimano)

– Osvetlenie FUXON LED
– Zadný nosič s nosnosťou 25 kg

– 29“ kolesá s pneumatikami 
Continental SpeedRIDE

Bicykel „Fitness“
Objednávacie číslo: B6 645 0046 – 0048
Hmotnosť: cca 13,9 kg
Nosnosť: 130 kg
K dispozícii v troch veľkostiach:
M (FH 49 cm)
L (FH 52 cm)
XL (FH 55 cm)
Cena: 1 209,10 € s DPH

Výbava:
–  Biely hliníkový rám s exkluzívnym 

dizajnom Mercedes-Benz
– 27 prevodov (Shimano Deore)
– Odpružená predná vidlica (zdvih 63 mm)
– Hydraulické brzdy (180/160 mm) 
–  29“ kolesá s pneumatikami Continental 

Crossride

Cyklistická helma Mercedes-Benz
Objednávacie číslo: B6 645 0055

Nastaviteľná helma (obvod 56 – 61 cm) 
Made in Germany

Cena: 100,74 € s DPH
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Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné 
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na 
vlastné oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka 
priamemu kontaktu pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu. Tá sa 
v nich skrýva už po stáročia. Jednou z takých lokalít, ktorá dýcha 
bohatou históriou a krásnou prírodou, je aj región Považia.

38 

Považie
O arujúce

2. as

UDIA A ŠTÝL
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Hote

Z
 Beckova sa v priebehu necelej polhodiny - po ces-

te prvej triedy - cez Nové Mesto nad Váhom a Čach-

tice presunieme do Podolia. Tu, priamo v dedine, 

v areáli základnej školy, sa nachádza Park miniatúr 

s 58 modelmi slovenských hradov, zámkov a vzác-

nych sakrálnych pamiatok a 6 rodinných domov významných 

slovenských osobností, postavených podľa vedeckých rekon-

štrukcií v mierke 1:25 a 1:50. Aj vďaka tomu sa dajú obdivovať 

modely hradov Branč, vartovky v Krupine, kostolíkov v Klíž-

skom Hradišti a Lančári, drevených kostolíkov v Lukove-Ve-

nécii, Inovciach, Topoli a Kalnej Roztoke, modely Holíčskeho 

zámku, Jelšavského hradu, hradov Revište, Súľov, Hričov či ne-

ďalekého hradu Tematín. 

Z Podolia - smerom na sever - do Čachtíc to je len na skok. Po 

necelých piatich kilometroch sa zastavujeme v dedinke, ktorá za 

svoju popularitu vďačí predovšetkým neďalekým ruinám hradu 

a Alžbete Bathory. A pritom história Čachtíc v sebe ukrýva ove-

ľa viac zaujímavostí…

Táto malebná dedinka bola odnepamäti obľúbeným 

miestom šľachty, o čom svedčí, či už renesančný kaštieľ, kto-

rý dal západne od kostolnej pevnosti postaviť v roku 1668 

chorvátsky bán Mikuláš Draškovič, alebo renesančná prízem-

ná kúria Drugetovcov zo začiatku 17. storočia (na jej mieste 

ešte predtým stál kaštieľ Orságovcov), či neexistujúci kaštieľ 

Nádašdyovcov, v ktorom bývala Alžbeta Bathory so svojím 

manželom Františkom Nádašdym, keď sa práve zdržiavala 

v Čachticiach a v ktorom spáchala časť svojich zločinov. Dnes 

sa z neho zachovala len pivnica a pozostatky múra a bašty. 

Skôr, než sa vydáte na hrad, stojí za to pozrieť aj torzo z ke-

dysi rozsiahleho súboru čachtických katakomb. Ide o pivni-

ce, v ktorých mali Čachtičania úkryt nielen na potraviny, ale 

v časoch vojen si tu ukrývali svoj majetok a zachraňovali si 

svoje životy. V súčasnosti je väčšina z čachtických katakomb 

buď zničená, alebo sa nachádza na súkromných pozemkoch, 

avšak asi 150 metrov týchto chodieb je sprístupnených. Tak-

Nádvorie hradu Čachtice

Panoráma hradu Čachtice
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že, pokiaľ sa vydáte peši z námestia smerom na obec Višňo-

vé a popri kostole prejdete smerom k pivnici poľnohospodár-

skeho družstva, na konci slepej ulice prídete až k vchodu do 

čachtického podzemia.

Mimochodom, vedeli ste, že práve Čachtice sa stali dôležitým 

miestom v procese uzákoňovania spisovnej slovenčiny? Práve 

tu - na rímskokatolíckej fare sa totiž v auguste 1847 uskutočnilo 

štvrté zasadanie spolku Tatrín, na ktorom sa premiérovo zišli zá-

stupcovia katolíkov a evanjelikov. Práve tu - v Čachticiach sa de-

fi nitívne dohodli na spoločnom spisovnom jazyku Slovákov, na 

pravopise novej slovenčiny, uzniesli sa povýšiť ju na spisovnú reč 

a prijali zásady, ako písať. Zároveň tu schválili aj etymologický 

princíp pravopisu.

Nad samotnými Čachticami sa týči hrad, ktorý nie je zaují-

mavý ani tak tým, že bol postavený v polovici trinásteho sto-

ročia, ako tým, že ho po roku 1604 zdedila Alžbeta Bathory. 

Táto zrejme po Jurajovi Jánošíkovi najvýraznejšia historic-

ká osobnosť z našich končín sa preslávila ako najznámej-

šia masová vrahyňa uhorských dejín. Dokonca si za túto svo-

ju slabosť vyslúžila aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov, 

v ktorej sa o nej píše: „Najväčším počtom obetí pripisova-

ných jedinej vrahyni je 650 ľudí, ktorých zabila uhorská gróf-

ka Alžbeta Bathory (1560 - 1614). Pri procese s ňou, ktorý sa 

začal 2. januára 1611, vypovedal jeden svedok, že videl zo-

znam týchto obetí, písaný jej vlastnou rukou. Všetky obete 

boli údajne mladé dievčatá z okolia jej hradu v Čachticiach 

Nádvorie Trenčianskeho hradu

UDIA A ŠTÝL

Park miniatúr Podolie
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na Slovensku, kde zomrela 21. augusta 1614. Po tom, čo bola 

uznaná vinnou, žila 3,5 roka zamurovaná vo svojej izbe.“

Mimochodom, vie sa, že v rodine Bathory trpeli psychický-

mi poruchami. Mnohí z nich boli násilní, krutí a mravne zvrh-

lí. „Jablko nepadlo ďaleko od stromu“ ani v prípade Alžbety, 

ktorá postupom času bola surovšia, zostala krutá a nemilosrd-

ná voči služobníctvu i širšiemu okoliu. Ako sa traduje, svoje obe-

te pichala špendlíkmi, ihlicami, bičovala ich, oblievala ľadovou 

vodou, „kúpala“ ich v horúcej vode, žeravými kliešťami im trha-

la a pálila rôzne časti tela, pričom niektoré dobové výpovede ho-

voria o jej až kanibalistických prejavoch. A hoci sa dnes už len 

ťažko dokáže, či bola naozaj pravda, že sa kúpala v krvi umuče-

ných nevinných panien, aby si zabezpečila večnú mladosť, dô-

ležité je, že aj vďaka týmto poverám sa stal hrad veľmi atraktív-

nym miestom nenáročných výletov. Obzvlášť po tom, ako sa 

pred dvoma rokmi na ňom ukončili posledné výraznejšie reštau-

rátorské práce, sa možno z jeho kamenných ruín kochať naozaj 

jedinečným výhľadom ma Myjavskú pahorkatinu, Biele Karpa-

ty, Veľkú Javorinu, dolinu Váhu, Považský Inovec, hrad Branč 

či mohylu na Bradle…

Po návrate z Čachtického hradu sa po ceste vydávame do No-

vého Mesta nad Váhom, z ktorého diaľnicou smerom na sever 

prichádzame po približne pol hodine jazdy až do metropoly Po-

važia - Trenčína. Už z diaľky vidieť nespochybniteľnú dominan-

tu mesta a cieľ našej cesty - 

Trenčiansky 

hrad, ka-

mennú 

roz-

siahlu dominantu, postavenú na vysunutom kopci Strážovských 

vrchov. Jeho história siaha až do 10. storočia, avšak najväčší vr-

chol zažil v období, keď sa stal sídlom Matúša Čáka Trenčian-

skeho (okolo 1260 – 1321), ktorý z neho urobil svoj sídelný hrad 

a centrum rozsiahlych dŕžav, tzv. „Matúšovej zeme“ alebo aj 

Terra Mathei. K samotnému hradu sa viaže aj množstvo povestí, 

z ktorých je najznámejšou tá o Studni lásky, ktorú vykopal Tu-

rek Omar len preto, aby vyslobodil svoju lásku Fatimu z rúk Šte-

fana Zápoľského na Trenčianskom hrade. V blízkosti hradu sa 

oplatí pozrieť aj renesančné Farské schody a Katov dom a naj-

mä originálny nápis, ktorý zanechali rímske légie cisára Mar-

ca Aurélia vytesané do hradného brala. Ide o najvýznamnejšiu 

rímsku epigrafi ckú pamiatku v strednej Európe - severne od Du-

naja, zachovanú „in situ“.

Nápis vytesaný do kameňa sa dá pozrieť z terasy Marca Auré-

lia, patriacej Hotelu Elizabeth, a celý znie: ,VICTORIAE AV-

GVSTORV(m) EXERCITUS QVI LAV GARICIONE SEDIT 

MIL(ites) L(egionis) II DCCCLV (Marcus Valerrius) MAXI-

MIANUS LEG(atus) LEG (ionis) II AD)iutricis) CVR(avit) F(a-

ciendum)“ - čo v preklade znamená: „Víťazstvu cisárov venovalo 

855 vojakov II. légie z vojska, ktoré sídlilo v Laugariciu. Dal zho-

toviť Marcus Valerius Maximianus, legát II. légie pomocnej.“ 

Text: Peter Škorňa

Foto: Matej Kotuľa, Tomáš Hudcovič

História Tren ianskeho hradu siaha až do 
10. storo ia, avšak najvä ší vrchol zažil v období, 
ke  sa stal sídlom Matúša áka Tren ianskeho 

parkminiatur.sk

www.cachtice.sk/cachticky-hrad

www.muzeumtn.sk

www.trencin.sk

Trasa
BECKOV - NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 

- PODOLIE - ČACHTICE - TRENČÍN - 

BRATISLAVA

Čachtický hrad
GPS: N48°43‘27‘‘ E17°45‘41‘‘

Park miniatúr Podolie
GPS: N48°40‘36‘‘ E17°46‘18‘‘

Trenčiansky hrad 

GPS: N48°53‘39‘‘ E18°2‘41‘‘

POVAŽIE – 2. časť

Trenčiansky 

hrad, ka-

mennú

roz-

BRATISLAVA

BECKOV
NOVÉ MESTO 
NAD VÁHOM

TRENČÍN

ČACHTICE

Trenčiansky hrad
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„Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu, a verte mi, 
či nie, v prípade našej rodiny to platí doslovne,“ vysvetľuje 
konateľ a spolumajiteľ dopravnej, špedičnej a logistickej 
spoločnosti HERMES, s. r. o., Ing. Ondrej Grendár, pričom 
sa k nášmu rozhovoru postupne pridáva ako aj jeho syn, 

konateľ a jeden z vedúcich manažérov Ing. Marek Grendár...

UDIA A ŠTÝL
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Dynastia 
dopravcov
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Na dopravnom trhu pôsobíte už takmer 
štvrťstoročie - od roku 1992. Čo pod-
nietilo vaše rozhodnutie podnikať 
práve v autodoprave?

Ondrej Grendár: Hoci sme fi rmu za-

ložili viacerí, v súčasnosti je spoločníkom v nej okrem mňa už len 

jeden zo zakladateľov. Začiatok môjho podnikania bol podmiene-

ný viacerými faktormi, o. i. aj tým, že môj otec celý svoj život jazdil 

- najskôr v nákladnej doprave a následne na autobuse - až do od-

chodu do svojho dôchodku v roku 2000. Po škole som šiel v jeho 

šľapajach a od roku 1985 som sa zamestnal v bývalom ČSAD. Do-

konca som svojmu otcovi určitý čas robil ako námestník dopra-

vy ČSAD v Žiari nad Hronom aj šéfa, čo priznávam, nebolo dvoj-

násobne príjemné (úsmev). Každopádne zmenou režimu nastal 

zlom. Nastali roky, keď si v našom podniku podávali kľučky rôzni 

politici, ktorí nám raz oznámili, že sa náš štátny podnik bude pri-

vatizovať, tak o tri mesiace prišli s tým, že sa pomýlili a že to bude 

už inak. To bol moment, keď som sa - spolu s rovesníkmi – rozho-

dol „postaviť“ na vlastné…

Názov vašej spoločnosti Hermes vychádza z gréckej myto-
lógie?

Ondrej Grendár: Áno. Jeden zo zakladajúcich spoločníkov sa 

v tom čase venoval mytológii a navrhol tento názov, pretože Her-

mes bol najšikovnejší, najvynaliezavejší a najľstivejší zo všetkých 

bohov na Olympe a ako božský posol prenášal posolstvá bohov ľu-

ďom a bol aj bohom ciest, pútnikov, ale aj obchodníkov.

Do akej miery vás k založeniu dopravnej firmy motivoval 
otec?

Ondrej Grendár: Úprimne povedané - prvý rok moje rozhod-

nutie nedokázal pochopiť. Jednoducho - odísť z postu námestníka 

riaditeľa fi rmy, ktorá zamestnáva 1 300 ľudí, do novozaloženej fi r-

my bez minulosti, bola z jeho pohľadu nezodpovednosť a hazard. 

Chápem jeho obavy, pretože začiatky podnikania nebývajú ľahké. 

