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130! rokov inovácií

Už len tankuj a jazdi

Trieda A od 299 €/mesiac

Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 171 – 89 g/km. Ilustračné foto.  
Viac informácií o období platnosti a mesačnom paušále na www.tvojmercedes.sk.
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napriek tomu, že už nastala astronomická jeseň, sl-

niečko nás ešte stále obdarováva svojimi teplými lúčmi 

a dovolenkové obdobie sa tak mohlo trošku predĺžiť. 

Tradičný jesenný „automobilový“ štart v Paríži však 

žiaden odklad neakceptoval, a tak sa v meste na Seine 

znovu po dvoch rokoch stretol svetový automobilový 

výkvet k predstaveniu svojich noviniek. Samozrejme, 

Mercedes-Benz pri tom nemohol chýbať.

V posledných rokoch sme si už zvykli na záplavu noviniek v našom stánku a nebolo to ani ten-

toraz inak. V žiari refl ektorov „zahviezdili“ modely z celého spektra značky. Kabriolety sa pred-

viedli v Triede C, ale i v športiaku GT. Pre tých najnáročnejších sa ukázala štúdia Vision Mer-

cedes-Maybach 6. Stále rozrastajúca sa komunita vyznávačov bezemisnej jazdy si prišla na svoje 

už pri tretej generácii elektrického smartu, teraz aj vo verzii forfour. Tí, ktorí milujú pohodlie 

sedanov, ale nechcú sa vzdať svojho celého šatníka či pol domácnosti ani na cestách, boli určite 

nadšení novým kombíkom Triedy E i s jeho terénnejšou alternatívou v prevedení All-Terrain. 

Aj priaznivci adrenalínu mohli potešiť svoje srdce. Uviedol sa výkonom nadopovaný Mercedes- 

AMG GLC 43 Coupe, ale i diabolsky rýchle a technológiami z pretekárskeho športu pretkané 

GT R. Ďalej už nebudem prezrádzať, pretože podrobnejšie informácie o mnohých nie len auto-

mobilových novinkách nájdete aj v tomto čísle. Zámerne píšem o nie len automobilových novin-

kách.

Daimler AG, ako iste viete, je aktívny aj v oblasti nákladných a úžitkových vozidiel a tam sa tiež 

dejú prudké zmeny. Postupne sa mení z producenta áut na poskytovateľa mobility. Nové služ-

by v prospech zákazníka postupne prenikajú do nášho života a ako obyčajne, znovu sme na špi-

ci. O prvých lastovičkách sa dočítate už v tomto čísle a v krátkej budúcnosti Vám budeme pri-

nášať ďalšie novinky.

Milí čitatelia,

keďže jeseň je stále slnečná, želám Vám, aby ste ešte pred zimou načerpali energiu z posled-

ných teplých lúčov. Verím, že automobily, ktoré prinášame, Vás potešia rovnako ako nás a po-

čas zimy Vás budú naďalej dopovať pozitívnou energiou.

S úctou

Andrej Glatz

Milí
priatelia,
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Mercedes-Benz Triedy E vo verzii kombi bol vždy voľbou 
z rozumu. Teraz môžete pri jeho kúpe zapojiť aj emócie.
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C
hcete priestor? Mercedes-Benz Triedy E kom-

bi je stále lídrom svojej triedy. Pokojne si sklop-

te zadné sedadlá a získate objem malej garsón-

ky. Prepravná kapacita totiž predstavuje nie 

menej ako 1820 litrov. A to žiaden z konkuren-

tov nemá. Cestujete vo štvorici na dovolenku? Za vaším chrb-

tom sa nachádza nie menej ako 670 litrov batožiny a to ráta-

me priestor pod krytom! Ak si nastavíte kolmejší sklon zadnej 

lavice, prirátajte si ďalších tridsať litrov!

Nový druh
Nová Trieda E kombi však pridáva ešte jednu dimenziu. Je ňou 

verzia All Terrain, ktorá je určená konzervatívnym dobrodruhom. 

Dostanú tak nielen drsnejší charakter, ale aj 35 milimetrov k dob-

ru. Vďaka pre tento model štandardne dodávanému pneumatic-

kému pruženiu, sa svetelná výška môže zvýšiť o ďalších 50 mili-

metrov. To dáva priestor pre zvládnutie aj ľahšieho terénu. Nový 

predný aj zadný nárazník spolu s nelakovaným plastom a rozšíre-

nými prahmi vytvára siluetu, ktorá vás spoľahlivo odlíši a vyzdvih-

ne z davu „bežných“ automobilov. Ostatným tak dáte najavo, že 

rozmýšľate nad rámec bežných potrieb a zároveň aj to, že si chce-

te a viete užiť život na hocijakom povrchu.

Tretí rad
Áno, sklápateľná zadná lavica otočená do protismeru ne-

smie chýbať. Objednajte si ju a argument pre kúpu mohutného 

sedemmiestneho SUV prestane existovať. Samozrejme, zadná 

lavica je určená deťom, vzhľadom na priestor v kufri tam môžu 

hrať hoci aj bedminton. Do strán, samozrejme. Lebo šírka kuf-

Zadná lavica je ur ená 
de om, vzh adom na 

priestor v kufri tam môžu 
hra  hoci aj bedminton. 
Do strán, samozrejme. 
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ra nikdy neklesne pod 1,1 metra. A to je dobrá správa, lebo 

môžete naraz voziť vaše deti aj deti susedov do škôlky. Tak-

že vaše kombi konvertuje na školský autobus, ktorý si budú 

deti fotiť na svoje smartfóny. A tento autobus má futuristic-

ký interiér, ktorý ste mohli obdivovať už pri predstavovaní no-

vej Triedy E.  Presne ten istý luxusne futuristický interiér do-

stanete aj v prípade novej Triedy E kombi. Spolu so všetkými 

asistenčnými systémami, vrátane autonómnej jazdy na diaľni-

ci, či samočinného brzdenia pred prekážkou. Vďaka spomína-

ným systémom môžete deti vyskúšať počas jazdy do školy ove-

ľa rýchlejšie a účinnejšie.

Motory
Prirodzene, najväčší zmysel dávajú základné motory, ktoré 

vám skombinujú adekvátnu dynamiku so zázračne nízkou hla-

dinou priemernej spotreby. Naftové verzie s označením E 200d, 

E 220d pokrývajú výkonové spektrum od 110 kW/150 koní až 

po 143 kW/190 koní. Šesťvalec E 350d poskytuje maximálny vý-

kon 190 kW/258 koní. Benzínové štvorvalce nesú označenie E 

200, E 250 a kombiverziu triedy obdaria maximálnym výko-

nom 135 kW/184 koní a 155 kW/211 koní, ak si chcete dopriať 

šesťvalec pod kapotou, verzia E 400 poskytne maximálny výkon 

245 kW/333 koní. Všetky motory sa kombinujú s deväťstupňo-

vou automatickou prevodovkou 9-G TRONIC, verzie s poho-

nom všetkých štyroch kolies budú nasledovať.

745 kg
Presne toľko môžete naložiť do kufra Mercedesu-Benz Triedy 

E kombi a za autom môžete ťahať nie menej ako 2 100 kilogra-

mov ťažký príves. Ak vás tieto dáta nefascinujú, zrejme ste na to 

zvyknutí. Je to v podstate švajčiarsky nožík s vyhrievanými se-

dadlami a náladovým LED osvetlením. Ak potrebujete k životu 

iba jedno auto, je to práve toto!

S čím pomôžem?
Do zoznamu funkcií systému Mercedes me connect pribudla 

aj jedna nová, okrem diaľkovej diagnózy chyby auta v prípa-

de poruchy alebo nehody, od júna tohto roku však môže stla-

čením gombíka iCall, ktorý je umiestnený v strope, alebo pro-

stredníctvom aplikácie kontaktovať službu Concierge. Jej 

prostredníctvom si môžete rezervovať reštauráciu, kultúrne ale-

bo športové podujatie. Súčasťou tejto služby je aj nastavenie 

konkrétneho cieľa do vašej navigácie. Táto služba je dostupná 

v 19 krajinách Európy. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  9 912,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka  816,95 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 9 912,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   594,72 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotr. úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,97 %; fixný úrok p. a.: 8,8 %; 

celková výška spotr. úveru vrátane akontácie: 49.560,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 58.851,37 €. 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 31. 12. 2016. 

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

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

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

nie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

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

Emisie CO
2 149 - 138 g/km

Cena zákl. modelu 49 560 € s DPH

Mercedes E 200
R4, 1 991 cm3, 135 kW/184 k, 300 Nm/1 200 - 4 000 min. 9G-TRONIC
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Vstup modelového radu CLA na trh doslova vyrazil 
dych a zaútočil na všetky zmysly viacerým priaznivcom 

striebornej hviezdy. 
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Dômyselná 
modernizácia

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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N
ajnovšou modernizáciou modelov CLA a CLA 

Shooting Brake tvorcovia prémiovej značky doka-

zujú, že „nezaspali na vavrínoch“, ale naopak, po-

súvajú daný modelový rad o ďalší level vyššie. Pre 

obidva modely boli už pri uvedení na trh charakte-

ristickou črtou ich športové proporcie a silná dynamická reč dizaj-

nu, zvýraznená zmyselne tvarovanými plochami. Najnovšia mo-

dernizácia „vybrúsila“ športovo-expresívny dizajn oboch modelov 

novými nárazníkmi s ozdobnou lištou striebornej, čiernej alebo 

chrómovej farby, sériovou diamantovou maskou chladiča v čier-

nej farbe a novými diskami z ľahkej zliatiny. Dizajnová precíznosť 

sa prejavila aj tým, že na zadnom nárazníku môže byť na želanie 

nová koncovka výfuku s integrovanou ozdobnou lištou chrómovej 

prípadne čiernej farby medzi koncovkami. Samotné koncovky vý-

cla a cla sb.indd   11cla a cla sb.indd   11 5. 10. 2016   8:17:055. 10. 2016   8:17:05
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

fuku boli integrované do nárazníka, vďaka čomu na jednej strane 

vozidlo pôsobí širšie, na druhej strane zabezpečuje mimoriadne 

hodnotný dojem z rovnomerných a úzkych medzier.

Prepracovaný interiér
Interiéru dominujú nové poťahy sedadiel, ozdobné prv-

ky a pochrómované ovládacie prvky. Vizuálne zaujímavejší je 

aj výrazne štíhlejší, samostatný mediálny displej s novým kry-

cím sklom, dostupný na želanie pre Audio 20 USB a Audio 20 

CD. Impozantne pôsobia aj nové ozdobné prvky so vzhľadom 

plachiet, čierne matné jaseňové drevo (v kombinácii s balíkom 

Exklusiv), mikrovlákno DINAMICA a priečne brúsený hliník. 

Majstrovstvo tvorcov sa prejavilo aj v takom detaile, akým je pre-

pracovanosť poťahov sedadiel, v rámci ktorej je úplnou novin-

kou kožené čalúnenie v saharskej béžovej/čiernej farbe v balíku 

Exklusiv, ako aj kombinácia imitácie kože ARTICO/látky Ma-

ringá krištáľovo sivej alebo čiernej farby v línii výbavy Urban. 

Pri modeli CLA Shooting Brake sa k tomu pridáva aj jedineč-

ná koncepcia v tejto triede: kým v detailoch mu bezrámové okná 

prepožičiavajú charakter kupé, súčasne ponúka aj variabilitu 

a úžitkovú hodnotu vozidla kombi.

Zvýšená bezpečnosť
O lepšiu bezpečnosť a zároveň aj komfort sa dokážu v rám-

ci dodatočnej výbavy na želanie klienta postarať aj vysokový-

konné svetlomety s LED, ktorých farebné spektrum sa viac pri-

bližuje dennému svetlu, než je to pri xenónových svetlometoch. 

V kombinácii so zvláštnou výbavou vysokovýkonné svetlome-

ty s LED sa používajú na zadné svietidlá s riadenou úrovňou. 

V tme dokážu znížiť oslňujúci účinok pre vozidlá idúce vzadu. 

Viacúrovňová funkcia reguluje svetlosť brzdových svetiel a uka-

zovateľov smeru jazdy v troch stupňoch (deň/jazda v noci/stá-

tie v noci). Vďaka nej možno otvárať (CLA a CLA Shooting 

Brake) aj zatvárať (CLA Shooting Brake) bez použitia rúk a bez 

námahy. Stačí pohyb nohou v oblasti zadného nárazníka. Funk-

cia HANDS-FREE ACCESS je dostupná ako súčasť komfortné-

ho balíka KEYLESS-GO. Samozrejmosťou je množstvo bezpeč-

nostných asistenčných systémov najnovšej generácie, ako napr. 

Vidite ným novým prvkom je v ich zadnej asti 
dizajn vložky difúzora so štvoricou vertikálnych 

plutvi iek. Na želanie je klientom dodávaný
 aerodynamický balík AMG.

cla a cla sb.indd   12cla a cla sb.indd   12 5. 10. 2016   8:17:105. 10. 2016   8:17:10
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ASISTENT PREVENCIE KOLÍZIE PLUS, či možnosť výberu 

jazdného programu DYNAMIC SELECT.

Špičková efektivita
Konštruktérom v Stuttgarte sa podarilo pri modeli CLA 180 d 

Blue EFFICIENCY Edition s výkonom 80 kW (109 k) znížiť spot-

rebu len na 3,5/3,6 l/100 km, pričom vyprodukuje emisie CO
2 
len 

89/94 g/km! Nová „štvorkolka“ v podaní CLA 220 4MATIC dosa-

huje výkon 135 kW (184 k), pričom jej zážihový štvorvalec je sériovo 

prepojený s prevodovkou 7G-DCT. Úplnou novinkou v motorovej 

palete CLA Shooting Brake je CLA 180 Blue EFFICIENCY Edi-

tion so štvorvalcovým zážihovým motorom s objemom 1 595 cm3, 

výkonom 90 kW (122 k) a so spotrebou 5,5 l/100 km.

„Čerešnička na torte“
Podobne, ako je to aj pri iných modeloch, má aj CLA svoje vý-

nimočné prevedenie - v podobe dvoch modelov Mercedes-AMG 

CLA 45 4MATIC a CLA 45 4MATIC Shooting Brake. Oba pred-

stavujú výnimočné motoristické zhmotnenie fascinujúceho špor-

tového zážitku z jazdy, extravagantného dizajnu a najvyššej indivi-

duality. Modernizácia jazdnej dynamiky a stability sa automaticky 

prejavila pri ich lepšej aerodynamike a znížení hodnoty cw. Viditeľ-

ným novým prvkom sú v ich zadnej časti dizajn vložky difúzora so 

štvoricou vertikálnych plutvičiek. Na želanie je klientom dodáva-

ný aerodynamický balík AMG, obsahujúci väčší predný rozdeľo-

vač prúdenia, doplnkové krídelká, čiernu odtrhovú hranu AMG 

na zadnej časti, ako aj bočné odtrhové hrany na zadných optických 

vývodoch vzduchu. K dispozícii pri oboch modeloch je aj nový vo-

liteľný balík prístrojovej dosky AMG DINAMICA s ozdobným 

prvkom DINAMICA a so športovým volantom DINAMICA. 

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC kupé a Shooting Brake dosa-

hujú maximálny výkon 280 kW (381 k), rýchlosť 100 km/h už po 

4,2/4,3 sekundy a spotrebu paliva 6,9 litra na 100 km, vďaka čomu 

patria nielen k najvýkonnejším, ale aj najefektívnejším vozidlám vo 

svojom segmente.  Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Príklad operatívneho lízingu: 
1. - 36. mesačná splátka s DPH  385,00 € s DPH

Služby zahrnuté v cene operatívneho lízingu: havarijné a zmluvné poistenie, 

pripoistenie čelného skla bez spoluúčasti, 0% akontácia, 20000 najazdených 

km ročne, servisná zmluva Excellent, balík služieb mobility Mobilo, 24-hodinová 

pohotovostná služba, prihlásenie a odhlásenie vozidla, registračný poplatok, daň 

z motorových vozidiel

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

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

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

financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Príklad operatívneho lízingu: 
1. - 36. mesačná splátka s DPH  385,00 € s DPH

Služby zahrnuté v cene operatívneho lízingu: havarijné a zmluvné poistenie, 

pripoistenie čelného skla bez spoluúčasti, 0% akontácia, 20000 najazdených 

km ročne, servisná zmluva Excellent, balík služieb mobility Mobilo, 24-hodinová 

pohotovostná služba, prihlásenie a odhlásenie vozidla, registračný poplatok, daň 

z motorových vozidiel

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

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

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

financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

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

Emisie CO
2 140 - 128 g/km

Cena zákl. modelu 24 490,00 € s DPH

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

Emisie CO
2 133 - 125 g/km

Cena zákl. modelu 23 990,00 € s DPH

Mercedes CLA 180 Shooting Brake
R4, 1 595 cm3, 90 kW/122 k, 200 Nm/1 250 - 4 000 min. 

6-stupňová mechanická

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

6-stupňová mechanická

cla a cla sb.indd   13cla a cla sb.indd   13 5. 10. 2016   8:17:135. 10. 2016   8:17:13



Mercedes-AMG GT-R reprezentuje kolekciu extrémne zaujímavých 
technických riešení. Napríklad trakčná kontrola má deväť stupňov!

14 

Hodina fyziky

AUTOMOBILY A TECHNIKA

AMG gt-r.indd   14AMG gt-r.indd   14 5. 10. 2016   8:13:405. 10. 2016   8:13:40



 15

Š
portové oddelenie AMG má jednu veľmi pozitívnu 

vlastnosť. Jeho zamestnanci neznášajú nudu a prá-

ve preto ihneď po dokončení jedného projektu sa 

púšťajú do ďalšieho. A ich vedúci posunie latku za 

hranicu nemožného. Možno práve preto je označe-

nie zelenej farby AMG Green Hell Magno, čo znamená, že 

najviac testovacích kilometrov absolvovalo AMG GT-R v ze-

lenom pekle, čiže na severnej slučke okruhu Nurburgring. 

Takže aj napriek tomu, že na ofi ciálnych fotografi ách je Mer-

cedes-AMG GT-R zelený, jeho misia nie je ekologická.
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Zbierka čísel
Čísla nevyjadrujú pocity, ale aj tak poďme na to. Z ab-

solútneho pokoja na stokilometrovú rýchlosť zrýchlite za 

3,6 sekundy, maximálna rýchlosť je rovných 318 km/h. Lep-

šiu akceleráciu limituje pohon zadných kolies, na komplet-

ný technologický popis si otvorte Google. Ideme na to. V pr-

vom rade pomer výkonu a hmotnosti auta je menej zhruba 

dva a pol kilogramov na jedného koňa, a to je rekord v rám-

ci kategórie Gran Turismo. Aktívny spojler na podvozku 

sa postará o prítlak prednej nápravy na úrovni štyridsať ki-

logramov pri rýchlosti na dvesto „kilákov“ za hodinu. Pri 

maximálke tlačí aerodynamika GT-R-ko k zemi viac ako 

stopäťdesiat kilogramov! Aktívny aerodynamický diel a zá-

roveň aj maska chladiča sa otvára tak, aby priviedla maxi-

mum vzduchu k zadnému difúzoru. A tip pre technomania-

kov. AMG GT-R má usmernené výfukové plyny tak, aby 

zvyšovali prítlak difúzora. Presne tak, ako to mali kedysi 

monoposty F1, až kým im to predpisy nezakázali. Mercedes 

AMG GT-R je širší a nižší. Ide síce iba o milimetre, no zá-

roveň to znamená, že mnohé dielce karosérie museli vyrobiť 

nanovo. A samozrejme, niektoré sú z karbónu, napokon GT- 

R-ko je o pekných pár kilogramov ľahšie než verzia GT S.

Technologická mágia
Novinkou je natáčanie zadnej nápravy, ktoré ďalej posúva 

limity rýchlosti v zákrute, pneumatiky sú určené na pretekár-

sky okruh, hoci na nich môžete jazdiť aj v bežnej premávke. 

Tie najdôležitejšie čísla produkuje, samozrejme, motor. Je to 

štvorlitrový bi-turbo osemvalec, ktorému konštruktéri zvýši-

li prepĺňací tlak. Iba o jednu desatinu baru! To len aby ste ve-

deli, kam siahajú fyzikálne možnosti tohto motora. Táto malá 

zmena stačila na to, aby maximálny výkon putoval až k hra-

nici 430 kW/585 koní a maximálny krútiaci moment rovných 

sedemsto newtonmetrov preverí krčné svaly aj stavce. O ne-

gatívne zrýchlenie sa postarajú extrémne veľké karbónovo-ke-

ramické brzdy s veľkosťou presahujúcou štyristo milimetrov. 

Ramená, vzpery a ostatné dielce podvozka sú robené výluč-

ne z kovaného hliníka preto, aby znižovali úroveň neodpru-

žených hodnôt. Systém adaptívnych tlmičov zvláda plynu-

lé nastavenie každého tlmiča zvlášť, presne podľa aktuálnych 

podmienok na trati. A poteším aj vyznávačov analógových 

automobilov. Predpätie pružín si môžete nastaviť sami! Sa-
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mozrejme, jazdný režim sa dá nastaviť tiež prostredníctvom 

otočného ovládača na stredovej konzole. K dispozícii je Com-

fort, Sport a Sport Plus.

ESP OFF
Čerešničkou na technologickej torte je systém trakčnej 

kontroly. Aktivuje sa stlačením tlačidla ESP off a má deväť 

stupňov. Ak si veríte, že kombináciu extrémneho výkonu, 

pohonu zadných kolies a elektronicky riadeného samosvor-

ného diferenciálu zvládate, môžete si mieru preklzu zad-

ných kolies určiť vy. Od mierneho, až po nekontrolovaný. 

Ak si v mysli už trakčnú kontrolu vypínate úplne, ste ako 

Lewis Hamilton, ktorý vyzdvihol práve túto črtu pri pred-

stavovaní tohto zeleného klenotu, na ktorom sa aj sám zú-

častnil. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AH

Spotreba - kombi. 11,4 l/100 km

Emisie CO
2 259 g/km

MERCEDES-AMG GT-R 
V8, 3 982 cm3, 430 kW/585 k, 700 Nm/1 900 - 5 500 min. 

