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Značka  Daimler AG

Nová Trieda E
Majstrovské dielo inteligencie
Už od 9. apríla u vašich predajcov.

Nová Trieda E: kombinovaná spotreba paliva: 6,3 – 3,9 l/100 km; emisie CO2: 144 – 102 g/km.

www.mercedes-benz.sk
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jar nám opäť vlieva novú silu do žíl a verím, že tak to 

bude aj s automobilovým svetom. Zatiaľ je to rozohrané 

dobre. Len nedávno ukončený ženevský autosalón jasne 

ukázal, ako chce Hviezda ďalej žiariť. Po minuloročnom 

čo do predaja rekordnom roku Mercedesu v celosveto-

vom meradle, ale aj tu na Slovensku, má pomôcť pokra-

čovať v nastúpenom trende úplne novučičká Trieda E. 

Tí z Vás, ktorí ju aj vďaka už tradičnému charterovému letu organizovanému 

v spolupráci s Motor-Carom Bratislava mohli vidieť na vlastné oči, asi s nami 

budú súhlasiť, že predpoklady na to rozhodne má. Trieda E však nebola jedi-

ným ťahákom stánku Mercedesu. Tento rok je u nás v znamení takzvaných 

Dreams Cars a hneď sme ich aj v Ženeve pekne pohromade videli. Koniec 

koncov v ten pravý čas pred sezónou. Veď kedy predstaviť kabriolety, keď nie 

na jar. Mohli sme vidieť úplnú novinku v modeloch Mercedes-Benz, od Trie-

dy C odvodený kabriolet, ale aj vynovenú legendu SL, po novom nazvanú, ale 

dobre známu SLC (predtým SLK) a uviedla sa aj absolútna hviezda S kabrio. 

Leto s vetrom vo vlasoch sa môže začať.

Na záver Vám chcem spomenúť zdanlivo maličkosť, ale napriek tomu záleži-

tosť, na ktorú sme hrdí. Mercedes-Benz slávi tento rok ako vôbec najstaršia 

automobilka sveta 130 rokov. Napriek veku je však naša značka v tej najlep-

šej kondícii, v akej kedy bola. K tomu jej chcem srdečne zablahoželať. 

Milí  priatelia,

prajem Vám príjemnú  zábavu pri čítaní aj o novinkách zo Ženevy a teším sa 

na stretnutie s Vami na niektorom z našich podujatí.

S úctou Váš 

Andrej Glatz 

Milí
itatelia,
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46  POVAŽIE – 1. ČASŤ

Môžeme byť pyšní aj na viaceré jedinečné historické, 

literárne, národopisné, technické a prírodné bohat-

stvá, ktoré majú svoj domov a pôvod na Slovensku...

50  BEDEKER KULTIVOVANÉHO PITIA - 2. ČASŤ
Rastislav Šuták, špičkový profesionálny someliér spo-

ločnosti Corner & Co., prezrádza ďalšie zaujímavosti, 

týkajúce sa šumivých vín...

64  MERCEDES-BENZ AWARDS 2015
Po prvý raz v histórii zastúpenia značky Mercedes-

-Benz na Slovensku sa uskutočnilo odovzdávanie cien 

Mercedes-Benz Awards za rok 2015.  

72  OPÄŤ SKVELÉ PODUJATIE
12. Mercedes-Benz ples - obľúbené podujatie v hoteli 

DoubleTree by Hilton Bratislava si opäť užívali i skal-

ní hostia plesov značky s hviezdou. 42
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42   TVRDOHLAVEJŠIA NEŽ INÍ...

Aké je byť jedinou majiteľkou úspešnej dopravno-

-špedičnej fi rmy na Slovensku, prezradí Lenka 

Matušková, generálna riaditeľka GENERAL 

TRUCKING, a. s.

58  SILA OBRAZOV
Vďaka čomu má Jaro Šulek, popredný avantgar-

dista a neosurrealista, obrazy v súkromných zbier-

kach a aj v renomovaných múzeách a galériách po 

celom svete? 

82  EFEKTÍVNOSŤ OPERATÍVNEHO LÍZINGU
Predseda predstavenstva spoločnosti Daimler 

Dr. Dieter Zetsche na 86. ročníku ženevského 

autosalónu odpovedal aj na otázky o budúcnosti 

Mercedesu na vodíkový pohon. 

52
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06  E-MINENCIA

Eminencia kedysi znamenala najlepšiu klasifi kačnú 

známku. Nový Mercedes-Benz Triedy E automaticky 

dosahuje len tie najlepšie a najvyššie hodnotenia.

12  ePARTNER
Pripravte sa na útok technológií. Mercedes-Benz 

Triedy E sa technologicky opäť posunul bližšie 

k eliminácii chýb vodiča za volantom.

15  „ZARASTENÝ“ SMART
V rámci pilotného projektu moovel lab Green Skin 

sa mestský smart fortwo celý „preoblečie“ do ekolo-

gického a hlavne reálneho zeleného porastu.

 16  BRAT SLNKO
Defi novať pozíciu Mercedes-Benz SL je pomerne 

ťažké. Je to suverénne najluxusnejší roadster, s kto-

rým si môžete dať preteky hoci aj so slnkom.  

20  EXTRATRIEDA
Veľkopriestorový sedan s vysokým stupňom exklu-

zívnej výbavy, komfortom, luxusom a aj funkčnos-

ťou - to je Trieda V EXCLUSIVE...

22  PRÉMIOVÝ PRÍRASTOK
Moderný luxus, sklápacia strecha, nádych mladosti, 

športový dizajn a  osobitý charakter - taký je kabrio-

let Mercedes-Benz, postavený na základe Triedy C.

26  NOVÉ MODELY SETRY
Doprava ľudí vlakom nie je pre jednotlivcov ideál-

na. Aj preto je doprava autobusmi na medzimest-

ských tratiach výhodnejšia než vlaková.

34  POSOL SLOBODY
Kariéru Mercedesu-Benz SLK nahrádza nová 

SLC. Nové označenie, nový dizajn a nová špičková 

verzia: Mercedes-AMG SLC 43.
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Eminencia kedysi znamenala najlepšiu klasifikačnú 
známku. Nový Mercedes-Benz Triedy E sa riadi zásadami 

trojcípej hviezdy, pričom automaticky dosahuje len tie 
najlepšie a najvyššie hodnotenia.

6 

E-MINEN  

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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ielenže nevynecháva, nová generácia Triedy E 

sa chystá nanovo prepísať povinnosti automo-

bilových konštruktérov. Po novom sa kompe-

tencie asistenčných systémov výrazne rozširujú 

a nebudeme ďaleko od pravdy, ak tento model 

nazveme mechanicko-digitálnym partnerom vodiča. Snímače, 

radary a kamery v spolupráci s inteligentným riadiacim algo-

ritmom sa starajú o zníženie úrovne stresu vodiča. Môžeme po-

kojne vyhlásiť, že elektronika nekazí zábavu, ale naopak, predl-

žuje ju. A vo svojej triede doslova nemá konkurenciu. A to len 

vďaka tomu, že konštruktéri pochopili už začiatkom osemdesia-

tych rokov, že mechanická dokonalosť už onedlho nebude sta-

čiť a pohli sa smerom k digitálnej budúcnosti. Výsledok? Merce-

des-Benz Triedy E s kódovým označením W 213.

Socha
Kritikov nového dizajnu Mercedesu-Benz Triedy E bude 

dosť. Na druhej strane, neprajníci si nepamätajú zlatú éru auto-

mobilov Mercedes-Benz z osemdesiatych rokov, teda obdobie, 

keď nezničiteľná reputácia trojcípej hviezdy rezonovala takmer 

všade. A to bolo vtedy, keď sa takmer všetky Mercedesy podo-

bali na seba a mali takmer rovnaké krivky aj proporcie. Zákaz-

níkom to neprekážalo, skôr naopak, vedeli, že patria do rodiny.

Nový Mercedes-Benz Triedy E naznačuje, že zlatá éra auto-

mobilky Mercedes-Benz je opäť tu. Modely Tried C, E a S sa 

opäť podobajú a ak sa pozriete na dizajn, musíte uznať, že vy-

žaruje istú harmóniu a naznačuje luxus. Nečakajte intenzív-

ny útok prvkov či obscénne prvky. V Stuttgarte to nikdy nema-

li radi. Skutočné hodnoty musí človek cítiť, nie vidieť. Siluetu 

podčiarkol dizajnér líniou, ktorá spája kľučky dvier. Stačí to na 

to, aby Trieda E zboku odprezentovala proporcie, ktorými po-

teší svojho majiteľa aj tých, čo si ju obzrú zvonku. Mohli by sme 

ju prirovnať aj k Danielovi Cragovi, ktorý je oblečený v obleku. 

Svaly nijako neukazuje a predsa ich vnímate. Napokon, výkono-

vé spektrum Triedy E pokryje kompletnú škálu od bežného vý-

konu, až po ten superšportový.

Všetky zmysly
Je absolútne jedno, ktorý vnem použijete. Cit, hmat, čuch aj 

sluch vám potvrdia, že neexistuje ani jeden štvorcový milime-

ter, ktorý by neodzrkadľoval fi lozofi u trojcípej hviezdy. Máte 

radi hudbu? Áno? Môžete sa tešiť na viac ako 23 reprodukto-

rov audiosystému BURMESTER, takže pri počúvaní akejkoľ-

vek hudby si prídete na svoje. Ak nie, pomôžu vám aplikácie na 

fi ltrovanie niektorých tónov pre to, aby ste si užili hudbu presne 

tak, ako si želáte. Rockový koncert, či vážna hudba, alebo roz-

hovor v éteri rádia sa prostredníctvom naprogramovaných reži-

mov môže stať ešte väčším zážitkom než doteraz.

A nielen v tomto sa vám dokáže interiér prispôsobiť. Aj váš 

chrbát obopnú sedadlá tak, že v nich budete chcieť sedieť aj 

doma. Sedadlá si nastavíte podľa vašich ortopedických želaní 

a môžu vás aj pomasírovať. Želáte si masáž lávovými kameňmi, 

ktorá bola doteraz vyhradená iba pre majiteľov Triedy S? Nech 

sa páči. Princíp zážitku spočíva v tom, že vás okrem masáže na 

určitých bodoch aj zohrievajú. A to sme sa ešte nedostali k poin-

te. Nádhernému tvaru operadiel, ktorý je inšpirovaný ženským 

telom. Prelistujete si fotografi e a presvedčíte sa sami. A aby sme 

nezabudli. S CD mechanikou sa Trieda E rozlúčila nadobro. 