Aj my sme si vyplatili prvú výplatu až po troch mesiacoch nášho 

podnikania. Avšak moment, keď sme kúpili do fi rmy prvé vlastné 

auto - jeho pohľad na moje rozhodnutie zmenil…

Neplánovali ste sa v začiatkoch podnikania živiť autobuso-
vou dopravou, z ktorej ste vzišli?

Ondrej Grendár: Nie. Nechcel som ísť tým smerom. Firmu 

sme postavili ako zasielateľskú a neskôr aj dopravnú. V súčasnos-

ti dosahujeme najväčšie výkony v doprave v kategórii doprava od 

800 kg až do 25 ton. Nasleduje zasielateľstvo a tretím pilierom na-

šej činnosti je logistika. Všetky sa navzájom vhodne dopĺňajú, pri-

čom každá z nich je dominantná a nezávislá od tej druhej svojím 

špecifi ckým spôsobom.

Marek Grendár: A nielen to. Osobne vidím veľkú budúcnosť 

v logistike. V nej máme už dnes zmluvných partnerov z Portugal-

ska, Nemecka či z Francúzska, ktorí si tovar do našich skladov na-

vážajú svojimi vozidlami.

Ondrej Grendár: V súčasnosti zamestnávame takmer 70 ľudí, 

z ktorých je 35 vodičov. Mimochodom, do minulého roku sme tu 

mali kolegu, čo u nás jazdil 20 rokov. Zvyšní zamestnanci zabez-

pečujú služby zasielateľstva, logistiky a administratívy. Tak, aby 

boli vyťažení čo najefektívnejšie a aby sme dokázali poskytnúť čo 

najprofesionálnejšie služby.

Marek Grendár: Viete, pokiaľ sa dopravca včas a správne ne-

pretransformuje, alebo neponúkne svojim klientom niečo navy-

še, stráca z hľadiska budúceho etablovania sa na trhu perspektí-

vu a konkurencieschopnosť. Otec s partnermi kedysi začínali ako 

zasielateľská fi rma a následne k tomu pridali aj dopravu. Tá je 

sama o sebe dosť nákladnou, rizikovou a málo rentabilnou čin-
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nosťou. To boli aj dôvody, prečo sme pridali tretí segment - logisti-

ku. Rozšírili sme náš vlastný areál, postavili veľmi účelné skladova-

cie priestory. Dali sme fi rme pridanú hodnotu, vďaka ktorej dnes 

poskytujeme klientom aj ďalšie obslužné činnosti, ktoré s ich to-

varom umiestneným v našom logistickom centre priamo, či ne-

priamo súvisia. Zmenou prístupu k zabehnutému podnikaniu 

a diverzifi káciou nášho podnikateľského portfólia tak poskytuje-

me klientom komplexnú platformu a reťazec služieb. Tým vieme 

garantovať našim zamestnancom a kolegom aj stabilitu ich práce 

a z nej vyplývajúceho fi nančného zabezpečenia.

Znamená to, že nie ste firmou, ktorá by mala problém s fluk-
tuáciou…

Ondrej Grendár: Nie a sme na to aj patrične hrdí. Zmyslom 

nášho podnikania je, že klientom garantujeme kvalitu, pretože 

máme stabilný a spoľahlivý tím ľudí. Ľudí, ktorí sú profesionáli, lo-

jálni, ktorí sa dokázali stotožniť s fi lozofi ou fi rmy, v ktorej pracujú.

Vráťme sa k vášmu vozovému parku. Predpokladám, že va-
ším prvým ťahačom nebol hneď Mercedes-Benz…

Ondrej Grendár: To nie. Začínali sme najskôr ako klasická 

špedičná fi rma. Prvým väčším autom bola LIAZ-ka. Prvý Merce-

des-Benz Actros sme kúpili na základe referencií až v roku 2001 

až 2002. Dnes ich už máme dvadsaťdva - všetko sú prevažne ver-

zie EURO 6, aj keď je pravda, že máme aj nejaké EURO 5-ky. 

A verte mi, či nie, rozhodnutie sa pre Actrosy do dnešného dňa 

neľutujeme.

Zrejme máte na to svoje dôvody…
Ondrej Grendár: V prvom rade sa snažíme vodičom zabezpečiť 

maximálny komfort a Actrosy - to sú už svojím priestorovým kom-

fortom, bezpečnosťou, technológiou a vybavením takými „obývač-

kami“ na kolesách. Po druhé nemôžem nespomenúť služby, ktoré 

s vozidlom súvisia. Tie sú na vysokej úrovni, či už servisné, alebo 

čo sa týka prístupu Mercedesu k nám.

Vozidlá, na ktorých robíte autodopravu, vlastníte, alebo vy-
užívate služby lízingu?

Ondrej Grendár: Využívame lízing. Dnes približne polovi-

cu ťahačov vlastníme a máme ich už štvrtý či piaty rok. Zvyšné - 

tie novšie - máme na operatívny lízing. Kedysi som si zakladal na 

tom, že som vozidlo najskôr splácal a potom som ho vlastnil. Bol 

som hrdý, že je to moje vozidlo. Dnes, aj s príchodom syna do fi r-

my sa riadime fi lozofi ou, že „jediné auto, ktoré vám nezhrdzavie, 

je auto, ktoré nevlastníte“. Aj preto najnovšie jazdíme s vozmi, kto-

ré sú približne dva roky staré, a aj preto sa najnovšie snažíme náš 

vozový park čo najviac a čo najčastejšie inovovať, aby sme mohli 

jazdiť na ťahačoch, ktoré majú moderné motory, nízku spotrebu 

a aj nízke emisie. To všetko sa nám následne odzrkadľuje v efek-

tívnejších fi nančných nákladoch na dopravu a podnikanie.

Autodopravu vykonávate po území celej EÚ?
Ondrej Grendár: Našimi kľúčovými destináciami sú Rakúsko, 

Nemecko a krajiny Beneluxu. Čo by som v tejto súvislosti zdôraz-

nil, je, že nie sme „nomádmi“ na cestách, akýmsi stádom túlavých 

dopravcov, spávajúcich v autách po parkoviskách aj niekoľko týž-

dňov. Filozofi a našej fi rmy je postavená na tom, že naši vodiči sú 

ľudia a ako takí musia byť cez víkendy vždy doma s rodinou. Za-

kladám si na tom, že pre každého nášho zamestnanca a kolegu 

je možnosť viesť normálny, usporiadaný rodinný život a mať pev-

né zázemie kľúčovým faktorom preto, aby mohol následne podá-

vať v práci čo najkvalitnejší profesionálny výkon. A k tomu neod-

mysliteľne patrí aj to, že je cez víkend s rodinou, s blízkymi. Hoci, 

je pravda aj to, že keď náš vodič dostane nový ťahač, máme prob-

lém, aby si v danom roku zobral dovolenku… (úsmev). Jednodu-

cho, nechce doň pustiť nikoho iného. Najskôr - až druhým rokom 

„poľaví“ - hoci s ťažkým srdcom…

Vodičom ČSAD bol váš otec, vy ste si spolu so spoločník-
mi založili vlastnú dopravnú firmu, v ktorej pracuje aj váš 
syn. Čím je to, že máte celá Grendárovská dynastia „kole-
sá v krvi“?

Ondrej Grendár:  Možno to máme v génoch a možno je to tým, 

že vás v živote vždy formuje to, čo robia vaši rodičia. Mňa formo-

val môj otec. Môj syn Marek bol odmalička pri tom, čo som ro-

bil ja. Zrejme tak „napáchol“ autodopravou. Aj preto - po ukon-

čení vysokoškolského štúdia sa profesijne realizuje vo fi rme spolu 

so mnou ako konateľ, vedúci nákupu či obchodu. Predpokladám, 

že keď vyrastú jeho synovia, tí preberú „opraty“ po ňom, pretože 

- a to nie som nijako patetický - sú vo fi rme a pobehujú okolo áut 

takmer každý deň… (úsmev). 

Text: Peter Škorňa; Foto: Marek Grendár

Dnes, aj s príchodom syna do firmy sa riadime 
filozofiou, že „jediné auto, ktoré vám nezhrdzavie, 

je auto, ktoré nevlastníte“. 
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OC  ATRIUM OPTIMA, KOŠICE
KONTAKT: 0907 945 393
       PINKO Optima KE

OC  ATRIUM OPTIMA, KOŠICE
KONTAKT: 0907 945 393

       Armani Jeans Versace Jeans 
(Optima KE)
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D
nes pokračujeme v spoznávaní šumivých vín 

ďalšou kapitolou. Zaujímalo nás, aké sú naj-

častejšie chyby napr. pri otváraní šumivého 

vína - ešte pred jeho konzumáciou. „Často ľu-

dia otvárajú zátku tak, že sa podstatná časť 

šumivého vína vyleje, čo je, samozrejme, škoda. Správne by 

sa malo otvárať tak, že z neho nič nevytečie, prípadne len 

veľmi málo. Najlepšie otváranie šumivého vína je také, kto-

ré vôbec nepočuť.“ Zrejme ste si všimli, že v reštauráciách 

pri otváraní prehodia cez zátku ešte aj obrúsok. Ten spra-

vidla slúži na to, aby sa korok nechytal do ruky, pretože sa 

dáva následne zákazníkovi na ovoňanie. Každý korok obsa-

huje množstvo zakódovaných informácií o šumivom víne.

Optimálna teplota
Samotná teplota podávaného šumivého vína závisí pod-

ľa Rastislava Šutáka od dvoch vecí. „Prvou je samotný cha-

rakter vína, či ide o cavu, champagne, prosecco alebo sekt. 

Druhou je zase to, k čomu takéto víno podávame. Pokiaľ 

to bude welcome drink resp. ako aperitív, je dobré také-

to šumivé víno podchladiť na teplotu 6 až 8 °C. Pokiaľ ho 

však budeme podávať k jedlu, v tom prípade je nutné roz-

líšiť, k akému jedlu to bude. Každopádne, optimálna teplo-

ta podávaných šumivých vín by sa mala pohybovať okolo 

8 °C. Avšak prestížne ružové champagne sa môže podávať 

pri teplote dosahujúcej rozpätie od 6 do 16 °C.“ Hoci je naj-

lepšie, keď sa šumivé víno vypije hneď po otvorení, v prípa-

de, ak sa tak nestane, je vhodné ho dať do dózy s ľadom. Je 

totiž veľmi dôležité udržať jeho požadovanú teplotu čo naj-

dlhšie tak, aby nedochádzalo k jej deformácii - najmä počas 

konzumovania jedál. Pri odložení do dózy hrdlo fľaše zá-

sadne neprekrývame, lebo každé víno musí dýchať. Plátený 

obrúsok používame akurát na utretie fľaše od vody z ľadu 

a bezpečné uchopenie, keďže fľaša z dózy je mokrá.

V uplynulej časti nám Rastislav 
Šuták, špičkový profesionálny 
someliér spoločnosti Corner 
& Co., donedávna pôsobiaci 
v bratislavskom hoteli 
Kempinski, vysvetlil, 
do akých šumivých vín sa 
oplatí investovať a ako 
sa rozozná špičkové šumivé 
víno od menej kvalitného...

UDIA A ŠTÝL
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Šumivé víno vs. jedlo
Podobne ako pri klasických vínach, aj pri šumivých je dia-

pazón ich kombinácií s rôznymi druhmi jedál široký. Pod-

ľa slov renomovaného someliéra sa šumivé biele vína, vyro-

bené z odrôd ako napr. Chardonnay, Pinot Blanc či Rizling 

najčastejšie podávajú k plodom mora, k ustriciam, k úde-

nému lososovi či sushi. Bohatšie šumivé vína - s bohatšou 

štruktúrou a potenciálom vyzrievania sa po tom, ako sa do-

statočne „predýchajú“, hodia napr. k hydine, k sladkovod-

nej rybe, či k plodom mora. Kvalitné ružové šumivé vína 

vychladené na teplotu 10 °C by sa mali podávať k rybám 

- napr. k lososovi a tuniakovi. Ružové šumivé víno s teplo-

tou nad 10 °C sa hodí k hydinovému mäsu, teľaciemu, jah-

ňaciemu mäsu, a tiež k jedlám, obsahujúcim huby ako napr. 

hľuzovky. A nakoniec, kvalitné ružové šumivé víno s teplo-

tou medzi 10 až 15 °C sa hodí podávať k jablkovému závi-

nu. „Šumivé víno by malo dotvárať pôžitok života. Aj preto 

sú gastronómia a s ňou súvisiace pitie vín dovedené takmer 

k dokonalosti práve vo Francúzsku či Taliansku. Tu si ve-

dia vychutnávať život, tešiť sa z neho. Tu sa to dedí z gene-

rácie na generáciu. Ide o národnú kultúru, dedičstvo, na 

ktoré sú obe krajiny hrdé. Aj preto je prirodzené, že s pitím 

vína - a aj šumivého je spojená aj gastronómia, či už tradič-

ná, alebo tá moderná. To je fi lozofi a, ktorú musí človek naj-

skôr pochopiť, dostať do seba a až potom bude preňho kon-

zumovanie šumivých a klasických vín pôžitkom. Potom si 

k champagne môžete dať kaviár, hoci musíte mať na pamä-

ti, že nie všetky vína s ním harmonizujú. K champagne sa 

hodí aj sušená šunka, ustrice alebo biela čokoláda. K šumi-

vým vínam sa pritom zvyknú podávať aj jahody, no ja som 

proti tejto kombinácii, ktorá je skôr len akýmsi neštandard-

ným našským zvykom, pretože jahody sú dobré napr. k sta-

rému Merlotu napríklad z Bordeaux, nie k šumivým ví-

nam…“ dodáva na záver Rastislav Šuták.

V záverečnej časti venovanej šumivým vínam sa 
dozviete, do akých pohárov sa má šumivé víno na-
lievať, aké sú základné druhy pohárov na šumi-
vé vína, a aj to, ako sa má sekt, cava či champag-
ne správne nalievať a ako správne držať pohár…
Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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V predchádzajúcej časti sme vám predstavili Tokajský vinohradnícky 
región, jeho jedinečnosti a špecifiká. V dnešnej časti vám 
predstavíme Jaroslava Ostrožoviča, ktorý spolu s manželkou
Jarkou zasvätili „zlatému moku“ celý svoj život.