AMG SPEEDSHIFT DCT
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Na 
jeseň 2006 autokary Tourismo dosiah-

li celkový vyrobený počet 12 000. Práve 

vtedy sa objavila nová generácia týchto 

vozidiel. Prišli nové vysokopodlaho-

vé modely, s tromi dĺžkami od 12,1 po 

14,0 m a nielen dvojnápravové, ale prvý raz aj s tromi nápravami. 

S teplovodným kúrením priestoru cestujúcich a s elektronickým 

stabilizačným systémom ESP. V tom čase už motory Tourismo 

spĺňali emisnú normu Euro 4 pričinením technológie BlueTec 

a vybavené buď automatizovanými alebo plne automatickými 

prevodovkami. Vozidlá sa vyrábali v továrni Hosdere v Istanbu-

le. V roku 2009 sa dostal do výroby dvojnápravový model Tou-

rismo RH s určením na kratšie cesty. Vo februári 2012 Merce-

des-Benz dodal zákazníkom päťtisíce Tourismo druhej generácie. 

V roku 2013 celkový počet vyrobených Tourismo dosiahol hrani-

cu 20 000 vozidiel od roku 1994.

Technické údaje: V tom istom roku prišli nové motory, opä  
šes valcové so zdvihovým objemom 10,7 litra s emisnou normou 
Euro 6, s výkonmi 265 kW (360 k) až po 315 kW (428 k). Paralelne 

sa do výroby 
dostal model 
K dlhý 10,3 m.

Model K
Možno ho 

používať na 

všetky cesty 

a druhy do-

pravy. Obľú-

bený je však 

aj ako škol-

ský autobus. 

Cestujúci 

môžu pou-

žiť vnútornú 

signalizáciu vodičovi a popri sediacich cestujúcich je priestor i pre 

stojacich. Tým slúži žrď pozdĺž priestoru pre ľahkú batožinu s dr-

žadlami. Sedadlá možno posúvať k stredovej osi.

Technické údaje: Motor OM 936/Euro 6, zdvihový objem 
7 700 cm3, výkon 260 kW (354 k) pri otá kach 2 200/min., max. 
krútiaci moment 1 400 Nm pri 1 200 až 1 600 ot./min., prevodovka 
Mercedes GO 190-6, prevod nápravy 3,154. V kuchynke je kávovar, 
teplá voda, zohrieva  jedla.

Model RH
Slúži najmä na mestskú dopravu, prípadne na dopravu ľudí 

na kratšie exkurzie. Luxusné sedadlá má pre všetky typy použi-

tia vozidla, nie je však vhodný na dopravu do vzdialených desti-

nácií. Má 53 sedadiel Travel Star Eco, s nastaviteľnými operadla-

mi s poťahmi z kompozitných materiálov. Nad každým sedadlom 

je vetracia dýza a zapínateľné čítacie svietidlo. Autokar má prípoj-

né zariadenie na lyžiarsky box, či iné športové vybavenie, alebo na 

naloženie bicyklov.

Technické údaje:
D žka/šírka/výška: 12 140/2 550/3 335 mm, rázvor náprav
6 080 mm, motor OM 470/Euro 6, šes valcový radový 1 ,677 cm3, 
max. krútiaci moment 1 900 Nm pri otá kach 1 100/min., prevo-
dovka Mercedes GO 210-6, prevod v zadnej náprave 3,154.

Model MA MB 1400
Ide o autokar, vhodný na fl eetové využívanie s veľmi hospodár-

nou prevádzkou. Má kontrolu tlaku v pneumatikách dvoch ná-

prav, s plne automatizovanou prevodovkou, úspornou spotrebou 

Autokarov Tourismo sa vo 
viacerých verziách vyrobilo 

22 000 kusov. Tourismo tým 
predbehlo všetky ostatné 

konkurenčné značky.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Autokary 
Tourismo 

2. as
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paliva, so zníženým opotrebovaním, s dátovým pripojením na za-

znamenávanie fl eetových údajov do telematického systému a tiež 

na snímanie do pamäte údajov v prípade nehody. Pohodlné se-

dadlá Travel Star Xtra so Softline čalúnením majú opierky nôh, 

sklápací stolík a odkladacie vrecká pri každom sedadle. Autokar 

má prípojky na elektronické zariadenia cestujúceho. Chladnič-

ka je v prednej časti, kuchynka v strede vozidla, umyváreň a toale-

ta sa nachádzajú vpredu. Vodič má k dispozícii kameru s monito-

rom pri zaradení spiatočky.

Technické údaje:
D žka/šírka/výška: 12 140/2 550/3 620 mm, rázvor osí 6 080 mm, 
motor OM 470 € 6, zdvihový objem 10 677 cm3, výkon 315 kW 
(428 k), 2 100 Nm pri 1 100 otá kach, prevod zadnej nápravy 3,583.

Model M/2
Keďže je 12,96 m dlhý s dvoma nápravami, využíva sa na cesty 

s potrebou čo najväčšieho počtu sedadiel. Pritom je veľmi obrat-

ný s priemerom otočenia iba 20,98 m. Na svoju dĺžku má až 48 se-

dadiel so štvorhviezdičkovým usporiadaním. Cestujúci majú k dis-

pozícii až tri veľké monitory a vzhľadom na dlhý rázvor je pod 

podlahou veľký batožinový priestor. Hliníkové disky kolies znižu-

jú celkovú hmotnosť.

Technické údaje:
D žka/šírka/výška: 12 960/2 550/3 620 mm, rázvor 6 900 mm, 
motor OM 470/Euro 6, 10 670 cm3, výkon 315 kW (428 k) 
pri 1 800 ot./min., 2 100 Nm pri 1 100 ot./min.,
prevodovka Mercedes GO 250-8 Power Shift.

Model M
Je určený na dlhé trate vnútroštátnych ciest s veľkou obratnos-

ťou trojnápravového podvozka, s dostatočnou hmotnostnou re-

zervou, s úžasnou pružnosťou motora navrhnutý a zhotovený 

s neuveriteľnou hospodárnosťou prevádzky. Pritom je vodičovo 

pracovisko vybavené aj zariadením na vydávanie cestovných líst-

kov. Autobus je pripravený aj na dopravu žiakov. Sedadlá sú typu 

Travel Star Eco so štandardným čalúnením, so zablokovaným 

bočným posuvom. V prednej časti je umiestnená chladnička s ku-

chynkou a toaletou pri dverách č. 2. Plne automatizovaná prevo-

dovka poskytuje dynamickú akceleráciu.

Technické údaje:
D žka/šírka/výška: 12 960/2 550/3 620 mm, rázvor 6 080/
1 350 mm, motor OM 470/Euro 6, zdvihový objem valcov
10 677 cm3, 315 kW (428 k) pri 1 800 ot./min., 2 100 Nm pri
1 100 ot./min., prevodovka Mercedes GO 250-8 Power Shift, prevod 
zadnej nápravy 3,909.

Model L
Jeho charakteristikou je kla-

sická jazda do vzdialených des-

tinácií alebo na medzimestské 

jazdy. Poskytuje vysokú hospo-

dárnosť kombinovanú luxus-

ným vybavením. Netradične 

je nastriekaný modrou metalí-

zou a vnútri pod strechou ve-

die výkonný klimatizačný sys-

tém. Cestujúci majú kvalitné 

Travel Star Eco sedadlá s mäk-

kým kompozitným čalúnením 

oceánskej modrej farby s indivi-

duálne nastavovacími hlavový-

mi podperami. Na pravej strane 

vpredu z vonka je umiestnený 

skladací výťah pre imobilných 

cestujúcich, pre ktorých je vy-

hradený priestor prvej dvojice 

sedadiel s pripevnením vozíkov. 

Chladnička je v prednej časti 

rovnako aj kuchynka s kávova-

rom a platničkou na zohriatie 

jedla. Dva monitory, DVD sys-

tém a predpríprava na internet 

a zásuvky na pripojenie zariade-

ní 220 V sú tiež k dispozícii.

Technické údaje:
D žka/šírka/výška: 13 990/
2 550/3 620 mm, rázvor 
710/1350 mm, motor OM 470 € 
6, zdvihový objem 10 677 cm3, 
315 kW (428 k) pri otá kach 
1 800/min., 2 100 Nm pri otá -
kach 1 100/min., prevodovka Mer-
cedes GO 250-8 Power Shift, pre-
vod v zadnej náprave 3,583. 
Text: Stano Cvengroš; 

Foto: Daimler AG, autor
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K
ässbohrerovci sa živili výrobou kočov, vo-

zov a rybárskych člnov. Po tom, ako si Geor-

gov syn Karl otvoril vlastnú dielňu „Prvú ka-

rosáreň vozidiel Karl Kässbohrer v Ulme,“ 

v roku 1899 zhotovil aj kočiar, určený na vy-

hliadkové jazdy pre 18 cestujúcich.

Prvý „úžitkáč“
Po vynáleze Benzovho automobilu vyrobil Karl Käss-

bohrer v roku 1907 pre miestny pivovar prvé úžitkové mo-

torové univerzálne vozidlo v Ulme. Cez týždeň rozvážalo 

sudy s pivom, cez víkendy slúžilo ako vyhliadkový autobus 

s plátenou strechou. Nasledujúce tri roky sa Karl venoval 

výrobe luxusných elegantných kočiarov, kým v roku 1910 

nevyrobil prvý motorový autobus so štvorstupňovou pre-

vodovkou, drevenými kolesami s tvrdou gumou na ráfoch 

a pohonom štvorvalcového vodou chladeného benzínové-

ho motora s výkonom 30 koní. Na dobrej ceste dosiahol 

rýchlosť až 45 km/h. V roku 1921 už fi rma Kässbohrer za-

mestnávala 20 ľudí, ktorí popri nákladných automobiloch 

vyrábali v čoraz väčšom počte aj autobusy s jaseňovými 

alebo dubovými rámami.

65. výročie vzniku autobusov Setra 
by sme mohli začať asi nasledujúco: 

približne pred 2000 rokmi Rimania 
na rieke Dunaj založili osadu, ktorú 

nazvali Hulma. Tú neskôr námorníci 
premenovali na Ulm. A práve v ňom 

žil od začiatku 19. storočia 
zakladateľ rodu Kässbohrer, Georg...

AUTOMOBILY & TECHNIKA
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Revolu ný 
autobus 

Setra S8

Setra S 315
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Setra S 215 HD

Dvadsiate roky
Keď na konci roka 1922 náhle - vo 

veku 58 rokov - zomrel otec Karl, v ťaž-

kom povojnovom období sa jeho sy-

novia Karl (21) a Otto (18) rozhodli 

pokračovať v jeho myšlienkach a sú-

stredili sa na výrobu autobusov. Roz-

delili fi rmu na dve časti: Karl viedol 

oblasť úžitkových vozidiel a rozšíril 

výrobu aj o nákladné prívesy a Otto 

pokračoval vo výrobe osobných au-

tomobilov a autobusov. Koncom dvad-

siatych rokov ukončili výrobu osob-

ných automobilov a venovali sa už len 

výrobe karosérií autobusov, výrobe 

truckov a nákladných prívesov.

Päťdesiate roky
Keď mali po druhej svetovej vojne 

problémy s nakupovaním podvozkov 

nákladných automobilov, Otto si spo-

menul, ako v tridsiatych rokoch pou-

žívali samonosné podvozky na osob-

né automobily. V roku 1951 zhotovili samonosnú karosériu 

na autobus a premenovali značku Kässbohrer na SETRA, 

(SElbsTRAgend – samonosný). Otto zistil, že tvar letiacej 

vodnej kvapky je najaerodynamickejší, preto sa sústredil na 

vývoj najúčinnejšieho tvaru autobusov novej značky. Takto 

pripravený prvý model z roku 1951 dostal pomenovanie 

S 8. Jeho samonosný rúrkový oceľový rám bol tuhý a pritom 

ľahký. Motor bol daný do zadnej časti, oddelenie cestujú-

cich malo väčší priestor, rovnako ako aj batožinový priestor. 

Keď ho uviedli do predaja, autobusový svet zostal v nemom 

úžase. Potvrdilo sa, že priestorový rúrkový rám so zaintegro-

vanými podvozkovými časťami poskytol vozidlu nezvyčajnú 

stabilitu a oveľa väčší vnútorný priestor.

Ďalšie modely
Rok 1955 patril modelu S 6. Na priestorovom ráme bola 

pripevnená karoséria z hliníkových plechov a v strope boli 

vytvorené okná z plexiskla. Autobus s mimoriadne dobrou 

stabilitou počas jazdy bol dlhý 6,7 m, široký 2,25 m a mal 

nezávislé pruženie všetkých kolies zavesených na výkyvných 

ramenách s teleskopickými tlmičmi nárazov. Brzdy boli kva-

palinové dvojokruhové a motor dostal ešte motorovú brzdu 

ZF. Pohon od prevodovky na zadné kolesá cez diferenciál 

bez hnacieho hriadeľa bol skutočnou senzáciou v technoló-

gii stavby autobusov. Aby bola výroba ešte atraktívnejšia. 

Keď fi rma Henschel Kässbohrerovi vyvinula nový vznetový 

štvorvalcový motor, ktorý sa stal alternatívou k dovtedajším 

benzínovým, nemala na trhu v tom čase Setra žiadnu porov-

nateľnú konkurenciu.

Nové a nové série
V roku 1967 to bola séria S 100, v roku 1973 séria S 200 

so super vysokou podlahou, v roku 1991 séria S 300 a v roku 

2001 začali vyrábať sériu S 400. Do nových modelov inštalo-

vali rôzne elektronické bezpečnostné systémy ako: EBS, ABS, 

ASR, BA, ESP, SPA. V tomto roku sa začala výroba série 

S 500. A nielen to - od roku 1995, keď sa SETRA spojila s fi r-

mou Mercedes-Benz Omnibus, sa dostala do veľkej rodiny 

autobusov Daimler AG - jej divízie EVO BUS. 

Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG, autor
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D
aimler chce po nákladných automobiloch vyba-

viť vyspelým asistenčným riadiacim systémom 

aj autobusy. „Na začiatku budúceho desaťro-

čia máme v úmysle začať ich sériovú výrobu,“ 

povedal šéf divízie Hartmut Schick. Dopravné 

prostriedky ešte nebudú mať úplnú kontrolu nad jazdou, ale 

budú dodržiavať určenú trasu, zrýchľovať, rozpoznávať pre-

kážky a budú komunikovať so semaformi. Ak sa k nim bude 

autobus približovať, svetlá sa prepnú na zelenú.

U mnohých ľudí vyvoláva strach predstava, že v budúcnosti by 
mali jazdiť bez vodičov nielen osobné automobily, ale aj 

autobusy a dokonca aj trucky. Nemecký koncern Daimler AG 
už na plné otáčky pracuje na príslušných technológiách.

AUTOMOBILY & TECHNIKA
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autonomny bus.indd   22autonomny bus.indd   22 5. 10. 2016   7:13:375. 10. 2016   7:13:37



Právo neumožňuje
Koncern predpokladá, že do roku 2020 do vývoja moder-

nejších mestských autobusov investuje výrazne viac ako 200 

miliónov eur. Daimler AG prednedávnom predstavil v ho-

landskom Amsterdame prototyp autobusu s autonómnymi 

funkciami. Holandské mesto nevybral náhodou. Amsterdam 

sa vyznačuje kvalitnými cestami s výrazne vyznačenými bie-

lymi čiarami a so samostatnými jazdnými pruhmi s určením 

len pre autobusy. Tie nesmie využívať nijaký iný dopravný 

prostriedok. Zatiaľ však ide iba o testovanie systému. Nemec-

ké právo, ktoré sa riadi Viedenskou konvenciou pre cestnú 

premávku, ešte neumožňuje, aby vodič zveril riadenie do-

pravného prostriedku úplne technike.

Plynulejšia budúcnosť
Nové nákladné automobily budú mať autonómny systém 

riadenia už koncom tohto desaťročia. Schick dodal, že v mes-

tách budú jazdiť najskôr autonómne riadené osobné autá. 

Všade vo svete sa pomýšľa na také technológie, ktoré by mali 

urobiť premávku plynulejšou. Mestský štát Singapur chce 

napríklad testovať taxíky bez vodičov. Daimler plánuje, že 

v roku 2018 bude mať k dispozícii aj svoj model autobusu len 

s elektrickým pohonom. Jeho cena by mala byť porovnateľná 

s cenou vozidla s dieselovým motorom. Autobusy s elektric-

kým pohonom budú mať dlhšiu životnosť než dieselové. Vý-

voj batérií napreduje tak rýchlo, že mestské dopravné pros-

triedky budú mať o pár rokov zväčša len elektrický pohon. 

Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG
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D
nes to znie neuveriteľne, no model SLK je tu 

s nami už dvadsať rokov. Prvé kusy sa na trhu 

objavili skutočne už v roku 1996 a hneď vyvo-

lali rozruch ako žiadny iný Mercedes. Bol svie-

ži, sympaticky malý a jeho optimistický prístup 

k životu znamenal pre tradičnú klientelu značky posun nevída-

ným smerom.

Lov na mladých
„Chce to zmenu“, kričali zodpovední na chodbách stuttgart-

skej fabriky už dávnejšie. Lojálni zákazníci síce stále nosili do 

podnikovej kasy dosť peňazí, no kompetentným začínalo byť 

jasné, že bez nových zákazníkov to ďalej nepôjde. Mladí prah-

nú po vetre vo vlasoch, a tak bola voľba jednoduchá – vývojové 

oddelenie sa musí zamerať na malý a dostupný kabriolet, ktorý 

si zachová všetky atribúty klasických Mercedesov. Mal byť re-

prezentatívny, prestížny a už z diaľky identifi kovateľný ako lu-

xusný tovar.

Veľkolepý príchod
Predstavy o novom kabriolete začali naberať reálne kontúry už 

v apríli 1994. Na vtedajšom turínskom autosalóne totiž fabrika 

ukázala striebornú štúdiu novinky, ktorá bola predzvesťou sério-

vého auta. Bola to senzácia, ľudia šaleli, odborná verejnosť tlieska-

la a tradiční zákazníci značky začali znepokojene dvíhať obočím. 

Presne tak to však v Mercedese chceli, potrebovali spätnú väzbu, 

rozprúdiť diskusiu a pozorne načúvať vzrušeným dohadom zákaz-

níkov o tom, či niečo také vôbec príde do sériovej výroby. Nie, ta-

Keď sa v roku 1996 objavil na scéne Mercedes-Benz SLK (R 170), 
všetkým spadla sánka. Stuttgart ním totiž svetu ukázal, 

že aj kabriolet môže byť použiteľný celý rok.
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Oslávenec
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Kabriolet SLK prezrádzal svoju orientáciu 
na mladú klientelu aj nápadnými lakmi karosérie.

lipavsky.indd   24lipavsky.indd   24 5. 10. 2016   7:12:235. 10. 2016   7:12:23



kéto revolučné auto sa predsa nemôže vyrábať, nie v Stuttgarte 

a s logom Mercedesu na kapote. „Nie, toto do výroby určite nepo-

šlú, ale je to škoda, hneď by som jedno kúpil,“ znelo čoraz častejšie 

z úst ľudí obliehajúcich nápadný strieborný kabriolet. Defi nitívne 

rozhodnutie o jeho výrobe pritom padlo už dva roky predtým. Nie 

je bez zaujímavosti, že svojím podpisom ho spečatil práve Dieter 

Zetche, vtedajší šéf vývoja a dnešný kapitán celého koncernu.

Po pol roku od turínskej premiéry prvej štúdie sa na mólach je-

senného parížskeho autosalónu už točila štúdia číslo dva. Z ľado-

vej striebornej prešiel ďalší koncept na tradičnú parížsku modrú 

a pútal pozornosť možno ešte viac než strieborný predchodca. To 

už bolo každému jasné, že to s novým autom myslia v Mercede-

se vážne. Až do jari 1996 však panovalo ticho pred búrkou, díleri 

značky netrpezlivo prestupovali na mieste a nad otázkami o novin-

ke len bezmocne krčili ramenami. Vývojové oddelenie Mercede-

su však pracovalo dňom i nocou, prototypy nového kabrioletu na- 

jazdili 1,8 mil. km a testovací jazdci upozorňovali na každý detail, 

ktorý by mohol majiteľom auta v budúcnosti komplikovať život.

Až prišiel rok 1996 a pod svetlami autosalónu v Turíne 

stiahli predstavitelia značky plachtu zo sériového modelu. De-

fi nitívne tak potvrdili odhodlanie fabriky bojovať o nových 

klientov. Tí boli nadšení, a tak nebolo získavanie prvých ob-

jednávok náročným procesom. Kabriolety boli koniec koncov 

vždy žiadaným artiklom, namiesto konzervatívnej nudy tová-

reň naservírovala svieži závan moderny. Buďme k sebe úprim-

ní, v polovici deväťdesiatych rokov bol produktový katalóg na-

ozaj poriadne nezáživným čítaním.

Revolučná strecha
To, čím spôsobil tento kabriolet skutočnú vlnu nadšenia, neboli 

ani jeho výkony, dizajn či šialené farebné odtiene lakov karosérie 

(v krikľavo žltej Yellowstone ste dovtedy nekúpili žiadny iný Mer-

cedes), neboli nimi dokonca ani výkony (technický základ Triedy 

C s kódovým označením W 202 nedával pre športovú jazdu veľké 

predpoklady), no bola ním jeho kovová skladacia strecha. S ňou 

bolo auto využiteľné celý rok, v zime ste nepotrebovali hardtop 

a v lete ste ju vozili schovanú v kufri. Síce sa kvôli nej scvrkol ob-

jem kufra z 348 na 145 l, no jej zloženie a rozloženie pomocou pia-

tich hydraulických valcov (s pracovným tlakom 200 barov) trvalo 

len 25 s. Správnosť tejto myšlienky dokázala neuveriteľná módna 

vlna, ktorá sa krátko po predstavení SLK prevalila svetom kabrio-

letov. Kto neponúkol kabriolet s pevnou strechou, akoby neexisto-

val. A na začiatku toho všetkého stál práve Mercedes-Benz.

Poctivá kvalita
Vývoj modelu R 170 prebiehal ešte v období, keď sa na kvali-

tu pozeralo ako na kľúčový parameter. A hoci sa peniazmi už ani 

vtedy plytvať nemohlo, cena musela často ustúpiť výdrži a odol-

 25

Po sklopení strechy ostalo v kufri ešte 145 l miesta.

Odvážna farebnosť auta 
sa odrážala aj v jeho kabíne.