Nastupuje totiž digitálna éra.
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Apple
Chtiac-nechtiac vám pri pohľade na interiér novej Triedy E 

napadne známy americký výrobca s jablkom v znaku. Najmä 

kvôli vysokému lesku oboch obrazoviek, či ak chcete tabletov. 

Tie zobrazujú klasické prístroje a slúžia aj na zobrazenie obsa-

hu audiosústavy či navigácie. Prirodzene, zobrazené informácie 

si môžete rozdeliť aj do skupín.

Revolúciu identifi kujete aj v oblasti ovládania niektorých 

funkcií. Prebehla aj s ohľadom na starších vodičov. Postup, 

akým Mercedes-Benz mení fi lozofi u ovládania, totiž rešpektu-

je všetky vekové skupiny. Práve preto stále nájdete na stredovej 

konzole klavír ovládačov pre nastavenie klimatizácie a spína-

če pre rýchly prístup do jednotlivých položiek menu. Nechýba 

ani kruhový ovládač pre systém Command, ktorý poznáme aj 

z doterajších modelov. Takže na prvý pohľad sa až taká revolú-

cia nekoná.

Virtuálny kokpit
Optika prístrojov na obrazovkách môže byť klasická, ale aj fu-

turistická, prepínanie medzi jednotlivými režimami je intuitívne 

a jednoduché. Trik spočíva vo dvojici dotykových plôch na vo-

lante, ktoré ovládate jednoducho bruškom palca. Pohyb nevyža-

duje žiaden cvik, každý vodič ho bude považovať za prirodzený. 

Smerovo ide o pohyby do kríža, podľa toho, či sa chcete v menu 

pohybovať, prípadne vstúpiť do podsekcie.

Vzhľad prístrojov si nastaví vodič. Môže byť klasický, kto-

rý rešpektuje vzhľad aktuálnych prístrojov, alebo ho môžete 

prepnúť do režimu športového. V danom prípade sa zmení nie-

len podsvietenie prístrojov, ale aj font ciachovania, ktorý je pre-

vzatý z modelov AMG. Tretím režimom je futuristický, pri kto-

rom si centrálny otáčkomer s digitálnym rýchlomerom môžete 

doplniť ľubovoľným obrázkom, napríklad nočným mestom.

Inšpirácia interiéru Triedou S je opäť iba optickým klamom. 

Línie a tvary sa podobajú, no nie sú rovnaké. To, čo je rovnaké, 

je vášeň pre detaily a použitie tých najdrahších materiálov. Tak-

že je tam dostatočne veľa zmien na to, aby sa majitelia Triedy 

S necítili urazení. Osvetlenie interiéru v podobe 64 odtieňov je 

v rámci kategórie automobilov absolútne nóvum a Triedu E ob-

lečie do takého odtieňa, aký si posádka želá.

Na druhej strane po niektorých stránkach bude Trieda E pre-
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konávať svojho služobne staršieho brata. Množstvo asistenč-

ných systémov dokáže do rýchlosti 50 km/h eliminovať neho-

du, v prípade prekážky pred autom naznačí smer vyhýbania sa. 

Ale iba v prípade, že v protismere sa nenachádza žiadne iné vo-

zidlo. Auto je schopné samo zaparkovať, aj vyparkovať do boxu 

či garáže. Od roku 2017 príde nová Trieda E aj s klimatizáciou, 

ktorá využíva CO
2
 ako chladiace médium. Mercedes-Benz Trie-

dy E poteší každého, napokon Mercedes Triedy E je najpredá-

vanejším autom výrobcu. Obslúži rovnako dobre manažérov, 

ako aj taxikárov.

Noc a deň
Aktívny systém PRE SAFE je schopný pri bočnom náraze 

znížiť zaťaženie pasažierov ich odsunutím od dvier. Predné svet-

lomety MULTIBEAM LED dokážu presvetliť priestor pred au-

tom tak účinne, že nočné videnie je v podstate zbytočné.

Okrem toho dokáže auto komunikovať s ostatnými pros-

tredníctvom systému Car-to-X. Vodiči, či priamo autá odosiela-

jú do zberného centra informácie o klzkej vozovke, nehode, či 

hustom daždi, ktoré sa následne distribuujú do ostatných áut 

značky Mercedes-Benz. Tie tak vidia doslova za „roh“, prípad-

ne vedia, čo ich čaká v neprehľadnej zákrute, prípadne či ne-

vchádzajú do úseku s námrazou. Pôsobivé! Už chápete, prečo sa 

Trieda E musí podobať na luxusnú Triedu S?

Spaľovanie
Efekt dokonalej výmeny energie paliva na dynamické paramet-

re znamená nielen plnenie čoraz prísnejších emisných noriem, 

ale aj adekvátneho priesečníka dynamiky a priemernej spotre-

by. Škálu benzínových agregátov pokryjú spočiatku dva motory. 

Optika prístrojov 
na obrazovkách môže 

by  klasická, ale aj 
futuristická, prepínanie 

medzi jednotlivými 
režimami je intuitívne 

a jednoduché. 
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Verzia E 200 reprezentuje 

štvorvalcový dvojliter s pre-

pĺňaním. Maximálny výkon 

135 kW/184 koní doplní ma-

ximálny krútiaci moment 

300 Nm.

Verzia 350e bude mať 

pod kapotou identický mo-

tor s maximálnym výko-

nom 155 kW/204 koní 

doplnený elektromoto-

rom s maximálnym výko-

nom 60 kW/82 koní. Ich kombinovaný výkon 205 kW/279 koní 

a 600 Nm maximálneho krútiaceho momentu stačí na to, aby ste 

z 0 na 100 km/h zrýchlili za 6,2 sekundy. Pričom bezemisne, teda 

čisto na elektrinu prejde verzia 350e vyše 30 kilometrov.

E 220d
Technici pripravili nový motor. Zme-

nili všetko preto, aby vodič necítil nič. 

Zdvihový objem upravili smerom na-

dol, predstavuje takmer presne dva litre. 

Nový motor je kratší a kompaktnejší ako 

jeho predchodca vďaka zníženému od-

stupu valcov o 4 milimetre. Nový vzne-

tový motor poskytuje maximálny výkon 

143 kW/195 koní a maximálny krútiaci 

moment predstavuje 400 Nm. Normova-

ná spotreba pritom podľa NEFZ predsta-

vuje rovných 3,9 litra na 100 kilometrov. 

Má jednostupňové prepĺňanie a variabil-

nú geometriu lopatiek turbíny. Hlava val-

ca a kľuková skriňa sú vyrobené z hliníka. 

Aj v tomto prípade sú steny valca uprave-

né technológiou NANOSLIDE®, ktorá 

účinne znižuje trenie medzi valcom a oce-

ľovým piestom.

Ak si želáte naftové maximum, verzia 

350d vám ho poskytne. Šesťvalcový mo-

tor dodá 190 kW/258 koní 

v kombinácii s úctyhod-

ným krútiacim momen-

tom 620 Nm. To stačí na 

to, aby Trieda E v sprievo-

de mimoriadne príjemnej 

priemernej spotreby vystre-

lila na 100 km/h v priebehu 

5,9 sekundy.

To najlepšie…
… alebo nič. Tento výrok 

prezrádza postoj automobilky ku všetkým detailom, ktoré na no-

vom Mercedese-Benz Triedy E vidíte, alebo iba cítite. A táto fi lo-

zofi a zahŕňa aj prvé ohnutie plechu pri výrobe karosérie. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Aktívny systém PRE 
SAFE je schopný pri 

bo nom náraze zníži  
za aženie pasažierov ich 

odsunutím od dvier. 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  9 228 eur s DPH

1.- 47. mesačná splátka  722,78 eur s DPH

Posledná zvýšená splátka 9 228 eur s DPH

Spracovateľský poplatok   553,68 eur s DPH

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

RPMN: 7,90%; fixný úrok p. a.: 6,90%; celková výška spotr. úveru vrátane 

akontácie: 46 140,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 53 016,34 €. Po skončení akciového 3-ročného 

havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla do konca 

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

Ponuka platí do 30.9.2016

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

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, 

údržbové náhradné 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. 6,3 – 5,9 l/100 km

Emisie CO
2 142 – 132 g/km

Cena zákl. modelu 46 140 eur s DPH

MERCEDES E 200
R4, 1 950 cm3, 135 kW / 184 k, 300 Nm / 1 200 

- 4 000 min. 9G-TRONIC
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V
ýnimočnosť tohto - už 

pred uvedením na trh 

- zberateľského mode-

lu spočíva aj v tom, že 

bude vyrobená len limi-

tovaná séria 200 kusov. Skutočná la-

hôdka pre zberateľov tohto ,malého 

veľkého“ auta. A nielen to. Exkluzívne 

a zároveň športové prevedenie kabrio-

letu naznačuje, že je určený na preži-

tie skutočného a nefalšovaného pocitu 

slobody. A silných emócií. Či už pôžit-

kom z exkluzívneho laku jednotlivých 

dielcov karosérie, kochaním sa preve-

dením interiéru, alebo pohľadom na 

otvárajúcu sa titánovo sivú skladaciu 

strechu tritop. Dynamickosť dodáva 

kabrioletu aj jeho športový balík BRA-

BUS, ktorého súčasťou je o. i. zníže-

ný športový podvozok o 10 mm, trojra-

menný multifunkčný športový volant 

v koži s ozdobnými švami špecifi cký-

mi pre BRABUS a so sponou volantu 

v antracitovej farbe, predný a spojler 

zadného nárazníka BRABUS vo far-

be dielcov karosérie, zadná vložka di-

fúzora vo farbe sivá matná, disky z ľah-

kej zliatiny BRABUS Monoblock IX. 

Súčasťou výbavy je aj integrácia smart-

fónu pomocou MirrorLink®, vyhrie-

vanie sedadla pre vodiča a spolujazd-

ca, balík odkladacích priestorov, balík 

Cool & Media, balík snímačov a LED, 

ako aj balík komfortnej výbavy a väč-

šej 35-litrovej nádrže. Smart fortwo 

kabriolet BRABUS edition dostane do 

vienka výkonný motor (66 kW/90 k) 

a 6-stupňovú dvojspojkovú prevodovku 

twinamic. Pre milovníkov mestskej slo-

body a umenia na štyroch kolesách je 

dostupný od mája 2016. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Esencia slobody
Nenájde sa zrejme ani jeden hlas, ktorý by spochybnil fakt, že 
smart je symbolom modernej a dynamickej mestskej mobility. 
Aj preto je prirodzené, že jeho limity nie sú ohraničené, čoho 
dôkazom je nový smart fortwo kabriolet BRABUS edition.