48 
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U
plynulo už štvrťstoročie, ako sa rozhodli založiť 

známu a úspešnú fi rmu. A to aj napriek tomu, že 

pochádzal skôr z poľnohospodársko-obchodníc-

kej rodiny, ako z vinárskej. „Z mamkinej strany 

boli naši predkovia obchodníci s obuvou a texti-

lom, z otcovej skôr poľnohospodári. Otec vyštudoval v Mod-

re ovocinársko-vinársku školu a určitý čas pracoval aj vo vinár-

skych závodoch. Vinohrady a výroba vína boli jeho hoby, láskou 

a vášňou, v dôsledku čoho si založil na „vyženenom grunte“ aj 

malý 7-árový vinohrad, kde som mu ešte ako malý chlapec s ne-

chuťou pomáhal. Zrejme som teda zdedil kombináciu týchto gé-

nov…“ vysvetľuje Jaroslav Ostrožovič a dodáva, že dôležitým 

momentom bolo aj to, keď sa doma rozhodlo, že pôjde študo-

vať - podobne ako jeho otec - do Modry na vinohradnícku školu. 

A keďže nechodieval domov na východ republiky každý víkend, 

chodieval v Modre na brigády k miestnym vinárom, kde zblízka 

„privoňal“ čaru vinohradníctva a vinárstva, ktoré spolu so zde-

denými predispozíciami rozhodli o jeho budúcnosti. A nielen 

to. Ako spomína, dostalo sa mu privilégia, keď mohol chodie-

vať za pivničným majstrom výskumnej vinohradníckej stani-

ce v Modre pánom Uherčíkom. „Pre nás študentov to bola 

česť chodievať k nemu na brigády aj zadarmo vo svojom 

voľnom čase. Práve on zvýšil môj záujem o vinohradníc-

tvo a vinárstvo. Aj preto, keď som končil školu, som rodi-

čom povedal, nech mi nekupujú prsteň či retiazku, ale rad-

šej nech mi kúpia nejaký kus vinohradu a keď si narobím 

víno a predám ho, tak si prstienkov a retiazok kúpim, koľko 

len budem chcieť…“ Tak sa aj stalo a otec mi kúpil kus vino-

hradu v katastri Viničiek…

Neľahké začiatky
Zlom pre Jaroslava Ostrožoviča nastal začiatkom 90. rokov. 

Vtedy sa už aj s manželkou Jarkou rozhodli, že budú podni-

kať. Mali ročného syna, novomanželskú pôžičku a plno sme-

lých plánov. „V našom regióne sme boli prvou privátnou fi r-

mou. Vo Veľkej Tŕni sme si našli prázdny areál štátneho 

družstva, v roku 1996 kúpili starú maštaľ na nevysporia-

danom pozemku a začali budovať priestory vinárstva 

do podoby, v akej sú dnes. Dnes, s postupom času vi-

dím, že to bola poriadna „kovbojčina“, ale doba vte-

dy bola taká…“ vysvetľuje. Postupne dokúpili ďalšie 

budovy, do sopečnej vyvreniny, tufového podložia 

sa ručne - až do hĺbky 13 metrov pod zemou vyhĺ-

bila úchvatná pivnica, v ktorej sa celoročná teplota 

pohybuje na úrovni 10 – 12 °C a relatívna vlhkosť 

dosahuje okolo 90 %, kde majú uskladnené sudy 

s mladým vínom, fľaše s archívnym vínom a vyhĺbe-

né aj dve miestnosti, v ktorých sa konajú zážitkové 

degustácie. V areáli vinárstva vybudovali Tokajský 

dom, v jeho tesnej blízkosti postavili ako prví v re-

gióne aj veľkorysý vinársky penzión. Všetko postup-

ne, krok za krokom, s cieľom viditeľne propagovať 

tokajské vína nielen pomocou predaja, ale aj mar-

ketingových nástrojov a vínnej turistiky.

Vinohrady a hony
Manželia Ostrožovičovci obrábajú 55 hektárov vi-

níc, nachádzajúcich sa v slovenskej časti Tokaja. Ďal-

ších približne 20 hektárov majú pripravené na založe-

nie. Na Jaroslavovi Ostrožovičovi vidieť, aký je hrdý na vinohrady 

v honoch Chotár a Makovisko. Väčšinou ide o ním vysádzané vi-

nohrady, hoci vlastní aj „špecialitku“ - takmer 70-ročný Hankov 
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vinohrad, ktorý aj napriek svojmu veku dokázal lepšie odolať stre-

sovým podmienkam a suchu (najmä v rokoch 2012 a 2015) než 

oveľa mladšie, dvadsaťročné. „Hon Makovisko dostal svoje pome-

novanie po tom, ako kedysi na jeho úbočí rástol vzácny mak bie-

lokvetý, charakteristický svojím nežným kvietkom, ktoré obľubujú 

dva nádherné a vzácne motýle – pestroň vlkovcový a okáň hruško-

vý, ktorý je najväčším v Európe sa vyskytujúcim motýľom. Rozpä-

tie krídel má až 15 cm. Práve jeho vzácny výskyt bol aj impulzom 

na to, aby sme kolekciu našich najlepších vín nazvali podľa jeho 

latinského označenia (Saturnia pyri) ako - Saturnia. Dokonca, vďa-

ka inšpirácii manželky, sme ho dostali aj na etiketu tejto kolekcie, 

na ktorej panna drží kvet bieleho maku, na ktorom sedí Saturnia.“ 

S hrdosťou vysvetľuje Jaroslav Ostrožovič a rukou ukazuje na zla-

tistým slnkom zaliate korene viniča. Zároveň prstom mieri hneď 

vedľa Makoviska a ukazuje na hon Chotár, pričom sa rozrozprá-

va, ako im dva roky trvalo, kým zo zanedbaného „cintorína“ sta-

rých vinohradov odstránili kry a stromy a pred šiestimi rokmi vy-

sadili takmer desať hektárov novej vinice. Ostrožovičovci pestujú 

- podobne ako aj ostatní tokajskí vinohradníci tri základné odrody: 

Furmint, Lipovinu a Muškát žltý systémom integrovanej produk-

cie, šetrnej k ľuďom a aj prírode. Navyše - na 4 hektároch ošetrujú 

vinicu len BIO preparátmi, vďaka čomu sa môžu pochváliť aj vý-

robou NATUR vína, garantujúceho čistotu pri pestovaní hrozna.

Moderné vína
Ostrožovičovci sú nielenže najstaršou vinárskou súkromnou 

fi rmou na Tokaji (teda v jeho slovenskej časti), ale aj ako prví 

začali reduktívnou metódou - pomocou moderných technoló-

gií a riadenej fermentácie robiť víno tej najvyššej kvality zo všet-

kých tunajších odrôd, ktoré dopestujú vo vlastných vinohradoch. 

„Tieto nádherné moderné a medzi klientami veľmi obľúbe-

né vína majú svoju nezameniteľnú chuť po sušených hruškách, 

marhuli, sušenom ovocí a sú plné sviežich ovocných, ľahších tó-

nov,“ opisuje svoje vína Jaroslav Ostrožovič. Ako dodáva, je 

zvlášť hrdý na dve z kolekcií týchto vín. Prvou je kolekcia Satur-

v

v

v

v

v
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nia, do ktorej bolo hrozno vyberané ručne a medzi ktoré patria také „skvosty“, akými sú To-

kaj cuvée Saturnia slamové biele sladké, Muškát žltý Saturnia slamové, Muškát žltý Satur-

nia hrozienkový výber, Muškát žltý Saturnia, cibébový výber, či Furmint Saturnia cibébový 

výber. Z druhej kolekcie - Mysteria nedá dopustiť na Tokaj cuvée Mysteria ľadové, nektár 

jantárovo-zlatej farby, vyrobený z hrozna zberaného pri mrazoch a teplote -7 °C. V rámci 

vín robených reduktívnou metódou upriamuje našu pozornosť na kolekciu Special Collec-

tion, obsahujúcu intenzívne a mohutné vína, s dlhotrvajúcou dochuťou a arómou. Tu kla-

die dôraz na dve z vín. Prvým je Hankove Special collection výber z hrozna biele poloslad-

ké. „Ide o víno s impozantnou vôňou, z nášho najstaršieho rodiaceho vinohradu na hone 

Makovisko, ktorý v roku 1947 vysadil pán Jaroslav Hanko. Môjmu srdcu je blízke aj Víno 

kráľovnej Alžbety výber z hrozna Special collection a Furmint cibébový ročníka 2013, kto-

rý sme vyrobili k 25. výročiu založenia našej fi rmy. Pri ňom sme päťputňový výber okoreni-

li modernou reduktívnou metódou spracovania, čím sme dosiahli expresiu tých najkrajších 

vlastností, aké tokajské víno môže mať,“ dodáva Jaroslav Ostrožovič.

Tokajská klasika
Najznámejšou kolekciou vín sú samotné Tokajské výbery, teda klasické „putňáky“ vyro-

bené oxidatívnou metódou, ktoré dozrievajú minimálne 3 roky, pričom minimálne 2 roky 

z toho v sudoch v tufovej pivnici. V rámci tejto kolekcie si svoju špecifi ckú pozíciu, popri 3- až 

6-putňových Tokajských výberoch drží Tokajská výberová esencia. Na výbery si spomenie 

každý, kto začuje slovko Tokaj, a práve pri nich sa ukázala aj Ostrožovičova individualita, keď 

ich začal plniť do fl iaš, a tie svojím vzhľadom neboli totožné s tými, ktoré tradične používa-

jú vinári tak na slovenskej, ako aj maďarskej strane Tokaja. Napriek určitej kritike sa dokázal 

z marketingového hľadiska odlíšiť a aj zaujať. V jeho prípade však nielen tvarom, ale aj kvali-

tou vína, o čom svedčí množstvo cien z renomovaných vinárskych súťaží, akými sú napr. zlatá 

medaila z Paríža, či veľká zlatá medaila z Brazílie za jeho tradičné 5-putňové výbery.

Epilóg…
Pri našom odchode z vinárstva nás predsa len zaujímalo, čo je to, bez čoho by dnes vinár-

stvo Ostrožovič nebolo tým, čím je. „Ide o viac faktorov. V prvom rade je to zázemie, ktoré 

vytvorili moji rodičia najmä v začiatkoch nášho podnikania. Druhým nespochybniteľným 

a kľúčovým faktorom je moja manželka Jarka a jej nekonečné pochopenie, výdrž a toleran-

cia pre obrovskú a náročnú cestu do neznáma, na ktorú sme sa spoločne vydali aj s naším 

ročným synom. Tretím faktorom je moja tvrdohlavosť a vytrvalosť ísť si za svojím cieľom 

bez ohľadu na prekážky. A nakoniec, správna konštelácia „hviezd“, vďaka ktorým sme sa 

ocitli v správnom čase na správnom mieste,“ uzatvára naše stretnutie tokajský vinohradník 

a vinár Jaroslav Ostrožovič. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, archív J.Ostrožovič

Najznámejšou kolekciou vín sú 
samotné Tokajské výbery, teda 
klasické „put áky“ vyrobené 
oxidatívnou metódou, ktoré 

dozrievajú minimálne 3 roky.

tokaj.indd   51tokaj.indd   51 19. 6. 2016   12:12:1919. 6. 2016   12:12:19



1. 
Počúvajte ju… aspoň na chvíľku
Ženy sa rady rozprávajú o rôznych veciach. 

Skúste však zbystriť pozornosť, pokiaľ je reč 

o šperkoch, a pozorne načúvajte. Uprednost-

ňuje skôr jednoduchý štýl, alebo má radšej nie-

čo odvážnejšie? Čo hovorí na zásnubné prstene jej pria-

teliek? Ako vyzerá jej šatník? Preferuje nenápadné veci, 

alebo rada experimentuje so strihmi či s farbami?

2. Nebojte sa pýtať
Pokiaľ vám vaše pozorovacie schopnosti nejak výrazne 

nepomohli, môžete o pomoc požiadať jej blízkych - sestru 

alebo najlepšiu kamarátku. Určite vám rady poradia a od-

povedia na mnoho otázok. Môžete ich tiež poprosiť, aby 

nenápadne popri spoločných nákupoch nahliadli do neja-

kého klenotníctva a prezreli si ponuku prsteňov.

3. Skontrolujte peňaženku
Zabudnite na staré pravidlo, že na zásnubný prsteň by 

mal muž minúť 2 až 3 platy. Držte sa zásady, že najlepšie je 

kúpiť ten najkrajší prsteň, ktorý si môžete dovoliť. Či už sto-

jí polovicu platu, alebo jeho trojnásobok. Vaša partnerka ne-

pochybne ocení viac úmysel, ktorý vás ku kúpe zásnubného 

prsteňa viedol, než množstvo peňazí, ktoré ste doň vložili.

4. Farba je dôležitá
Prvou voľbou, ktorú musíte pri výbere zásnubného 

prsteňa zvážiť, je vzácny kov, z ktorého bude prsteň vy-

robený. Dlhoročnou a najpoužívanejšou stálicou je ne-

smrteľné zlato. Nemusíte však zúfať, pokiaľ sa vám jeho 

zlatistý nádych úplne nepozdáva. Siahnuť môžete po mo-

dernom bielom zlate či trochu netradičnom ružovom va-

riante.

5. Kameň dodá šmrnc
Čo by bol zásnubný prsteň bez kvalitného kameňa? Po-

kiaľ preferujete kvalitu, odporúčame siahnuť po diaman-

te. Samozrejme, kvalitu diamantu nespoznáte na prvý po-

hľad, na posúdenie kvality kameňa slúžia tzv. 4C (carat 

- karát, color - farba, clarity - čistota, cut - výbrus). Kupo-

Len máločo dojme ženu viac, ako 
snaha partnera odhadnúť jej 

vkus a pripraviť krásne romantické 
zásnuby s ešte krajším prsteňom. 
Ako to však celé nepokaziť a nájsť 

ten pravý prsteň? Inšpirujte sa 
našimi radami a vyberajte správne.