Plechová skladacia strecha bola najväčším 
ťahákom celého auta.
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nosti hlavných komponentov. Skrátka, ak chcel malý kabriolet ob-

stáť, musel jeho vývoj niečo stáť. Vďaka veľkej kvalite tak ani po 

rokoch nie je problém nájsť exempláre vo výbornom stave. Však 

najmladšie kusy dnes majú len dvanásť rokov, ak mali navyše to 

šťastie, že slúžili len ako príležitostné výletné auto, technicky ide 

stále takmer o zánovný kabriolet. Nemusíte sa však báť ani kusov 

z prvej série (pred faceliftom z roku 2000).

Kedysi úlet, dnes starosť navyše
Utesniť kovovú skladaciu strechu dalo konštruktérom para-

doxne viac práce ako pri plátenej streche. Jednotlivé dielce stre-

chy musia spolu lícovať a medzery medzi nimi poriadne tesniť, 

inak do auta počas jazdy zateká. Práve pevná strecha sa dnes uka-

zuje ako najväčšia slabina týchto áut. Nejde o mechanizmus stre-

chy, ten funguje aj po rokoch spoľahlivo (ak nešiel malý Merce-

des s predchádzajúcim majiteľom pri nejakej nehode „cez búdu“), 

horšie je to s jej utesnením. Pri obhliadke auta nie je preto od veci 

prejsť autom cez umývaciu linku. Len tak spoľahlivo odhalíte všet-

ky netesnosti. 

Text: Václav Lipavský; Foto: Daimler AG

Z adovej striebornej prešiel 
alší koncept na tradi nú 
parížsku modrú a pútal 

pozornos  možno ešte viac než 
strieborný predchodca. 

Rady odborníka 
Korózie sa nebojte
Kým sa auta nedotkne zváračka (napr. po nehode), korózia sa mu oblúkom 

vyhýba. Pri kusoch jazdiacich aj v presolenej zime, samozrejme, môžu začať 

hrdzavieť lemy blatníkov, rám čelného skla či dvere okolo zámkov, takto po-

škodené miesta však nie je problém opraviť. Dostupnosť náhradných dielcov 

je slušná (pár sa ich nájde aj z druhovýroby), bavíme sa predsa o relatívne 

novom aute.

Pozor na tunning
Všetky štvorvalce v SLK boli spoľahlivými motormi, platí to aj pre šesťvalcové 

verzie SLK 320, ktoré sa však ukázali až po facelift e. Ak však čakáte, že si kupu-

jete športový kabriolet, vyvedieme vás z omylu. SLK (R 170) je postavené na 

technickom základe Triedy C (W 202) a už tá bola skôr pohodlným taxikárskym 

kočiarom ako šťukou na ceste, riadenie je relatívne nepresné, viac precíznosti 

by znieslo aj radenie. Napriek tomu sa ako cenovo dostupný kabriolet občas 

dostalo SLK do rúk amatérskym „úpravcom“, ktorí mu viac uškodili, ako 

pomohli. Určite sa vyhnite akokoľvek upraveným kusom, prax totiž ukazuje, 

že k SLK bolo treba pristupovať mimoriadne profesionálne a ani tak z neho 

nikdy čistokrvný športovec nebol. Považujte ho skôr za výkonné a pohodlné 

dvojmiestne GT bez strechy.

Na trhu ich je stále dosť
Model SLK (R 170) sa vyrábal v rokoch 1996 až 2004 a celkovo sa z neho medzi 

zákazníkov dostalo viac ako 311 000 kusov. To je dosť na to, aby ich bolo na trhu 

s jazdenými autami stále dosť. Z prvej série (pred facelift om v roku 2000) vzniklo 

170 719 kusov, z toho najpredávanejšou verziou bola SLK 230 Kompressor 

(113 520 ks). Po facelift e sa karty obrátili a najpredávanejšou sa stala verzia SLK 

200 Kompressor (55 449 ks), až za ňou sa v predajných štatistikách nachádzala 

SLK 230 Kompressor (47 305 ks). Zaujímavosťou bol šesťvalec SLK 320, ktorý si 

našiel 33 416 klientov.

AUTOMOBILY A TECHNIKA

Predzvesťou sériového modelu bola aj táto strieborná štúdia z apríla 1994. Dizajn prvej 
generácie SLK mal na svedomí Michael Mauer, dnešný šéfdizajnér značky Porsche.

SLK 32 AMG
Vrcholom ponuky modelového radu R 170 bola špičková verzia SLK 32 

AMG s osemvalcom naladeným až na 260 kW (354 k). Bola to lahôdka, 

ktorej servis však niečo stojí. Jej mechanická odolnosť je príkladná, ak 

sa však raz unaví, opravy môžu nepripraveného reštaurátora nepríjemne 

zaskočiť. Táto verzia má zároveň veľký zberateľský potenciál, celkovo sa 

z nej totiž vyrobilo len 4 333 kusov.
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P
retože aj v stavbe autobusov sa zavádzajú nové tren-

dy a myšlienky, aj vo výrobe autobusov Conecto na-

stal technický pokrok. Začiatkom septembra zažili vo 

Varšave svetovú premiéru dve verzie celkom nového 

Conecta: nízkopodlahové trojdverové Conecto s dĺž-

kou 12,13 m a kĺbové Conecto G, štvordverové s dĺžkou 18,12 m. 

Oba modely ako mestské autobusy. Budú premávať od Varšavy 

po Istanbul, od baltických krajín po Moskvu, Taškent až na Blíz-

ky východ, ako aj v krajinách strednej a východnej Európy, v Tu-

recku a v Strednej Ázii.

Konštruktéri nového Conecta sa zamerali najmä na celkové 

zníženie nákladov spojených s prevádzkou, na čo najnižšie množ-

stvo škodlivín vo výfukových plynoch, na hospodárnosť prevádz-

ky a splnenie normy Euro 6.

Z hľadiska operačného sektora by sa dal použiť výraz ekono-

mického zázraku v oblasti nízkopodlahových mestských pra-

videlných linkových autobusov. Model G má motor OM 470 

(265 kW/1 700 Nm). Jeho alternatívou je po prvý raz použitý 

motor spaľujúci zemný plyn s mimoriadne nízkym množstvom 

škodlivých emisií, s tichým chodom, o ktorý je veľký záujem naj-

mä v Turecku a v krajinách východnej Európy.

Bezpečnostné technológie nového Conecta, ako napr. nezá-

vislé pruženie predných kolies prispeli k výraznejšiemu pohod-

liu cestujúcich, pričom systém ESP zvyšuje bezpečnosť pri jaz-

de najmä na klzkom povrchu ciest. Pozornosť návrhári venovali 

aj spracovaniu kokpitu vodiča s vysokým stupňom pohodlia, ele-

gantným prístrojovým panelom a prehľadnou sústavou spínačov 

ovládania. Conecto dostalo veľa génov z autobusov Citaro, ako 

napr. rýchly nástup a výstup cestujúcich. Sólo autobus (101 cestu-

júcich) má motor OM 936 so zdvihovým objemom valcov 7,7 lit-

ra (220 kW/1 200 Nm), kĺbový model (148 cestujúcich). Conecto 

a model G s plynovými motormi majú kapacity 99 a 158 cestujú-

cich. Treba zdôrazniť, že vznetové motory Conecta majú o 4 de-

cibely nižšiu hlučnosť a obsahujú fi lter častíc so servisným inter-

valom 120 000 km, pričom návšteva servisu na výmenu oleja je 

nutná až po najazdení 60 000 km.

Vo Varšave sme si tak vyskúšali jazdu v kĺbovom autobuse, 

ktorého hluk od motora a od pneumatík bol tak neuveriteľne níz-

ky, že pohodlie cestovania dosahovalo naozaj vysoký štandard. 

Text: Stanislav Cvengroš; Foto: Daimler AG

Autobusy Mercedes-Benz 
Conecto sa pred desaťročím 
úspešne predávali najmä 
dopravcom krajín východnej 
Európy, Stredného východu 
a Strednej Ázie. Celkovo tak išlo 
o vyše 3 000 týchto vozidiel.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Premiéra nového Conecta

conecto.indd   27conecto.indd   27 5. 10. 2016   7:09:245. 10. 2016   7:09:24



C
elkom iste je to jedno z dobrých riešení. Elek-

trický pohon produkuje nulové emisie. Lenže 

akumulátorové batérie nemajú stále dostatočnú 

kapacitu na uskladnenie elektrickej energie, sú 

veľmi drahé, ešte sa nenašiel spôsob ich likvidá-

cie po skončení životnosti. Elektrické trucky na rozvážanie to-

varov v mestách by boli ideálne, Nespôsobovali by v nočných 

hodinách hluk. Ich rozvážacej službe by postačoval dojazd 

200 km. Mohol by to byť ideálny spôsob dopravy tovarov do 

obchodných centier. Elektrický batériový pohon automobilov 

je už dlhší čas vyriešený.

Ale realizovať všeobecnú elektromobilitu zase nie je až také 

jednoduché. Na dobíjanie akumulátorových batérií treba vša-

de budovať nabíjacie stojany. Veľké fabriky by na parkoviskách 

vozidiel zamestnancov rovnako museli pripraviť stojany s nabí-

jacím zariadením, pravdepodobne na platenie energie kartami.

No najväčší problém by vznikol napríklad o 19.00 hod., keď 

by si majitelia, či prenajímatelia elektromobilov museli baté-

rie zapnúť na dobíjanie elektrickou energiou buď doma, alebo 

na verejných parkoviskách. A v tej chvíli by v domácnostiach, 

vo fabrikách s nočnou prevádzkou a v nemocniciach zhasli svet-

lá, televízory, pre obrovský odber elektrickej energie, pretože sú-

Je viacero alternatív, čím a ako poháňať vozidlá pre osobnú 
dopravu, hromadnú osobnú dopravu a nákladnú dopravu. 

Väčšina zainteresovaných na týchto projektoch predpokladá 
elektromobilitu ako najracionálnejšie riešenie.

AUTOMOBILY & TECHNIKA
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Elektrický
rozvážací truck
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časné elektrárne by takýto veľký dopyt po energii jednoducho 

nedokázali pokryť. V nemocniciach a poštových prevádzkach, 

protipožiarnych staniciach a na políciách by automaticky nasko-

čili náhradné centrály, aby v operačných sálach, a ostatných po-

trebných prevádzkach pokračovali v činnosti, ktorá nesmie mať 

energetický výpadok. Teda okrem nabíjacích staníc na parko-

viskách by bolo okamžite potrebné budovať ďalšie elektrárne. 

Podobné problémy by vznikali aj pri iných alternatívach poho-

nu vozidiel. Či už zemným plynom (CNG, LNG), alebo vodíko-

vými palivovými článkami. Všetky alternatívy by si vyžadovali 

vybudovať dostatočnú sieť čerpacích staníc hnacieho produk-

tu. A tie sa vôbec nebudujú… K elektrickému pohonu osobných 

či dodávkových automobilov musíme pridať aj prvý rozváža-

cí truck s celkovou hmotnosťou 26 ton. Jeho svetovú premiéru 

uviedla nedávno divízia Mercedes-Benz koncernu Daimler AG.

Mercedes-Benz eTruck
Všetky mestá, menšie, väčšie a najmä tie najväčšie až priveľmi 

závisia od rozvozu potravín a iných produktov pre život obyvate-

ľov. Rozvoz priemyselných výrobkov, obchodovanie a, odvoz zvyš-

ných produktov spôsobuje zvýšené množstvo exhalátov, navyše 

emisie hluku. Doprava výrobkov v mestách po celom svete čelí ná-

ročným problémom. Napriek tomu, že rozvážacie trucky zostáva-

jú prepotrebné aj s ich mnohými nevýhodami, nielenže ich nemá 

čo nahradiť, ale ich počty ustavične rastú. To viedlo k tomu, že sa 

začalo uvažovať o nulových emisiách rozvážacích vozidiel. Teraz 

už bez riešenia, akým spôsobom možno dosiahnuť nulové emisie 

truckov s celkovou hmotnosťou 26 ton. Výrobcom, ktorý sa pokú-

sil o takýto projekt, sa stal Mercedes-Benz. 

Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG
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Celý neskrátený text aj o tom, z oho pozostáva súprava akumulátorov, 
a v podobe akého vozidla sa stal úplný elektrický pohon realitou, 
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
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V
šetci vieme, že ideálny automobil neexistu-

je. V reálnom svete sa však pomocou konek-

tivity dokážu nákladné vozidlá nielen spojiť 

so zákazníkmi a so servisom, ale plnoauto-

matické diagnostiky priebežne - počas jazdy 

v reálnom čase - kontrolujú stav palubných systémov. Len čo 

je identifi kovaný akýkoľvek kritický stav, možno automobil 

vďaka poskytnutým odporúčaniam nielen udržiavať a opraviť 

- ale v konečnom dôsledku aj zabrániť poruchám, či drahým 

výpadkom. Nová služba zároveň eliminuje organizačný stres 

zákazníka, spôsobený neočakávaným výpadkom, pomáha mu 

počas pobytu v dielni vybaviť jeho prepravné zákazky, a záro-

veň zabezpečuje transparentnosť o stave nákladného automo-

bilu - čím znižuje prevádzkové náklady.

Predvídanie a odporúčanie
Mercedes-Benz Uptime na základe snímačov zabudova-

ných v automobile - cez novú platformu Fleet Board Connec-

tivity (jej zabudovanie je nevyhnutnou podmienkou činnos-

ti novej služby) neustále kontroluje stav palubných systémov, 

ako aj ostatnú techniku z dátovej zbernice CAN, do ktorej 

patria napr. aj stavy náplne prevádzkových kvapalín - vrátane 

AdBlue. Pokiaľ zistí akúkoľvek odchýlku - pomocou telema-

tického systému Fleet Board prevedie údaje na server Mer-

Konektivita a inteligentné zosieťovanie nákladných motorových 
vozidiel povýšili - vďaka revolučnej službe Mercedes-Benz Uptime 

- hospodárnosť a spoľahlivosť vozidiel na úplne novú úroveň. 

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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cedes-Benz Service, ktorý na základe uložených algoritmov 

analyzuje údaje a v reálnom čase vytvorí presnú interpretá-

ciu chýb. Tú prenesie (spolu s odporúčaniami) na ďalší po-

stup do servisnej organizácie Mercedes-Benz, ktorá sa spojí so 

zákazníkom, pomôže mu konkrétnymi odporúčaniami v ďal-

šom postupe a na želanie zaňho vyhľadá aj dielňu a servis-

nú organizáciu (v prípade, keď je potrebná okamžitá oprava). 

Všetci zákazníci služby Mercedes-Benz Uptime zároveň získa-

vajú prístup k exkluzívnemu online portálu „Mercedes-Benz 

Uptime“, vďaka čomu v reálnom čase budú mať k dispozícii 

kompletný prehľad o celkovom stave fl otily, ako aj informá-

cie o aktuálnom stave dielcov podliehajúcich opotrebovaniu 

a prevádzkových prostriedkov vozidiel.

Srdce automobilu
Daimler Trucks zavádza úplne nový, štandardizovaný har-

dvér Connectivity. Ide o modul, ktorý sa v nákladných vo-

zidlách Mercedes-Benz používa v podobe platformy Fleet 

Board Connectivity. Cezeň sa v reálnom čase prijímajú a odo-

sielajú všetky údaje, vďaka čomu sa stáva „srdcom“ náklad-

ného automobilu pripojeného do siete. Hardvér Connectivity 

ustavične meria „pulz“ - prijíma a vyhodnocuje údaje a komu-

nikuje v reálnom čase rovnako ako moderný smartfón - cez 

rozhranie Bluetooth, WLAN, signál 4G, GPS alebo USB s in-

fraštruktúrou, inými vozidlami a ďalšími inštanciami podieľa-

júcimi sa na procese logistiky.

Od testov po prax
Služby Mercedes-Benz Uptime pred zavedením do pra-

xe prešli dvojročným testovaním na 1 400 nákladných moto-

rových vozidlách v 16 fl otilách v Nemecku, vo Veľkej Britá-

nii, v Rakúsku a v Poľsku. Od IAA 2016 si tak možno službu 

Mercedes-Benz Uptime objednať pre všetky nové modely 

Actros, Arocs a Antos v Belgicku, Nemecku, vo Francúzsku, 

Veľkej Británii, v Taliansku, Holandsku, Rakúsku, Poľsku, 

Portugalsku, vo Švajčiarsku, v Španielsku a v Česku - pričom 

postupne k nim budú nasledovať aj ďalšie európske krajiny - 

vrátane Slovenska.

Realita a budúcnosť
Už dnes - pokiaľ je nákladné vozidlo vybavené systémom 

Fleet Board, môže vodič stlačením tlačidla odoslať údaje pa-

mäte chýb do CAC v Maastrichte, ktoré ich ihneď postúpi do 

Service 24 hod., zabezpečujúceho celoeurópske nonstop rých-

le a kvalifi kované odstránenie poruchy. Doterajšie výsledky 

hovoria jednoznačnou rečou - vyše 80 % všetkých nepojazd-

ných áut bolo spojazdnených priamo na ceste za menej ako 

2,5 hodiny! Služba Mercedes-Benz Uptime svojím zavedením 

kvalitu dopravy nielen zvyšuje, ale zďaleka nevyčerpala všet-

ky svoje možnosti. Do budúcna sa počíta s integráciou náve-

sov a nadstavieb do nej, resp. optimalizáciou idúceho náklad-

ného motorového vozidla aktualizáciami softvéru o opravy 

a aktualizácie pre individuálne nastavenia vozidla na diaľku, 

čím by sa ponúklo zákazníkom komplexné riešenie.

Aj preto, pokiaľ by sme mali parafrázovať kozmonauta Neila 

Armstronga, musíme skonštatovať, že Mercedes-Benz Uptime 

znamená malý krok na zvýšenie dostupnosti vozidla, avšak to 

stále nie je posledný krok do zosieťovanej budúcnosti… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Prevencia havárie.

Podpora zákazníkov v reálnom čase.

Uptime proces.
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S
poločnosť NAD MARTIN, s. r. o., prešla za uply-
nulé desaťročia viacerými zmenami. V tejto 
súvislosti ma zaujíma označenie vašich ťaha-
čov, ktoré s názvom príliš nesúvisí…

- Máte pravdu, po transformácii štátneho pod-

niku ČSAD Martin v prvej polovici 90. rokov minulého 

storočia aj na Nákladnú dopravu, š. p. , a následne - po 

pár rokoch na súčasnú dopravnú spoločnosť - NAD MAR-

TIN, s. r. o., došlo aj k vytvoreniu novej obchodnej značky, 

nového loga spoločnosti „YELLOW EXPRESS BY NAD 

MARTIN“. Práve týmto názvom sme sa nielenže odlíši-

li od ostatných NAD-iek, ktorých v tom čase bolo na Slo-

vensku viac, ale sme dokázali marketingovo a vizuálne vy-

tvoriť už na prvý pohľad nápaditý a zapamätateľný názov, 

ktorý roky úspešne reprezentuje našu fi rmu nielen na Slo-

vensku, ale aj v celej Európe.

V minulosti pôsobil ako šéf  distribúcie a logistiky Coca-Coly v SR, 
či ako šéf produkcie a logistiky vo firme Würth International 

Trading. Hoci žije v  Bratislave, za prácou dochádza „až“ do Turca. 
Vďaka víziám akcionárov a svojej manažérskej šikovnosti sa 

podniku, ktorý vedie, darí. Vyštudovaný strojár - generálny riaditeľ 
NAD MARTIN, s. r. o. - Pavol Piešťanský, MBA. ...

UDIA A ŠTÝL

32 

Tur iansky 
YELLOW EXPRESS 

nad martin.indd   32nad martin.indd   32 4. 10. 2016   23:54:254. 10. 2016   23:54:25



Venujete sa len klasickej preprave a doprave tovarov?
- Nie, snažíme sa o diverzifi káciu portfólia našich činnos-

tí a tiež aj vozového parku tak, aby sme neboli závislí len 

od jedného typu činnosti. Máme dopravu, ktorú zabezpe-

čujeme či už klasickými plachtovými návesmi, PHM cis-

ternami, ADR cisternami na lieh, alebo vyklápacími 50-ku-

bíkovými návesmi. Zároveň máme aj špedičnú časť, ktorá 

v súčasnosti zabezpečuje asi tretinu našich tržieb. Ide o sa-

mostatnú divíziu. A nakoniec - pripravujeme aj divíziu lo-

gistiky - na tú však musíme najskôr zabezpečiť vlastné skla-

dovacie priestory. V rámci našej spoločnosti vyvíja činnosť 

aj servisná divízia pre nákladné vozidlá, a to tak naše vlast-

né, ako aj vozidlá iných dopravcov.

Predpokladám, že vaša spoločnosť nezabezpečuje len 
dopravu súvisiacu s podnikateľskými aktivitami akci-
onárov…

- To nie. Približne polovicu tržieb máme od externých 

zákazníkov, ktorých aktivity nie sú spojené s našimi ak-

cionármi. Naša spoločnosť je diverzifi kovaná. Aj keď je 

pravda, že sme špecializovaní predovšetkým na dopravu 

produktov potravinárskeho priemyslu, či už ide o vodu, al-

kohol, alebo iné poľnohospodárske produkty, ako napr. 

cukor. Samozrejme, že zabezpečujeme dopravu aj ostat-

ných tovarov. Na prepravu potravín máme prispôsobené 

špecifi cké vozidlá, spĺňajúce všetky potrebné normy.
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Zaujímalo by ma, aký veľký trh pokrývate vašou do-
pravou?

- Aj keď realizujeme pravidelnú dopravu aj do okolitých 

krajín, naším teritóriom je Slovensko. Medzinárodnú do-

pravu „vo veľkom“ sme sa rozhodli dočasne utlmiť, keďže 

najmä v Nemecku a vo Francúzsku nie sú stanovené v sú-

časnosti dostatočne jasné pravidlá pre zahraničných do-

pravcov - najmä čo sa týka nahlasovania zamestnancov 

a povinností zamestnávateľov.

Spomínate zamestnancov. Koľkých zamestnávate v sú-
časnosti?

- Zo 110 zamestnancov tvoria vodiči približne 80 %. Tí 

jazdia na vozidlách nášho vozového parku, z ktorých asi 

polovica spĺňa najprísnejšie emisné normy Euro 5 a Euro 

6. Z celkového počtu 85 vozidiel je až 70 Mercedesov - 

konkrétne jazdíme na Actrosoch, Ategách a Axoroch.