AUTOMOBILY A TECHNIKA

smart brabus.indd   11smart brabus.indd   11 16. 3. 2016   13:22:5116. 3. 2016   13:22:51



Pripravte sa na útok technológií. Mercedes-Benz Triedy E 
sa technologicky opäť posunul bližšie k eliminácii 
chýb vodiča za volantom.

12 

ePartner

AUTOMOBILY A TECHNIKA

N
ebudeme si klamať, najčastejším dôvodom 

havárie je ľudský faktor. Únava, nepozor-

nosť, zlá technika brzdenia, alebo zle preve-

dený vyhýbací manéver patria do zoznamu 

najčastejších chýb. Odstránenie týchto chýb 

majú na starosti technológie novej Triedy E. Vymenovanie 

asistenčných systémov je zároveň otvorením novej kapitoly 

v automobilovom priemysle.

Limity neexistujú
Technologický náskok nového Mercedesu-Benz možno 

prirovnať k fenoménu FC Barcelona. Vždy, keď si myslíte, 

že poznáte všetky triky Neymara, Messiho a Suaréza, uká-

žu vám nový trik. Technologický útok otvára systém s ozna-

čením JAZDNÝ PILOT. Mercedes-Benz rozšíril kompe-

tencie aktívneho tempomatu DISTRONIC až do rýchlosti 

210 km/h. To znamená, že v rozmedzí týchto rýchlostí rie-

ši pridávanie plynu a brzdenie za vás auto. A do rýchlosti 

130 km/h je k dispozícii asistent riadenia, ktorý sleduje oko-

lité vozidlá, samočinne pridáva plyn aj brzdí, a zároveň točí 

volantom, respektíve podporuje vodiča. Takže stačí jemne 

držať volant, o všetko ostatné sa postará auto. Inžinieri Da-

imleru rozšírili aj funkciu opätovného rozbehnutia auta na 

30 sekúnd. To znamená, že ak sa kolóna zastaví, a do pol 

trieda E tech.indd   12trieda E tech.indd   12 16. 3. 2016   13:27:4616. 3. 2016   13:27:46
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Car-to-X komunikácia

minúty opäť roz-

behne, vodič ne-

musí dávať impulz na plynový pedál. Aktívny tempomat 

upraví rýchlosť auta podľa aktuálnej maximálnej povolenej 

rýchlosti, aktívny asistent zmeny jazdného pruhu vykoná 

na diaľnici predbiehací manéver automaticky, ak je sused-

ný pruh voľný.

Oči všade
Snímače kontrolujú priestor aj zboku. Sú schopné pri pre-

jazde križovatkou identifi kovať zrážku a zabrániť jej. Ak-

tívny asistent brzdenia s funkciou podpory prejazdu kri-

žovatkou funguje do rýchlosti 100 km/h, takže je schopný 

zabrániť častým nehodám na križovatkách na vidieku. Rov-

nako je schopný detekovať aj chodcov, ktorí prechádza-

jú krížom cez vozovku. V prípade, ak sa pred autom obja-

ví chodec, aktivuje sa asistent riadenia pri vyhýbaní. Stačí, 

ak vodič dá impulz na smer vyhýbania, posilňovač riadenia 

presne vyráta moment a mieru natočenia volantu pre úspeš-

ný vyhýbací manéver. Aktívny asistent udržania jazdného 

pruhu kontroluje aj protismernú premávku, a môže tak za-

brániť čelnej zrážke. Rovnako je do 30 km/h schopný zabrá-

trieda E tech.indd   13trieda E tech.indd   13 16. 3. 2016   13:27:5516. 3. 2016   13:27:55
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niť vojdeniu do jazdnej dráhy vozidla idúceho vo vedľajšom 

pruhu. Blížiace sa vozidlá zozadu upozorňuje preblikáva-

ním brzdových svetiel na fakt, že auto stojí.

PRE SAFE
V prípade neodvratnej nehody zboku sa aktivuje boč-

ný impulz PRE-SAFE®, ktorý odsunutím pasažiera v se-

dadle výrazne zníži zaťaženie trupu. Pred nehodou sa akti-

vuje zvuk PRE-SAFE®. Prostredníctvom šumového signálu 

pripraví sluch na hluk nára-

zu a chráni ho pred poško-

dením.

Parkovací pilot ovládaný 

na diaľku vám zaparkuje do 

garáže, prípadne do tesného 

parkovacieho boxu. Parko-

vací manéver ovláda vodič 

prostredníctvom smartfónu. 

V prípade, že je smartfón 

vybavený čipom NFC, môže 

slúžiť aj ako elektronický 

kľúč od vozidla.

Buď svetlo!
Jazda v noci konvertuje 

na zážitok vďaka svetlome-

tom MULTIBEAM LED 

s vysokým rozlíšením. Nie 

menej ako 84 individuálne 

ovládaných vysokovýkon-

ných diód v každom svetlo-

mete sa stará o to, aby kom-

fort a bezpečnosť cestovania 

v noci boli takmer na úrov-

ni denného svetla. Samo-

zrejme, bez oslňovania pro-

tiidúcich vozidiel. Rozptyl 

jednotlivých svetiel sa ria-

di samostatne, Intelligent 

Light System osvetľuje zá-

kruty, diaľnicu aj hmlu, po 

prvý raz však systém nevyu-

žíva žiadne mechanické členy, je čisto elektronický.

Farby zvuku
Poslednou technológiou sú farby. Audiosystém BURMES-

TER zmení interiér auta vďaka 23 reproduktorom na kon-

certnú sálu, prípadne rockový koncert. Vy si k danej nálade 

vyberiete niektorý zo 64 odtieňov náladového LED osvetlenia 

interiéru. A to je oveľa viac odtieňov, než mal pán Grey. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

V prípade neodvratnej nehody 
zboku sa aktivuje bo ný impulz 
PRE-SAFE®, ktorý odsunutím 
pasažiera v sedadle výrazne 

zníži za aženie trupu. 

Aktívny asistent zmeny jazdného pruhu

trieda E tech.indd   14trieda E tech.indd   14 16. 3. 2016   13:27:5916. 3. 2016   13:27:59



K
ým v súčasnosti je tren-

dom skôr depilovanie 

ako zarastanie, v prípa-

de trávou zarasteného 

smartu to má svoje lo-

gické a najmä ekologické opodstatne-

nie. Odhliadnuc od estetického účinku 

takýto „zelený koberec“ dokáže zvýšiť 

biodiverzitu a za rok dokáže elimino-

vať približne sedem kilogramov CO
2
. 

Okrem naviazania jemného prášku, 

zlepšenia kvality vzduchu tak smart 

fortwo pomôže k zmierneniu efek-

tu mestských tepelných ostrovov. Po-

tenciál premeny má svoje čaro a opod-

statnenie aj v tom, že kým po celom 

svete možno pozorovať trend zazeleňo-

vania fasád, vďaka pilotnému projek-

tu Green Skin si tak s ekológiou sym-

patizujúci potenciálni zákazníci môžu 

otestovať aj technickú realizovateľnosť 

zazelenenia automobilu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG a Moovel
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„Zarastený“ smart
V rámci pilotného projektu moovel lab Green Skin 
sa mestský smart fortwo „preoblečie“ do reálneho zeleného 
porastu nielen na povrchu strechy, ale aj na svojej prednej 
a zadnej časti a tiež na bočných prvkoch.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Definovať pozíciu Mercedes-Benz SL je pomerne ťažké. 
Je to suverénne najluxusnejší roadster, s ktorým si môžete 

dať preteky hoci aj so slnkom. 

16 

Brat slnko

AUTOMOBILY A TECHNIKA

H
neď na úvod vás zasypem ponukou moto-

rov. Ak si chcete užiť nenútený luxus, ver-

zia SL 400 je určená práve vám. Napokon 

pod kapotou máte k dispozícii nie menej ako 

270 kW/367 koní. A to sa bavíme o „základ-

nej“ verzii. Príjemné, však? Druhý stupeň užívania si slobo-

dy reprezentuje zrejme najobľúbenejšia verzia SL 500, ktorá 

pod svojou kapotou ukrýva vidlicový osemvalec s maximál-

nym výkonom 335 kW/455 koní a nádherný zvukový prejav. 

A prostredníctvom ovládača DYNAMIC SELECT si zvolíte 

mieru komfortu, prípadne športových jazdných vlastností.

Mercedes-AMG
Verzie, ktoré sme vám predstavili, sú iba predkrmom 

pre verzie, ktoré výkonom aj prepĺňacím tlakom dopova-

la fi rma z Affalternachu. Mercedes-AMG SL 63 a SL 65 

vám ukážu kompletné portfólio kompetencií. Osemvalco-

vá verzia SL 63 posúva hranice jazdného zážitku na úroveň 

430 kW/585 koní, čo je samo o sebe 

astronomická úroveň. Ak si túto hod-

notu želáte posunúť do intergalaktic-

kého teritória, Mercedes-AMG vám 

vyhovie. Konkrétne verziou SL 65, 

ktorej dvoma turbodúchadlami do-

povaný dvanásťvalec produkuje nie 

menej ako 463 kW/630 koní. Otoč-

ným ovládačom AMG select si zvolí-

te mieru akusticko-dynamického zá-

žitku. Odporúčame režim Race alebo 

Comfort. Ostatné sú irelevantné. Oba 

modely zrýchlia z 0 na 100 km/h za 

4,0 respektíve 4,1 sekundy. To je však 

nepodstatné, lebo zdroj sily sa nemi-

nie ani po prekročení tejto hranice. 

Napokon samotný výrobca vám li-

mituje maximálnu rýchlosť v rámci 

trieda SL facelift.indd   16trieda SL facelift.indd   16 16. 3. 2016   13:30:0016. 3. 2016   13:30:00
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AMG Driver‘s Package na 300 km/h! Takže limity existujú, 

no sú za hranicou mysliteľného.

Nová tvár
Tento facelift sa podaril. Nová SL má spoločné niekto-

ré črty s modelom AMG GT, je krajšia, jemnejšia a vyváže-

nejšia. Máte pokušenie povedať, že takto mala vyzerať SL už 

od začiatku svojej existencie. A ja s vami súhlasím. Rovnako 

ako potvrdím svoju náklonnosť k verziám AMG. Už len kvô-

li zvuku.