PR LÁNOK
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krokov, ako 
vybra  zásnubný 

prste
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vať diamant bez znalosti 4C je ako kupovať auto len na 

základe ceny.

6. Na veľkosti záleží
Ak ste si už vybrali zásnubný prsteň, ktorý vašu part-

nerku očarí, prichádza na rad trochu náročnejšia úloha 

- zistiť veľkosť prsteňa. Pokiaľ chcete, aby bola žiadosť 

o ruku prekvapením, môžete si potajomky z jej šperkov-

nice požičať jeden z jej prsteňov, priniesť ho klenotníko-

vi a dať zmerať jeho veľkosť. Dbajte však na to, aby šlo 

o prsteň, ktorý nosieva na prstenníku ľavej ruky, keďže 

práve tam sa bude nachádzať zásnubný prsteň.

Máte už vybraný prsteň a odmeranú veľkosť? Teraz 

ho len stačí kúpiť a pripraviť zásnuby, na ktoré vaša mi-

lovaná polovička nezabudne. A pokiaľ ste prsteň vybera-

li s láskou, verte, že jej bude do konca života pripomínať 

tento výnimočný moment. Ak potrebujete s čímkoľvek 

poradiť, navštívte nás v jednom zo siedmich Boutique 

Briliant po celom Slovensku alebo na www.briliant.sk. 
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„Kupova  diamant 
bez znalosti 4C 

je ako kupova  auto 
len na základe ceny.“

1

2

3

1 Prsteň Scarlett. Cena od 3 480 €
2 Prsteň Midnight. Cena od 697 €
3 Prsteň Moon. Cena od 500 €
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Tá 
sa konala 17. až 20. mája, dva roky po svo-

jom nultom ročníku, opäť v Chorvátsku. 

„Tentoraz sme urobili menšie zmeny. Na-

miesto dvoch turnusov sme zrealizova-

li len jeden s tým, že sa na ňom zúčastni-

lo až 12 pretekárskych (a jedna organizátorská) lodí, do ktorých sa 

zmestilo až 109 ľudí. Zároveň sa nám dvojročná periodicita uká-

zala ako vyhovujúca, pretože preteky nezovšednejú, ale, naopak, 

získajú na svojej atraktivite a prestíži,“ týmito slovami charakteri-

zoval prvý ofi ciálny ročník jachtárskych pretekov admirál a riadi-

teľ pretekov na mori - Robo Osvald, v civilnom živote vedúci pre-

daja špeciálnych vozidiel a autobusov spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia. Apropo, čo sa týka hviezdnej admirality, tú dopĺňali ešte 

vedúci predaja úžitkových vozidiel Mercedes-Benz Slovakia Peter 

Ondriaš a výkonný riaditeľ Motor-Car Bratislava Július Šabo.

Predohra - edukácia
Všetci 65-ti „morskí vlci“ (veľkí a VIP klienti spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia a zároveň majitelia truckov a autobusov - pozn. 

autora) najskôr pred odletom k „slovenskému moru“ absolvova-

li odbornú Mercedes-Benz Truck & Bus konferenciu. V rámci nej 

im bola predstavená aj úspešná 20-ročná anabáza vozidla Merce-

des-Benz Actros a jeho štyroch generácií modelov, ako aj smerova-

nie ďalšieho vývoja tohto - dnes už legendárneho trucku. Účastní-

kov regaty a zástupcov dopravných fi riem zaujímali aj informácie, 

týkajúce sa popredajných služieb, najnovšieho motora OM 471, 

telematiky, projektu Fuel Duel, koncernu Daimler - ako globálne-

ho výrobcu LKW a hlave toho, ako môžu majitelia ťahačov Mer-

cedes-Benz efektívne znížiť fi nančné náklady na prevádzku vo-

zidla. Po nej už nasledoval odlet do Zadaru a následný transport 

na ostrov Murter do mesta rovnakého názvu. Tu všetci moreplav-

Biele kryštáliky slanej morskej soli, vyzrážanej na mihalniciach, 
zježenom obočí a na tvári ošľahanej ostrým morským vetrom, 

v žilnatých rukách pevne zovreté kormidlo a hypnotizujúco 
sústredený pohľad, uprený do šírych morských diaľok - to je jeden 

z koloritov tohtoročnej jadranskej anabázy...

SVET MERCEDESU
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Trucks Regata   
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ci prežili nielen reálnu ukážku, ako asi vyzerala noc „pirátov z Ka-

ribiku“ po tom, ako sa po úspešnej plavbe z lode dostali na pevni-

nu, ale aj rozdelenie do jednotlivých posádok a posledné pokyny 

pred rannými pretekmi.

Intermezzo I.
Ako povedal svojho času rímsky fi lozof, štátnik a spisovateľ 

Lucius Annaeus Seneca: „Musíš vedieť, do ktorého prístavu sme-

ruješ, aby si chytil ten správny vietor, ktorý ťa tam dovedie.“ A to 

podľa všetkého neabsolvoval žiadnu regatu…

Na mori ako doma
Každú z dvanástich súťažných lodí tvorila posádka 8 až 9 ľudí, 

z ktorých bol jeden kapitán. Jednotlivé posádky sa líšili farba-

mi oblečenia a názvami svojich jácht, ktoré tvorili Actros, Arox, 
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Atego, Antos, Unimog, FleetBoard, Aftersales, Econic, MB Fi-

nancial, Zetros, Travego a Setra. Polovicu z kapitánov tvorili ná-

morní kapitáni - zástupcovia značky Mercedes-Benz, druhú po-

lovicu ľudia „blízki“ značke. „Zvolili sme tento variant na úkor 

kapitánov najatých v Chorvátsku a neľutujeme to. Malo to ove-

ľa osobnejší a komornejší charakter,“ vysvetľuje Robo Osvald 

a pokračuje: „Tiež si treba uvedomiť, že jednotlivé posádky tvo-

rili väčšinou normálni ľudia, ktorí nie sú profesionálnymi jach-

tármi a ktorí moru a takémuto športovo-relaxačnému spôso-

bu života len prichádzajú na chuť. Kulisu pretekov počas dvoch 

dní spestrovalo prekrásne prostredie národného parku Korna-

ti, ktorý tvorí skupina 147 malých kamenných ostrovov a útesov 

na ploche približne 300 km2. Zastávky na ostrovoch Ravni Ža-

kan a Žut, plavba cez prieliv Mala Proversa oddeľujúci Kornat-

ské ostrovy od ostrova Dugi Otok, dodali celému podujatiu neo-

pakovateľnú atmosféru a zážitok. „Počas oboch dní nám vyšlo aj 

počasie, ktoré bolo „tréningovo pekné“ a jachtársky výborné, čo 

využili viacerí otužilci aj na kúpanie sa v mori.“

Intermezzo II.
Slovensko je malá špecifi cká krajina, učupená v lone Karpat-

ského oblúka. A hoci nemáme more a ani oceány, máme o to 

silnejšiu námornícku tradíciu, ktorá sa okrem neustále rastúce-

ho množstva námorníkov a námorných kapitánov prejavuje už 

aj v detských piesňach. Nakoniec, povedzme si úprimne, kto by 

nepoznal pesničku Petra Haberlanda a dievčenského tria Zlatej 

brány „My sme smelí námorníci“…?

„Máme maják z marcipánu, / máme mušľu maľovanú. / My 

sme smelí námorníci, / veslujeme na pramici. / V malej mláke 

pri komôrke / máme malé modré more. / My sme smelí námor-

níci, / veslujeme na pramici./ Keď to more preplávame, / vráti-

me sa domov k mame. / My sme smelí námorníci, / veslujeme 

na pramici…

Bez boja niet víťazstva
„Každý deň sme absolvovali dve rozjazdy, presne podľa regu-

lárnych pravidiel námorného jachtingu. Stihli sme všetko, čo sme 

mali a dokonca sme mali čas aj na relax a oddych. Naši klienti si 

pochvaľovali nielen zážitky získané na jachte, ale aj skvelé kulinár-

ske špeciality a výbornú platformu na rozhovory a spoznávanie sa 

navzájom. Už teraz sa tešia na regatu o dva roky,“ poznamenal na 

záver admirál a riaditeľ pretekov na mori Robo Osvald. My len 

dodáme, že víťazom regaty sa stala posádka FleetBoard na čele 

s kapitánom Julom Šabom. V tesnom závese na druhom mieste 

skončila posádka Actrosu s kapitánom Petrom Ondriášom a na 

treťom posádka Aroxu s Martinom Vidom, manažérom technic-

kého oddelenia predaja úžitkových vozidiel. Členovia víťaznej po-

sádky získali ako cenu od spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia jed-

nodňový bezplatný ECO Tréning pre svojich vodičov.

Epilóg
Čo dodať na záver? Najlepšie to vystihneme citátom fi lozo-

fa Elieho Wiesela, podľa ktorého: ,Existujú víťazstvá ducha. Nie-

kedy, aj keď prehráš, víťazíš.“ Mal pravdu. Na Mercedes-Benz 

Trucks Regata 2016 totiž zvíťazili všetci… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Martin Žilka
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Kulisu pretekov po as dvoch dní spestrovalo 
prekrásne prostredie národného parku Kornati, ktorý 

tvorí skupina 147 malých kamenných ostrovov.
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Mercedes-Benz nie je len značka luxusných 
automobilov, ale aj životný štýl. 

K nemu neodmysliteľne patrí nielen oblečenie, 
hodinky, golfové náčinie, drobné hračky, kabelky 

či okuliare, ale aj športové doplnky. Dnes si svoj 
,,svet striebornej hviezdy“ už môžete budovať 

aj vďaka návšteve nového e-shopu s aktuálnou 
ponukou stoviek originálnych produktov. Takže, 

neváhajte a navštívte e-shop na adrese
 eshop.mercedes-benz.sk. Text: Peter Škorňa; Foto: DAIMLER AG
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Slnku v ústrety...

Pero LAMY
Obj. číslo: B6 695 3680

Cena: 20,10 € s DPH

Dámske hodinky „PUNK“
Obj. číslo: B6 695 2433
Cena: 252,00 € s DPH

Dámske tričko 
so Swarovski® krištáľmi
Veľkosti: XS - XL
Obj. číslo: B6 695 4262
Cena: 50,32 € s DPH

Dámske hodinky
Obj. číslo: B6 695 2433
Cena: 252,00 € s DPH

Dámske
so Swar
Veľkosti: X
Obj. číslo:
Cena: 50,3

Lak na nechty: 
„Monolith grey metallic“
Obj. číslo: B6 695 2179
Cena: 8,98 € s DPH

Lak nk na 
„Mononol
Obj. číslo:o:
Cena: 8,9
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H
oci vyštudoval stavebnú fakultu, nikdy ne-

predpokladal, že sa mu kameň a piesok sta-

nú osudnými. „Neznášal som inžiniersku 

geológiu. Myslel som si, že ju nebudem nik-

dy potrebovať a dnes ma živí,“ poznamená-

va Anton Englárt s úsmevom a vysvetľuje, že v súčasnosti, 

keď idú s manželkou a so svojimi tromi deťmi kdekoľvek 

na dovolenku, v prvom rade si všímajú, aké sú kde horni-

ny. Po krátkej anabáze v stavebníctve na dlhší čas zakot-

vil ako vedúci manažér fi riem, zaoberajúcich sa štrkom 

Spracovaniu, predaju a distribúcii štrkov, pieskov, okrasných 
kameňov, drvín a zemín sa venuje takmer celý svoj profesijný 

život. Už siedmy rok vo svojej firme PIESOK-SK, s. r. o., 
používa jej majiteľ Anton Englárt nielen vozidlá Mitsubishi 

Fuso, ale aj Mercedes-Benz. 
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Správna vo ba
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a pieskom, až kým nedozrel na to, že sa podnikaniu v tom-

to odvetví začne venovať sám. O tom, že úspešne, svedčí 

aj postupný rast jeho spoločnosti, v rámci ktorej poskytuje 

aj nákladnú dopravu sklápacími vozidlami. „V súčasnosti 

máme tri prevádzky so 17 zamestnancami: Tureň pri Sen-

ci, v Záhorskej Bystrici a v Bučanoch pri Trnave. Všade 

máme - podľa vyťaženosti a potrieb rozložené vozidlá Mit-

subishi Fuso, ktorých máme v súčasnosti už desať a štyri 

vozidlá Mercedes-Benz Axor. Samozrejme, že ich počet nie 

je konečný, keďže v súčasnosti plánujeme naše prevádzky 

rozšíriť aj o Komárno a Kúty, vďaka čomu by sme každú 

prevádzku rozšírili o dve vozidlá Mitsubishi Fuso a o je-

den Axor…“ - vysvetľuje a dodáva, že vozidlá danej značky 

nie sú identické, lebo sa líšia jednak emisnou triedou (keď 

najstaršie vozidlá spĺňajú normu Euro 4 a najnovšie Euro 

6), ale aj svojím technickým vybavením. Všetky sú síce vy-

klápače, majú však rôznu dĺžku, šírku či ďalšie vybavenie 

(ako napr. hydraulická ruka).