A čo vás viedlo k tomu, že ste váš vozový park tak ra-
dikálne zmenili práve v prospech značky Mercedes-
-Benz?

- Jednoduchá matematika. Viete, my sme mali - najmä 

v začiatkoch viaceré značky, takže sme si ich mohli postup-

ne testovať v praxi. Aj ich spoľahlivosť a aj vznikajúce nákla-

dy na ich prevádzku. To, že dnes prevažnú väčšinu nášho 

vozového parku tvoria vozidlá Mercedes-Benz, je výsledkom 

niekoľkých nespochybniteľných faktorov. Mercedes a jeho 

slovenské zastúpenie je stabilná fi rma, s ktorou máme nie-

len korektné vzťahy najmä vďaka prístupu Petra Ondriá-

ša, ale aj férové zmluvné fl eetové podmienky. Od tohto roku 

využívame aj ich operatívny lízing. A nakoniec - Mercede-

sy majú výbornú spotrebu, sú spoľahlivé, nekazia sa, sú bez-

pečné - a aj preto sú ich výsledný servis a následné nákla-

dy naň, podobne ako aj na samotnú prevádzku veľmi nízke. 

A každému podnikateľovi ide predsa o to, aby čo najefektív-

nejšie vynakladal fi nancie na svoje podnikanie…

Hovorí sa, že človek by mal každých sedem rokov 

zmeniť zamestnanie, aby mal novú motiváciu. Vy ste 
v martinskej NAD-ke riaditeľom už šiesty rok. Neuvažo-
vali ste nad tým, že sa pomaly „začnete baliť“?

- Viete, v našej spoločnosti sme za posledných päť ro-

kov dokázali so spolupracovníkmi 2,5 násobne zvýšiť 

tržby spoločnosti, zdvojnásobili sme počet zamestnancov 

a takmer strojnásobili počet vozidiel. Sme nielen úspeš-

ní, ale aj féroví voči našim zamestnancom, ktorí nemajú 

problém s odvodmi a poistným. Majú z našej strany všet-

ko načas zaplatené, vďaka čomu sa nemusia obávať, že 

keď pôjdu do dôchodku, budú mať akékoľvek resty zo za-

mestnania. Vďaka tomu, že sú naši zamestnanci spokoj-

ní, máme 50 % úspechu „doma“. Zároveň sme spoľahli-

vým partnerom pre našich klientov, ktorý plní všetko, na 

čom sa dohodne. „Nenapíname zbytočne svaly,“ rastieme 

pomaly a systematicky - na základe reálnych kontraktov 

v rámci celého Slovenska.

Nikdy ste ako manažér dochádzajúci každý týždeň do 
Martina z Bratislavy neuvažovali nad presunutím firmy 
bližšie na západ?

- Na začiatku možno aj. Neskôr som si však uvedomil, že 

tunajší ľudia sú jedineční a je potrebné úspech fi rmy sta-

vať na nich. Keďže mám dve deti a tie majú svoje zázemie 

v Bratislave, zatiaľ to riešim dochádzaním… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Tamara Kollárová
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Využite možnosť bezplatnej servisnej zmluvy na 4 roky alebo do 160 000 km.1 
Získate záruku na bežný servis predpísaný výrobcom vozidla a na všetky 
ostatné opravy a výmeny dielov – vrátane práce.

Príklad bezplatných servisných úkonov:

•  Kompletná údržba podvozku v rozsahu prác predpísaných výrobcom

• Opravy alebo výmeny opotrebiteľných dielov (napr.: brzdy, tlmiče, výfuk a pod.)

•  Opravy porúch spôsobených chybou materiálu alebo výrobnou chybou, 
aj po uplynutí záruky poskytovanej výrobcom vozidla

• Bezplatná výmena agregátov podvozku, pokiaľ nie je možná oprava

 

www.fuso-trucks.sk

1Platí iba na podvozky kategórie N2 (nad 3,5 t). Pre šasi do 3,5 t možnosť bezplatného servisu na 3 roky do 120 000 km (údržba v zmysle servisného plánu: práca, náplne a materiál).

KONIEC STAROSTÍ
4 ROKY BEZ SERVISNÝCH NÁKLADOV
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0,- € s DPH!!!
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A
ké je poslanie privátnej banky opro-
ti štandardnej? Ako sa buduje privátne 
bankovníctvo?

- Od klasických bánk nás odlišuje naj-

mä náš prístup ku klientom – staviame 

sa k nim ako k našim partnerom. Za desať rokov na slo-

venskom trhu si s nimi naši bankári vybudovali dôverný 

vzťah. Hovoríme ich jazykom, poskytujeme im unikátne 

investičné príležitosti, prostredníctvom ktorých svoj ma-

jetok zhodnocujú a neopomenuteľná časť našej činnosti je 

ukázať im, ako si zarobený majetok môžu užívať.

V čom vidíte zvyšujúci sa záujem o služby privátneho 
bankovníctva?

- Slovensko nemá tradíciu investovania, ale podľa vzoru 

západného sveta a s rastom vzdelanosti v oblasti fi nancií si 

Slováci začínajú uvedomovať, že rezervovaný prístup k in-

vestovaniu sa nevypláca a pripravujú sa ním o vyšší výnos. 

Preto vyhľadávajú služby, ktoré im naša banka ako expert 

na investície vie poskytnúť. Vždy je dobré obrátiť sa na od-

borníkov, ktorí po hĺbkovej analýze stanovia profi l investo-

ra a na základe toho mu vyberú vhodný produkt.

Ako zisťujete, čo klienti uprednostňujú? Či už v oblas-
ti investovania, alebo životného štýlu…

- Servis a odbornosť, ktoré ponúkame, sú založené na osob-

ných stretnutiach s klientmi. Okrem toho sme už piaty rok po 

sebe realizovali rozsiahly prieskum J&T Banka Wealth Re-

port, prostredníctvom neho skúmame správanie, názory, po-

treby a zámery slovenských a českých dolárových milioná-

rov. Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s úspešnými 

ľuďmi, že sme pre nich partnermi, ktorým veria. Tak, ako sa 

mení svet okolo nás, menia sa aj preferencie a potreby našich 

klientov, vďaka prieskumu J&T Banka Wealth Report máme 

ich vzácnu spätnú väzbu. Vieme, ako sa slovenskí a českí mi-

lionári stavajú k novým ekonomickým výzvam, v čom vidia 

najväčšie zhodnotenie a naopak, čo môže byť pre ich majetok 

hrozbou. Zisťujeme napríklad aj to, ako vyzerá ich investič-

né portfólio, aké oblasti podporujú, alebo či sú pripravení na 

odovzdávanie svojho majetku a podnikania.

V polovici augusta to bol rok, čo začala zastávať post 
riaditeľky slovenskej pobočky J&T Banky Anna Macaláková, 

ktorá dovtedy pôsobila ako prokuristka a vedúca odborov 
Komfort a Magnus. A keďže J&T Banka je strategickým 
partnerom v prémiovom segmente bankovej klientely, 

položili sme jej pár otázok…

PR
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Čo najzaujímavejšie ste v prieskume zistili?
- Ukazovateľov je mnoho, pre nás sú zaujímavé všetky, mô-

žem spomenúť napríklad záujem o alternatívne investície. Naj-

mä v období nízkych úrokových sadzieb čoraz viac ľudí zvažu-

je investíciu do aktív, ktoré spájajú fi nančný výnos s potešením, 

estetickou hodnotou, emóciou a vášňou. K obľúbeným alterna-

tívnym investíciám patria popri umení, minciach, hodinkách či 

víne práve historické automobily. Napriek tomu, že trh s vete-

ránmi je relatívne malý, rastúci dopyt po tejto triede luxusných 

aktív tlačí ich ceny čoraz vyššie. Podľa prieskumov minulý rok 

ceny historických automobilov opäť rástli a stali sa tak najlep-

šou alternatívnou investíciou na svete.

Vaši klienti sú členmi klubu Magnus… O aký klub ide 
a aké sú podmienky členstva?

- Uvedomujeme si, že svet fi nancií a investovania je aj o nad-

štandardnej starostlivosti a pridanej hodnote. Práve tou je v na-

šej banke elitný klub Magnus, ktorý sme spolu s našimi obchod-

nými partnermi pred rokmi vybudovali a neustále pracujeme na 

jeho zdokonaľovaní. Členom klubu sa automaticky stáva kaž-

dý náš klient a získava tým možnosť čerpať výhody zo širokej po-

nuky služieb a tovarov. Okruh partnerov klubu sa pravidelne 

rozširuje, klienti si môžu vybrať zo stoviek benefi tov.

Podľa akého kľúča si vyberáte partnerov v klube Magnus?
- Volíme rovnaký prístup, aký máme k našim klientom. 

Spájanie sa s tými najlepšími vychádza z našich základných 

hodnôt, preto sa aj v klube Magnus opierame o prémiové 

značky a vytvárame tak záruku exkluzivity. Sme radi, že sú-

časťou tejto elitnej komunity je aj spoločnosť Mercedes-Benz.

V rozhovoroch pre magazín Hviezdy ciest sa osobnos-
tí pýtame, aká je tá ich hviezda v garáži. Najradšej by 
sme sa dozvedeli, že je to značka Mercedes.

- Samozrejme, že je. Aktuálne je to už môj tretí Mercedes, 

konkrétne ML maximálne spĺňa každú moju požiadavku. 

Značka Mercedes pre mňa predstavuje kvalitu, spoľahlivosť, 

komfort, precíznosť spracovania a spojenie moderných tech-

nológií s dlhoročnou tradíciou. Jednoznačne je to pre mňa 

voľba číslo jeden.  Text: Jaroslava Hájková; Foto: Marek Gavlák
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K ob úbeným 
alternatívnym 
investíciám patria 
popri umení, 
minciach, hodinkách 
i víne práve 

historické 
automobily. 
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Ú
časť prestížnej značky, akou je 

Mercedes-Benz, na podujatí toh-

to charakteru nie je náhodná. 

Od začiatku roka sme sa stali ge-

nerálnym partnerom tohto - v na-

šej krajine najvýznamnejšieho módneho podujatia, 

keďže sa v rámci marketingu značky celosvetovo 

angažujeme nielen v športe, ale aj móde. A keď-

že sa zatiaľ na Slovensku projekt Merce-

des-Benz Fashion Week nerealizuje, roz-

hodli sme sa pre Bratislavské módne dni, 

pretože majú medzi odbornou a aj laickou ve-

rejnosťou už dlhodobo skvelý a vysoký kredit, 

čoho zárukou sú aj „duša“ projektu pani Má-

ria Reháková a organizátor - Agentúra Promo-

tion,“ uviedla na margo partnerstva vedúca 

marketingu a komunikácie spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia Ing. Ingrid Janečková.

Jarná prezentácia kolekcií známych a úspeš-

ných módnych tvorcov a značiek sa uskutočnila 

- za asistencie najnovších modelov vozidiel znač-

ky Mercedes-Benz Triedy E sedan a Triedy C 

kupé - v hoteli Double Tree by Hilton Bratislava 

a letná - na Hlavnom námestí - v dôstojnej spoloč-

nosti takých noviniek luxusných vozidiel značky 

Mercedes-Benz, akými boli Trieda E sedan, Trie-

da C sedan, CLA kupé, GLE a SLC. Koncom sep-

tembra privítali „hviezdne“ vozidlá, ako aj jesen-

né módne kolekcie zaujímavé priestory Reffi nery 

Gallery a Klarisky. Medzi tradičných renomova-

ných slovenských módnych tvorcov, prezentujúcich 

svoje najnovšie kolekcie, už neodmysliteľne patria Zuzana Ha-

ková, Veronika Hložníková, Jana Gavalcová, Jana Jurčenko, 

„

Najväčšia módna udalosť roka na 
Slovensku - Bratislavské mód-

ne dni - sa po jarnej 
a letnej prezentácii predstavia 

verejnosti ešte dvakrát 
a značka Mercedes-Benz pri 

tom nebude chýbať.

SVET MERCEDESU
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Michael Kováčik, Jana Pištejová, či Ida Sandor, ale aj značky, 

ako Timberland, Relleciga, Katie Q, Cube, Sunday Lime, Do-

roti a WTF?! Ako na záver poznamenala Ing. Ingrid Janečková: 

„K luxusnej a renomovanej značke, akou Mercedes-Benz je, ne-

odmysliteľne čoraz viac patria nielen muži, ale aj úspešné, mo-

derné a šarmantné dámy. 

Silné osobnosti, ktoré dokážu na živote oceniť nielen to, čo sa 

spája s krásou a so šarmom, ale aj to, čo zvyšuje komfort, kva-

litu a najmä bezpečnosť ich života. Sféra prestížnej, luxusnej 

a špičkovej módy je preto prirodzeným priestorom, v ktorom sa 

symbióza krásy a elegancie dokonale snúbi s dokonalosťou, je-

dinečnosťou a krásou najnovších modelov vozidiel značky Mer-

cedes-Benz. A to je aj dôvod, prečo sme si našli k sebe spoločnú 

cestu…“ .  Text: SCG, Foto: STAR PRODUCTION
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Letná prezentácia kolekcií známych 
a úspešných módnych tvorcov 

a zna iek sa uskuto nila v hoteli 
Double Tree by Hilton Bratislava.

Andrej Glatz s manželkou Dankou, Ingrid Janečková, 
Jozef Drozd (vzadu) a Karol Kállay s manželkou Slávkou.
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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 histó-
riou a krásnou prírodou, je aj región horného, či niekedy označovaný 
aj ako severného Považia...

40 

Považie
O arujúce

3. as

UDIA A ŠTÝL
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S
pomínaný región zahŕňa niekoľko okresov - Považskú 

Bystricu, Bytču, Žilinu a severnú časť Púchova. Ako jaz-

va sa ním vinie Váh, obkolesená pohoriami Javorní-

kov, Strážovských a Súľovských vrchov, Malej Fatry, Ži-

linskej pahorkatiny či Kysuckej vrchoviny. Naposledy 

sme navštívili Trenčín. Tentoraz - hoci sme stále na strednom Po-

važí, vyrážame z Bratislavy, aby sme zastavili neďaleko neho - se-

verne od Ilavy, nad obcou Vršatské Podhradie - pod Vršatskými 

bralami. Práve tu si môžeme vybrať z dvoch možností: buď ab-

solvujeme dvoj- až trojhodinovú pohodovú prechádzku náučným 

chodníkom, alebo navštívime ruiny gotického hradu Vršatec, po-

staveného v polovici 13. storočia na brale Bielych Karpát, ktorý 

chátra od začiatku 18. storočia, keď v ňom vybuchli zásoby puš-

ného prachu. Prípadne ich absolvujeme obe, za čo nám bude od-

menou neskutočný výhľad na dolinu Váhu či Súľovské a Strážov-

ské vrchy.

Kraj hradov a skál
Nielen o strednom, ale najmä o hornom Považí sa dá pokojne 

povedať, že je to kraj hradov a skál. A tomu všetkému dominujú 

všadeprítomné husté lesy. Miestami máte pocit, že niet nad údo-

lím Váhu kopca, či inej vyvýšeniny, na ktorej by kedysi dávno ne-

postavili nejaký ten hrad… Nie bezdôvodne - táto jedinečná 130-ki-

lometrová reťaz hradov, Čachtickým počnúc a Strečnom končiac 

strážila hranicu Uhorska, pričom až na pár výnimiek bolo vždy 

vidieť z jedného hradu na druhý. Po polhodine cesty autom sa 

spod hradu Vršatec presunieme do neďalekej obce Lednica. Nad 

ňou sa na okraji ostrej vápencovej skaly Kobulinka, vďaka čomu 

pripomína orlie hniezdo, čnie hrad rovnakého mena - Lednica. 

K nemu sa môžeme dostať buď od kostola, alebo od neďalekého 

Katarínkinho prameňa, ku ktorému kedysi chodieval aj Ján Amos 

Komenský. Samotné ruiny hradu, ktorý kedysi slúžil na ochranu 

severozápadnej hranice Uhorska, a preto patril medzi kráľovské 

hrady, prechádzajú v súčasnosti intenzív-

nou reštauráciou a rekonštrukciou, pričom 

zaujme najmä svojím vstupom na nádvo-

rie cez skalný tunel.

Necelých štyridsať kilometrov sever-

ne, nad Považským Podhradím sa vypína 

hrad Bystrica. Je dobre viditeľný aj z diaľ-

nice, prechádzajúcej popri Váhu v jeho tes-

nej blízkosti. Viaceré publikácie ho označu-

jú aj ako Považský hrad. Od kostola popri 

renesančnom kaštieli trvá pohodlnou stú-

pajúcou cestou až k samotnému hradu ces-

ta necelú polhodinku. Keď sa vydýchate, 

„vybehnete“ po pár schodoch, až kým sa 

neocitnete na nádvorí hradu, ktoré lemu-

jú zvyšky kamenných múrov, ruiny a ná-

znaky hospodárskych budov a veží a na 

ktorom taktiež - podobne ako na viacerých 

slovenských hradoch - prebiehajú rekon-

štrukčné práce…

Hrad Vršatec

Hrad Lednica

Renesančný 
Bytčiansky zámok,

skvost Považia.
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Tiesňavy
Len pár kilometrov od hradu Bystrica sa nachádza jedno z naj-

zaujímavejších miest na Považí - národná prírodná rezervácia 

a najužší slovenský kaňon - Manínska tiesňava. Cez ňu a taktiež 

cez Kostoleckú tiesňavu s najväčším skalným previsom a impo-

zantným sutinovým kužeľom vedie náučný chodník, dlhý približ-

ne 15 kilometrov. Pretože však čas pokročil, nechávame si túto 

nádheru, plnú bizarných skalných 

útvarov a vzácnej fauny a fl óry na 

inokedy a vydávame sa smerom 

na sever do dedinky Súľov-Hrad-

ná, obklopenej vencom hôr Súľov-

ských skál.

Impozantný Súľov
Približne po desiatich kilomet-

roch jazdy - po odbočení z hlav-

nej cesty - neďaleko Bytče, vchá-

dzame do Národnej prírodnej 

rezervácie Súľovské skaly. Tie 

sú rozložené v západnej časti Sú-

ľovských vrchov, pričom ich zo 

západu ohraničuje Manínska vr-

chovina, a z východu Domaniž-

ská kotlina, Skalky a Žilinská kot-

lina. Zastavujeme na Salaši pod 

skalami - v dedinke Súľov-Hrad-

ná a prvé, čo po vystúpení urobí-

me, je to, že sa kocháme nesku-

točným pohľadom na veniec skál. 

Sú také impozantné, že nie je ná-

hoda, že si ich pozadie a lúku pod 

nimi - pre chalupu sokoliara Va-

gana - vybrali aj fi lmári do rozprávky Sokoliar Tomáš. Lokalita 

Súľovských skál je ideálnym miestom na detoxikáciu duše. Po-

kiaľ sa nasýtite pohľadov na zubaté skalné masívy, či zelené lúky 

- na ktorých sa pasie stádo oviec, nemôžete vynechať zaujímavú 

prechádzku po náučnom chodníku, počas ktorej sa vám naskyt-

ne nielen výhľad na nádhernú scenériu okolitých dolín, posiatych 

zmiešanými lesmi, voňavými lúkami, ale aj pohľad na kamennú 

trinásťmetrovú Gotickú bránu, Kamenný hríb, možnosť návšte-

vy jaskyne Šarkania diera, či možnosť prekonania pomocou že-

lezných rebríkov a kovových kruhov - zložitejšie úseky trasy. Od-

menou za vaše úsilie bude návšteva obranného hradu Súľov 

(kedysi nazývaného aj Roháč - podľa neďalekého vrchu), z kto-

rého dnes ostali už len ruiny muriva, nalepené na skalách… Kaž-

dopádne - už samotný vchod do priestorov horného hradu - cez 

úzku kamennú štrbinu, za pomoci železných kruhov, či to, ako sa 

po kamennom schodišti a diery v murive (cez ktorú sa dokonca 

Lokalita Sú ovských skál je ideálnym 
miestom na detoxikáciu duše. Poh ady na zubaté 
skalné masívy, i zelené lúky alebo hrad Sú ov.

Súľovské skaly

Hrad SúľovHrad Bystrica
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pohodlne prepchal aj autor textu…) dostane-

te pomocou železného rebríka až na najvyšší 

priestor hradu, kde kedysi bola veža rozhľad-

ne - stojí za to. Ostanete opantaní fascinujú-

cim výhľadom nielen do doliny - na dedinku 

Súľov, na skaly a neďaleký Roháč, ale aj na ši-

roké okolie, ohraničené Martinskými hoľami, 

Malým a Veľkým Manínom či Javorníkmi…

Renesančná perla
Zo Súľova sa presúvame desať kilometrov 

severnejšie, na pravý breh Váhu do Bytčian-

skej doliny. V nej sa nachádza nielen mesto 

Bytča, ale aj ďalší cieľ našej cesty - Bytčian-
sky zámok. Pokojne o ňom môžeme hovoriť 

ako o renesančnom skvoste Považia, ku ktoré-

mu patria aj priľahlé budovy, medzi ktorými 

sa vyníma zrekonštruovaný 

tzv. Sobášny palác s výraznou sgra-

fi tovou výzdobou okolo okien - ktorý dal po-

staviť uhorský palatín Juraj Thurzo. Žiaľ, to sa 

už nedá povedať o samotnom kaštieli, v kto-

rom sa nachádza Štátny oblastný archív, pat-

riaci rezortu vnútra a podobne ako samotný 

rezort je rokmi a nedostatkom fi nancií devas-

tovaný aj objekt kaštieľa. Najmä pokiaľ ide 

o vzhľad a stav štvorkrídlového exteriéru pa-

láca, jeho arkádového nádvoria či šesťposcho-

dovej veže.