Prísny perfekcionizmus panuje aj v interiéri. Logika ovlá-

dačov sleduje všetky princípy trojcípej hviezdy. Všetko, čo sa 

leskne, je kov, všetko, čo je príjemné na dotyk, je koža a kaž-

dý detail je premyslený. Sedadlá sú komfortné a bez ohľadu 

na to, akí ste vysokí, prispôsobia sa vám.

Anjel strážny
Celohliníková karoséria ukrýva tie najmodernejšie tech-

nológie. Podvozok si môžete vybaviť systémom Active Body 

Control a nebudete veriť tomu, s akou rýchlosťou sa tento lu-

xusný roadster dokáže pohybovať na ceste. Motor prenáša 

na zadné kolesá svoju silu prostredníctvom prevodoviek 9G 

Tronic, verzie AMG sa spoliehajú na služby sedemstupňo-

vej prevodovky AMG SPEEDSHIFT MCT, verzia SL 65 vy-

užíva prevodovku AMG SPEEDSHIFT MCT PLUS. Tieto 

technológie sa sústredia na zážitok, kamery, snímače v spo-

lupráci s riadiacimi jednotkami sa však starajú o bezpečnosť 

trieda SL facelift.indd   17trieda SL facelift.indd   17 16. 3. 2016   13:30:1216. 3. 2016   13:30:12
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dvojčlennej posádky. COLLISION PREVENTION ASSIST 

PLUS kontroluje priestor pred autom a upozorňuje na pre-

kážky akusticky aj opticky, ak vodič nereaguje, spustí auto-

nómne brzdenie. Brzda PRE SAFE je schopná do rýchlos-

ti 50 km/h zabrániť nehode v prípade, ak sa vodič nevenuje 

riadeniu a autonómne ubrzdiť auto. Do rýchlosti 72 km/h je 

schopné výrazne znížiť následky nehody. Okrem toho sys-

tém PRE SAFE PLUS dokáže napríklad aj upozorniť vodi-

čov za vami na to, že stojíte a v prípade, ak sa blíži náraz, pri-

praví vás naň.

V záujme zaregistrovania prekážky sú na aute namontova-

né LED svetlomety s množstvom funkcií pre lepšie osvetlenie 

zákruty, kruhového objazdu, 

diaľnice či hmly. Ak potrebuje-

te, SL-ko zaparkuje za vás, má 

totiž systém PARKTRONIC. 

Čistý výhľad vyriešia stierače 

MAGIC VISION CONTROL 

a zatiahnutú strechu môžete 

mať vďaka systému MAGIC 

SKY CONTROL priehľadnú 

alebo zatmavenú.

Vyberte si
To bude asi najťažšie. Alebo 

naopak, bude to najľahšie, na-

pokon Mercedes-Benz SL nemá 

konkurenciu. Respektíve má. 

V podobe luxusného štvormiest-

neho kabrioletu Triedy S. Ale 

to je už iný príbeh. Jedno však 

majú spoločné. Noblesu a uni-

kátnosť. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AH

Nová SL má spolo né 
niektoré rty 

s modelom AMG GT, 
je krajšia, jemnejšia 

a vyváženejšia.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  19 878 eur s DPH

1.- 47. mesačná splátka  1 556,94 eur s DPH

Posledná zvýšená splátka 19 878 eur s DPH

Spracovateľský poplatok   1 192,68 eur s DPH

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

RPMN: 7,88%; fixný úrok p. a.: 6,90%; celková výška spotr. úveru vrátane 

akontácie: 99 390,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 114 160,75 €. Po skončení akciového 3-ročného 

havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla do konca 

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

Ponuka platí do 30.9.2016.

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

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, údrž-

bové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovost-

ná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia 

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7.7 l/100 km

Emisie CO
2 175 g/km

Cena zákl. modelu 99 390 eur s DPH

MERCEDES SL 400
V6, 2 996 cm3, 270 kW / 367 k, 

500 Nm / 2 000 - 4 200 min. 9G-TRONIC

trieda SL facelift.indd   18trieda SL facelift.indd   18 16. 3. 2016   13:30:2116. 3. 2016   13:30:21



 >> Zažite mesto po novom.
Nový smart fortwo kabriolet vám umožní spozna  mesto z úplne novej perspektívy. V aka automaticky otvárate nej 
látkovej streche si môžete v priebehu pár sekúnd vychutna  doposia  nepoznané výh ady. Pridajte k tomu 
neprekonate nú agilitu a rekordne malý polomer otá ania a zažijete prí ažlivos , ktorej sa len ve mi ažko odoláva. 
Presved te sa sami a absolvujte skúšobnú jazdu u vášho predajcu.

Vyvinuté v spolupráci so zna kou Mercedes-Benz.

smart - zna ka Daimler AG

smart fortwo kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 4,3 – 4,2 l/100 km; emisie CO2 kombinované: 99 – 97 g/km 

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, tel.: +421 2 4929 4555, www.motor-car.sk

www.smart.com

Nový smart     
kabriolet
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N
eexistuje milovník áut, ktorého by nenadchli 

v interiéri vozidla inštalované vyberané ozdob-

né prvky a športové pedále vo vzhľade brúse-

ného hliníka, strieborno-chrómové ventilačné 

dýzy, čalúnenie stropu z mikrovlákna DINA-

MICA, nová veľká stredová konzola s integrovaným chladia-

cim priečinkom a temperovanými držiakmi na poháre, samo-

statné elektricky nastaviteľné klimatizované sedadlá v koži 

napa pre vodiča, spolujazdca a aj sediacich vzadu a nápisy 

EXCLUSIVE na predných blatníkoch. Navyše, ak štýlové in-

teriérové prostredie zušľachťujú prístrojová doska vo vzhľade 

kože s náročne zapracovaným ozdobným švom a kožou po-

tiahnuté lakťové opierky v obložení dverí.

Veľkorysá panoráma
Interiéru dominuje nová panoramatická posuvná strecha, 

vybavená dvojdielnou elektrickou slnečnou roletou, ktorá 

svojou veľkosťou (1,9 m x 1,12 m) je najväčšou sklenenou 

strechou v segmente stredne veľkých transportérov. A keď-

že človek je tvor zábudlivý, v prípade dažďa sa posuvná stre-

cha automaticky zavrie do zdvihnutej polohy…

Harmónia zvuku
Priestorovú dokonalosť zvuku zabezpečuje ozvučova-

cí systém Burmester® so 16 vysokovýkonnými reproduk-

tormi vrátane Bass Refl ex Boxu a so zosilňovaním hlasu 

v smere spredu dozadu. Ku komunikačnej výbave pat-

ria prípojky USB, otvor na SD kartu, pripojenie na mobil-

ný telefón, prehrávač MP3, notebooky, ako aj 230-voltová 

a 12-voltová zásuvka.

Viete, ako možno pomenovať zhmotnenú 
definíciu veľkopriestorového sedanu 
s vysokým stupňom exkluzívnej výbavy, 
komfortom, luxusom a aj funkčnosťou? 
Odpoveď je jednoznačná - 
Trieda V EXCLUSIVE...

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Extratrieda
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Dravosť a bezpečnosť
Trieda V EXCLUSIVE v sebe zosobňuje moderný luxus 

s príkladnou bezpečnosťou a so športovou dynamikou. Tú 

zastupuje športový podvozok, 17-palcová brzdová sústa-

va a 19-palcové disky z ľahkej zliatiny. Na bezpečnosť do-

hliada okrem systému ATTENTION ASSIST a asisten-

ta jazdy pri bočnom vetre aj aktívny asistent parkovania 

s 360-stupňovou kamerou.

Výbava AMG Line
Okrem zvláštnej výbavy pre Triedu V, akou je napr. dr-

žiak na iPad pre operadlo predných sedadiel sa dá na ob-

jednávku inštalovať aj nová športová výbava AMG Line, 

obsahujúca o. i. novonavrhnutý spojler predného a zad-

ného nárazníka, profi lované bočné obloženia prahov 

a 19-palcové disky AMG z ľahkej zliatiny, ako aj ďalšiu od-

trhovú hranu.

Mercedes me connect
Komfort v Triede V EXCLUSIVE (ale aj v modeli Triedy 

V Marco Polo) zabezpečí od júna aj služba Mercedes me con-

nect, pomocou ktorej sa zákazníci na 20 trhoch Mercedes me 

môžu kedykoľvek pomocou smartfónu, tabletu alebo osobné-

ho počítača pohodlne spojiť so svojou Triedou V. Bezplatné zá-

kladné služby Mercedes me connect obsahujú systém núdzové-

ho volania Mercedes-Benz, nehodový, údržbový a poruchový 

manažment, ako aj diagnostiku a diagnózu vozidla na diaľku. 

Okrem toho budú k dispozícii aj dopravný servis v reálnom čase 

Live Traffi c Information a viaceré služby Online na diaľku. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Špičkový moderný luxus, neodmysliteľná sklápacia látková 
strecha, prirodzený nádych mladosti, športový dizajn, nápadité 
detaily a hlavne - osobitý charakter. Presne tieto atribúty robia 

výnimočným prvý kabriolet Mercedes-Benz, postavený 
na základe Triedy C.

22 

Prémiový 
prírastok

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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V
ýrazná čelná časť kabrioletu s vysokovýkon-

nými svetlometmi s LED a dlhou kapotou 

motora pripomína - po zaklopení strechy 

Triedu C kupé. Športovejší výraz mu dodáva 

najmä jeho zadná časť so širokými „plecami“ 

a s plochými svietidlami s LED, do ktorej harmonicky pre-

chádza silno napnutá sklápacia strecha so zadným sklom. 

Agilitu a stabilitu umocňuje počas jazdy aj o 15 mm znížený 

podvozok s oceľovým pružením so selektívnym systémom 

tlmenia, 17-palcové disky a skvelá aerodynamika s hodno-

tou cw 0,28.

Interiérová moderna
Interiér vozidla síce vychádza zo sedanu Triedy C, je však 

obohatený prvkami, typickými len pre kabriolet, ako napr. 

vysokokvalitné materiály (koža, odrážajúca teplo v piatich 

farebných vyhotoveniach), či oblý vypínač v matnej strie-

bornej chrómovej farbe na stredovej konzole na otváranie 

a zatváranie plnoautomatickej sklápacej strechy. Integrálny 

vzhľad športových sedadiel je doplnený mohutnými bočný-

mi vankúšmi a tvarovo integrovanou opierkou hlavy. Samo-

statné zadné sedadlá umožňujú v prípade ich úplného sklo-

penia zväčšenie úložného priestoru.