Nenahraditeľné Fusá
Zaujímalo nás, prečo ťažisko autoparku tvoria prá-

ve vozidlá Mitsubishi Fuso. Podľa Antona Englárta je 

to tým, že sa špecializujú predovšetkým na sypké hmo-

ty, akými sú piesok a štrk, a zabezpečujú dopravu priamo 

k odberateľom. ,Potrebujeme, aby sa naše vozidlo dosta-

lo absolútne všade. Teda aj do úzkych ulíc či ciest, ktoré 

sú vydláždené napr. zámkovou dlažbou. Na tieto miesta 

sa nedostanete s ťažkým vozidlom, ktoré má viac kolies, 

pretože pri otáčaní potrebujete veľký priestor a hrozí, 

že poškodíte povrch vozovky. No nielen v tomto nemajú 

Mitsubishi Fuso žiadnu konkurenciu. Je to aj ich nosnos-

ťou do 4 ton a tým, že majú vzadu dvojnápravu, vďaka 

čomu má vozidlo lepšiu pevnosť a stabilitu. Zároveň má 

aj samodiferenciál a veľmi dobré brzdy - na každom kole-

se dvojité brzdenie…“

Vyťažené Mercedesy
„Na dovoz kameňov používame štyri ťahače Axor Euro 

4 s návesmi. Okrem toho mám aj osobný Mercedes-Benz 

ML 320. A hoci ho mám od roku 2009, som s ním ma-

ximálne spokojný,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti PIE-

SOK-SK a dodáva, že na Axoroch najazdia denne okolo 

500 km a na Mitsubishi asi 200 km. „Niekedy to kolíše, čo 

závisí od ročného obdobia. Každopádne, sme s nimi spo-

kojní, lebo okrem bežných vecí, akými sú platničky, stiera-

če, pneumatiky či spojka, sme nepotrebovali v autorizova-

nom servise nič výraznejšie za celé tie roky riešiť. Zároveň 

okrem spoľahlivosti je pre mňa veľmi podstatné aj to, že lí-

zingovú zmluvu máme nastavenú tak fl exibilne, že fl exi-

bilne zohľadňuje aj obdobia roku, keď je práce a tým aj fi -

nančných tokov menej.

Anton Englárt sa rozhodol začať podnikať v najťažšom 

období vrcholiacej krízy. Dnes, spolu so svojimi kolega-

mi vo fi rme expanduje do ďalších lokalít Slovenska. Po 

siedmich rokoch tvrdej driny je presvedčený, že výrazný 

podiel na jeho úspechu majú aj vozidlá Mitsubishi Fuso 

a Mercedes-Benz Axor. Ako dodáva na záver: „To, že som 

v doprave hneď od začiatku strategicky stavil práve na tie-

to dve značky, a nevolil som iné - možno z krátkodobého 

a povrchného hľadiska lacnejšie a jednoduchšie riešenia - 

sa ukázalo ako správne riešenie.“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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Potrebujeme, aby sa naše vozidlo dostalo 
absolútne všade. Teda aj do úzkych ulíc i 
ciest, ktoré sú vydláždené napr. zámkovou 
dlažbou. V tomto nemajú Mitsubishi Fuso 

žiadnu konkurenciu.
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O
rganizačno-športový mód série turnajov pod 

hlavičkou „hviezdnej automobilky“ ostal 

oproti minulému roku nezmenený. Tri kvali-

fi kačné turnaje vyúsťujú do národného dvoj-

dňového fi nále. V roku 2016 sa základné 

kolá hrajú na ihriskách v Báči, vo Veľkej Lomnici a v Sliači. 

Špecifi kom prvého kvalifi kačného turnaja však naďalej ostá-

va možnosť postúpiť na regionálne fi nále Mercedes Trophy 

a odtiaľ do fi nále celosvetového. Mimochodom, ak by sa to 

niekomu podarilo, na svetovom fi nále sa môže zúčastniť len 

raz za život.

Človek mieni…
Práve atraktivita možnosti zúčastniť sa na medzinárod-

nom turnaji zvyšuje záujem o prvý kvalifi kačný turnaj a do-

dáva mu punc výnimočnosti. Do Báča prišli desiatky gol-

fi stov s vidinou tohto postupu, mnohí dokonca ostali pod 

čiarou maximálneho počtu prihlásených. Neodradilo ich 

ani počasie a nevábna predpoveď. Priznám sa, nerád pí-

šem o počasí v spojitosti s turnajom, je to také klišé. Na 

druhej strane počasie golf ako šport v prírode do veľkej mie-

ry ovplyvňuje a úvodný turnaj Mercedes-Benz Tour 2016 je 

toho exemplárnym potvrdením. Ironicky možno povedať, 

že Škóti by nám mohli závidieť – pršalo, fúkalo a bolo po-

merne chladno. Počas celého dňa. Dôsledkom bolo preruše-

nie turnaja, po ktorom sa na ihrisko vrátili len tí najvytrva-

lejší. Keď máte dohrať zopár jamiek a pri tom zmoknete, to 

je jednoducho golf. Keď však nepremokavé oblečenie dávno 

stratilo svoju funkčnosť, dáždnik vám nepomôže, lebo voda 

padá aj horizontálne (v dôsledku silného vetra) a vy ste pre-

močení do nitky, je vám chladno, potom už nie je jednodu-

ché udržať koncentráciu na hru. Preto všetkým, ktorí turnaj 

dohrali, patrí obdiv nás ostatných.

Po starom
Myslím tým systém hry a jednotlivé kategórie. Každý tur-

naj sa hrá systémom stableford netto v troch kategóriách. 

Úvodný turnaj Mercedes-Benz 
Golf Tour 2016 sa niesol 

v jasnom duchu. Hráči bojovali 
o účasť na regionálnom finále 

Mercedes Trophy.

SVET MERCEDESU
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Cie  jasný
Napriek nepriazni 
počasia nechýbal 

hráčom na tvári úsmev.

 Model Mercedes-Benz GLA s občerstvovacou stanicou v pozadí.
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Slovenské fi nále na ihrisku Gra-

fobal Group Golf Resortu je 

opäť naplánované na dva dni 

a chýbať nebude okrem samot-

ného turnaja ani spoločenský 

Texas scramble a bohatý sprie-

vodný program. Na turnaji Mer-

cedes Trophy Regional Final 

CEE v rakúskom Kitzbühli nás 

budú reprezentovať najúspešnej-

ší traja z kategórií A a B. Z prvej 

to sú Thi Lan Huong Dang, Ra-

doslav Ihnát, Huu Nhiem NGU-

YEN a z druhej menovanej Re-

náta Macková, Daniel Dropčo 

a Jaroslav Parák. Veríme, že 

od 10. do 12. júna podajú skve-

lé výkony a prebojujú sa do 

svetového fi nále, ktoré sa odo-

hrá v Stuttgarte začiatkom ok-

tóbra. 

Text: Martin Pavlík; foto: MBSK

Slovensko bodovalo
Gratulujeme slovenskému tímu, kto-

rý 11. júna úspešne zabojoval na Merce-

desTrophy Regional Final v rakúskom 

stredisku Kitzbühel, a umiestnil sa 

v medzinárodnej konkurencii na krás-

nom treťom mieste. Je to doteraz naj-

lepší výsledok, ktorý slovenský tím do-

siahol. Gratulácia patrí predovšetkým 

členom tímu: Radoslav Ihnát, Daniel 

Dropčo, Lan Huong Dang Thi, Renáta 

Macková, Huu Nhiem Nguyen, Jaroslav 

Parák. Viac informácií prinesieme v ďal-

šom čísle magazínu Hviezdy ciest.        
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VÝSLEDKY
Mercedes-Benz Golf Tour 2016, Báč

Kategória A, hcp 0 – 18,0
1. Marian Zeman 41 bodov

2. Thi Lan Huong Dang 37 bodov

3. Radoslav Ihnát 36 bodov

4. Nhiem Huu Nguyen 35 bodov

5. Peter Bučka 34 bodov

6. Peter Fitoš 34 bodov

Kategória B, hcp 18,1 – 36
1. Renáta Macková 42 bodov

2. Dominika Anetová 40 bodov

3. Daniel Dropčo 37 bodov

4. Jaroslav Parák 35 bodov

5. Jaroslav Klimek 33 bodov

Kategória C, hcp 37 – 54
1. Jakub Václavínek 32 bodov

2. Ján Žurek 30 bodov

3. Jozef Drozd 28 bodov

Doplnkové súťaže
Najbližšie k jamke: Jozef Drozd

Najbližšie k čiare: Vidor Cvedler

Najdlhší odpal muži: Peter Korčuška

Najdlhší odpal ženy: Renáta Macková

Nepremokavé oblečenie a dáždniky boli nutnosťou.

Teplý čaj padol vhod. Zľava: Jaroslav Klimek, 
Janka Šindelárová, Daniel Dropčo.
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Celé sa to začalo ponukou otestovať Mercedes-Benz Vito Marco 
Polo na výlete, ktorý by preveril všetky schopnosti tohto auta. 

Do auta sme naložili dva horské bicykle, board a tri plachty 
na windsurfing, kempovaciu a fotografickú výbavu, nejaké 
osobné veci a vyrazili sme na cestu na Sardíniu a Korziku. 

SVET MERCEDESU
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Dobrodružstvo 
s Marcom Polom
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T
isíc kilometrov do prístavu v Livorne sme do-

slova zhltli. Auto má jazdné vlastnosti ako 

osobná limuzína. Ak by som to nezažil na 

vlastnom tele, tak by som neveril, že sedenie 

v „dodávke“ je porovnateľne pohodlné ako 

v luxusnom sedane alebo limuzíne. Sklon a tvarovanie se-

dadiel sú nastavené tak, že to ľudskému telu vyhovuje viac 

a dovolia vám šoférovať celý deň bez toho, aby vás čokoľ-

vek bolelo.

Termín cesty vyšiel na druhú polovicu mája a dnes vie-

me, že to bol ideálny čas. Je to obdobie pred sezónou, keď je 

na oboch ostrovoch málo turistov, ceny sú nižšie a personál 

plný elánu. Ďalšou výhodou je veľa zelene a rozkvitnuté sce-

nérie, pričom oba ostrovy nielen kvitli, ale aj nádherne vo-

ňali. Nevýhodou bolo, že ešte nebolo všetko v plnej prevádz-

ke a teplota vody aj vzduchu nebola vždy ideálna. Ak teda 

nie ste otužilí, radšej tento termín neriskujte. Často sme to-

tiž boli jediní, kto sa odvážil okúpať.

Divoká Sardínia
Sardínia bola roky naším nenaplneným cestovateľským 

snom. Ostrov, ktorý má viac oviec ako ľudí, ľudí s dvojná-

sobným podielom dlhovekých obyvateľov oproti bežnému 

priemeru a najkrajšie pláže v Európe, nás vôbec nesklamal. 
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Zámerne sme vynechali luxusné letoviská a vybrali 

sme sa odhaliť divokú tvár ostrova. Marco Polo má 

na tento druh dobrodružstva výborné predpokla-

dy. Celý trip si cestujete vo veľkom štýle. Nepre-

sviedčali nás o tom len naše pocity pohody z ces-

tovania a života v aute, ale aj reakcie ostatných 

kemperov. Pravidelne nás oslovovali susedia z kem-

pu, či by sa mohli pozrieť na auto aj zvnútra, ako sme 

s ním spokojní a podobne.

Šťastie surfi stu najviac ovplyvňuje vietor. Rozhodli sme sa 

so šťastím nezahrávať a prispôsobiť sa veternej predpovedi, 

ktorá nás pripútala k severnej časti ostrova. Kým sa rozfúka-

lo, tak sme strávili deň na malebných plážach okolo San Te-

odore, vrátane pláže zvanej Malé Tahiti. Človek sa teší na 

najkrajšie pláže v Európe, ale tie pláže vám aj tak vyrazia 

dych, lebo vlastne vôbec nevyzerajú ako európske, ale veľ-

mi exoticky.

Na vietor sme si počkali na drsnom severnom pobreží. 

Miestne pláže ošľahané silným mistrálom a vlnobitím na nás 

urobili obrovský dojem. Rozbúrené more si tu ukrajuje z pev-

niny. Tejto sile vzdorujú len drsné žulové útesy, ktoré vyčnie-

vajú do mora a vytvárajú tak jedinečné scenérie a divoké plá-

že. Mnohé pláže sú úplne bez služieb - bez toaliet a bufetov, 

ale podmienky na windsurfi ng boli dokonalé.

Túlavé topánky nám poslúžili v oblasti Capo 

Testa, kde možno stráviť deň turistikou medzi ska-

lami, rozkvitnutými kríkmi, s výhľadom na rozbú-

rené more a maják, ktorý v noci stráži bezpečie lodí 

v okolí. Sprievodca nám odporúčal použiť bicykel vo 

vnútrozemí aj na blízkych ostrovoch, tak sme sa vy-

brali do malebného kraja Valle della Luna a neskôr aj 

na chránené ostrovy Isola Della Maddalena a Caprera (Ga-

ribaldiho ostrov). Objavili sme úchvatné prírodné scenérie 

s obrovskými zaoblenými žulovými kameňmi, ktoré vyzera-

jú ako dielo obrov.

Skrotená Korzika
„Slnko sa tak často milovalo s morom, až sa nakoniec 

narodila Korzika.“ Povedal o Korzike Antoine de Saint-

-Exupéry. Nemýlil sa. Už vylodenie v Bonifacio nám vyrazi-

lo dych. Symbolom Korziky je maurský pirát, ktorý znázor-

ňuje bojovnosť Korzičanov. Napriek tomu na nás Korzika 

pôsobila skrotene. Bola viac civilizovaná a východné pobre-

žie bolo husto osídlené.

Očarili nás Korzické hory vo vnútrozemí a tiež útesy na 

pobreží. Ponúkajú únik od civilizácie, no predpokladáme, 
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znázor uje bojovnos  Korzi anov. Napriek tomu 
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že v čase sezóny musíte ísť hlbšie do hôr, lebo veľká časť je 

dostupná aj autom. My sme si prešli časť Alta Rocca – au-

tom aj peši a nevedeli sme odložiť fotoaparát.

Na Korzike sme spravidla tiež obchádzali najvychytenej-

šie lokality, no nedali sme si ujsť pláže ako Palombaggia 

(Folacca) a Anse de Canella. Splnili všetky naše očakávania 

– biely piesok, azúrové more a výborné plážové reštaurácie, 

takže žiadna divokosť, ale rozmaznávanie tela aj duše.