Zbojníci a prisluhovači
Zaujímavosťou zámku je, že práve v ňom si 

vojenčinu „odkrúcal“ začiatkom 18. storočia 

neskorší zbojník a jediný ideologicky neškod-

ný doživotný slovenský národný hrdina, ideál 

a vzor - Juraj Jánošík. Práve v priestoroch toh-

to renesančného skvostu sa zoznámil s tu väz-

neným Kysučanom - zbojníkom Tomášom 

Uhorčíkom, ktorý ho mal v Bytči aj nahovoriť 

na zboj. A keby len to…

Na Bytčianskom zámku sa konal aj súd 

s Dorou, Ilonou a s Fickom, pomocníkmi ďal-

šej našej významnej osobnosti - krvavej čach-

tickej grófky a nositeľky zápisu v Guinnesso-

vej knihe rekordov - Alžbety Bathory. Tí - na 

rozdiel od svojej panej - boli odsúdení na trest 

smrti… Poučení históriou a vedomí si skutoč-

nosti, že tak ako sa nedá získať večná mladosť 

z krvi panien a tiež, že každé zlodejstvo a pri-

sluhovačstvo si raz vyberie svoju krutú daň, 

opúšťame Bytču a smerujeme ďalej na Pova-

žie. Čakajú na nás nielen ďalšie zážitky, ale 

najmä hrady Lietava, Strečno, Varín či Buda-

tínsky zámok… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Simona Plesecká, 

Tomáš Hudcovič, Peter Škorňa

sa vyníma zrekonštruovaný 

tzv. Sobášny palác s výraznou sgra-

fitovou výzdobou okolo okien - ktorý dal po-

BRATISLAVA

SÚĽOVSKÉ SKALY

BYTČIANSKY ZÁMOK

HRAD VRŠATEC

TRENČÍN

HRAD LEDNICA

Trasa
BRATISLAVA - TRENČÍN - VRŠATSKÉ 

PODHRADIE - LEDNICA - POVAŽSKÉ 

PODHRADIE - MANÍNSKA TIESŇAVA - 

SÚĽOV - BYTČA

Hrad Vršatec
GPS: N49°3‘52‘‘ E18°9‘12‘‘

Hrad Lednica
GPS: N49°7‘0‘‘ E18°13‘0‘‘

Hrad Bystrica
GPS: N49°7‘1‘‘ E18°26‘54‘‘

Súľovský hrad
GPS: N49°9‘53‘‘ E18°35‘17‘‘

Bytčiansky zámok
GPS: N49°13‘14‘‘ E18°33‘33‘‘

POVAŽIE – 3. časť

Renesančný Bytčiansky zámok
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D
nes pokračujeme v spoznávaní šumivých vín 

ďalšou kapitolou. Zaujímalo nás, do akých 

kalichov sa má šumivé víno nalievať, aké sú 

základné druhy pohárov (kalichov) na šumivé 

vína, ako aj to, ako sa má sekt, cava či cham-

pagne správne nalievať a ako správne držať kalich. „Na šu-

mivé vína sa najčastejšie používa kalich, ktorý nazývame 

fl auta. Je pravda, že v minulosti od druhej polovice 18. sto-

ročia do tridsiatych rokov minulého sa používali k sladším 

sektom širšie poháre miskovitého tvaru, označované aj ako 

„coupe“, ktoré navrhli kalich v podobe akejsi misky v tva-

re trojuholníka - o ktorom sa hovorí, že kopíruje tvar prsní-

ka Márie Antoinetty. Tým, že sa od 30. rokov minulého sto-

ročia začali vo zvýšenej miere vyrábať suchšie sekty, začali 

sa používať aj nové poháre kalichy - štíhlejšie a vyššie fl au-

ty,“ vysvetľuje tvar pohárov na šumivé vína someliér. V sú-

časnosti sa používajú kalichy aj v tvare tulipánu, ktoré nie 

sú tak striktne úzke ako fl auty. To, že sa pohár na šumi-

vé víno pri svojom vrchole zužuje, vysvetľuje Rastislav Šu-

ták potrebou zachytenia čo najväčšej koncentrácie aroma-

V uplynulej časti nám Rastislav 
Šuták, špičkový profesionálny 
someliér spoločnosti Corner & 
Co., donedávna pôsobiaci 
v bratislavskom hoteli Kempinski, 
vysvetlil, aké jedlá idú k akým 
šumivým vínam a aká má byť 
optimálna teplota šumivých vín.

UDIA A ŠTÝL
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tických látok práve v tomto bode pohára. V takomto pohári 

kvalitné šumivé vína - vyrobené za účelom vyzrievania - sa 

pekne otvárajú. Následne, na spodnej časti „kalicha“ vytvo-

rená priehlbinka slúži na to, aby perlenie, ktoré tam vzniká, 

vychádzalo z jedného bodu. Čím je teda priehlbinka v pohá-

ri menšia, tým je perlenie širšie…

Pitie a nalievanie
Ako následne vysvetľuje someliér, šumivé víno by sa malo 

nalievať do prvej tretiny pohára kalicha, aby v ňom ostal aj 

priestor na jeho „otvorenie“. Zároveň zdôrazňuje, že pri šu-

mivých vínach s kalichom nekrúžime, pretože hrozí, že do-

staneme pomerne vysoký atak bubliniek. Prvá fáza pitia šu-

mivého vína by mala byť pokojná a až pri druhom alebo 

treťom napití môžeme decentne s pohárom zakrúžiť. Záro-

veň sa odporúča piť pomalšie s postupným vychutnávaním. 

Podľa slov Rastislava Šutáka: „Kalichy, ktoré sa rozhodne-

me používať na pitie, by mali byť suché, čisté a mali by mať 

izbovú teplotu. „Veľké“ a veľmi kvalitné šumivé vína mô-

žeme pred podávaním dať aj do karafy, určenej na šumivé 

vína a až následne z nej do pohárov. Šumivé víno do kara-

fy by však mal dávať len človek, ktorý to víno pozná natoľko 

dobre, že vie, že mu tá dekantácia neuškodí. Bežný spotre-

biteľ by mal teda radšej podávať šumivé víno z fľaše…“ Zá-

roveň vysvetľuje, že správny uhol otvárania šumivého vína 

je 45 stupňov, aby sa znížil tlak. Zátka (košík resp. agrafa) sa 

zvyčajne otvára na 6-krát, pričom sa s fľašou - nie so zátkou - 

aj toľkokrát zatočí. Následne sa víno nalieva do pohára, kto-

rý je smerovaný kolmo k fľaši.

Kedy a s čím
V súvislosti s ideálnym načasovaním pitia šumivého vína 

platí, že ide o ideálny aperitív, pretože po ňom môžeme piť 

celú paletu vín, pričom k šumivému vínu sa dá vrátiť aj úpl-

ne na záver. Každopádne, nemalo by sa miešať s alkoholom 

a piť „na Rusa“ - teda miešať so všetkým tekutým, čo je na 

stole… „Ideálne je piť šumivé víno samostatne,“ zdôrazňuje 

someliér a dodáva, že na jeho báze vzniklo aj množstvo vy-

nikajúcich kokteilov. Vzťah vína a jedla majú najvycibrenej-

ší Taliani a Francúzi. V oboch krajinách je gastronómia na 

vysokej úrovni, dedí sa z generácie na generáciu a svojím 

spôsobom formuje aj kultúru - a nielen tú gurmánsku (na 

rozdiel od Slovenska). Podľa slov someliéra: „K dobrému 

champagne môže patriť napr. aj kvalitný kaviár, pretože má 

špecifi ckú chuť a nie veľa vín - aj šumivých - dokáže s ním 

harmonizovať. Výborné sú k šumivému vínu aj sušené šun-

ky ako napr. španielska Jamón Serrano, Iberico, francúzske 

a talianske Prosciutto. Ich zvýšený obsah tuku šumivé vína 

redukujú. Okrem šuniek by som rád spomenul ešte aj ustri-

ce či bielu čokoládu.“ A čo jahody, ktoré sa najmä v našich 

končinách zvyknú dávať do šumivých vín? pýtame sa Rasti-

slava Šutáka. „Tie nie. Hodia sa k staršiemu Merlotu z Bor-

deaux alebo Čile, no nie k šumivým vínam.“

Aké zásady platia pri pití a skladovaní červené-

ho, bieleho a ružového vína, z akých pohárov sa 

pijú, to sa dočítate v nasledujúcich vydaniach ma-

gazínu Hviezdy ciest…

Text: Peter Škorňa; Foto: BohumilŠálek
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K dobrému champagne môže patri  
napr. aj kvalitný kaviár, pretože má 

špecifickú chu  a nie ve a vín - aj 
šumivých - dokáže s ním harmonizova .
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Hovorí sa, že to najlepšie prichádza nakoniec. V prípade našich 
potuliek po slovenskej časti Tokaja sa to pri návšteve vinárskej firmy 
TOKAJ MACIK WINERY len potvrdilo...
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Tokaj
krá ovstvo 
slnka a cibéb 

3. as

UDIA A ŠTÝL

Hovorí sa, že to naj
potuliek po sloven
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R
odinným vinárstvom nás sprevádza Juraj Ma-

cik ml., predstaviteľ štvrtej generácie vinárskej dy-

nastie. Jej prvé dve generácie pestovali hrozno a vy-

rábali z neho víno v Sobranskom vinohradníckom 

rajóne - v obci Choňkovce a Tibava, Tam siaha-

jú aj korene Jara Macika staršieho, ktorý spolu s manželkou Má-

riou a najmladšou generáciou - synom Jurajom a dcérou Micha-

elou v dedinke Malá Tŕňa obhospodarujú a obnovujú vlastné 

vinohrady, na ktorých pestujú tradičné tokajské odrody. A aby ne-

dochádzalo v rodine k napätiu, majú to v rámci ich fi rmy aj spra-

vodlivo rozdelené. Jaroslav starší - kedysi generálny riaditeľ štát-

neho podniku Tokaj, sa dnes venuje vinohradom, ich pestovaniu, 

rozširovaniu a kultivovaniu. Manželka Mária - kedysi šéfka labo-

ratória a kvality, si časom založila distribučnú fi rmu, neskôr robila 

v rodinnej fi rme enologičku a dnes má na starosti fi nancie a admi-

nistratívu. Jaroslav mladší - po skončení štúdia riadenia podni-

ku a obchodu na americkej univerzite vo fi rme riadi výrobu vína, 

dohliada nad jeho kvalitou a riadi obchod. Jaroslavova manžel-

ka Erika sa stará o akcie pre privátnu a korporátnu klientelu, ria-

di rodinný penzión s reštauráciou, ako aj aktivity spojené s vínnou 

turistikou. Do vinárstva prichádza už aj Jaroslavova sestra Michae-

la, ktorá sa doposiaľ venovala projektu Tokajskej vínnej cesty. Ako 

dodáva Jaro Macik mladší: „Hoci sme v našom rodinnom vinár-

stve vedľa seba dve generácie, nemáme s tým najmenší problém. 

Navzájom sa ťaháme, dopĺňame a motivujeme - starší nás korigu-

jú, my mladší sa snažíme inšpirovať a „modernizovať“ - najmä ich 

pohľad na marketing a nové trendy výroby vín.“

Prioritou - kvalita
Rozprávame sa o Tokaji a o víne, ktoré sa v tomto kraji vyrá-

ba. Nedá mi a pýtam sa, čím je rodinné vinárstvo Macík iné, v po-

rovnaní s ostatnými „tokajskými susedmi“ na slovenskej strane… 

„Potrpíme si na maximálnu kvalitu. Uznávam, že to možno hovo-
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rí každý, ale v našom prípade je to opodstatnené. Neženieme sa za 

množstvom viníc, štatistikami, ziskami z vyprodukovaného vína, 

ale s o to väčšou precíznosťou sa snažíme garantovať známu „Ma-

cikovskú“ prémiovú kvalitu. Viete, renomé a kvalitné meno sa bu-

dujú veľmi pomaly a veľmi ťažko, avšak až prirýchlo sa o ne dá 

prísť. A to my nedopustíme,“ vysvetľuje Jaroslav Macik ml. a do-

dáva, že aj preto sa ich víno len ťažko nájde na regáloch supermar-

ketov a bežných reštaurácií. „Víno dodávame do starostlivo vy-

beraných hotelov, reštaurácií a vínoték. Sme radi, že ľudia, ktorí 

od nás kupujú naše výrobky, majú pre víno vášeň. Uprednostňu-

jeme stabilnú klientelu, medzi ktorou máme aj takých partnerov, 

s ktorými obchodujeme už dvadsať rokov“. Zrejme aj preto nie 

je náhodou, že dnes TOKAJ MACIK WINERY patrí medzi elit-

né slovenské vinárstva, s vášňou nielen pre tradície, ale aj inovácie 

v spracovávaní hrozna a vo výrobe následných produktov. Nepre-

kvapí ani fakt, že Macikovci sú trojnásobnými držiteľmi prestíž-

neho ocenenia Vinárstvo roka na Slovensku (2009, 2010 a 2011), 

trojnásobnými držiteľmi ocenenia Víno roka (2012, 2014, 2015) 

medzi tokajskými vínami a ako jediní slovenskí výrobcovia tokaj-

ského vína sa dostali do prestížneho rebríčka 100 najlepších tokaj-

ských vín, vďaka čomu sú akceptovaní aj maďarskými vinármi. 

A to je už čo povedať…

Odkaz tradície
Macikovci sa nevenujú len tradičnej - klasickej výrobe tokaj-

ských výberových vín. Uvedomujú si, že ak chcú preraziť nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí, musia byť inovatívni a to nielen 

z hľadiska dizajnu a vizuálnej komunikácie, ale aj z hľadiska mo-

dernosti a obľúbenosti svojich produktov. Aj preto má v ich ponu-

ke svoje zaslúžené miesto okrem moderných suchých sviežich vín 

aj jeden unikát - prvé slovenské tokajské pivo TOKAJ IPA.

Tokajské perly
U Macikovcov ročne vyrobia približne 200 000 litrov vína, pri-

čom hrozno pestujú vo vlastných vinohradoch. Ich plocha by ne-

mala do budúcna prekročiť rozlohu 60 ha. A čo ich široko-ďaleko 

známe a vychvaľované značky vín? Z jednotlivých druhov svo-

jich vín dáva Jaroslav Macik mladší do pozornosti kolekciu mo-

derných vín MONO, v rámci ktorej sú obsiahnuté jedinečné vína 

vždy jednej odrody z jedného vinohradu - v modernom, jedno-

farebnom, monochromatickom dizajne. Akousi prémiovou ko-

lekciou je BOTRIS LATE HARVEST. Ide o úspešné cuvée, 

vyrobené predovšetkým na export prestížnych reštaurácií v zá-

padnej Európe, z ktorých mnohé boli ocenené michelinovskými 

hviezdami. Kostru rodinnej produkcie zastupuje kolekcia TOKAJ 

GRAND, či kolekcia AXIS, ktorá je pre svoju ľahkosť a vyváže-

nosť určená hlavne pre gastronómiu. Nechýba ani klasika, v po-

daní ťažších - pre Tokaj typických sladkých samorodých a výbero-

vých vín a ani moderný a odvážny koncept perlivých veľmi živých 

a vyvážených vín STILL & FIZZ. „Z celkovej našej produkcie sa 

nám darí až 30 % vyvážať do 15 krajín v zahraničí, približne 20 % 

distribuujeme po Slovensku a polovicu produkcie spotrebujeme 

a predáme u nás v regióne,“ rozhovorí sa Jaroslav a zároveň dodá-

va: „Žiaľ, boríme sa - podobne ako aj ostatní podnikatelia v oblas-

ti pestovania hrozna a poľnohospodárstva aj s problémom, že ne-

máme dostatok zamestnancov. Ľuďom sa na Slovensku už nechce 

veľmi manuálne robiť. Radšej žijú na sociálnej podpore. Niektorí 

vinohradníci to riešia tým, že zamestnávajú Ukrajincov, či iných. 

My síce zatiaľ nie, ale ktovie, čo bude v budúcnosti…“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Michaela Maciková, archív 
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Viac fotografií a celý neskrátený rozsiahly rozhovor aj 
o špeciálnom - v strednej Európe jedine nom experimente, 
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
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S
tojíte za Občianskym združením Za zdravší ži-
vot a aj za jeho ťažiskovým projektom Zdra-
vý chrbátik. Zaujímalo by ma, čo vás vied-
lo k tomu, aby ste pozornosť sústredili práve 
týmto smerom?

- Problematikou chrbtíc sa zaoberám už niekoľko rokov. 

Začínal som ako všeobecný chirurg, neskôr som prešiel na 

neurochirurgiu a tu som sa začal špecializovať práve na ob-

lasť neurochirurgie, venujúcej sa predovšetkým chrbticiam. 

Spomínané aktivity vznikli do určitej miery spontánne, vďa-

ka entuziazmu a snahe urobiť niečo pre pacientov. Sme špe-

ciálne zameraní na chrbtice, disponujeme kompletným 

vybavením, pomocou ktorého môžeme robiť modernú mi-

niinvazívnu spondylochirurgiu či neurochirurgiu aj pomo-

cou špeciálneho ramena s CT, ktoré je na Slovensku jediné. 

O vážnosti situácie hovorí aj fakt, že cez našu ambulanciu 

v rámci predoperačných alebo pooperačných vyšetrení me-

sačne „prejde“ až 1 000 pacientov.

To zďaleka nie je malé číslo. Ale to asi nie je vrátane vy-
šetrení v rámci vášho projektu…

- Pokiaľ si uvedomíte, že len v ambulancii vyšetríme roč-

ne vyše 10 000 ľudí z celého Slovenska a k tomu ich ešte pri-

bližne 1 300 zoperujeme, zistíte, že nie je možné - z kapacit-

ných a ani fyzických dôvodov - vyšetriť a riešiť ďalšie tisíce 

Súčasný spôsob života nekomplikuje život len dospelým, 
ale čoraz častejšie si vyberá svoju daň aj na najmladšej generácii. 

O tom, aké neskoršie následky môže mať zanedbaná 
zdravotná starostlivosť v detstve a čo proti tomu možno 

podniknúť, sme sa porozprávali s prednostom Neurochirurgickej 
kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice SNP - FN Ružomberok - 

doc. MUDr. Róbertom Rusnákom, PhD. ...

AUTOMOBILY & TECHNIKA
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Bludný kruh 
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prevencie
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detí, ktoré majú problémy, alebo len podozrenia na problémy 

s chrbticou. Nakoniec - keď sme rozbehli naše združenie, kto-

rého úlohou bolo pomáhať ľuďom s ochorením chrbtice, sa 

nám na našu stránku zaregistrovalo počas prvých 5 týždňov 

3 500 ľudí z celého Slovenska! Vtedy sme zistili, že to bude-

me musieť celé uchopiť aj z hľadiska preventívnej výchovy - 

a to najmä u detí.

Akú prevenciu máte na mysli?
- Spolu s kolegyňami Mgr. Zuzanou Hrčkovou a fyziotera-

peutkou Mgr. Marínou Srpoňovou sme vytvorili nenáročný 

cvičebno-rehabilitačný program, pomocou ktorého sa dá hra-

vou a pozitívnou formou nenásilne a hlavne nenápadne za-

merať na posilnenie detských chrbtíc. Zároveň máme ambí-

ciu naštartovať u detí aj prirodzenú chuť cvičiť.

Je vami spomínaný preventívny program zameraný na 
mládež ako takú, alebo ste si vybrali špecifickejšiu ve-
kovú kategóriu a ak áno - prečo?

- Najväčší rast a najdominantnejšia progresia na chrbtici je 

u detí vo veku medzi 6. - 10. rokom. Vtedy chrbtica prechá-

dza najväčšou záťažou - deti prechádzajú z predškolského po-

hybového obdobia, do statickej polohy niekoľkohodinového 

zafi xovaného sedenia v škole, neskôr sedenia nad domácimi 

úlohami, nosenia ťažkej tašky, až po sedenie pri mobile, TV 

a pri rôznych počítačových hrách. Práve tu ich chrbtica pre-

chádza doslova stresujúcou deformačnou záťažou. A to všet-

ko na úkor pohybu. Kdesi som čítal, že pred rokom 1989 kaž-

dý - najmä mladý človek u nás denne prešiel v priemere 6 až 

8 km. Dnes sú to možno desiatky metrov… a aj to maximál-

ne. Úplne sa stratil moment hrania sa detí vybíjanú s loptou, 

zmizlo lozenie po stromoch, behanie za loptou. Vymizol pri-

rodzený pohyb. To bol aj dôvod, prečo sme sa vo svojom pro-

jekte zamerali na deti v predškolskom veku a deti na prvom 

stupni základných škôl.

Rozhodli o výbere danej vekovej kategórie aj nejaké 
exaktné výsledky?

- Samozrejme, v súčasnosti - po štyroch rokoch od spustenia 

- je v rámci nášho projektu - najmä vďaka nadšeniu súkrom-

ných sponzorov a darcov - zapojených už vyše 500 škôl zo 16 

okresov Slovenska. Po vyšetrení vyše 3 000 detí priamo v ško-

lách sme zistili alarmujúce čísla: približne 30 % detí - predovšet-

kým z vidieka - nemá žiadne problémy s chrbticou, 30 % detí 

má mierne chyby v držaní tela, 30 % detí má vážne choroby 

v súvislosti s držaním tela a 10 % detí má ťažké deformity (ako 

napr. skolióza a pod.)! Pokiaľ si uvedomíte, že ročne nastúpi 

do školy približne 53 000 prváčikov, tak vyše 5 300 ich má zá-

važne deformovanú chrbticu! To s pribúdajúcimi rokmi napre-

duje a vo veku 18 rokov má až 40 % mladých ľudí problémy so 

zmeneným postavením lopatiek, ramien, panvy, so skoliózou, 

či inými deformitami chrbtice - spôsobujúcimi následné - často 

neznesiteľné chronické - bolesti.

Podrobnejšie informácie o projekte a cvikoch zis-

títe na www.zdravachrbtica.sk 

Text: Peter Škorňa; Foto: autor
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Viac fotografií a celý neskrátený rozsiahly rozhovor aj 
o špeciálnom - v strednej Európe jedine nom experimente, 
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.
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K
to hľadá, nájde
V roku 2015, na prestížnom svetovom 

veľtrhu drahých kameňov v Las Vegas, di-

zajnérov z Briliantu na prvý pohľad oslo-

vili kamene s netradičným pastelovým 

ružovým odtieňom, ideálnym na kolekciu šperkov pre vý-

znamné príležitosti. Išlo o drahokam morganit, ktorý na 

trhu nie je dlho. Takmer okamžite sa k jednotlivým ka-

meňom začali kreovať na mieru ušité vzory tak, aby čo 

najviac vynikla ich čistota a unikátna farba.