Sklápacia strecha
Finálna podoba sklápacej strechy, ktorá sa dokáže nehluč-

ne zatvoriť a otvoriť za menej ako 20 sekúnd až do rýchlos-

ti 50 km/h, závisí výlučne od preferencií majiteľa. Buď sa 

uspokojí s čiernou plnoautomatickou klasickou látkovou 

skladacou strechou, alebo si objedná viacvrstvovú odhlučne-

nú skladaciu strechu vo viacerých farebných vyhotoveniach, 

ktorá znižuje hluk vetra a jazdný hluk.

Tepelná ochrana
Teplotný komfort pri jazde so sklopenou strechou aj pri 

nižších teplotách zabezpečujú systémy AIRCAP a AIR-

SCARF. Prvý elektronický systém vetrolamu je spojený 

s elektrickým vetrolamom za zadnými sedadlami, čím redu-
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kuje turbulencie v interiéri aj pre cestujúcich sediacich vza-

du. Pomocou systému AIRSCARF sa ohrieva krk a šija vo-

diča a spolujazdca teplým vzduchom. Alternatívne sa môže 

dodatočne namontovať aj manuálny zalomený vetrolam za 

prednými sedadlami, vďaka ktorému sa zredukuje prievan 

na predných sedadlách.

Klimatizácia interiéru
Systém klimatizácie reaguje na to, či je strecha otvorená, 

alebo nie. Pokiaľ je otvorená, klimatizácia upraví svoju re-

guláciu a vháňa teplejší vzduch napr. k rukám vodiča na vo-

lante a deaktivuje funkciu cirkulujúceho vzduchu.

Pruženie a módy
Nový kabriolet možno na želanie vybaviť elektronicky 

regulovaným, kontinuálne nastaviteľným vzduchovým tl-

mením AIRMATIC na prednej a zadnej náprave. S uve-

deným systémom je sériovo k dispozícii aj DYNAMIC SE-

LECT (na želanie v prípade štandardných podvozkov), 

umožňujúci vodičovi zvoliť si mód svojej jazdy: športový, 

komfortný alebo s optimalizovanou spotrebou, či jednu 

z piatich jazdných charakteristík: ECO, Comfort, Sport, 

Sport Plus a Individual.

Dynamický výkon
Motory spĺňajúce emisný štandard Euro 6 sa vyzna-

čujú výkonnosťou a úspornosťou (aj vďaka funkcii ECO 

štart – stop). K dispozícii sú benzínové - počnúc 1,6-litro-

vým štvorvalcom C 180 s výkonom 115 kW (156 k), kon-

čiac 3,0-litrovým šesťvalcom v kabriolete Mercedes-AMG C 

43 4MATIC (270 kW/367 k). Model C 200 možno na žela-

nie získať s pohonom všetkých kolies 4MATIC. Dieselové 

kabriolety majú montované štvorvalce s výkonom 125 kW 

(170 k) v C 220 d alebo 150 kW (204 k), v modeli C 250 d 

s technológiou SCR (Selective Catalytic Reduction). Pohon 

4MATIC možno objednať pre model C 220 d. Všetky moto-

rizácie majú novú automatickú prevodovku 9G-TRONIC.

Interiér vozidla síce 
vychádza zo sedanu 

Triedy C, je však 
obohatený prvkami, 

typickými len 
pre kabriolet.
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Asistenčné systémy
Stres z možných nečakaných kolízií eliminuje množstvo 

asistenčných systémov. Sériovo je v Triede C kabriolet do-

dávaný ATTENTION ASSIST a ASISTENT PREVEN-

CIE KOLÍZIÍ PLUS. Na želanie sú k dispozícii systémy, ako 

napr. DISTRONIC PLUS s asistentom riadenia a s pilotom 

jazdy v zápche alebo brzda PRE SAFE® s rozpoznávaním 

chodcov, asistent brzdenia BAS PLUS, aktívny asistent udr-

žiavania v jazdnom pruhu, asistent parkovania, 360-stupňová 

kamera, asistent sledovania dopravných značiek na báze úda-

jov z kamery a navigácie s funkciou výstrahy pri jazde v pro-

tismere, ako aj adaptívny asistent diaľkového svetla plus.

Bezpečnosť
Maximálnu ochranu v prípade kolízie umožňuje posádke 

aj komplexné vybavenie airbagmi, ako sú adaptívne pred-

né airbagy pre vodiča a spolujazdca, airbag na ochranu ko-

lien na strane vodiča, airbagy na ochranu panvy a hrudníka 

pre vodiča a spolujazdca a okenný airbag, zabudovaný do 

hornej hrany obloženia predných dverí. Bezpečnosť zároveň 

zvyšuje aj špecifi cký systém ochrany pri prevrátení.

Informácie a zábava
Vďaka technológii Frontbass v kombinácii s ozvučova-

cím systémom Burmester® dodávaným na želanie sa bude-

te cítiť aj počas jazdy s otvorenou strechou ako v koncert-

nej sále. Navigačný systém ponúka aj animovaný kompas 

a prezentáciu Drive Show s informáciami pre cestujúcich - 

podobne ako je to v lietadle. Pomocou mobilu s podporou 

Bluetooth® a so zapnutými mobilnými dátami dokáže už 

audiosystém Audio 20 využívať internet. K dispozícii je ako 

alternatíva aj COMAND Online s väčším displejom, s príj-

mom digitálnej televízie a rozhlasu či s ovládacím systé-

mom LINGUATRONIC.

Prepojenie s vozidlom
Nový kabriolet Triedy C má pomocou Mercedes me con-

nect k dispozícii komplexný balík bezplatných služieb, ako 

aj služieb Online na diaľku ako napr. automatické núdzové 

volanie, nehodový manažment, poruchová služba a systém 

služieb zákazníkom, odvšadiaľ prístup k informáciám o vo-

zidle (zistenie stavu okien a dverí, stavu kilometrov, tlaku 

v pneumatikách a ďalšie diagnostické údaje), či lokalizácia 

vozidla a odomknutie a zamknutie dverí na diaľku.

AMG verzia
Na rozdiel od bežnej verzie kabrioletu obsahuje kabriolet 

Mercedes-AMG C 43 4MATIC nielen osobitý dizajn, ale aj 

ďalšie prvky, zvýrazňujúce jeho športový charakter. Tými sú 

sploštený multifunkčný športový volant v čiernej koži s čer-

venými kontrastnými ozdobnými švami, špeciálne nárazní-

ky a prahy, diamantová mriežka chladiča s pochrómovaný-

mi kolíkmi, 18-palcové disky AMG z ľahkej zliatiny, trinásť 

variantov čalúnenia, štyri farby sklápacej strechy, dvanásť 

vonkajších lakov, či kožou potiahnutá prístrojová doska. 

K ďalším „čerešničkám“ patria aj strop sklápacej strechy do-

dávaný v čiernej, porcelánovej alebo krištáľovo sivej farbe, 

ozdobné prvky v športovom hliníku, uhlíkovom vlákne ale-

bo sklenenom vlákne či autentické druhy dreva - s otvorený-

mi pórmi v hnedých a v čiernych odtieňoch. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Spotreba - kombi. 6,3 - 6,0 l/100 km

Emisie CO
2 143 - 135 g/km

MERCEDES C 180 KABRIOLET
R4, 1 595 cm3, 115 kW / 156 k, 

250 Nm / 1 200 - 4 000 min. 6-stupňová manuálna
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Doprava ľudí vlakom nie je pre jednotlivcov ideálna. Stanice 
sú od bývania ďaleko, treba sa k nim dopravovať inými 
prostriedkami. Preto je doprava autobusmi na medzimestských 
tratiach výhodnejšia než vlaková.
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Nové 
modely Setry

AUTOMOBILY A TECHNIKA

ednými z najobľúbenejších autokarov sú modely 

Setra, ktoré od roku 1995 patria do fi rmy Merce-

des-Benz Omnibus z veľkej rodiny autobusov Da-

imler AG. O tom, že naozaj patria k najlepším, 

svedčí aj veľa titulov Coach of the Year (Autokar 

roka), naposledy to bol piaty za rok 2014 pre značku Setra 

a desiaty pre autobusy Daimler AG. A na ostatnej výstave 

autobusov v belgickom Kortrijku značka Setra uviedla dva 

nové modely autobusov.

Setra S 515 MD ComfortClass 500
Poháňa ho motor OM 936. Vozidlo je dlhé 12,3 met-

ra. Ide vlastne o autokar s trojhviezdičkovým označením, 

so šesťvalcovým radovým motorom s výkonom 260 kW 

J
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(354 k), so zdvihovým objemom val-

cov 7,7 litra, so štandardnou 6-stup-

ňovou manuálnou prevodovkou GO 

190. Na požiadanie výrobca dodá au-

tomatizovanú manuálnu prevodovku 

GO 250-8 Power Shift 3. Motor má 

maximálnu hodnotu krútiaceho mo-

mentu 1 400 Nm pri 1 200 otáčkach 

za minútu. Dosť dlhý prevod zadnej 

nápravy s hodnotou i = 4,3 umož-

ňuje vozidlu rýchlosť 100 km/h pri 

otáčkach motora iba 1 427 za mi-

nútu. Autokar má 48 veľmi pohodl-

ných sedadiel na dotyk s príjemným 

velúrovým čalúnením s nastaviteľ-

nými hlavovými opierkami. Výrob-

ca môže podľa potreby vybaviť tieto 

busy až 53 sedadlami. Príjemne nás 

prekvapila palubná dobre vybavená 

kuchynka v zadnej časti, pričom po-

trebná chladnička sa nachádza zase 

v prednej časti vozidla. Jednou zo 

zvláštnych priorít autokaru sú masív-

ne bezpečnostné nosníky integrova-

né v rámových pozdĺžnikoch, ktoré 

absorbujú energiu v prípade čelné-

ho nárazu, pričom 

sa priestor vodi-

ča posunie sme-

rom dozadu. Dvoj-

nápravový autokar 

má množstvo ďal-

ších bezpečnost-

ných prvkov, ako 

napríklad elektro-

nický stabilizač-

ný program (ESP), brzdový asistent (BAS) či monitorova-

nie tlaku vzduchu v pneumatikách (TPM). Setra S 516 MD 

so stredne nízkou podlahou môže mať dĺžku aj 13,115 m, 

s výškou 3 560 mm sa úspešne zaradila do existujúcej rodi-

ny podobných autokarov Setra. Pritom batožinový priestor 

(modelu S 515 MD) má objem 6,1 m3. Model S 516 MD ho 

má až 7,8 m3.