Marco Polo je dokonalý spoločník na cestovanie. Vďaka 

skvelej kombinácii motora a 7-stupňovej automatickej pre-

vodovke sme na našej 3000-kilometrovej púti nepresiah-

li 8-litrovú spotrebu. Výborné jazdné vlastnosti, pohodl-

né sedenie, perfektne odhlučnená kabína, to všetko sa stará 

o váš komfort na cestách, takže vôbec nie ste unavení. Ak 

by predsa, tak využijete najväčší bonus tohto auta, ktorým 

je možnosť pohodlného spania. Jednoduchým pohybom si 

otvoríte strechu, kde vďaka výborným roštom a matracom 

nájdu dvaja cestujúci pohodlnú ríšu snov. Prespávali sme 

väčšinou v kempoch, takže nám kuchynka, ani vlastná toa-

leta nechýbali. Cena za noc sa v tomto období pohybovala 

okolo 20 € za 2 osoby a auto. 

Text a foto: Marek Bobula, Jana Bobulová
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Na Korzike sme spravidla tiež obchádzali 
najvychytenejšie lokality, no nedali sme si ujs  pláže 
ako Palombaggia (Folacca) a Anse de Canella.
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P
re dvadsiatu piatu prezentáciu značky 

s hviezdou vo výstavisku na pravom bre-

hu Dunaja to platí dvojnásobne. Prémio-

vej značke primeraná expozícia spoloč-

nosti Mercedes-Benz Slovakia obsiahla 

v bratislavskej Inchebe plochu s doposiaľ najväčšou 

rozlohou: až 1 100 m2. Počas šiestich dní Autosaló-

nu predstavila impozantnú plejádu vozidiel znač-

ky Mercedes-Benz a smart. Návštevníci sa tu mohli 

oboznámiť so všetkými hlavnými tohtoročnými 

hviezdnymi premiérami najnovšieho celosvetového 

Autosalónu vo švajčiarskej Ženeve. Medzi niekoľký-

mi desiatkami vozidiel vynikali premiérová Trieda 

E, Trieda S kabriolet, SL, SLC, GLS či najväčší G 

4x42 alebo najmenší smart fortwo kabriolet.

Ústretovosť voči svojim hosťom priniesla ovo-

Mnohé vozidlá, žiariace na marcovej motor show 
vo švajčiarskej Ženeve, zvýšili tiež príťažlivosť expozícií 
aprílového Autosalónu v Bratislave. 

SVET MERCEDESU
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Ženeva v Bratislave
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cie. Kto bratislavský Autosalón navštívil viackrát - mohol si 

všimnúť zaujímavý jav. Hlavný prúd návštevníkov smeroval 

a kulminoval práve v expozícii Mercedes-Benz. Fotografi e, 

ktorými vám túto excelentnú expozíciu najmä premiér opäť 

pripomíname, sme museli nasnímať hneď ráno. Neskôr už 

vozidlá kvôli návštevníkom takmer nebolo vidno.

Podľa zverejnenej štatistiky organizátorov z Incheby, na 

Autosalón zavítalo celkovo takmer dvestotisíc (197 816) 

návštevníkov. Myslím si, že expozíciu spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia žiaden z nich nevynechal. Naopak, ako 

sme sa na mieste presvedčili, viacerí z nich si „svoje“ obľú-

bené vozidlá prišli „zažiť“ zvonka aj zvnútra opäť. A ruku 

na srdce: koľkým z nás sa z nich už ani nechcelo vystúpiť?

Expozícia a exponáty hviezd ciest si počas 26. ročníka 

medzinárodného bratislavského Autosalónu získali nielen 

srdcia návštevníčok a návštevníkov, ale aj uznanie profe-

sionálov. Expozícia Mercedes-Benz Slovakia dostala ofi ci-

álne ocenenie za kreativitu od spoločnosti Incheba. Podľa 

tradičného hodnotenia Incheby a motoristických perio- 

dík Automagazín a Profi auto sa najlepším Manažérskym 

autom stala nová premiérová Trieda E a Najluxusnejším 

zasa Mercedes-Maybach Triedy S. 

Text a foto: Peter Kresánek

1 Trieda E sedan
2 Trieda S kabriolet 
3 Mercedes-Benz SL 
4 G 500 4x42 najimpozantnejší exponát Autosalónu. 
Na porovnanie veľkosti stojí pred ním hosteska.

 67

2

3

4

autosalon2.indd   67autosalon2.indd   67 19. 6. 2016   12:27:2319. 6. 2016   12:27:23



D
lhší čas som uvažovala, aký väčší event by 

sme mohli pripraviť pre naše súčasné a aj po-

tenciálne zákazníčky a aj preto ma poteši-

lo, keď v rámci nemeckej centrály Mercedes-

-Benz vznikol koncept She’s Mercedes, ktorý 

sme preniesli do našich podmienok,“ týmito slovami reagova-

la počas nášho stretnutia vedúca marketingu a komunikácie 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Ingrid Janečková na 

margo úspešnej akcie, ktorú mala celú - od jej prípravy až po 

realizáciu pevne pod svojou „taktovkou“…

Mercedes-Benz, ako aj jeho obchodné zastúpenia po Slo-
vensku pre svoje klientky každoročne realizujú viaceré 
spoločenské aktivity, ako napr. Lady´s Day. V rámci nich 
si klientky môžu otestovať aj najnovšie modely vozidiel. 
V čom je tento najnovší koncept iný?

- V prvom rade je výnimočný svojou komornosťou. Pozva-

né a dôkladne vybrané dámy sme nepozvali do showroomu, 

ako je to napr. pri Lady´s Day, ale do nádherných, príjemných 

a intímnych priestorov výnimočného hotela. Zároveň sme zvo-

lili aj netradičný a špecifi cký deň takejto akcie - nedeľu. A čo je 

najdôležitejšie - ide o prestížny a vysoko exkluzívny event, čo 

dokresľuje aj fakt, že naň bola každá z pozvaných dám nielen 

mnou osobne pozvaná, ale aj privezená a z neho aj odvezená 

domov luxusnou limuzínou s osobným šoférom.

„

V priestoroch romantického 
a štýlového päťhviezdičkového 
boutique hotela Arcadia, ktorý 

je  situovaný priamo v srdci  
historickej Bratislavy, sa 10. apríla 

uskutočnilo neformálne 
spoločenské stretnutie v rámci 

nového konceptu značky: 
She’s Mercedes.
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Exkluzívna 
premiéra 

She’s 
Mercedes

Luxusné limuzíny priviezli dámy priamo 
pred päťhviezdičkový hotel Arcadia.

Vedúca marketingu a komunikácie  spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia - Ing. Ingrid Janečková.
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V posledných rokoch výrazne stúpa medzi majiteľmi vo-
zidiel Mercedes-Benz zastúpenie „krajšej“ časti populá-
cie. Predpokladám, že aj z tohto dôvodu nebol výber po-
zvaných dám jednoduchou záležitosťou…

- To v žiadnom prípade. Stanovili sme si striktnú hrani-

cu - aj vzhľadom na zachovanie výnimočnosti a komornos-

ti celého podujatia - že naň pozveme len dvadsať zákazní-

čok, ktoré si navyše pozvú po jednej svojej kamarátke. Tie 

vozidlo Mercedes-Benz nemuseli vlastniť, čo však nezname-

ná, že raz nebudú… Zároveň sme sa snažili zvoliť taký kľúč, 

v rámci ktorého by sa všetky prítomné dámy na našom pi-

lotnom evente cítili navzájom medzi sebou čo najkomfort-

nejšie. V žiadnom prípade teda nešlo o to, že by sme po-

zývali ako prvé dámy, ktoré si vážime viac, než tie, ktoré 

pozveme na ďalšie stretnutia. To vôbec nie.

Už samotné priestory päťhviezdičkového hotela nazna-
čujú, že počas akcie nešlo o predvádzanie vozidiel…

- To nie. She’s Mercedes je väčší a všeobecnejší koncept, aké-

si exkluzívne a jedinečné stretnutie prémiovej značky s výnimoč-

nými a zaujímavými dámami, ktoré sú samy o sebe nielen šar-

mantnými, ale aj úspešnými a silnými osobnosťami. Každú z dám 

osobne privítal aj generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ing. Andrej Glatz, čo svedčí o význame, aký prikladáme 

tomuto konceptu. A nielen to. Vysoký a exkluzívny štandard dosa-

hovalo aj samotné občerstvenie, znamenité šampanské Perrier Jo-

uet, miešané nápoje (špeciálne namiešaný koktail She´s Mercedes 

nevynímajúc), či profesionálnou obsluhou osobne podávaný cate-

ring. Nechýbala ani prezentácia švajčiarskej kozmetiky „la praire“, 

vďaka čomu vznikla vzácna atmosféra, ktorá nenútene zanecháva-

la v každej dáme príjemné a pozitívne pocity.
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Každú z dám privítal generálny riadite  spolo nosti 
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz, 

o sved í o význame konceptu She,s Mercedes. 

Pozvané dámy v neformálnom rozhovore 
s hostiteľom - Ing. Andrejom Glatzom.

Historické priestory hotela vytvorili komorné 
prostredie počas celého eventu.

Mária Vaškovičová s autorom 
publikácií - MUDr. Igorom Bukovským.
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Prebehol pilotný event podľa vašich predstáv?
- Až nad očakávanie dobre. Veľkú zásluhu majú na tom po-

zvaní hostia a aj samotný program stretnutia, ktoré vyvrcho-

lilo módnou prehliadkou. Prítomné dámy oslovila zaujímavá 

a pútavá prezentácia o nie celkom invazívnych spôsoboch a naj-

novších trendoch v estetickej chirurgii, v podaní renomované-

ho talianskeho plastického chirurga Dr. Forteho, ktorý prices-

toval do Bratislavy len na túto príležitosť. Druhý prednášajúci 

- MUDr. Igor Bukovský, popredný odborník na zdravú výži-

vu, zase dámam vysvetlil, ako sa možno o seba najlepšie posta-

rať „zvnútra“. Som rada, že aj vďaka nim sme sa vyhli akému-

koľvek označeniu ako čisto feministickej akcie. Nakoniec to, že 

sme oboch pánov vybrali veľmi správne, potvrdila aj interaktív-

na diskusia medzi všetkými prítomnými a záujem o odpovede 

na otázky, na ktoré mnohé dámy neúspešne hľadali odpovede. 

Miestami som mala dokonca pocit, že by sme potrebovali aj nie-

koľkonásobne viac času, než sme mali stanovený.

Spomínali ste módnu prehliadku. Čím tá bola výnimočná?
- Svojím prevedením. Moderné, kvalitné a najmä nositeľné 

modely značky Fiorangelo boli predvádzané v štýlovom foyeri 

hotela tak, ako tomu bývalo kedysi v 30. rokoch minulého storo-

čia počas súkromných prehliadok. Modelky sa prechádzali po-

medzi jednotlivé stoly, v tesnej blízkosti pozvaných dám. Malo 

to skvelú intímnu a osobitú atmosféru. Medzi modelkami, pred-

vádzajúcimi modely, a našimi hosťami existoval takmer osobný 

kontakt. Teda nič bežné, strojené a neosobné.

Ohlasy zú astnených 
dám sú ve mi pozitívne 

a aj preto som rada, 
že sme sa rozhodli 

do toho ís .

Štýlové a najmä nositeľné modely značky 
Fiorangelo zaujali všetkých prítomných.

Koncept She´s Mercedes sa hneď počas svojej 
premiéry tešil záujmu a prestíži.
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She’s Mercedes má za sebou svoju slovenskú premié-
ru. Plánujete v tomto evente pokračovať aj naďalej a ak 
áno, v akých intervaloch?

- Som hrdá na to, že po tom, ako som sa na jeseň minu-

lého roka zúčastnila v Stuttgarte na predstavení značky 

She’s Mercedes, sme boli jednou z prvých krajín, ktorá ten-

to koncept realizovala na svojom území. Ohlasy zúčastne-

ných dám sú veľmi pozitívne a aj preto som rada, že sme sa 

rozhodli do toho ísť. A keďže značke Mercedes-Benz je ver-

ných ešte mnoho výnimočných, úspešných a zaujímavých 

dám, budeme v koncepte pokračovať aj naďalej. Najbližšie 

plánujem v tomto roku urobiť ešte jedno - jesenné stretnu-

tie. Samozrejme, nevylučujem, že v budúcom roku nebu-

de podobných eventov viac a aj po celom Slovensku. Tohto-

ročný sa však uskutoční ešte v Bratislave, a pravdepodobne 

v hoteli Arcadia. Podobne, ako aj tomuto pilotnému, aj ďal-

šiemu budú dominovať zaujímaví hostia a atraktívne žen-

ské témy. Nie však prvoplánové, akých vidíme v rôznych 

dámskych kluboch neúrekom, ale také, z ktorých si zúčast-

nené dámy odnesú nielen pozitívne pocity, ale aj silnú emó-

ciu a hrdosť, že sú súčasťou fi lozofi e, značky a sveta, ktoré 

determinuje legendárna a prémiová značka Mercedes-

-Benz. Teda, že zažili autenticitu a výnimočnosť konceptu 

She’s Mercedes…

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek a MBSK

Módna prehliadka zaujala nielen prítomné dámy, 
ale aj hosťa - Dr. Forteho.

She´s Mercedes - je nielen koncept, ale aj prémiová značka, 
ktorá hovorí sama za seba...

Interaktivita a pozornosť počas prednášok Dr. Forteho 
a MUDr. Bukovského boli veľké.

Hostí osobne pozývala a aj v hoteli Arcadia vítala vedúca marketingu 
a komunikácie spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Ingrid Janečková.
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P
rvý deň tohtoročných Raňajok s hviezdou, kde 

ponúkli na odskúšanie výberové menu 17 vozi-

diel, sa začal v obchodno-servisnom centre Mo-

tor-Car na Panónskej ceste v Petržalke. Potom 

nasledoval trojdňový maratón z vynoveného 

Mercedes-centra na Tuhovskej pri Zlatých pieskoch. Tu bol 

k dispozícii vyše dvojnásobok - spolu 36 jazdiacich vozidiel.