Odvážnemu šťastie praje
V máji 2015 vzniklo 6 uvádzacích modelov, zväčša výraz-

nejších prsteňov, ktoré boli zaradené už do existujúcej 

kolekcie Colorful Collection. Ostalo len čakať na reakciu 

zákazníkov, či ich nové šperky oslovia, alebo budú mu-

sieť dizajnéri hľadať novú cestu. Reakcia nenechala na 

seba dlho čakať. Vyrobené šperky sa v krátkom čase úpl-

ne vypredali - zaujali nielen stálych zákazníkov, ale mor-

ganity vo výkladoch prilákali aj nových, ktorých oslovil 

netradičný drahokam, ktorý nikde inde dovtedy nenašli.

Nie je na čo čakať
Okamžite bolo treba zaobstarať nové drahokamy s dôra-

zom na krásu a farebnosť.

V hľadáčiku boli kamene s pastelovou ružovou farbou, 

ktorá vyniká na bielom zlate a v kombinácii s diamantmi 

pôsobí priam luxusne. Nájsť vhodnú surovinu však nie 

Byť lídrom a určovať trendy je náročné. Nikdy s určitosťou 
neviete, či je vaša cesta správna a či nakoniec prinesie 
očakávané výsledky. No o to lepší pocit príde, keď sa 
myšlienka pretaví do reálneho produktu, ktorý osvieži ponuku 
a osloví zákazníkov. Podobný úspech zaznamenal aj slovenský 
klenotnícky dom Briliant, ktorý tento rok rozšíril svoju ponuku 
o novú úspešnú kolekciu Morganit Collection.

PR LÁNOK
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TRENDY
Ako sa rodia
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je vždy jednoduché, treba brať do úvahy správny výbrus, 

príjemnú farbu a následne treba vymyslieť šperky, do 

ktorých sadne morganit ako uliaty.

Nový trend je na svete
Našťastie sa vhodné drahokamy podarilo nájsť a maj-

strovské ruky klenotníkov ich osadili do šperkov, ktoré si 

svojou nevtieravou farbou a nadčasovým vzhľadom doká-

žu získať azda každú ženu. V máji tohto roku bola vytvo-

rená a na trh uvedená nová kolekcia dámskych šperkov 

Morganit Collection, kde je možné okrem výraznejších 

prsteňov nájsť aj nežné náušnice či romantické prívesky. 

Briliant teda opäť úspešne priniesol na slovenský trh no-

vinku, ktorá si získala srdcia zákazníkov. 
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Nová ik medzi drahokamami

Náušnice SWEETIE ružové zlato, morganity, diamanty, 820 €
Prsteň BALLOONS ružové zlato, morganity, diamanty, 935 €
Prívesok AXIOM ružové zlato, morganity, diamanty, 479 €

Morganit, známy tiež ako ružový beryl, je pomerne 

nový drahokam. Objavený bol až v roku 1910 na 

Madagaskare a svoje meno dostal po významnom 

bankárovi a klenotníckom nadšencovi J. P. Morga-

novi. Patrí do rovnakej skupiny drahokamov ako 

smaragd a akvamarín, no jeho výskyt v prírode je 

vzácnejší (v porovnaní napríklad s akvamarínom). 

Doterajšia pozornosť klenotníckych domov sa totiž 

sústredila skôr na akvamarín či smaragd a morga-

nit sa tak neprávom dostal do úzadia. Dnes sa jeho 

krása naplno prebudila a zákazníkov oslovuje pre-

dovšetkým svojou oku lahodiacou farbou, ktorá je 

výsledkom prítomnosti mangánu. Farebné spek-

trum morganitu je skutočne široké - od pastelovej 

ružovej až po sviežu broskyňovú a najviac vynikne 

v šperkoch z ružového zlata, s ktorými krásne fa-

rebne ladí.
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ka AMGPeňaženk
cie číslo: B6 695 2988Objednávac

Cena: 99 € s DPH130,9

Život každého z nás sa skladá z takého 
množstva na prvý pohľad zanedbateľných
maličkostí, až si dostatočne 
neuvedomujeme, že práve vďaka nim 
dostávame kompaktný celok.

SVET MERCEDESU

54 

Užito né drobnosti

A práve drobnosti dokážu 

vkusne zvýrazniť prestíž, moder-

nosť, štýlovosť  a eleganciu ktoré 

môžeme priradiť najnovšej kolek-

cii prestížnej značky Mercedes-

-Benz. Tej, ktorej celú jesennú 

škálu si môžete detailnejšie po-

zrieť aj na webovej adrese

eshop.mercedes-benz.sk... 

Text: Samuel Consulting Group; 

Foto: Daimler AG

Bunda AMG
Veľkosti S – XXL

Objednávacie číslo: 
B6 695 7495-99

Cena: 201,58 € s DPH

Šnúrka na krk AMG
Objednávacie číslo: B6 695 3852

Cena: 20,10 € s DPH

Polo tričko AMG
Veľkosti S – XXL

Objednávacie číslo: B6 695 7490-94
Cena: 70,49 € s DPH

Puzdro na telefón iPhone® 6/6S
Objednávacie číslo: B6 695 2987
Cena: 90,66 € s DPH

Taška AMG „Business“
Objednávacie číslo: B6 695 2986
Cena: 504,10 € s DPH
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Tá 
súčasná je „hipsterská“- s potetovaným 

mužom s cigaretou. Phantom Gold má 

však na krabici stoličku Ľudovíta XIV., 

zlatú a fi alovú farbu, černošku so zla-

tou retiazkou a geparda. Symbolizuje 

viac luxus ako modernu. A zároveň naznačuje, že je nepochybne 

technologickou šelmou.

Rozhodujúce však je, že to moderné zostalo zachované. 

Technológie, ktoré poznáme z predošlých modelov Phan-

tom, ako 24-zónový multiroom, Wi-Fi pripojenie, alebo 

pripojenie cez optiku, nájdeme aj v „zlatom“ Phantome, 

rovnako ako Deezer, či Tidal. K dispozícii je aj možnosť ul-

travýkonného domáceho kina, hoci pri tomto výkone ozvu-

číte aj celkom slušnú koncertnú sálu.

Phantom Gold má v genetike tie najlepšie technológie Devia-

let, ako SAM, ale aj unikátnu, dokonca vylepšenú technológiu 

ADH (Analog Digital Hybrid).

Na výkone 4 500 W je pozoruhodné, že Phantom Gold ho 

dosiahne prakticky pri nulovom skreslení a extrémnom odstu-

pe signál/šum v rovnakých kompaktných rozmeroch, ako pri 

predchádzajúcich modeloch – 253x255x343 mm a pri rovna-

kej hmotnosti 11 kg. Nepochopiteľný frekvenčný ohlas 14 Hz až 

27 kHz, len dokazuje, že vývojári Devialetu azda objavili kameň 

mudrcov. Na zlato nepremenili olovo, ale audiotechniku.

Dizajn Phantomu Gold ho predurčuje do interiérov preferu-

júcich bielu, ale aj tmavšiu farbu, kde môže kontrastne zažiariť, 

alebo nenápadne ladiť, no doma bude aj v miestnosti v štýle Ľu-

dovíta XIV. Aj samotní zakladatelia fi rmy pochádzajú z Versail-

les a práve odkaz tohto nádherného zámku zakódovali do novej 

veľkolepej verzie Phantomu. Vytvorili tak koncentrovaný luxus 

so silným posolstvom.

Okrem pôžitkárov a dizajnérov si nájde priaznivcov aj medzi 

milovníkmi čistého Hi-Fi zvuku a audiofi lmov, ktorí ocenia do-

konalý domáci koncert. Len treba overiť, či susedia naozaj od-

cestovali do bezpečnej vzdialenosti, hoci aj do Versailles.

Cena novinky je 2 599 €, čo je pri úspechu a cenách modelov 

Phantom a Silver Phantom adekvátna úroveň. 

Text a foto: BIS AUDIO

Devialet zamieril vysoko a zároveň 
do segmentu, kde nemá žiadnu 
konkurenciu. Ukázal, že hranice 
preňho neplatia a dá sa ísť ešte 

vyššie. Jeho nový Phantom Gold 
má výkon neuveriteľných 

4 500 W.  Oproti svojim „slabším“ 
súrodencom má zmenený 

bočný kryt z ružového zlata, ako 
aj dizajn krabice. 

PR
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Devialet Phantom Gold
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McIntosh MA8000

K životu jednoducho potrebujem
dokonalý zvuk...

Peter Lipa

www.bisaudio.sk Vajnorská 98/E, Bratislava    OC Europa, Banská Bystrica    Požiarnicka 4, Košice

videoprehliadka
našej predajne tu
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Klubové stretnutie majiteľov 
a priaznivcov vozidiel Mercedes-

-Benz získava čoraz viac na popu-
larite. Najlepšie sa to odzrkadlilo 

na už deviatom ročníku Mercedes-
-Benz Tour, ktorý sa v dňoch 

16. až 18. septembra uskutočnil 
na strednom Slovensku.

58 

„Historicko-banská“ 
Mercedes-Benz Tour

SVET MERCEDESU

Už 
samotný začiatok bol hviezdny - orga-

nizátori, ako aj účastníci zrazu si to-

tiž rozložili svoj „základný tábor“ v Du-

dinciach, v hoteli Hviezda. Tu si po 

príchode a akreditácii v rámci aklimati-

zácie doplnili chýbajúce sily pri hre minigolfu, bowlingu či pláva-

ní v bazéne…

Stúpajúce renomé
Profesionálna práca organizačného tímu ľudí okolo Jána No-

votného dokázala v priebehu posledných rokov urobiť z Merce-
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des-Benz Tour podujatie, ktoré má svoje nespochybniteľné - čo-

raz väčšie renomé. To dokazujú aj samotné počty účastníkov: do 

Dudiniec prišlo až 104 vozidiel značky Mercedes-Benz - bez roz-

dielu veku a objemu motora, a s nimi rekordných 209 účastní-

kov - nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento rok medzi 

účastníkmi nechýbala ani hviezdna omladina, ktorej prím udá-

vala už deväťmesačná slečna, čo len potvrdzuje fakt, že podujatie 

nie je len stretnutím majiteľov vozidiel, ale si získava čoraz viac 

srdcia aj ich rodinných príslušníkov. Potešiteľným faktom je aj 

postupný nárast počtu ženských posádok vozidiel.

Z kúpeľov - do kláštora
Nielen sobotné ráno, ale aj takmer celá 130-kilometrová súťaž-

ná časť Mercedes-Benz Tour prebiehala za asistencie dažďových 

kvapiek. Presne o deviatej hodine - tak ako velí mercedesácka tra-

dícia, odštartoval prezident Mercedes-Benz Clubu Franz Graf 

Strachwitz prvú posádku, po ktorej v minútových intervaloch vy-

razilo na trať ďalších 103 súťažiacich - v ústrety svojej prvej zastáv-

ke. Tou sa stal pôvodne benediktínsky (neskôr premonštrátsky) 

kláštor prestavaný na pevnosť v Bzovíku. Z jeho ruín pokračovala 

trasa popri kaštieli Ostrolúckych v Ostrej Lúke - až do historickej 

stredovekej Kremnice, v ktorej sa ťažilo zlato už od 11. storočia. 

Príchod vyše stovky vozidiel na štvorcové Štefánikovo námestie, 

obkolesené vencom gotických meštianskych kamenných domov, 

ktorému tróni monumentálny barokový Morový stĺp Svätej Tro-

jice, spôsobil mierny rozruch. Po návšteve mincovne, ktorá je jed-

ným z najstarších nepretržite vyrábajúcich podnikov na svete, či 

Mestského hradu s najstaršou pamiatkou – románskou rotundou 

z 13. storočia a gotickým kostolom sv. Kataríny z 15. storočia, po-

kračovala Tour do ďalšieho stredovekého banského mesta, zapí-

saného aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO 

- Banskej Štiavnice. V nej - na Námestí Svätej Trojice s baroko-

vým súsoším Svätej Trojice uprostred, bol aj cieľ súťažnej časti, po 

prejdení ktorého nielenže prestalo pršať, ale nasledoval aj voľný 

program - spestrený rozhovormi, posedením pri káve, či pri pre-

hliadke centra starého mesta.
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Samé superlatívy
„Usmoklená“ sobota vyvrcholila v ho-

teli Hviezda večerným vyhodnocovaním 

tých najlepších. Ako tradične, pri prebera-

ní cien si prišli na svoje aj milovníci striebor-

nej hviezdy spoza rieky Moravy. Trojnásob-

ný víťaz Tour - Vít Študlar, ktorý prišiel až 

z Plzne, na vozidle Mercedes-Benz W 463 

si odniesol ocenenie za najvzdialenejšieho 

účastníka, Petr Čapek z Tábora - na vozidle 

Mercedes-Benz W210 320 E sa stal najrých-

lejším účastníkom Tour a Rostislav Sliva 

z Ostravy s Mercedesom W123 240TD zase 

najpomalším účastníkom Tour.

Najstarším vozidlom stretnutia bol Mercedes-Benz W 111 

z roku 1963, ktorého majiteľom je Jaroslav Švehla z Bratislavy. 

Organizátori ocenili ako najkrajšie vozidlo zrazu Mercedes-Benz 

250 SL Andreja Pučeka z Trenčianskych Teplíc. Prvenstvo medzi 

ženskými posádkami si do Piešťan odniesla Simona Drličková na 

vozidle Mercedes-Benz C 200 CDI, striebro Ľubomíra Šintalová 

z Ľubotíc na nádhernom Mercedese-Benz SLS 63 AMG a bronz 

pri svojej premiérovej účasti na tour Zora Kalousková z Viničné-

ho, súťažiaca na „Ferdinandovi“ - Mercedese-Benz W 123.

Oproti minulosti nastali zmeny v umiestnení aj v rámci hlav-

ných cien Mercedes-Benz Tour. Po troch rokoch nevyhral Vít 

Študlar, ale Eduard Drlička z Piešťan - na vozidle Mercedes-Benz 

200 W 110. Zrejme po ráznom dohovorení a „vyčistení žalúdka“ 

zo strany manželky Silvie, sa zástupca novinárskej obce Michal 

Bednár „vzmužil“ a minuloročné tretie miesto s vypätím všetkých 

síl pretavil - do striebornej medaily. Bron-

zové umiestnenie si vybojoval Prešovčan 

Martin Vaško s vozidlom Mercedes-Benz 

300 CE24 kabrio.

Pozvánka na jubileum
Tohtoročná stredoslovenská anabáza, 

vedúca Krupinskou kotlinou, Štiavnický-

mi a Kremnickými vrchmi, bola nadmie-

ru úspešná. Ako skonštatoval šéf orga-

nizačného tímu Ján Novotný, stala sa 

„dôstojnou pozvánkou na jubilejný desia-

ty ročník Mercedes-Benz Tour, ktorý sa 

o rok zrejme zrealizuje na západe Sloven-

ska“. Ako sme sa dozvedeli, je viac ako 

pravdepodobné, že si spanilú hviezdnu jazdu budú môcť vychut-

nať obdivovatelia legendárnej a prémiovej značky, akou Merce-

des-Benz je, aj v našom hlavnom meste. Ale, nepredbiehajme… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Pavol Hudcovič, Peter Škorňa
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N
ecelých 20 km smerom na juh od Viedne 

v dolnorakúskej obci Laxenburg - pri rieke 

Schwechat, sa v areáli Zámku Laxenburg, kto-

rý patril nielen  k obľúbeným letným sídlam 

panovníckeho rodu Habsburgovcov, ale bol aj 

častým miestom pobytu cisárovnej Alžbety Bavorskej - Sissi 

(tá tu o. i. strávila po honosnej svadbe s cisárom Františkom 

Jozefom I. aj svoje medové týždne), stretlo vyše 180 hviezd-

nych kabrioletov rôznych modelových radov, akými sú SL, 

SLK, SLC, či v prevedení AMG. Na stretnutí sa nezúčastnili 

len členovia rakúskeho SL Clubu, ale pozvanie prijali aj hos-

tia a priatelia klubu zo zahraničia, medzi ktorými nechýbali 

ani slovenskí zástupcovia.

V rámci stretnutia boli prítomným predstavené aj atrak-

tívne modely, ako najnovší Mercedes-Benz SLC, nová Trie-

da E, či nová Trieda S kabrio. Zaujímavosťou tohtoročného 

stretnutia bol príchod jedného účastníka stretnutia na svojom 

kabriolete aj s defektom. Aj to svedčí o tom, že neexistuje pre-

kážka, ktorá by dokázala zabrániť účasti milovníkom SL mo-

delov na ich ceste za jasne vytýčeným cieľom... 

Text: Peter Škorňa a Lubica Ďuríčková; Foto: Jozef Urban

Pravidelné stretnutie SL Club Austria sa tento rok dožilo „Kristových 
rokov“ a aj preto si svoje stretnutie uctilo o to dôstojnejšie...

Tridsiate tretie 
stretnutie SL Clubu

SVET MERCEDESU
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V
 závere leta a za prítomnosti nádherného počasia 

si mohol vďaka nabitému a rozmanitému progra-

mu každý zo zúčastnených prísť na svoje, a spo-

znať tak naživo nielen plejádu nových modelov vo-

zidiel značky Mercedes-Benz, ale hlavne zažiť na 

vlastnej koži ich kvality, inovácie či technologické jedinečnosti. 

V areáli letiska sa stretlo domáce zastúpenie Mercedes-Benz Slova-

kia s tímom nemeckej posádky Roadshow 2016, ktorá po Maďar-

sku a Slovinsku zavítala s konvojom automobilov - najnovších mo-

delov, ktoré boli rozdelené do piatich nadväzujúcich modulov - aj 

k nám. Zo Slovenska mieria ešte k chorvátskym zákazníkom.

Uvítanie hostí, úvodná prezentácia a rozprava, spojená s oboz-

námením sa s programom, prebehla v naaranžovanom sklene-

nom showroome. Zrak prítomných upútala vystavená, úplne nová 

Taký názov nieslo jedinečné podujatie, ktoré zabezpečilo 
za pomoci hviezdnych automobilov na letisku v Piešťanoch 

v dňoch 7. a 8. septembra vzrušujúcu atmosféru. 

SVET MERCEDESU
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Masterpieces 2016
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Trieda E desiatej generácie, ktorá dodala prenosnému interiéro-

vému dizajnu ešte pôvabnejší dojem. Pripravený program bol roz-

manitý, a aj preto nečudo, že sa účastníci s veľkým odhodlaním 

vybrali v luxusných vanoch Triedy V k jednotlivým stanovištiam - 

rozdeleným v priestoroch letiska.

Intelligent Drive
Podstatou prvého modulu boli značne zlepšené a úplne nové 

inteligentné asistenčné systémy vozidiel. Pochopiteľne, v hlavnej 

úlohe bola práve nová Trieda E, čiže najinteligentnejší biznis se-

dan, ktorého technologický pokrok a tie najmodernejšie bezpeč-

nostné systémy účastníkom sprvoti predstavil slovenský a násled-

ne na vlastnej koži odprezentoval nemecký inštruktor v praxi. Reč 

je o asistenčných systémoch, ktoré uľahčujú jazdu, a zároveň vý-

raznou mierou eliminujú krízové situácie, inými slovami, v prípa-

de neočakávaných situácií dokážu prevziať riadenie a úplne za-

medziť, respektíve zmierniť zrážku s chodcom, vozidlom či s inou 

prekážkou.

Safety Experience
V rámci druhého modulu si účastníci vyskúšali, ako reagovať 

a správne využiť bezpečnostné systémy. Pätica vybraných vozidiel 

sa postupne vybrala po pripravenej trati za účelom dosiahnuť po-

žadovanú rýchlosť a následne v čo najkratšom čase vozidlo zasta-

viť, respektíve v prípade vyšších rýchlostí sa počas brzdného ma-

névru vyhnúť aj prekážke. Jednotlivé posádky si tak otestovali 

nielen svoje reakčné časy, ale aj schopnosť v rýchlosti vyhodnotiť 

vzniknutú situáciu a zistiť, ako dlho trvá rozbehnuté vozidlo bez-

pečne zastaviť.

Agility Course
Tretí modul - už len svojím názvom - sľuboval veľkú porciu adre-

nalínu. Vozidlá Mercedes-AMG SLC 43, C 43 4Matic, C 43 4Ma-

tic Coupé, C 63 S Coupé a dvojica vrcholných modelov GT S zaru-

 63 63
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čili na pripravenej trati počítajúcej so slalomom dynamickú jazdu 

za prítomnosti famóznych jazdných vlastností a bezkonkurenč-

nej zvukovej symfónie. Nekompromisné šesťvalcové a osemvalco-

vé stroje s plaketami AMG už po niekoľkých sekundách výraznou 

mierou zatraktívnili program a s najväčšou pravdepodobnosťou sa 

postarali o jeden z najzaujímavejších bodov celého programu. Ne-

možno sa tomu čudovať!

On-road Drive
Rýdzo športové jazdy v exkluzívnych modeloch z Affalterbachu 

napokon vystriedali voľné jazdy v bežnej premávke, kde prítom-

ní detailne spoznali nielen komfort, ale aj všetky kľúčové vlastnos-

ti vozidiel ďalšej kategórie. Po okresných cestách a diaľnici v oko-

lí piešťanského letiska k tomu poslúžil okrem hybridnej Triedy C, 

rodinnej Triedy V a ikonického modelu SL 500, ktorý prešiel ne-

dávno faceliftom, aj kráľ luxusného segmentu, Trieda S v karosár-

skom vyhotovení Coupé a Cabriolet.

smart
Posledný bod hlavného programu mali na starosti modely 

smart, a to konkrétne verzie ForTwo, ForTwo Cabriolet a ForFo-

ur, ktoré sa navyše pýšili kompletnou úpravou z dielne Brabus. Vo 

výsledku tak štýlové miniautomobily ukázali svoju obratnosť a naj-

väčšie tromfy, zároveň však poslúžili ako azda najlepší príklad 

toho, že aj malé auto dokáže veľké veci.