Setra MultiClass – S 415 LE business
Ide o najnovší model autobusov Setra MultiClass. Má rov-

naký motor ako predchádzajúci, teda OM 936. Oproti modelu 

S 515 MD má automatickú 6-stupňovú prevodovku ZF Ecolife 

AP a rozdielny prevod v zadnej náprave – i = 4,778. Vtedy mo-

tor na šiesty prevodový stupeň pri rýchlosti 100 km/h má otáč-

ky 1 553 za minútu.

Zákazník má možnosť vybrať si jednu zo štyroch prevodo-

viek: 6-stupňovú GO 190 manuálnu, ktorá sa montuje ako 

štandardná. Na výber je potom ZF Ecolife automatická s meni-

čom krútiaceho momentu, či plne automatizovaná 8-stupňová 

GO 250-8 Power shift alebo 4-stupňová Voith Diwa.6 automa-

tická. Podľa ich typu sa potom mení rozdielny prevod zadnej 

nápravy.

Setra S 515 MD
Prvý model, ktorý sme vyskúšali, mal 45 sedadiel typu 

Transit. Na streche bol klimatizačný systém EvoCool Ba-

sis s výkonom 32 kW. Predné jednodielne dvere s pneu-

matickým otváraním široké 1 150 mm so spodnou preskle-

nou časťou. V zadnej časti vozidla boli ďalšie jednokrídlové 

dvere s rovnakým otváraním. Vozidlo bolo vybavené elek-

tronickým stabilizačným systémom (ESP), brzdovým asis-

tentom (BAS) a systémom proti pretáčaniu kolies pri akce-

lerácii (ASR). Cestujúci v autokaroch zväčša podrobnejšie 

hodnotia kabínky toaliet. Tie by mali byť také priestorné, 

aby sa dali pohodlne použiť na všetky účely, ktorým majú 

slúžiť. Tak, aby nebol problém obťažne sa v nich otočiť. Pri-

tom umývadlo by malo mať taký priestor dookola, aby ne-

mali aj menej štíhli problém stáť pri ňom. Páčilo sa nám 

i anatomické tvarovanie sedadiel, ktoré dopĺňa spokojnosť 

Setra 515 MD
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cestujúceho počas dlhšej jazdy. Výborný je výhľad cez pred-

né panoramatické sklo a kladne sme hodnotili i výhľad cez 

bočné okná.

S 415 LE business
Setry radu 400 sú zase určené na prímestskú alebo me-

dzimestskú dopravu. Majú nízko umiestnené vstupy, ergo-

nometrický kokpit, upravovateľný interiér a motor podľa 

predpisov Euro 6 s voliteľnou prevodovkou. Ich funkčnosť 

je kombinovaná s hospodárnosťou. Predný vstup je bez-

bariérový a pri zadných dverách vyslovene nízky. Dve ná-

pravy umožňujú aj zdvihnúť podlahu pri zadných dverách 

po nástupe. Tento typ vyhovuje cestujúcim so zníženou 

pohyblivosťou. Takže modely spĺňajú podmienky ten-

drov vo všetkých európskych krajinách. Ich vnútorná výš-

ka 3 350 mm a dĺžka 12 330 mm je optimálna na počet se-

dadiel. Vozidlá tohto typu majú ešte po dva batožinové 

priestory s objemom každého 250 litrov. Výška predného 

vstupu je 345 mm, pri nižších pneumatikách iba 305 mm. 

Pri elektronickom znížení podlahy je vstup o 70 mm nižšie. 

Autobusy Setra majú štandardne ergonomický modulárny 

systém prístrojového panelu. Maximálny počet konfi gurácie 

sedadiel je 49 a v prípade modelu Transit sú pri každom se-

dadle dvojbodové bezpečnostné pásy. Motory OM 936 vy-

žadujú servis po najazdení 90 000 km. Dopravcovia si môžu 

z radu autobusov Setra MultiClass 400 zvoliť z 12 modelov. 

Najkratší z nich je dlhý iba 10,81 m (S 412 UL) a je najma-

névrovateľnejší. Je výhodný v horských oblastiach s úzkymi 

priechodmi. Ďalšia dĺžka predstavuje 12,20 m (S 415 UL), 

po ktorom nasledujú vozidlá s dĺžkou 13,38 (S 417 UL), 

14,05 m (S 417 UL), 14,98 m (S 419 UL) s objemom batoži-

nových priestorov 5,7 m3 až 7,9 m3.

Trojnápravové Setry radu 400
Modely S 418 LE s nízkymi vstupmi sú určené na vnút-

romestskú dopravu. Sú dlhé 14 m a poháňa ich motor OM 

470 s výkonom 265 kW (365 k) a 290 kW (394k) so 6-stupňovou 

manuálnou prevodovkou. Alebo na prianie s tromi modelmi au-

tomatizovaných prevodoviek. Počet cestujúcich je až 60. 

Text: Stano Cvengroš; Foto: Daimler AG

 Výrobca môže pod a 
potreby vybavi  tieto 

busy až 53 sedadlami.

Setra S 415 LE
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E
xotickými destináciami kan-

celárie prešli tisícky spokoj-

ných klientov. Tí sa neustá-

le vracajú, pretože ponuka 

136 krajín sveta, kvalitný 

servis, najlepší sprievodcovia a starost-

livosť o klienta sú tým, čo si získalo ich 

srdcia. Aj preto nie je náhoda, že je 

ESO travel nositeľom niekoľkých vý-

znamných cien, akými sú TTG Awards, 

či štrnásťnásobné ocenenie Najlepší ope-

rátor pre Áziu a Ameriku. Len pre zaují-

mavosť - slávny český spevák Karel Gott 

chodí na dovolenky už vyše 10 rokov vý-

lučne s ESO travel…

Vďaka obľube a stabilite pôsobíte na 
českom a slovenskom trhu už vyše 
dvadsať rokov. Zaznamenali ste v tej-
to súvislosti nové trendy v cestovaní?

- Jednoznačne. Mení sa spôsob vníma-

nia oddychu. Čoraz viac k nám prichá-

dzajú klienti, ktorí sa nechcú len opa-

ľovať a kúpať v mori, ale ktorí túžia po 

zážitkoch. Aj preto nás teší, že sú naše 

poznávacie zájazdy čoraz populárnejšie.

Ktoré destinácie vašej cestovnej kan-
celárie patria medzi najobľúbenejšie?

- Naši klienti preferujú najmä Domi-

nikánsku republiku, Thajsko, Zanzibar, 

Maldivy a USA. Top destináciou uply-

nulého roka bola jednoznačne Kuba. 

Poznávacie zájazdy však ponúkame do 

celého sveta tak, aby sme pomohli klien-

tom, ktorí chcú niečo zažiť, naplniť v ma-

ximálnej miere ich predstavy.

Pokiaľ by ste nám mali poradiť ohľa-
dom cestovania, čo by to bolo?

- Cestujte, pokiaľ môžete. Spoznávajte 

miestne kultúry, rozprávajte sa s miest-

nymi ľuďmi a usmievajte sa na nich. Uvi-

díte, že vás to naplní a možno aj zmení 

k lepšiemu. Začnete svet lepšie chápať. 

A čo je najdôležitejšie - cestujte len s ove-

renou a profesionálnou cestovnou kance-

láriou. Najlepšie s nami (smiech).

Čo robíte rád, ak máte voľno?
- Asi vás to neprekvapí – cestujem. 

Moja rodina je pre mňa všetkým, takže 

sa s ňou snažím tráviť čo najviac času, či 

už doma, alebo na spoločných cestách.

Kam sa chystáte najbližšie?
- V apríli služobne na Zanzibar a roz-

hodol som sa preskúmať Bali, kam od-

lietame s rodinou v máji. Teším sa na 

nové zážitky a skúsenosti, ktoré potom 

následne odovzdám nielen nášmu ESO 

tímu, ale najmä našim klientom.

 29

Cestovanie je bohatstvo, 
ktoré vám nikto nevezme 
ESO travel patrí medzi najetablovanejšie značky v oblasti 
cestovného ruchu. Vznikla pred 21 rokmi - v roku 1994 - ako 
malá rodinná firma. O jej úspechoch a nových trendoch v cestovaní 
nás oboznámil riaditeľ ESO travel Slovensko - Adrián Siekel.
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L
en ťažko si dnes vieme predstaviť, aký šok muse-

lo toto auto v roku 1979 spôsobiť. Predstavovalo 

vyvážený mix konzervatívneho prístupu, pokro-

kových technológií a kvality, aký v tom čase nik 

iný neponúkal. Jeho vývoj bol pre fabriku otáz-

kou prestíže v najvyššej lige, kde W126 nesporne patrila, šlo 

totiž o všetko. Tu sa nikdy nehralo na šetrenie, konštrukč-

né kompromisy, či nebodaj ústupky v kvalite výroby. Ak 

bolo treba niečo vyvinúť, šlo sa do toho bez ohľadu na cenu 

a obete s tým spojené. Nádhera.

Príbeh modelu W126 sa začal už v roku 1971, keď si 

v Stuttgarte zaumienili postaviť auto, ktoré prekoná kon-

kurenciu o svetelné roky. Cieľ aj priority boli jasné, pe-

niaze nechýbali, a tak sa dal tím špičkových inžinierov 

Druhou generáciou Triedy S (W126) dal na konci sedemdesiatych 
rokov Mercedes-Benz konkurencii poriadnu facku. Bola totiž 

jasným odkazom jeho obrovských kompetencií v oblasti 
technológií, dizajnu aj kvality výroby a na dlhých dvanásť rokov 

okupovala vrchol segmentu najluxusnejších limuzín.
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do práce. Tá vyvrcholila veľkolepým predstavením no-

vinky na frankfurtskom autosalóne 1979. Jej elegantné lí-

nie citlivo rozvíjali dizajnérsky štýl predchodcu (W116) 

a zároveň nápadne zvýrazňovali mohutnosť auta z kaž-

dej strany. Kto mal vlajkovú loď, musel byť na ceste pred-

sa viditeľný. Nenápadne zaoblená predná časť je dodnes 

pripomienkou nekonečne trpezlivej práce fabrických in-

žinierov, ktorým sa dolaďovaním konečných tvarov v ae-

rodynamickom tuneli podarilo dosiahnuť koefi cient ae-

rodynamického odporu 0,359. V roku 1979 šlo o luxusný 

sedan s bezkonkurenčne najlepšou aerodynamikou. Vý-

sledkom bola mimoriadne tichá jazda, dobrá priľnavosť 

pri diaľničných rýchlostiach a dobrá spotreba. „Číňan“ 

však priniesol novinku aj na poli bezpečnosti. Od roku 

1980 ponúkal airbag vodiča a od februára 1988 aj airbag 

predného spolujazdca. Samozrejme, všetko na želanie. 