Rovnako, ako viacerí majitelia hviezd ciest, vybrali sme 

si na testovaciu jazdu pre porovnanie najnovší model svoj-

ho doterajšieho „medveďa“. Teda C 220 d kupé. Pozitívne 

prekvapil. Oproti nášmu, rádovo vyššiemu kupé C 250 CDI 

bol badateľne dynamickejší, ešte tichší a to i pri otvorenej 

streche. Zaujalo, že mal rovnako bohatú výbavu, vrátane vy-

hotovenia AMG… Vďaka precíznej organizácii sme všetko 

Najnovšie Raňajky s hviezdou ponúkli tisícom hostí také 
rozmanité menu vozidiel, ukážok, prezentácií a ďalších lahôdok 

ako nikdy predtým. Zároveň si zachovali tradičného hostiteľského 
ducha legendárnych prvých raňajok pred 24 rokmi na Poliankach. 
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Tradi né a stále nové

1
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stíhali presne včas. A to aj napriek davu záujemcov. Náš ši-

kovný spolujazdec, inštruktor a navigátor Michal Lisý pri-

znal: „Od rána máme taký nápor na odskúšanie, že sme sa 

ešte nezastavili“.

Ponukou jázd, doplnenou o statickú prezentáciu aktuál-

nych noviniek Mercedes-Benz či špeciálnym výberom vozi-

diel k okamžitému odberu sa excelentné menu raňajok zďa-

leka neskončilo. Nechýbali také delikatesy ako prezentácia 

asistenčných systémov a predstavenie služby Mercedes me 

connect. Zaujali tiež expozície partnerov podujatia, ponú-

kajúcich napríklad výnimočnú kozmetiku Mary Kay, exklu-

zívne hodinky Corum alebo prístroje na ošetrenie pleti NU 

SKIN…

Nuž a nielen nás potešila záverečná pozornosť hostiteľov: 

email s poďakovaním za účasť a s kaleidoskopom fotografi í 

z raňajok. 

Text a foto: Peter Kresánek

1 „Mercedes, to je niečo silne návykové,“ zhrnul názor viacerých účastníkov raňajok 
spevák a fotograf Peter Nagy. Jazdí už na štvrtom aute s hviezdou, oceňuje pria-
teľských, slušných ľudí, s ktorými sa pritom stretáva, ako aj dobrý a spoľahlivý servis.
2 Predsedu predstavenstva spoločnosti World Consult Ing. Vojtecha Lamperta oslovi-
la najmä nová GLS. „Roky jazdím na Triede S. Máme vo vozovom parku viacero hviezd 
ciest. GLS je naozaj niečo excelentné,“ vyzdvihol.
3 Davy hostí zvládla premyslená organizácia i dostatočný počet registračných miest. 
4 Na raňajkách sa predvádzali aj najnovšie technológie: Trieda S vás podľa pokynov 
cez tablet (vodič s tabletom stojí vľavo) nasleduje alebo pred prekážkou úplne sama 
(až do rýchlosti 40 km/h) zastaví. 
5 Pozornosti hostí neunikla ani najväčšia dostupná lahôdka raňajok. Vystavený Mer-
cedes-Benz Actros prilákal a zaujal nielen manželov Michaelu a Ľudovíta Thierových, 
ale aj viacerých ďalších návštevníkov.

 73

Excelentné menu 
ra ajok obsahovalo 
aj také delikatesy 
ako prezentácia 

asisten ných systémov 
a predstavenie 

služby Mercedes me 
connect. 

2

3

4

5
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V
 každom z obchodných zastúpení pré-

miovej a legendárnej značky na Slovensku sa 

predstavila celá modelová plejáda vozidiel Mer-

cedes-Benz, pričom medzi nimi nechýbali ani 

špeciálne upravené modely a absolútne novinky. 

Enormnému záujmu už súčasných, ako aj potenciálnych klien-

tov a priaznivcov značky Mercedes-Benz sa tešili prezentácie 

novej Triedy E 350 d prostredníctvom smartfónu, prezentácie 

Mercedes me connect, prezentácia jazdy a schopností vozidiel 

na rampe pre kríženie náprav a na rampe pre bočný náklon.

Rozmanitá ponuka
Modely vozidiel a ich počty pri jednotlivých zastúpeniach 

neboli rovnaké, no aj napriek tomu sa niekoľko stoviek ľudí 

v každom regióne Slovenska mohlo zoči-voči zoznámiť, v rám-

ci statických ukážok či skúšobných jázd si otestovať svoje vo-

dičské schopnosti s modelmi, akými sú Trieda A, B, C sedan, 

C kupé, E 200, E 220 d, V, S, modely SL, CLA 200 d Shoo-

ting Brake, GLA 200, GLE 350 d kupé, GLE 350, GLE 500 

e, SL 500, GLC, SLC, GLC 250 4MATIC, či smart fortwo 

Každoročne realizované Raňajky 
s hviezdou sú vždy iné, avšak jedno 

majú stále spoločné - skvelú, 
neopakovateľnú atmosféru. Tá je daná 

najmä tým, že sa počas nich stretne 
v rôznych kútoch Slovenska, spoločne 

s najnovšími modelmi prémiovej 
značky, veľká „mercedesácka“ rodina. 

Inak to nebolo ani tento rok...
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Slovenský 
hviezdny 
„piknik“

Trenčín
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kabrio. Dôstoj-

né zastúpenie mali 

aj AMG mode-

ly, medzi ktorými 

nechýbali Merce-

des-AMG GT, Mer-

cedes-AMG A 45 

4MATIC, Mer-

cedes-AMG S 63 

4MATIC kabrio-

let, Mercedes-AMG 

SLC 43.

A nakoniec - ako 

sa stalo počas týchto stretnutí už pravidlom, prítomné boli 

aj špeciály BRABUS, ako napr. GLE 350d BRABUS kupé, 

Mercedes-AMG S 63 BRABUS, S 500 BRABUS, V250d 

BRABUS.

Step by Step
Ako prvé sa Raňajky s hviezdou uskutočnili 10. mája - tr-

navské raňajky. Tie v priestoroch Motor-Car Trnava priví-

tali vyše 300 klientov, ktorí o. i. absolvovali 191 jázd. Tí, ktorí 

nejazdili, mali možnosť otestovať produkty známeho vinárstva 

Víno Mrva & Stanko.

O deň neskôr 11. mája sa pod hradom kráľa Matúša reali-

zovali trenčianske raňajky, v rámci ktorých vyše 200 hostí 

testovalo „kone pod kapotou“ na kľukatých cestách Považské-

ho Inovca, pozdĺž brehu Váhu, popri Trenčianskom 

hrade až pod impozantný hrad Beckov.

Deň po Trenčíne sa hodovalo na Ponitrí. 

V priestoroch showroomu Motor-Car Nitra si 164 

klientov počas 12. mája na nitrianskych raňaj-
kách mohlo dôkladne pozrieť nielen staticky vysta-

vené modely, ale aj absolvovať po obchvate Nitry 

smerom do Topoľčian testovacie jazdy na najnovších 

hviezdnych novinkách.

V piatok 13. mája počas novozámockých ra-
ňajok privítalo malebné prostredie Château Rú-

baň 200 klientov spoločnosti Motor-Car Nové Zám-

ky, ktorí sa pri kvalitnom víne 

mohli venovať nielen vzájom-

nej diskusii, ale aj testovaniu vozidiel po kľukatých 

okresných cestách z Rúbane do Jasovej a späť. A hoci bol 

piatok trinásteho, povery dostali o nešťastnom dni „na frak“ 

a testovanie vozidiel dopadlo výborne…

Ďalší deň približne 60 km smerom na západ sa 14. mája 

uskutočnili dunajskostredské raňajky. Vonku panova-

lo nevľúdne počasie, no ani to neodradilo vyše 100 priazniv-

cov a klientov striebornej hviezdy - medzi ktorými nechý-

bal ani primátor mesta Dunajská 

Streda JUDr. Zoltán Hájos - aby 

sa v priestoroch len nedávno otvo-

reného showroomu Motor-
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Trnava Nitra

mné boli

US kupé,

V250d 

ky, ktorí s

mohli veno

nej diskusii, ale aj testovaniu voz

Nové Zámky

Dunajská Streda
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-Car Dunajská 

Streda bližšie 

oboznámili s vy-

stavenými vozidlami, či na priľahlých cestách nevyskúšali, 

ako sa „hviezdy držia na ceste“ aj v nepriaznivom počasí.

„Horniaky“ a východ
Kým kedysi na letisku Tri Duby pristávali povstalecké lie-

tadlá, v súčasnosti o čosi ďalej - v priestoroch Golfového rezor-

tu Tri Duby Sliač, rozložili svoje „raňajkové piknikové koše“ 

plné nových modelov vozidiel Mercedes-Benz hneď dve zastú-

penia značky. Samozrejme, že nie 

v jeden deň, pretože ako je zná-

me, medzi Zvolenom a Banskou 

Bystricou vládne odveká rivali-

ta. A aj preto sa 18. mája najskôr 

udiali zvolenské raňajky, kto-

ré servírovala spoločnosť PharmDr. Anna Dlho-

polcová - ADIA pre takmer 160 klientov, ktorí 

stihli absolvovať až 230 jázd po diaľnici i na me-

nej frekventovanej ceste. Dámy si navyše chvíle 

medzi jazdami spestrili pri prezentácii kozmeti-

ky NU SKIN.

Rosa na greene ešte nestihla ani obschnúť, sto-

py po Zvolenčanoch zaviať prachom a hneď ráno 

- 19. mája - v tých istých priestoroch pokračova-

li banskobystrické raňajky. Pozvanie na ne od spoločnosti 

Motor-Car Banská Bystrica prijalo až 230 klientov, z ktorých až 

159 absolvovalo aj skúšobné jazdy. Tohtoročné raňajky sa niesli 

v duchu kabrioletov, ktoré si návštevníci vychutnávali počas in-

dividuálnych jázd.

V metropole východu sa košické raňajky konali 2 dni – 

20. a 21. mája. Nečudo, zúčastnilo sa na nich až 523 klientov 

a priaznivcov značky. Tí, okrem dráždivých pohľadov na sta-

ticky vystavený Mercedes-Maybach Triedy S 500 absolvovali 

aj 311 skúšobných jázd po rýchlostnej ceste smerom na Prešov 

a následne po kľukatých cestách smerom na Rozhanovce a Ko-

šické Oľšany.

Zvolen

Banská Bystrica
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Región Šariša sa zhostil hviezdnych ra-

ňajok 23. mája, keď sa v priestoroch Mo-

tor-Car Prešov uskutočnili prešovské 
raňajky. Takmer všetci z prítomných 

224 klientov využili možnosť otestovania si svojich vodičských 

schopností počas jázd, vedúcich nielen cez Prešov, ale aj v oko-

lí lesov a polí. Klientom zahral na elektrických husliach aj mladý 

huslista, ktorého sprevádzal DJ, pričom pozornosti hostí neušli 

ani miešané drinky od spoločnosti CUBA LIBRE.

Atraktívne priestory letiska pod tatranskými štítmi si za 

miesto konania popradských raňajok zvolila 24. mája 

spoločnosť Motor-Car Poprad. Tristo hostí si na prémiových 

hviezdach zajazdilo nielen po diaľnici smerom až po Mengusov-

ce, ale využilo aj adrenalínové vyhliadkové lety so skúseným pi-

lotom na lietadle Dynamic WT 9 a EASYDRIFT – školu šmyku 

a jazdu zručnosti.

Turiec a Horné Považie
Záver mesiaca lásky patril dvom mestám, situovaným na seve-

re stredného Slovenska. 25. mája sa na Považí, v lukratívnych 

priestoroch Kúpeľov Rajecké Teplice, uskutočnili žilinské ra-
ňajky organizované spoločnosťou Motor-Car Žilina. Pozvanie 

na ne prijalo vyše 100 klientov, ktorí okrem prehliadky static-

ky vystavených vozidiel, skúšobných jázd a ukážok asistenčné-

ho parkovacieho systému, sa mohli zapojiť aj do súťaže o pobyt 

pre dve osoby na víkend či využiť bezplatný poukaz do 

wellnessu v kúpeľnom dome Aphrodite.

Nasledujúci deň 26. máj patril martinským 
raňajkám, a tie boli poslednou lokalitou na Slo-

vensku, v ktorej sa konali Raňajky s hviezdou. Skú-

šobné jazdy malebným Turcom, či priamo v nových 

zrekonštruovaných priestoroch Motor-Car Martin 

zorganizovaná ochutnávka vína, pre klientky priprave-

né líčenie a kozmetické poradenstvo, pre najmenších 

pripravené atrakcie v podobe skákacieho hradu, štvor-

koliek, streľba zo 

vzduchoviek, či 

vystúpenie fi nalis-

tu šou Česko Slo-

vensko má talent 

– Juraja Hnilicu 

boli momentami, 

na ktoré ani jeden 

zo 103 prítomných klientov a priaznivcov striebornej hviezdy 

tak skoro nezabudne. 

Text: Darina Juríková, Veronika Zástavko-

vá, Miroslava Frankovská, Zuzana Knapco-

vá atď.; Foto: Nino Palenčár, Ľubomír Pleidel, 

Robert Zauko, Peter Procházka, Róbert Im-

rich, Milo Fabián, Veronika Sobkuliaková atď.
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N
avyše vám budú za originálne dielce fakturované 

len úplne férové ceny. Toto bezkonkurenčné zvý-

hodnenie spočívajúce v rozšírení záruky až na 10 

rokov, alebo až do najazdenia 1 000 000 km, po-

čas ktorých je práca profesionálne vyškolených 

servisných technikov bezplatná. Pôvodný 6-ročný bezplatný ser-

vis alebo do najazdenia 300 000 km pre Sprintery sa tak zmenil 

na 10-ročný servis za podmienok bezplatnej servisnej práce a fé-

rových cien náhradných dielcov, do najazdenia vyššie spomína-

ného milióna kilometrov. Samozrejme, tým sa v konečnom dô-

sledku zvyšuje nielen životnosť samotného vozidla, ale najmä sa 

zhodnocuje jeho zostatková hodnota.