Samozrejme, počas celej akcie, ktorá sa niesla vo veľmi pria-

teľskej atmosfére, čakalo na zúčastnených posedenie s občer-

stvením v showroome Mercedes-Benz. Nechýbal ani vyhradený 

priestor „She‘s Mercedes“ pre dámy, s ukážkami najnovších sve-

tových kozmetických a módnych trendov, či interaktívny smart 

stánok s možnosťou vyhotovenia zábavných fotografi í. Pozor-

nosť prítomných hostí a klientov značky sa sústredila aj na pre-

hliadku najnovších prírastkov do širokého modelového port- 

fólia, ako napr. úplne novej generácie Triedy E, novej GLC 

Coupé, modernizovanej CLA, GLS, či čerešničky na torte - Mer-

cedes-AMG C 63 S Coupé Edition 1 v autentickom Mercedes-

-AMG oddelení. Navyše, pre tých, ktorým pozemné dobrodruž-

stvo nestačilo, bola k dispozícii možnosť absolvovať let v malom 

„rodinnom“ lietadle Cirrus… Text a foto: Martin Mičuda

64 

star experience.indd   64star experience.indd   64 4. 10. 2016   23:20:484. 10. 2016   23:20:48



 65

N
aším dlhodobým zámerom je ešte vo väčšej miere 

než doposiaľ garantovať našim klientom čo najväčšiu 

mobilitu aj v segmente ľahkých úžitkových vozidiel. 

Aj preto sme v spolupráci s našimi autorizovanými dílermi 

a so spoločnosťou AVIS Van Rental pripravili atraktívny be-

nefi t, v rámci ktorého bude zabezpečená mobilita aj bez toho, 

aby si záujemca musel zakúpiť vozidlo,“ pozna-

menal Ing. Ján Novotný, vedúci predaja 

ľahkých úžitkových vozidiel spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia.

Klient Mercedesu, alebo ktokoľvek iný, 

kto má napr. svoje úžitkové vozidlo v ser-

vise, alebo na krátke obdobie potrebu-

je zabezpečiť dopravu - najčastejšie po-

čas sezónnych prác - si ho môže zapožičať 

v jednej zo siete pobočiek autorizovaných dílerov značky Mer-

cedes-Benz v Banskej Bystrici, Bratislave, Dunajskej Strede, Ko-

šiciach, Trenčíne, Trnave, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove 

a v Žiline. Vozidlá - všetko najnovšie modely Sprinterov - budú 

dostupné za zvýhodnených podmienok prenájmu, pričom Mer-

cedes-Benz a AVIS Van Rental klientom garantujú, že žiadny zo 

Sprinterov nebude starší ako 12 mesiacov, že cena pre-

nájmu zahŕňa aj diaľničnú známku - platnú na úze-

mí SR, PZP a havarijné poistenie. Záujemca má 

tak zabezpečenú okamžitú mobilitu - bez 

zbytočných fi nančných výdavkov. 

Viac informácií na: 

www.avisvan.sk alebo na čísle: 

+421 902 939 391.

Text: Peter Škorňa; Foto: MBS

„

Spolupráca úspešných a renomovaných firiem nebýva 
ničím náhodným. Aj preto nikoho neprekvapí, 
že značka Mercedes-Benz v spolupráci s AVIS 
Van Rental pripravila zaujímavý produkt pre 
všetkých, ktorí si potrebujú prenajať vozidlá Sprinter.

Výhodný hviezdny benefit 
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Vážení priatelia,

jeseň býva v Mercedese zvyčajne veľmi bohatá na novinky, ako aj na zau-

jímavé ponuky. Takisto to je aj v tomto roku. K našim autorizovaným pre-

dajcom už dorazili prvé vozidlá z úplne nového modelového radu, GLC 

kupé. Toto auto v sebe dokonale spája úžitkovosť svojho SUV brata s ele-

ganciou športového kupé.

Ďalšou novinkou je kráľ v prepravnej kapacite, E kombi. Dokonale mixu-

je vymoženosti jedného z najbezpečnejších a technicky najvyspelejších 

áut súčasnosti, novej Triedy E, s najväčším batožinovým priestorom v trie-

de. Navyše oba modely sú od jesene dostupné aj s pohonom 4MATIC pri 

benzínových modeloch. Babie leto si najlepšie vychutnáte v novoprichá-

dzajúcom kabriolete Triedy C. Štýl a elegancia sa snúbi so športovými 

vlastnosťami tohto úplne nového modelu v ponuke Mercedes-Benz. Ale, 

samozrejme, aj iné modely od Mercedesu toho majú veľa čo ponúknuť. 

V kategórii kompaktných modelov sme k doterajšej ponuke Entry mode-

lov Tried A a B, pridali po dvoch modeloch aj pri ďalších typoch CLA, CLA 

Shooting Brake, ako aj pri najpopulárnejšom GLA. Pre všetky ostatné mo-

torizácie ponúkame prevedenie v dizajne od AMG za atraktívnu cenu a to 

všetko pri výhodnom lízingu na tretinky. Pre tých zákazníkov, ktorí objavili 

čaro prenájmu, a radi obmieňajú svoje autá častejšie, v spolupráci s MBFS 

ponúkame operatívny lízing v špeciálnych mesačných sadzbách. 

Z opačného spektra veľkostí je aktuálne v lukratívnej ponuke najobľúbe-

nejšie SUV od našej značky, model GLE, ktorý si do konca roku môžete do-

priať s balíkom AMG line v cene vozidla a navyše využiť aj výhodné fi nan-

covanie priamo od Mercedes-Benz Finančné služby. Verím, že tak ako 

neustále narastá ponuka nových modelov od našej značky, aj vy nachá-

dzate tie správne autá priamo pre vás a vaše emócie a potreby.

Robert Hatala, 

vedúci predaja osobných vozidiel Mercedes-Benz Slovakia

bert Hatala, 

dúci predaja osobných vozidiel Me

Foto: Bohumil Šálek

novotny - hatala.indd   65novotny - hatala.indd   65 4. 10. 2016   23:19:254. 10. 2016   23:19:25



„Vďaka za fantastické, 
organizačne veľmi dobré, 

perfektne pripravené preteky 
s výborne postaveným 

parkúrom,“ vyzdvihla Jaclyn 
Duff , víťazka 51. ročníka 

jazdeckých pretekov 
v parkúrovom skákaní 

Mercedes-Benz Grand Prix 
Bratislava CSI 3* – World Cup.
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Klenot 
jazdeckých podujatí

51. Mercedes-Benz Grand Prix

1

2

grand prix 2016.indd   66grand prix 2016.indd   66 4. 10. 2016   23:18:174. 10. 2016   23:18:17



1 Monika Noskovičová a ABANTA VAN DE HUISKENS.

2 Podpredseda predstavenstva spoločnosti Grafobal Group Ivan Kmotrík jr. 
a Kanaďanka Jaclyn Duff  na koni EH ALL OR NONE.

3 Nové modely vozidiel s hviezdou v znaku na parkúre.

4 Doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., v minulosti držal záštitu nad pretekmi ako 
prezident. 

5 Organizačný výbor pretekov pripravil tri tlačové konferencie.   

6 Sprava: predseda NR SR JUDr. Andrej Danko, riaditeľ skupiny Motor-Car 
Ing. Július Šabo a člen predstavenstva Tatra banky Ing. Marcel Kaščák

7 Zaplnené tribúny.
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S
ympatická Kanaďanka Jaclyn Duff a ďalší spokojní sú-

ťažiaci, tisícky fanúšikov či stovky mediálnych ohla-

sov potvrdzujú: 51. preteky Mercedes-Benz Grand Prix 

Bratislava, verné svojej tradícii, sa stali klenotom me-

dzi jazdeckými podujatiami v strednej Európe. Prispe-

la k tomu aj tradične neopakovateľná atmosféra a pohodové 

prostredie pretekov, tribúny zaplnené nadšenými divákmi či uni-

kátny prírodný trávnatý povrch areálu TJ Slávia STU (ku ktoré-

mu pred pretekmi nanovo vyasfaltovali cestu). Vyzdvihnúť si za-

slúži i prínos partnerov a podporovateľov pretekov.

S takmer poldruha stovkou koní sa na 51. pretekoch Merce-

des-Benz Grand Prix Bratislava zúčastnili reprezentanti Belgic-

ka, Bermúd, Česka, Francúzska, Chorvátska, Kanady, Luxem-

burska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, 

Slovenska, Slovinska a USA. Na tri dni tohtoročných pretekov 

(22. až 24. júla) organizátori pripravili impozantných 19 súťaží, 

medzi nimi i nový memoriál profesora Boóra (zakladateľa prete-

kov). „Otvorili sme ďalšie dve série pre amatérov a mladé kone, 

pretože mnohí pretekári chodia na súťaže iba so staršími koň-

mi. Myslím si, že sa to veľmi dobre prejavilo“. Vysvetľuje novin-

ky, ktorými vybrúsili preteky ako klenot k ešte väčšej dokonalos-

ti, ich predseda a riaditeľ Ing. Andrej Glatz, víťaz bratislavských 

Grand Prix (na koni LETKIS) z roku 1976.

Hneď v prvej súťaži Amatérskej série divákov potešila víťaz-

stvom slovenská jazdkyňa Katarína Kvassayová s koňom CO-

RAZON 30. Nasledovala ju v súťaži Série päťročných mladých 

koní Petronela Neuschlová s koňom LARGO VAN DE MO-

LENHOE. Ďalší deň pretekov pridal víťazstvo v súťaži rovna-

kej kategórie Peter Kopecký na koni RIVAL a v súťaži Série 

šesť- a sedemročných koní sa z prvenstva zasa tešila Veronika 

Matúšová na koni QUITE MAGIC.

Vo Veľkej sérii o cenu spoločnosti Grafobal Group najlepšie za-

bojovala Kanaďanka Jaclyn Duff a kôň EH ALL OR NONE. 

3

5

4

6

7
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1 Marián Štangel s koňom CAIBA na výške 190 cm.

2 Lipicany z NZ Topoľčianky pri prevedení štvorylky. 

3 Staviteľ parkúru Chorvát Eduard Petrovič (dolný rad prvý sprava) s tímom 
pomocníkov. 

4 Pri memoriáli profesora Bóora odovzdávali ocenenia od spoločnosti 
Allianz-Slovenská poisťovňa (na snímke Christopher Surbey a kôň QUETCHUP 
DE LA ROQUE) jej generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Todor Todorov 
a profesorov syn Boris Bóor.

5 Finančný riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Stephan Andreas Kröl 
a architekt Karol Kállay. 

6 Predseda NR SR JUDr. Andrej Danko, Jaclyn Duff  s koňom PATER NOSTER
a Ing. Andrej Glatz. 

7 Tomáš Kuchár a CUPIDO Z. 

 

 

1 2

3

4
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Z našich krásne druhé miesto obsadila Monika Noskovičová na 

koni ABANTA VAN DE HUISKENS. „Je to naozaj úžasné, čo 

dokázali obe najlepšie jazdkyne, ktoré absolvovali takú nároč-

nú trať v prvom kole bez jedinej chyby. Najviac ma teší, že jedna 

z nich bola Slovenka“. Uviedol pri dekorácii najlepších podpredse-

da predstavenstva spoločnosti Grafobal Group Ivan Kmotrík jr.

 Vynikajúcu tretiu priečku v Strednej sérii o cenu spoloč-

nosti Respect Slovakia obsadil Tomáš Kuchár na koni CUPI-

DO Z. Jazdecké majstrovstvo, ale aj odvahu preukázali účastníci 

pre divákov zvlášť lákavého bariérového skákania o cenu Rádia 

Expres. Zvíťazili ex equo (výška prekážky 190 cm): Francúz Marc 

Dilasser na koni AIR CORRADO VO a Marián Štangel na koni 

CAIBA. Ďalší slovenský jazdec Róbert Pál na koni CANTONA 

R bol tretí. „Teší ma, že tak ako vlani, opäť som medzi víťazmi sú-

ťaže Rádia Expres dekoroval aj Slovákov,“ ocenil generálny ria-

diteľ Rádia Expres Ivan Antala. Tretie miesto vo fi nále Strednej 

série o cenu spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa obsadil Ra-

dovan Šillo s koňom OSCAR DES FONTAINES.

V záverečný deň pretekov dva razy hrali slovenskú hym-

nu potom, ako prvé miesto vybojovala v Amatérskej sérii Va-

nessa Porazíková na koni OZON a Sára Štangelová na koni 

CASSICO v ďalšej súťaži Série päťročných mladých koní. Vo 

fi nále hlavnej súťaže Veľkej série Mercedes-Benz Grand Prix 

Bratislava CSI 3* – World Cup štartovalo spolu 24 dvojíc, 

pričom do rozoskakovania postúpilo šesť najlepších. Z trojice 

Slovákov sa medzi nich dostal Marián Štangel, ktorý na koni 

BADARCO získal šieste miesto. Víťazstvo si odniesla Jaclyn 

Duff, tentoraz s koňom PATER NOSTER. Cenu predsedu 

Národnej rady SR pre najlepšieho slovenského jazdca počas 

celých pretekov získal Radovan Šillo.

„Preteky Grand Prix už vyše polstoročia prinášajú pre Sloven-

sko mnohé prestížne ocenenia, na ktoré môžeme byť právom 

hrdí,“ uviedol predseda NR SR JUDr. Andrej Danko, pod zášti-

tou ktorého sa tohtoročné preteky konali, a doplnil: „preto ďa-

kujem usporiadateľom za ich húževnatosť a prajem i do budúc-

nosti ich účastníkom pravého športového ducha a čo najlepšie 

výkony.“ 

Text a foto: Peter Kresánek

5
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Už ôsmy raz sa v Mercedes 
centre pri bratislavských 
Zlatých pieskoch konala 

tradičná MERCEDES-BENZ 
párty. Účastníci Grand 

Prix Bratislava: jazdecké 
hviezdy z celého sveta 

a VIP hostia sa tu stretli 
priamo medzi vystavenými 

hviezdami ciest.
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Hviezdy 
medzi hviezdami

Jazdecká párty v MB centre
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1 Program kulminoval vystúpením skupiny LADYLICIOUS.

2 Šéf RTVS Ing. Václav Mika a televízna producentka Mgr. Jana Prágerová 
sú tiež priaznivcami koní.

3 Skupina REPLAY BAND na hlavnom pódiu. 

4 Ing. Peter Gerek zo spoločnosti Grafobal Group a Mária Gáliková.

5 Monika Noskovičová - najlepšia slovenská jazdkyňa vo fi nále hlavnej súťaže. 

6 Najlepší slovenskí jazdci na 51. Grand Prix Bratislava: Ing. Radovan Šillo 
a Marián Štangel.
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V
rtošivé počasie bolo k účastníkom milosrdné, 

a tak sa celý VIP večer sústredil najmä do von-

kajších priestorov areálu, kde bolo hlavné pó-

dium, ako aj väčšina miest na sedenie. Hostí pri-

vítal Ing. Andrej Glatz a Stephan Andreas Kröl. 

Dvojjazyčne večer moderovala Janka Hospodárová.

Jazdkyne a jazdci z celého sveta spolu s prominentnými hos-

ťami, priaznivcami hviezdnych koní aj vozidiel si tentoraz, po-

pri vyberaných nápojoch a jedlách, mohli užiť program (odváž-

nejší aj ako taneční partneri) ženskej skupiny LADYLICIOUS. 

Skupina LADYLICIOUS tanečnými kreáciami v nápaditých 

kostýmoch na párty ukázala, že právom žne úspechy v televíz-

nych šou, na koncertných či divadelných scénach. Do tanca či 

na počúvanie pripravila repertoár obľúbených hitov skupina 

REPLAY BAND a DJ.

Jediná svojho druhu na Slovensku, jazdecká MERCEDES-

-BENZ párty opäť naplnila očakávania. Hosťom poskytla dobrú 

zábavu, vytvorila príjemné chvíle i prívetivé prostredie pre pria-

teľské či pracovné stretnutia. 

Text a foto: Peter Kresánek

3

4

5

6

grand prix vip 2016.indd   71grand prix vip 2016.indd   71 4. 10. 2016   23:15:214. 10. 2016   23:15:21



O
 Skalici sa zvykne vravieť, že tu buď fúka vietor, 

alebo zvonia zvony. Kráľovské mesto na Záhorí 

však tentoraz privítalo fi nalistov ďalšieho ročníka, 

ale aj priaznivcov značky nádherným letno-jesen-

ným počasím. Zvony nás nerušili, no potešilo nás, 

že sa víkend zhodoval s tunajším sviatkom, ktorý organizátori na-

zvali Skalické dni.

Postupový kľúč
Aj v tomto ročníku pozostávala túra pod trojcípou viezdou 

z troch postupových turnajov. O postup sa bojovalo na ihris-

kách Golf Club 

Welten Báč, Golf 

Club Black Stork 

Veľká Lomni-

ca, Golf and Co-

untry Club Hron 

Tri Duby. Finálo-

vé boje sa už tra-

dične odohrávali 

v Grafobal Group 

Golf Resort Ska-

lica, rovnako ako 

aj nedeľňajší spo-

ločenský turnaj, 

ktorý sa hral ako 

Texas Scram-

ble štvoríc. Tur-

naj v Báči, ktorý 

sa konal v máji, 

bol súčasťou Mer-

cedes Trophy 2016. Odtiaľ postupovalo šesť hráčov, traja naj-

lepší z kategórie A a traja z kategórie B, do regionálneho tur-

naja Mercedes Trophy Regional Final CEE 2016. Hralo sa 

na krásnom ihrisku v rakúskom mestečku Kitzbühel v prvej 

polovici júna. Odtiaľ sa najlepší hráči kvalifi kovali na celosve-

tové fi nále MTW Final do Stuttgartu. Aj v tomto ročníku pla-

tilo pravidlo, že na regionálnom i svetovom fi nále sa môže 

zúčastniť ktorýkoľvek hráč iba raz v živote. Každý turnaj sa 

vyhodnocoval samostatne, pričom hlavným kritériom bol naj-

vyššie dosiahnutý počet stablefordových bodov vo dvoch ka-

tegóriách, pričom celkovým víťazom Mercedes-Benz Golf 

Tour 2016 sa stane hráč, ktorého súčet bodov z postupového 

a z fi nálového turnaja bol najvyšší.

Štvrtý septembrový víkend bol 
v Skalici aj v tomto roku 

v znamení trojcípej hviezdy. Na 
tunajšom golfovom ihrisku 

vyvrcholila populárna 
Mercedes-Benz Golf Tour  2016.

SVET MERCEDESU
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Skalické 
golfové finále

Tím HEALTH & PERFORMANCE
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Tradične vysoká úroveň
O všetky turnaje bol aj tento rok mimo-

riadny záujem a ani v tomto ročníku nemohli 

organizátori uspokojiť všetkých záujemcov. 

Po skončení fi nále môžeme opäť iba chváliť 

a chváliť. Stále platí, že organizátori dokážu 

každý rok nielen výborne pripraviť všetko, čo 

súvisí so športovým zápolením, ale rok čo rok 

sa dvíha aj spoločenská úroveň celej série. Ani 

na fi nále v Skalici to nebolo inak. Už v pred-

večer fi nálových súbojov sa víkend otváral prí-

jemným stretnutím organizátorov a hráčov. 

Opäť môžeme konštatovať, že hostiteľ Andrej 

Glatz s kolegami dokáže vytvoriť milú a ne-

nútenú atmosféru, s ktorou sa nik nechce tak 

skoro rozlúčiť. No ráno je vždy všetko pripra-

vené na veľké fi nále. Maximálny počet hrá-

čov, ihrisko, najmä gríny, v oveľa lepšom sta-

ve ako vlani, vysoká snaha o dobré športové 

výkony a prajná atmosféra turnaju svedčila. 

Večer v Zlatníckej doline a v slávnostnej at-

mosfére sa dekorovali najlepší. Večerná osla-

va tak bola skvelým ukončením úspešnej túry. 

V nedeľu sa zostava hráčov mierne zmenila, 

no vynikajúca atmosféra sa niesla až do konca 

turnaja.  Text: Ivan Mičko; Foto: MBSK

Grand Tirolia Resort
Špičkové rakúske stredisko a ihrisko 

Eichenheim patrí k tomu najlepšiemu, 

čo pod najvyššími európskymi kopcami 

môžete nájsť. Dokonalá kvalita všetkých 

dráh, neskutočné výhľady a atraktívny 

dizajn ihriska dopĺňajú nádherný klubo-

vý dom. K tomu výborná organizácia. 

A práve v tomto nádhernom prostredí, 

na náročnom ihrisku a za premenlivého 

počasia sa dokázali presadiť aj Slováci.

Finále aj major
Regionálne fi nále Mercedes Trophy 

Regional Final 2016 znamenalo historic-

ký úspech slovenských reprezentantov. 

Naše družstvo skončilo celkovo tretie, 

pričom sme v jednotlivých kategóriách 

zaznamenali po jednom treťom, druhom 

i prvom mieste. Daniel Dropčo skončil 

v kategórii B tretí, druhé miesto v kategó-

rii A získala Lan Huong Dang Thi a ví-

ťazom tejto kategórie sa stal Radoslav Ih-

nát, ktorý si vychutná celosvetové fi nále 

Mercedes Trophy 2016. A to nebolo všet-

ko. Vloženú súťaž Drive to the Major na 

jamke č. 3 vyhral Daniel Dropčo, takže 

bol na The Open v meste Troon v Škót-

sku, čiže si zahral na ihrisku, kde sa hrá 

jeden z najslávnejších turnajov sveta.

Text: Martin Pavlík, foto: MBSK
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Úspech Slovákov na Mercedes 
Trophy Regional Final CEE
Rakúsky Kitzbühel bol hostiteľom regionálneho stredoeurópskeho 
finále prestížneho turnaja Mercedes Trophy. Len víťazi jednotlivých 
skupín sa prebojovali na svetové finále v Stuttgarte. 