O štyri roky neskôr sa v sériovej výbave osemvalcových 

verzií objavil protiblokovací systém ABS.

Luxus v dlhom balení
Hneď od začiatku bola vlajková loď automobilky k dispo-

zícii v štandardnej a predĺženej verzii označenej písmenom 

L. Pod štandardnou verziou si však nepredstavujte nič malé 

ani obyčajné. S dĺžkou 5 145 mm šlo o poriadny kus auta, 

pričom verzia L s rázvorom natiahnutým o ďalších 140 mm 

(z 2 935 na 3 075 mm) sa predĺžila až na 5 285 mm. Rozmer-

mi a obrovskou porciou vnútorného priestoru sa to však len 

začínalo, „Číňan“, ako generáciu W126 pre charakteristický 

tvar predných partií ľudia nazývali, ponúkal predovšetkým 

veľa vnútorného priestoru a podvozok taký jemný, že jazda 

v ňom pripomínala kúpeľ v oleji. „Cítili ste sa v ňom ako krá-

li,“ začína rozprávanie o najväčšom Mercedese osemdesia-

tych rokov náš tradičný sprievodca klasickými Mercedesmi 

Vladimír Blažek, vedúci predaja jazdených a historických vo-

zidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava. Koniec koncov, kto 

kompetentnejší by nám o W126 mohol rozprávať? Jeden 

exemplár v minulosti parkoval aj v jeho garáži.
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Mercedes-Benz W126 bol v čase svojho predstavenia tým najlepšie 
a najkvalitnejšie postaveným Mercedesom v celej histórii značky.

Naft ové verzie sa vyvážali len do USA a Kanady. V Európe 
sa oficiálne nikdy neukázali.

Karoséria novinky bola podstatne pevnejšia 
ako pri predchodcovi W116.

Vedúci predaja jazdených 
a historických vozidiel Vladimír 
Blažek je odborným garantom 

a spoluautorom seriálu 
o strieborných legendách.

VedVedVedVedVedúciúciúciúc prprprpredaedaedaedadaja ja ja jaja jjazjazjazjaza dendendendende ýchýchhýchýchý  
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BlaBlaBlaBlaBlažekžekžekžekžek jejejejejee ododododdborborborborb nýmnýmnýmnýmnýmý gagagagagaranranrana tommtomtomtomto  

a sa sa sa sspolpolpolpolpoluauuauuaua tortortortorom om omom serserserserse iáliáliáliálálu u uu
o so so sstritritritrieboeboeboeboeb rnýrnýrnýrnýých ch ch ch leglegleglegeggendendendendendácháchácháchá ..

Vedúci predaja jazdených 
a historických vozidiel Vladimír 
Blažek je odborným garantom 

a spoluautorom seriálu 
o strieborných legendách.
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Naft a len pre USA
V raných osemdesiatych rokoch neboli dieselové motory 

v luxusných limuzínach ničím zaujímavým. Zapáchajúcu naf-

tu prenechávala smotánka nižším sociálnym triedam. Do USA 

a Kanady sa však naftové verzie 300 SD (300 SDL) a 350 SD 

(350 SDL) dostali. Európanom boli paradoxne vyhradené len 

benzínové šesť- a osemvalce. „S benzínovými šesťvalcami sa 

dalo jazdiť za 10 litrov, ani vrcholné osemvalce v modeloch 

560 SEL sa však cez 15-16 l/100 km za normálnych okolnos-

tí nedostali,“ prekvapuje Blažek. O W126 toho vie evidentne 

dosť, nechávame mu preto slovo a postupne sa dozvedáme ďal-

šie zaujímavosti o tejto legendárnej niekdajšej vlajkovej lodi zo 

Stuttgartu.

Vydržal aj 900 000 km
„Mechanika tohto auta je neuveriteľne odolná. Je to skrátka 

model z obdobia, keď sa autá robili na výdrž a na stodvadsaťšest-

ke je to vidieť na kaž-

dom jej detaile,“ roz-

práva Blažek. „Osobne 

som sa stretol s autom, 

ktoré malo najazde-

ných 900 000 km a stá-

le bolo v dobrej kondí-

cii. Stále pritom vozilo 

významného podnika-

teľa a slúžilo v tzv. prvej 

línii,“ dodáva. Jeho slo-

vá sú potvrdením po-

vesti, akú model W126 má. Pri dodržiavaní servisných zásad 

a s príčetným šoférom za volantom zdolal milión kilometrov 

a stále bol schopný aktívnej služby. Dnes môžete na niečo po-

dobné zabudnúť, v osemdesiatych rokoch však bola takáto vý-

drž pri vlajkovej lodi trojcípej hviezdy povinnosťou.

Nejde o kilometre, ale o originálny stav
Vášnivo sa Vladimír Blažek rozrozprával aj na tému hľada-

nia zachovalého exemplára. „Pri tomto aute nemusíte až tak 

hľadieť na počet najazdených kilometrov. Ani 400 000 najaz-

dených kilometrov nemusí byť dôvodom na paniku, zá-

kladná mechanika auta to zniesla a ak maji-

teľ včas menil bežné spotrebné dielce 

ako výfuk, tlmiče, olejové náplne, či 

chladiacu kvapalinu, W126 bude v po-

riadku. Omnoho dôležitejšie je, aby 

bol tento Mercedes v pôvodnom stave, 

teda karoséria mala originálny lak ka-

rosérie, bol tam pôvodný motor a ne-

povymieňané komponenty z iných 

verzií. Takto prerobeným, či opravo-

vaným kusom sa radšej vyhnite, len 

málokedy sa totiž ich kvalita aspoň pri-

blíži originálu,“ vysvetľuje podozrivo krát-

ku životnosť niektorých dovezených exem-

plárov odborník.

Kazili sa len 
maličkosti

Keď sa debata zvrt-

ne smerom k slabi-

nám modelu W126, 

musí Vladimír Blažek 

loviť hlboko v pamäti. 

Model W126 bol totiž 

vlajkovou loďou au-

tomobilky v období, 

keď bola kvalita výro-

by a výdrž všetkých komponentov auta základným staveb-

ným pilierom úspechu fabriky. „Nič iné ako takmer neob-

medzená životnosť každej jednej súčiastky neprichádzalo 

pri tomto aute vôbec do úvahy. Na W126 sa v podstate nič 

nekazilo. Nič tu nepraskalo, nekrivilo sa, či nelámalo, bol 

to neuveriteľný držiak. Občas sa stávalo, že praskali pru-

žiny v sedákoch, najmä ak sa v aute často vozili ťažší pa-

sažieri, táto drobnosť však pomaly ani nestojí za reč. Na 

unavených kusoch môžete naraziť aj na nefunkčné centrál-

Do USA a Kanady sa naftové 
verzie dostali. Európanom 

boli paradoxne vyhradené len 
benzínové šes - a osemvalce.

V septembri 1981 fabrika predstavila 
aj technicky odvodené kupé s označením SEC.

V roku 1979 bol tento Mercedes-Benz 
limuzínou s najlepšou aerodynamikou 
vo svojom segmente.
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ne zamykanie, ale to je naozaj asi tak 

všetko, čím by vás mohla táto Trieda S zaskočiť,“ rozpráva 

s úsmevom na tvári Blažek.

Pozor na „prerábky“
Táto generácia Triedy S sa s naftovým motorom pod kapo-

tou v Európe nikdy ofi ciálne nepredávala. Všetky naftové ver-

zie mierili za Atlantik a tak, keď sa dnes na starom kontinente 

nejaká naftová W126 náhodou objaví, musí ísť o export z USA 

alebo z Kanady. Kusy v európskej špecifi kácii a s turbodiese-

lom pod kapotou sú preto amatérsky prerobenými autami, kto-

rým je dobré sa oblúkom vyhnúť. „Motory aj prevodovky boli, 

samozrejme, v rámci jednotlivých karosérií zámenné a technic-

ky nešlo o žiadnu zložitú operáciu, no konečné doladenie a do-

pasovanie nového pohonného reťazca do pôvodnej karosérie 

už nikto neriešil. Šlo o rozdielnu tuhosť silentblokov, pružných 

uložení a tlmičov kmitov tvoriacich jeden mimoriadne vyváže-

ný celok. Stačil jeden nesprávny komponent, ktorý zničil jem-

nú rovnováhu celku a auto nielenže pri niektorých jazdných re-

žimoch vibrovalo, či bolo hlučnejšie, ale zároveň rýchlo klesala 

aj životnosť ostatných súčastí, ktoré boli viac 

namáhané. Pri individuálnych úpravách sa nikto s takto jem-

ným dolaďovaním nepáral,“ dôrazne varuje Vladimír Blažek.

Na dobrých kusoch už neprerobíte
Pri rozprávaní o cenách a aktuálnej ponuke sa dozvedáme 

o širokom cenovom rozpätí, ktoré na trhu s jazdenými W126 

momentálne panuje. Ak by ste si však mysleli, že na exem-

plár v dobrom stave potrebujete celý majetok, vyvedieme vás 

z omylu. „Za kusy v tip-top stave si ich majitelia, samozrejme, 

pýtajú obrovské peniaze, výnimkou tak nie sú ceny 30 000 – 

35 000 €. Treba si však uvedomiť, že v tomto prípade už ide 

skôr o investíciu, ktorá sa každý rok úročí. Ceny exemplá-

rov vo výbornom stave už budú len rásť. Ak však hľadáte spo-

ľahlivý kus na denné používanie, ktorý bude slúžiť ako ho-

dinky, a nenechá vás nikde v štichu, stačí vám na to nejakých 

5 000 až 7 000 €. Za túto cenu už zoženiete auto v dobrom sta-

ve,“ končí svoje pútavé rozprávanie o druhej generácii Triedy 

S Vladimír Blažek. 

Text: Václav Lipavský; Foto: Daimler AG

Vývoj modelu W126 sa začal už v roku 1971.