10-ročný servis
Pre klientov osobných vozidiel je zaujímavá aj ďalšia ponu-

ka - desaťročný servis. Podľa riaditeľa servisnej siete spoločnos-

ti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Petra Wagnera: „Je platný pre 

všetky osobné vozidlá Mercedesu-Benz prihlásené na Slovensku 

(okrem Vita, Triedy V a Citan) po 6. roku od 1. prihlásenia alebo 

od 160 000 km (podľa toho, čo nastane skôr), ktoré boli zakúpe-

né v SR ako nové alebo dovezené na Slovensko, a zároveň nie sú 

staršie ako 10 rokov.“ V rámci servisných úkonov sa tak dosta-

ne vozidlám údržba predpísaná výrobcom Daimler AG, akou je 

výmena motorového oleja a olejového fi ltra, kontrola svetelných 

a zvukových zariadení a smeroviek, vonkajšieho a vnútorného 

osvetlenia vozidla, kontroliek združeného palubného prístroja, 

stieračov, ostrekovačov, zariadenia na čistenie svetlometov, kon-

trola chladiaceho systému motora vrátane ochrany proti koró-

zii a zamrznutiu, kontrola brzdového systému, vynulovanie uka-

zovateľa servisného intervalu Assyst, kontrola stavu pneumatík, 

V minulom čísle sme vám predstavili novinku, vďaka ktorej 
môžete od tohto roku chodievať s vaším Sprinterom 

do autorizovaného servisu 10 rokov do 1 000 000 kilometrov 
- a za prácu nezaplatíte naozaj nič... 

SVET MERCEDESU
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správne nahustenie pneumatík vrátane rezervného kolesa, alebo 

kontrola Tirefi t, kontrola klinového/drážkového remeňa, kon-

trola stavu batérie vozidla a kontrola opotrebovania brzdových 

platničiek, kotúčov a obložení. Samozrejme, okrem dodania ori-

ginálnych náhradných dielcov za férové ceny existuje aj možnosť 

si vybrať z viacerých servisných balíkov, ponúkajúcich klientovi 

autorizovaného servisu výhodné cenové podmienky.

Služba Mobilo
Samotnú hodnotu vozidla a najmä spokojnosť klienta s jeho 

užívaním zvyšujú aj ďalšie nové servisné produkty a servisné ba-

líky. Jednou z nich je služba Mobilo Mercedes-Benz, ktorá je 

v podstate štandardnou zárukou mobility. „Mobilo platí pre vo-

zidlá Mercedes-Benz štyri roky po prvej registrácii (od 1. apríla 

2008), pričom po nich si možno túto službu predĺžiť podľa potre-

by až na 30 rokov. Pri pravidelnej kontrole sa Mobilo obnovu-

je maximálne na jeden rok po kontrole, čiže mobilita - v prípade 

poruchy - je počas tejto doby naďalej chránená v rámci celej Eu-

rópy,“ vysvetľuje riaditeľ servisnej siete. Ako dodáva, služba sa 

vzťahuje na pomoc na mieste, na odtiahnutie vozidla, na nutnosť 

ubytovania, zabezpečenie náhradného vozidla, dopravu lietad-

lom, vlakom a taxíkom v prípade nutnosti, spätnú dopravu vo-

zidla a na organizačnú pomoc pri dopravných nehodách.

Bezplatná prehliadka
Zabezpečiť čo najbezproblémovejšiu prevádzku vozidla, 

zvýšiť tak komfort, hodnotu samotného vozidla a predchá-

dzať možným problémom umožňuje ďalšia výhodná ponuka 

v podobe bezplatnej 20-minútovej prehliadky vozidla. Táto 

služba sa dá využiť raz ročne a je aktuálna najmä pred dlhší-

mi cestami napr. do dovolenkových destinácií v letných, ako 

aj v zimných mesiacoch. Podľa slov Petra Wagnera: „Nespo-

chybniteľnou výhodou tejto prehliadky je časová fl exibilnosť 

a variabilnosť, keď si termín prehliadky dohodne s naším au-

torizovaným servisom klient podľa toho, ako mu to vyhovuje. 

V rámci prehliadky mu náš profesionálny tím vykoná kontro-

lu podvozku a pneumatík, preverí stav bŕzd a výfuku, overí 

platnosť STK a EK, prekontroluje stav povinnej základnej vý-

bavy, poškodenie laku, čelného skla a nakoniec skontroluje aj 

stav chladiacej a brzdovej kvapaliny.“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Opera SND
Taliansky operný génius Giuseppe Verdi 

vedel majstrovsky spojiť strhujúcu osob-

nú drámu so širšími politickými či spo-

ločenskými súvislosťami. Opera Simon 

Boccanegra je nefalšovaným politickým 

trilerom i strhujúcou osobnou drámou. 

Titulný hrdina, janovský dóža Simon 

Boccanegra, má jasnú politickú víziu: 

chce v bohatom mestskom štáte, ktorý 

sa zmieta vo vnútorných bojoch o moc, 

nastoliť mier a spravodlivosť. Svoj cieľ 

dosiahne, nájde i stratenú dcéru, ale vo 

chvíli, keď môže byť šťastný, umiera ru-

kou bývalého priateľa. V Simonovi Boc-

canegrovi prevláda dusná a napätím pre-

siaknutá atmosféra a dejové peripetie 

nedajú ústredným protagonistom až do 

konca vypätej drámy ani na okamih vy-

dýchnuť. Verdiho opera je naštudova-

ná v talianskom jazyku a svoju slovenskú 

premiéru mala v polovici mája v Sále 

Opery a Baletu SND.

GMB v Mirbachovom paláci
Pri príležitosti nedožitých 90. narodenín 

významného slovenského umelca foto-

grafa Karola Kállaya sa do 14. augusta 

koná výstava pozostávajúca z 90 fotogra-

fi í, z ktorých 78 je formátu 70x 50 cm  

a 12  formátu 70x 100 cm. Najpočetnej-

šie sú zastúpené autorove snímky z re-

portáží publikovaných v 41 obrazových 

publikáciách Karola Kállaya. V histó-

rii slovenskej fotografi e má Karol Kállay 

nezameniteľné a nezastupiteľné miesto. 

Presadil sa najmä osobitým rukopisom 

reportážnych záberov, v ktorých neopa-

kovateľným spôsobom prejavil svoj cit 

pre svetlo a jeho tvorivé využitie v obra-

zových kompozíciách. V polovici päťde-

siatych rokov 20. storočia vniesol do fo-

tografi í módy pohyb, modelky vyviedol 

z ateliérov do exteriéru, svojou tvorbou 

ovplyvnil názory na módnu fotografi u 

nielen na Slovensku, ale aj v Rusku, Ne-

mecku a vo Francúzsku.

Balet SND
Pôvodná tanečná inscenácia, inšpiro-

vaná životom a dielom Rudolfa Laba-

na, je poctou zakladateľovi európskeho 

moderného tanca a jednému z najväč-

ších svetových reformátorov tanca na 

svete. Bratislavský rodák, tanečník, 

choreograf, pedagóg a tanečný teore-

tik Rudolf von Laban (1879 – 1958) je 

významnou reformátorskou osobnos-

ťou tanca 20. storočia. Laban vytvoril 

vlastnú analýzu pohybu (Laban Move-

ment Analysis) umožňujúcu analyzo-

vať pohyb tela so širokým uplatnením 

v odboroch, ktoré s pohybom pracujú. 

Tanec ponímal a skúmal v jeho najšir-

ších súvislostiach, od kinetiky až po fi -

lozofi u. Je vynálezcom systému pohy-

bového zápisu, ktorý sa po ňom nazýva 

labanotation. BESS je skratka, kto-

rá vychádza zo začiatočných písmen 

skladby slov pre Labanovu teóriu urču-

júcich (Body, Effort, Space, Shape). 
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STEEL Aréna Košice
Kanadský spevák Bryan Adams sa 

po desiatich rokoch vracia exkluzív-

ne do košickej STEEL Arény, na je-

diné miesto na Slovensku, aby tu mo-

hol 8. októbra zaspievať o. i. aj svoje 

najväčšie hity, akými sú: „I Do It For 

You“, „Please Forgive Me“, „Heaven“, 

„Have You Ever Really Loved A Wo-

man“ či „All For Love“. Rodák z ka-

nadského Kingstonu sa na výslní drží 

už viac ako tridsať rokov a patrí medzi 

najväčšie svetové hudobné hviezdy. Za 

svoju tvorbu získal nielen niekoľko no-

minácií Grammy, ale jeho piesne boli 

trikrát nominované na Oscara a päť-

krát na Zlatý glóbus. Košický koncert 

Bryana Adamsa sa bude konať v rám-

ci jeho aktuálneho turné Get Up, kto-

ré odštartoval v Austrálii, a čakajú ho 

ešte vystúpenia v Európe, USA či Ka-

nade. Tour sa koná pri príležitosti vy-

dania trinásteho štúdiového albumu 

s rovnomenným názvom Get Up.

Činohra SND
Naša prvá divadelná scéna prichádza tes-

ne pred divadelnými prázdninami s pre-

miérou pôvodnej slovenskej hry Petra 

Lomnického, ktorej hlavnou témou sú 

strach či paranoja ako základné domi-

nanty životného pocitu dnešného človeka 

a konšpiračné teórie ako snaha o istý spô-

sob ich racionalizácie. Čo majú spoločné 

autonehoda pri Bratislave, zaseknutý vý-

ťah v nákupnom centre Eurovea, v kto-

rom uviazli štyria ľudia a rozvodnený Du-

naj? Je to náhoda, sprisahanie alebo Boží 

trest? Konšpirácia ako reakcia rozumu vo 

svete bez Boha, bez všeobecných hodnôt, 

ako produkt spoločenskej požiadavky, 

ktorá núti človeka mať na všetko názor, 

aj keď mu chýba vzdelanie? Hra vznikla 

v rámci projektu, v ktorom zahraniční re-

žiséri inscenujú vo svetovej premiére pô-

vodné slovenské hry, pričom v nej uvidíte 

v jednotlivých úlohách hercov, akými sú 

o. i. Richard Stanke, Alexander Bárta, Ján 

Koleník, Emil Horváth či Jana Oľhová...

Foto: Peter Brenkus, Karol Kállay, K. Horowitz, Ctibor Bachratý, Róbert Tappert
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O
rganizátori stretnutia - zástupcovia Mercedes-

-Benz Classic, sa nedali zahanbiť a pripravili 

ešte lepšie stretnutie, než bolo to posledné. Ke-

ďže sa v tých dňoch - už po tretí raz - konala 

aj aukcia predmetov a aj vozidiel so značkou 

Mercedes-Benz, nemohli sme pri tom chýbať ani my. Vďaka 

britskej aukčnej spoločnosti Bonhams sa dražilo 57 vozidiel 

(oldtimery a youngtimery), medzi ktorými nechýbali klasi-

ky ako Mercedes-Benz 600 Landaulet, 190E 2,5 16 V Evolu-

tion 2, SLR Stirling Moss či Unimogy. Zaujímavou ,kúpou“ 

bol napr. SLR Stirling Moss, ktorý sa vydražil za 2 000 000 € 

bez zarátanej provízie pre spoločnosť Bonhams. Po dôklad-

nej prehliadke dražených vozidiel sa zaužívaná večera v pi-

várni Carls Brauhaus v centre Stuttgartu vymenila za večer 

„A Star is Born“ - strávený v Mercedes-Benz Classic Cen-

tre vo Fellbachu. Tu boli žurnalistom predstavené mladé 

hviezdy - Trieda E a S Cabrio. O deviatej hodine večer na-

sledovalo slávnostné otvorenie servisnej časti, spojené s pre-

hliadkou aktuálnych projektov a vozidiel, na ktorých pra-

cujú servisáci z Classic Centra. Reštaurovanie vozidla pod 

taktovkou týchto „fachmanov“ zaručuje majiteľovi isto-

tu v prekontrolovaní všetkých častí a dielcov vozidla pres-

ne podľa dokumentov z archívu. Veľmi zaujímavou bola aj 

prezentácia Mercedes-Benz Classic Travel, nového koncep-

tu cestovania a trávenia dovolenky, v rámci ktorého počas 

štyroch dní spoznáte idylické prostredie Toskánska v idylic-

kých Mercedesoch (na výber sú modely SL W113 Pagoda 

a R107). V cene konceptu je zahrnutá aj starostlivosť o vo-

zidlá, a pokiaľ dôjde k akémukoľvek problému, prenajaté 

vozidlo vám bude buď okamžite opravené, alebo rovno vy-

menené za iné. V tejto súvislosti stojí za zamyslenie, či nie je 

jednoduchšie, ako cestovať do Talianska, urobiť krásne výle-

ty na krásnych veteránoch po Slovensku… 

Text: Ján Novotný; Foto: MBSK

Každoročne sa Stuttgart - na prelome 
marca a apríla - stáva miestom 

stretnutia klubových redaktorov 
a inak to nebolo ani tento rok. 
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Kluboví redaktori 
v Stuttgarte

V cene osobných vozidiel 
Mercedes-Benz je zahrnuté:

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

Mobilo 
- záruka mobility

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

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

24-hodinová 
pohotovostná služba

Možnos  pred ženia záruky
až na 6 rokov

Zna kové 
financovanie

www.mercedes-benz.sk/benefity
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www.mercedes-benz.sk

Osloboďte svoje zmysly
Trieda C kabriolet

Trieda C kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 9,3 – 4,7 l/100 km; emisie CO2: 216 – 123 g/km
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