VÝSLEDKY

CELKOVÍ VÍŤAZI: 
Kategória A HCP 0 - 18

Igor GREGA

Kategória B HCP 18,1 - 36

Dušan Botka

Kategória C HCP 37 - 54

Alena Hovorková

Sobota: Mercedes-Benz Golf  Tour 2016
Kategória A HCP 0 - 18

1. Peter Šindelár

2. Milan Mutala

3. Ján Podhradský

Kategória B HCP 18,1 – 36

1. Jaroslav Klimek

2. Róbert Brizlák

3. Miroslav Sedlák

Kategória C HCP 37 – 54

1. Stephen Kröel

2. Ján Žurek

3. Jakub Václavínek

Doplnkové súťaže

Najbližšie k jamke: Tibor Ďungel

Najbližšie k čiare: Dana Mutalová

Najdlhší odpal ženy: Dang Thi Lan Huong

Najdlhší odpal muži: Maroš Turek

Nedeľa: Mercedes-Benz Texas Scramble štvoríc
1. Bučka, Polák, Dang Thi Lan Huong, Nguyen Huu Phu

2. Zimková, Máček, S. Kroel, T. Kroel

3. R. Runák, Ďungel, Mačuga, Kočvara

Zľava: Dušan Guláš, Alena Hovorková, Andrej Glatz
a moderátor Peter Šarkan Novák

Víťaz kategórie A HCP 0 - 18 Igor GREGA

Daniel Dropčo
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O
značenie jachty prestížneho výrobcu ako 

„Mercedes“ je výsledkom spolupráce reno-

movanej spoločnosti Silver Arrows Marine 

a skupiny Mercedes-Benz Style. „Strieborný 

šíp morí“ tak predstavuje vznik úplne novej 

modelovej koncepcie luxusného motorového člna, pričom 

stelesňuje moderný luxus, avantgardný štýl a eleganciu plnú 

komfortu, umocnenú o progresívny, dynamický dizajn zmy-

selnej čistoty. Jednoducho, tento Mercedes-Benz na vode je 

vo svojej jedinečnosti príťažlivý a chladný zároveň, vďaka 

čomu je vyjadrením nezameniteľných emócií a inteligencie.

Húževnatý výkon
Pod kapotou dvojmotorovej dieselovej jachty, s výtlakom 

vyše 14 ton, sa skrýva úctyhodný športový výkon 960 koní 

a maximálna rýchlosť 40 uzlov (vyše 74 km/h). Keďže je na-

vrhnutá ako crossover, umožňuje maximum variabilnosti 

a vďaka veľkorysému priestoru a súkromiu luxusného pla-

vidla s kabínou v trupe sa hodí tak na denné výlety, ako aj 

nocľahy. Jachta, ktorej veľké bočné sklá sa dajú spúšťať, 

a čelné sklo možno zdvihnúť, ponúka pohodlný komfort pre 

desať cestujúcich, ktorí môžu pohodlne sedieť vnútri a sú-

Štrnásť metrov dlhá a takmer štyri metre široká luxusná 
motorová jachta Arrow 460 Granturismo začala svoju premiérovú 

plavbu z Nice na Azúrovom pobreží.
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časne si vychutnávať výhľad na všetky strany, umocnený po-

citom, že sa nachádzajú na voľnom priestranstve. 

Luxus na mori
Zariadenie interiéru - stôl a posteľ - sú vysúvateľné, k dis-

pozícii je exkluzívna kúpeľňa, kabína na prezliekanie, kli-

matizácia, špičková ozvučovacia sústava, stroj na ľad a aj 

„vínna pivnička“. Lesk interiéru dodáva drevená podlaho-

vá krytina a ušľachtilá textúra eukalyptového dreva - kopíru-

júca klenuté tvary vnútorného obloženia. Technologicky je-

dinečné je aj zasklenie jachty. V rámci neho možno prestup 

svetla elektronicky regulovať - podobne ako technológiu 

Mercedes-Benz Magic Sky; súčasne sa striebristo trblietajú-

ce zasklenie plynulo integruje do celkovej siluety ako v auto-

mobilových štúdiách Mercedes-Benz F015 a Concept IAA. 

Dizajn exteriéru jachty nadchne čistými tvarmi a hladkými 

plochami. Bočná stena Arrow 460 Granturismo je štruktú-

rovaná decentne dozadu ustupujúcou charakterovou líniou, 

pričom konvexne-konkávnym prechodom celého boku vzni-

ká veľmi plastické telo plavidla, ktoré demonštruje napätie 

a pohodu súčasne. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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D
ostať na starosť organizáciu takéhoto podujatia je 

pocta sama o sebe,“ vysvetľuje prezident Asociá-

cie historických vozidiel SR Juraj Porázik a pokra-

čuje: „Tento rok do Piešťan zavítalo 73 posádok 

z celej Európy a jedna prišla dokonca až z Argen-

tíny, pričom reprezentovali 11 krajín sveta. Celé to mal pod pal-

com skúsený AMK VCC Piešťany na čele s Jankom Horňákom, 

v spolupráci s Národným orgánom FIVA a Asociáciou historic-

kých vozidiel SR. Bolo pre nás cťou, že nad akciou prevzal zášti-

tu pán prezident Kiska a podporil ju aj minister dopravy.“

Medzi zúčastnenými veteránmi zaujali Bucciali TAV 32-

Cord L 29 z roku 1931, Isotta Fraschini 8 A SS Castagna Ro-

adster z roku 1929, či skutočný poklad - v podobe vozidla Du-

esenberg Derham Touster z roku 1930. Obdiv si zaslúžil aj 

najstarší účastník rallye VELIE Touring 5 Passenger z roku 

1918! A ako to už pri takýchto akciách býva - nemohli tu chý-

bať ani legendárne vozidlá so striebornou hviezdou v znaku, 

ako Mercedes-Benz 300 Adenauer W 186 z roku 1952, Merce-

des-Benz 170 S Cabriolet z roku 1949, Mercedes-Benz 

220 A Cabrio z roku 1952, Mercedes-Benz 220 

S Ponton Cabrio z roku 1956, Mercedes-Benz 190 SL z roku 

1958, Mercedes-Benz 220 S z roku 1959, Mercedes-Benz 300 

d Adenauer z roku 1961, Mercedes-Benz 230 SL z roku 1965, 

Mercedes-Benz 250 SE W 111 Cabriolet z roku 1966 či Mer-

cedes-Benz 230 SL z roku 1966, na ktorom sa viezol Juraj Po-

rázik. Mimochodom, ten je striebornej hviezde verný aj svo-

jím „osobákom“, keďže jazdí na vozidle Mercedes-Benz C 220 

CDI. „Ja na Mercedes nedám nikdy dopustiť. Vždy som sa 

orientoval na túto značku, pretože si vážim jej serióznosť, solíd-

nosť, absolútnu bezpečnosť, technickú úroveň jej vozidiel a tiež 

vzťah k nám - zákazníkom. Nakoniec - aj samotná dostupnosť 

náhradných dielcov na môj hviezdny veterán - napriek tomu, 

že má 50 rokov - je obdivuhodná. Dostať naň 99 % všetkých ná-

hradných dielcov. A nielen to - majú aj bezkonkurenčný ser-

vis. Stačí, keď prídem do niektorej zo siete pobočiek značky 

Mercedes-Benz na Slovensku, objednám si konkrétny náhrad-

ný dielec a na druhý, či tretí deň ho mám. Práve preto som si 

na renováciu vybral ‚Pagodu‘ - Mercedes-Benz 230 SL z roku 

1966,“ poznamenal prezident Asociácie historických 

vozidiel SR. Text: Peter Škorňa; Foto: autor

„
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na Slovensku dopadla výborne

FIVA 
WORLD 
RALLY 
2016

enz 196

Všetci priaznivci veteránov si prišli tento rok na svoje, pretože 
svetová organizácia sa po prvý raz v histórii rozhodla v dňoch 
7. - 12. júna 2016 usporiadať prestížne FIVA WORLD RALLY 
2016 na Slovensku.
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Z
 Monaka - začiatku svojej anabázy - si to na svo-

jej plachetnici PANGAEA namieril po mori 

smerom do Namíbie. Odtiaľ bude cestovať až 

na koniec Afriky, z nej do Antarktídy, Oceánie, 

Ázie, Arktídy, Severnej Ameriky, až kým neprí-

de v roku 2018 do cieľa svojej cesty - Monaka v Európe. Jed-

notlivé kontinenty bude zdolávať tak, ako sa na pravého dob-

rodruha patrí: na člne, plachetnici, lyžiach, kajaku, ako aj na 

vozidle Mercedes-Benz Triedy G.

Výzva aj pre Géčko
Po vylodení sa v Namíbii „presedlá“ dobrodruh do Géčka, 

aby na ňom zdolal najstaršiu púšť na svete - púšť Namib, od-

kiaľ sa následne cez deltu rieky Okavango v Botswane (naj-

väčšiu vnútrozemskú deltu na svete), dostal až do svojho ro-

diska - Kapského mesta v Juhoafrickej republike. O svojich 

zážitkoch a skúsenostiach s ľuďmi v rozličných regiónoch sve-

ta bude informovať prostredníctvom svojho portálu www.mi-

kehorn.com a na #Pole2Pole.

Uznávaný dobrodruh
Mike Horn je jedným z najuznávanejších priekopníkov mo-

derných expedícií, keďže už vyše 25 rokov posúva hranice ľud-

ských schopností počas pozoruhodných expedícií. Mercedes-

-Benz „stojí“ po jeho boku už niekoľko rokov, o čom svedčia aj 

expedície „Driven to Explore“, či PANGAEA. Práve počas nej 

Mike Horn inicioval spolu s mládežou na rozličných miestach 

na svete ekologické a sociálne projekty pod heslom „Explore. 

Learn. Act.“ Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Mike Horn, propagátor značky 
Mercedes-Benz, dobrodruh 
a extrémny športovec, rád čelí 
životným výzvam. Tou 
najnovšou je snaha o dvojročné 
precestovanie sveta - od 
južného pólu k severnému.
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O
 čo v prípade uvedenej aplikácie, ktorá je do-

stupná pre slovenských klientov od polovi-

ce júla, ide? V prvom rade - jej vlastník môže 

viesť dialóg so svojím vozidlom úplne novým 

spôsobom. Umožní mu to adaptér so softvéro-

vou aplikáciou, pomocou rôznych telematických služieb vo vo-

zidlách, ktoré nie sú vybavené funkciami Mercedes me con-

nect priamo z výrobného závodu. Mercedes me Adapter je tak 

jediné bezpečné riešenie, schválené spoločnosťou Daimler AG, 

zapájajúce sa do diagnostickej prípojky (zásuvky OBD2).

Získané výhody
Ako uviedol riaditeľ servisnej siete Mercedes-Benz Slova-

kia Ing. Peter Wagner: „Pomocou novej aplikácie v adapté-

ri získa majiteľ vozidla na svoj smartfón reálne informácie 

o celkovom statuse vozidla - prejdených trasách, tankova-

ní, potrebe technickej kontroly, nutnosti výmeny pneuma-

tík, aktuálnych údajoch o vozidle, o stave kilometrov, na-

pätí akumulátora či o stave naplnenia nádrže. Pomocou 

Mercedes me Adapter a vďaka individuálnemu manažmen-

tu údržby, môže majiteľ vozidla získať od servisného part-

Ako zabezpečiť, aby bol majiteľ 
vozidla Mercedes-Benz vždy 
informovaný o stave naplnenia 
nádrže, jazdnom výkone, 
či o trvaní parkovania? Ako mať poruke 
napr. fotografiu vozidla, údaje o poistení a evidenčné číslo 
vozidla? Odpoveď sa volá – Mercedes me Adapter.
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nera Mercedes-Benz vhodné ponuky na termín servisu, či 

v prípade poruchy alebo nehody - rýchlu a účinnú pomoc. 

Zároveň je zabezpečené informovanie klienta o pokynoch 

na poskytnutie prvej pomoci, hlásení škôd - vrátane funkcie 

exportu a informovanie o dôležitých telefónnych číslach.“ 

A to všetko len vďaka zlepšenej komunikácii so zákazník-

mi a tomu, že prostredníctvom konektivity sú okamžite 

k dispozícii zosieťované bezpečnostné a servisné informá-

cie a funkcie - napr. údaje o vozidle a vašej aktuálnej polo-

he. Zároveň - vďaka Mercedes me Adapter - získava majiteľ 

vozidla aj automatický prístup k množstvu ponúk, služieb 

a informácií zo sveta Mercedes me. A nakoniec - v prípa-

de Mercedes me Adapter ide o certifi kovaný originálny diel 

Mercedes-Benz, ktorý nepredstavuje žiadne riziko nežela-

ných vedľajších vplyvov na vozidlo a riziko prípadnej stra-

ty záruky.

Princíp činnosti
Po zasunutí Mercedes me Adapter do diagnostickej prípoj-

ky (tzv. „zásuvka OBD2“) vo vozidle - pracovníkom auto-

rizovaného servisu značky Mercedes-Benz) načíta adaptér 

údaje o vozidle a odošle ich do akéhokoľvek bežného klien-

tovho smartfónu cez rozhranie Bluetooth®. Smartfón by 

mal obsahovať aplikácie pre Apple: iPhone 4S, 5, 5C, 5S, 6, 

6 Plus, 6S, 6S Plus, SE; operačný systém od verzie iOS 8.4 

a pre Android: operačný systém od verzie 4.4.2. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Ing. Peter Wagner
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Kompatibilita vozidiel 
s Mercedes me Adapter
Mercedes me Adapter bude k dispozícii v európskych krajinách, v ktorých sa 

ponúkajú služby Mercedes me connect, pričom na Slovensku bude môcť byť 

inštalovaný do vozidiel, ktoré sú kompatibilné s Mercedes me Adapter. 

Zároveň bude predbežne v 3. štvrťroku tohto roka Mercedes me Adapter 

k dispozícii pre nasledujúce konštrukčné rady transportérov:

Model Konštrukčný(é) 
rad(y)

Rok výroby

Trieda A 169, 176 2004 – 09/2015

Trieda B 245, 246 2005 – 11/2014

Trieda C 204, 205 06/2009 – 09/2014

Trieda C kupé 204 2011 – 06/2015

Trieda E 211, 212 2002 – 03/2015

Trieda E kupé 207 2009 – 03/2015

Trieda E kabriolet 207 2010 – 03/2015

Trieda S 221, 222 2005 – 09/2014

CLA 117 2013 – 11/2014

SLK/SLC 171, 172 2003 – 03/2016

SL 231 2012 – 03/2016

SLS AMG 197 od roku 2010

GLA 156 2013 – 09/2015

GLK 204 od roku 12/2009

Trieda M 164, 166 od roku 2005

GL 164, 166 od roku 09/2009

Trieda R 251 od roku 2005

Model Konštrukčný(é) 
rad(y)

Rok výroby

Sprinter 906 od roku 2006

Vito 447 od roku 2014

Viano/Vito 639 od roku 11/2010

Trieda V 447 2014 – 09/2016

mercedes me adapter wagner.indd   79mercedes me adapter wagner.indd   79 4. 10. 2016   22:42:154. 10. 2016   22:42:15



Činohra SND, Bratislava
Príbeh takej divácky atraktívnej hrdinky, 

akou bola bavorská princezná, rakúska ci-

sárovná, česká a uhorská kráľovná, man-

želka rakúskeho cisára Františka Jozefa 

I., krásna, inteligentná Alžbeta Bavorská, 

dokáže zabezpečiť divácky záujem auto-

maticky. Zrejme s tým počítali aj autor, 

ako aj režisérka hry „Sissi - úteky Alžbe-

ty Rakúskej“. Vznikla tak moderná his-

torická dráma, ktorá si síce kladie ambí-

ciu, mať v sebe obsiahnutú atraktívnosť 

témy, vznešenosť, napätie, humor, lásku 

či smrť, v konečnom dôsledku - zjavne aj 

snahou tvorcov o čo najširšie podanie his-

torických okolností života cisára a cisá-

rovnej, a vzťahov okolo nich - vyústilo do 

trojhodinového, pomerne encyklopedic-

kého, únavného a zdĺhavého prerozpráva-

nia deja. Hre možno uškodil aj chýbajú-

ci presah do súčasnosti či maličkosť, akou 

je fakt, že niekedy menej - býva viac. Na-

šťastie, hru zachraňuje skvelý herecký vý-

kon Daniela Fischera a štandardne kvalit-

ný výkon Táne Pauhofovej.

Wiener Stadthalle
Kto by nepoznal tohto skvelého anglic-

kého speváka, skladateľa, klaviristu, hu-

dobného producenta a herca! Človeka, 

ktorý počas svojej 50-ročnej kariéry pre-

dal viac ako 300 miliónov nahrávok, vďa-

ka čomu sa stal jedným z najpredávanej-

ších hudobných umelcov na svete. Elton 

John má vyše 50 hitov v prvej 40, vrátane 

siedmich po sebe idúcich albumov na 1. 

mieste v USA a 58 singlov v prvej 40 reb-

ríčka Billboard Hot 100. V roku 1994 bol 

uvedený do Rock and Roll Hall of Fame, 

v roku 2013 do Songwriters Hall of Fame, 

v roku 1996 vymenovaný za Vojvodcu 

Radu britského impéria a v roku 1998 zís-

kal rytierstvo od Alžbety II. za „hudob-

né a charitatívne služby“. Elton John, kto-

rý získal šesť Cien Grammy, päť cien Brit 

Award, jednu cenu Academy Award, jed-

nu cenu Zlatý glóbus, jednu cenu Tony 

Award, jednu cenu Disney Legends a oce-

nenie Kennedy Center Honors v roku 

2004, vystúpi na koncerte v neďalekej 

Viedni 24. novembra…

Slovenská filharmónia
Bratislavské hudobné slávnosti majú 

v Roku slovenskej hudby vo svojom 

programe zaradených viac slovenských 

skladieb, orchestrov a interpretov, než 

to bolo v minulosti. Hosťom sa predstaví 

nielen Slovenská fi lharmónia, ale aj Štát-

na fi lharmónia Košice, Štátny komorný 

orchester Žilina, Slovenský komorný or-

chester, Quasars Ensemle, Musica aeter-

na a Symfonický orchester Slovenského 

rozhlasu. K ťahákom slávností bude bez-

pochyby patriť Royal Concert gebouw 

Orchestra Amsterdam, mladý americký 

huslista Stefan Jackiw, Nemecký violon-

čelista Daniel Müller-Schott, najžiada-

nejší súčasný svetový dirigent – Semyon 

Bychkov, mladý Vadim Repin, ktorého 

oslnivá medzinárodná umelecká karié-

ra sa začala, keď sa ako sedemnásťroč-

ný stal najmladším víťazom na prestížnej 

husľovej súťaži Queen Elisabeth v Bru-

seli, ako aj absolútna svetová špička a je-

den z najoceňovanejších klaviristov - Bo-

ris Berezovsky.
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GMB v Pálff yho paláci
Od 8. septembra až do konca októbra 

hostí Galéria mesta Bratislavy - v spolu-

práci s Museé Faure v Aix-les-Bains ko-

mornú kolekciu grafi ckých diel veľké-

ho umelca - Augusta Rodina, spestrenú 

o dve sochárske štúdie. Prakticky všetky 

akvarelované kresby vytvoril Auguste 

Rodin v rokoch 1899 až 1915, teda na 

sklonku života, v období, keď ho čoraz 

viac priťahovalo ženské telo, telo pruž-

ných, dlhonohých a takmer mladistvých 

modeliek, na rozdiel od kyprých žen-

ských aktov, aké tvoril jeho vrstovník 

Renoir. Dve komorné, menšie plastiky 

vystavované spolu s grafi ckými dielami 

dávajú len slabú predstavu o pracovnej 

horúčke panujúcej v Rodinovom atelié-

ri, odkiaľ vzišli najkrajšie sochárske die-

la tej doby. Rodin bol prvý umelec, kto-

rý trojrozmerne skonkretizoval také 

spracované koncepty, ako lásku, šialen-

stvo, alebo ľudskú bytosť a jej úpadok 

v plnom rozsahu.

Bratislava, Košice
Na dvoch miestach - 22. novembra 

v Angels Aréne v Košiciach a 7. de-

cembra v Aegon Aréne v Bratislave - 

vystúpi čoraz populárnejšia speváčka 

Kristína Peláková, známejšia pod ume-

leckým menom Kristína v rámci kon-

certného turné KRISTÍNA & BAND 

TOUR 2016. To je logickým vyúste-

ním jej štvorročného Horehronia tour 

v SR a ČR, či jej reprezentácie na súťa-

ži Eurovision Song Contest 2010. Me-

dzi Kristínine najvýraznejšie úspechy 

minulého roku patrí jednoznačne klip 

k piesni Ta ne, ktorá v súčasnosti pre-

konala hranicu 13 miliónov pozretí na 

youtube. Začiatkom roku 2016 dosta-

la Kristína prestížne ocenenie v ankete 

OTO ako televízna osobnosť roka 2015 

v kategórii speváčka. Na kultúrnu scé-

nu sa uviedla aj ako herečka a to hneď 

vo dvoch úspešných fi lmoch - v komédii 

Život je život a ako princezná v sloven-

skej rozprávke Johankino tajomstvo.

Foto: Branislav Konečný, Marián Polonský, Zuzana Novotná, www.propagandahouse.sk, https://cdn.secrettelaviv.com
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ENTER AD, s. r. o.

tel.: +421 2 5463 0748 / 0907 718 753

fax: +421 2 5463 0754

e−mail: hviezdyciest@enter−ad.com 
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P
ráve naposledy menovaný titul si v predstihu prevza-

la v showroome značky Mercedes-Benz na bratislav-

ských Zlatých pieskoch, kde si ju za svoju favoritku 

zvolili prítomní zástupcovia médií. Titul prvej vice-

miss získala 22-ročná Karolína Miková z Popradu. 

Druhou vicemiss je 22-ročná Kristína Šulová z Banskej Bystrice, 

ktorá si vďaka najvyššiemu počtu diváckych hlasov súčasne od-

niesla aj titul Miss tip divákov RTVS. 

Počas večera boli udelené aj ďalšie vedľajšie tituly. Titul Miss 

EMMA patrí 25-ročnej Alexandre Hudzikovej z Popradu a Miss 

najkrajšie oči IClinik 21-ročnej Laure Belicovej. Víťazka prestíž-

nej súťaže krásy spolu s titulom získala aj množstvo cien. 

Hlavnou cenou generálneho partnera súťaže - bol krásny červe-

ný Mercedes Benz Triedy A. Kľúče od neho odovzdal víťazke ge-

nerálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej 

Glatz. Zuzana si s kľúčikmi od nového auta odniesla aj letenku 

na svetové fi nále. Samozrejme, že okrem množstva cien čaká ví-

ťazku veľa povinností spojených s titulom. Už v januári letí na Fi-

lipíny, kde zabojuje na celosvetovej súťaži Miss Universe. 

Text: IN Agency; Foto: Petra Barineková, Peter Kresánek

Súťaž krásy MISS UNIVERSE Slovenskej republiky už pozná svoju víťazku za 
rok 2016. Korunku si odniesla 24-ročná Zuzana Kollárová z Bratislavy, ktorá sa 

môže hrdiť ďalšími troma titulmi – Miss Mary Kay, Miss Chi Biosilk a Miss Média.
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Krá ovnou krásy je Zuzana Kollárová 

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

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

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

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

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

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