Vrcholom modelového
 radu W126 bola predĺžená 

osemvalcová verzia 560 SEL 
(so vstrekovaním).
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Kariéru Mercedesu-Benz SLK 
nahrádza nová SLC. Nové označenie, 
nový dizajn a nová špičková verzia: 
Mercedes-AMG SLC 43.

34 
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D
vojmiestny roadster to má ťažké. Prakticky 

neexistuje dôvod, prečo by ste si ho mali kú-

piť. Napokon, je určený iba pre dvoch, batoži-

nový priestor je malý, takže žiaden praktický 

dôvod na kúpu neexistuje. A práve to je jeho 

výhoda. Jednoducho nehrá sa na nič. Nekombinuje maxi-

málny výkon s dávkou praktických vlastností. Je to auto vo 

svojej puristickej podobe s pohonom zadných kolies a v prí-

pade modelu Mercedes-AMG SLC 43 aj s poriadnou dáv-

kou maximálneho výkonu. Na zadné kolesá smeruje totiž 

rovných tristošesťdesiatsedem koní. V preklade to zname-

ná, že z nuly na stovku na tachometri v priebehu štyroch se-

kúnd a sedem stotín a limitovanej rýchlosti na 250 km/h. 

Nové srdce
Vlastne je to návrat do minulosti. Dôvod je jednoduchý. 

Verzia SLK 32 AMG totiž využívala kompresorom dopo-

vaný šesťvalec, ktorý produkoval úctyhodných 260 kW/354 

koní. V tomto zrkadle vyzerá verzia SLC 43 ako krok späť. 

Napokon verzia SLK 55 AMG využívala služby atmosféric-

kého osemvlaca, ktorý produkoval 310 kW/421 koní. Ko-

nečné dáta Mercedesu-AMG SLC 43 odkrývajú iný fakt. 

Maximálny výkon 270 kW/367 koní odkrýva fakt, že Mer-

cedes-Benz opúšťa teritórium číselnej vojny a sústredí sa na 

zážitok. Inými slovami, vodič si bude môcť užiť každý je-

den kilowatt, ktorý produkuje šesťvalec pod kapotou. A to je 

oveľa dôležitejšie. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,7 sekun-
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dy a maximálna rýchlosť limitovaná na 250 km/h sú nepod-

statné údaje. Najpodstatnejšie je to, čo sa deje medzitým.

50 odtieňov
Áno, Mercedes-Benz SLC zmenil názov, no stále je to 

kupé-kabriolet. Dokáže konvertovať v priebehu niekoľkých 

sekúnd, po novom však tento striptíz predvedie až do rých-

losti 40 km/h. A to znamená, že číselný údaj o rýchlosti zlo-

ženia strechy je irelevantný. Oveľa dôležitejšia je príležitosť, 

zážitok a následná porcia čerstvého vzduchu. Jazda bez stre-

chy slúži pre mnohých vodičov ako relax, meditácia či jed-

noduché čistenie myšlienok v hlave. Nie je to exhibicioniz-

mus, ako sa niektorí mylne domnievajú. Je to zážitok. Opäť 

to nie sú kilowatty, sekundy či kilometre za hodinu. Kupé či 

kabriolet nie sú jedinými opciami. Aj SLC má MAGIC SKY 

CONTROL. Zatmenie slnka, či naopak presvetlenie interié-

ru prirodzeným svetlom je otázka stlačenia tlačidla. 

Ikona
Toto označenie si nová SLC zaslúži. Pred dvadsiatimi 

rokmi totiž defi novala a nanovo oživila  kategóriu roadste-

rov. Facelift sa dotkol najmä prednej časti, zmenila sa mas-

ka chladiča, dostala diamantový vzhľad, jemnejší tvar pred-

ných svetlometov ukrýva LED technológiu s aktívnymi 

diaľkovými svetlami, takže má vodič k dispozícii plný svetel-

ný výkon bez toho, aby oslňoval protiidúceho.

Na výber máte aj v prípade DYNAMIC SELECT, pod-

vozok bude kopírovať vašu náladu. Po porade so šéfom to 

bude Sport, v 

prípade uvoľ-

nenej  jazdy to 

bude „Com-

fort“, na okruhu 

„Sport+“ a ces-

tou na konfe-

renciu Green-

peace to bude 

„Eco“. 

Šesťstupňovú 

manuálnu pre-

vodovku alter-

nuje moderná 

deväťstupňová 

prevodovka 9-G 

Tronic. Situáciu 

pre auto kon-

troluje systém 

COLLISION 

PREVENTION 

ASSIST PLUS. 

Znamená to, 

že vás upozorňuje na prekážky a v prípade brzdenia kori-

guje nedostatočný tlak na brzdový pedál. Záver? Nie je nut-

ný. Vyberte si model, ktorý vás poteší. Okrem modelu SLC 

43 máte k dispozícii SLC 180, SLC 200, SLC 300, prípadne 

SLC 250 d. A nezabúdajte, na maximálnom výkone nezále-

ží. Na zážitku áno. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  7 014 eur s DPH

1.- 47. mesačná splátka  549,37 eur s DPH

Posledná zvýšená splátka 7014 eur s DPH

Spracovateľský poplatok   420,84 eur s DPH

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

RPMN: 7,92%; fixný úrok p. a.: 6,90%; celková výška spotr. úveru vrátane 

akontácie: 35 070,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; celková suma 

hradená spotrebiteľom: 40 305,19 €. Po skončení akciového 3-ročného 

havarijného poistenia sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla do konca 

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

Ponuka platí do 30.9.2016.

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

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, údrž-

bové náhradné diely za špeciálne ceny), PZP a KASKO na 

3 roky, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovost-

ná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia 

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 5,8 - 5,6 l/100 km

Emisie CO
2 134 - 127 g/km

Cena zákl. modelu 35 070 eur s DPH

MERCEDES SLC 180
R4, 1 595 cm3, 115 kW / 156 k,

250 Nm / 1 200 - 4 000 min. 6-stupňová manuálna
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K
eď sme si ho po prvý raz prezerali na výsta-

ve autobusov v Kotrijku, dovolili sme si požia-

dať technika z vývoja Mercedes-Benz, ktorý 

nám jeho konštrukciu a technické detaily dô-

kladne vysvetlil. Prekvapujúco sme sa ho spý-

tali, či si niektoré riešenia dali patentovať. S úsmevom odvetil: 

„V motore máme 160 patentovaných riešení!“ Pôvodný šesťva-

lec OM 471 spĺňal v predstihu emisnú normu Euro 6 už v roku 

2011. Vtedy mal štyri výkonové verzie od 310 do 375 kW 

(418 až 506 k). V roku 2015 pribudla ďalšia verzia s výkonom 

– 390 kW (526,5 k).

Motory vyvinul Mercedes-Benz najmä pre modely Actros, 

Antos a Arocs, ale tiež aj pre diaľkové zájazdové autokary, ako 

sú Travego či Setra ComfortClass 500. Ide o prepĺňaný radový 

šesťvalec so zdvihovým objemom 12,8 litra so vstrekovaním pa-

liva Common Rail, ale teraz s osemotvorovými vstrekovačmi 

systému X-Pulse, ktorým sa do spaľovacích priestorov valcov 

dostáva palivo s tlakom až 2 700 barov. V akumulátore Com-

mon Rail je zvýšený tlak z 900 barov až na 1 160 barov. Štvor-

ventilový rozvod má systém OHC, s dvoma vačkovými hria-

deľmi v hlave valcov.

Najnovší motor s výkonom 390 kW pri otáčkach iba 

1 600 za minútu dosahuje krútiaci moment až 2 600 Nm! 

Vo všetkých verziách týchto motorov sa používa technoló-

gia BlueTec so selektívnou katalytickou redukciou oxidov 

dusíka (SCR) s novým katalyzátorom pri súčasnej recirkulá-

cii výfukových plynov (EGR) s aktívnym zachytávačom pev-

ných častíc. Prispieva tomu aj asymetrické turbodúchadlo 

výfukových plynov a pre potešenie vodičov motorová brzda 

má väčší výkon. Prídavok močoviny AdBlue je zhruba 5 % 

k spotrebovanému množstvu paliva. Okrem nízkej spotreby 

paliva motory majú aj nižšiu spotrebu oleja a mimoriadne 

dlhé servisné intervaly (150 000 km).

Motor v ťažkých truckoch, ktoré do roka absolvujú okolo 

130 000 km, ušetrí až 1 100 litrov nafty, nevraviac o ušetrenom 

asi trojtonovom množstve škodlivého plynu CO
2
, ktoré odchá-

dza do atmosféry. K úspore paliva prispieva i vyšší stupeň kom-

presie zo 17,3 na 18,3. Treba vari ešte podotknúť, že aj množ-

stvo recirkulácie výfukových plynov je nižšie.

Najdôležitejší zo 160 patentov
Technici Mercedesu vyvinuli v tomto motore nový systém 

recirkulácie výfukových plynov. V prvom rade treba spomenúť 

jeho asymetrické turbodúchadlo, ktoré prispieva na rýchle zvý-

šenie plniaceho tlaku. Ten spôsobuje zvýšenie výkonu, a teda 

aj vyšší krútiaci moment. Riešili to rafi novaným spôsobom 

tak, že výfukové plyny zo štvrtého až šiesteho valca sa pria-

mo privádzajú k turbíne turbodúchadla. Pritom časť výfuko-

vých plynov z prvého až z tretieho valca sa odvádza do systé-

mu recirkulácie, ktorým sa znižuje množstvo NOx. Namiesto 

O motore Daimler-Benz OM 471 sa v ostatnom čase 
dosť písalo. Nakoniec, bol na to aj dôvod - motor je taký 

vylepšený, že svojimi najnovšími parametrami a  technickými 
zlepšeniami doslova prekvapuje.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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dovtedajších klapiek EGR je 

v okruhu iba jedna klapka v zber-

nom výfukovom potrubí dosť ďa-

leko pred vstupom výfukových 

plynov do turbodúchadla. To 

umožňuje rozdeľovať výfuko-

vé plyny plynule a veľmi 

presne ich regulovať v ce-

lom rozsahu otáčok moto-

ra. Výsledkom toho je efek-

tívnejšia činnosť regulácie 

chladenia a nižší stupeň 

EGR, čo priaznivo pôso-

bí na spotrebu. Nová polo-

ha klapky účinnejšie riadi 

prúdenie výfukových ply-

nov k turbodúchadlu v zá-

vislosti od prevádzkovej 

charakteristiky motora. Klap-

ka EGR vo svojej novej polohe 

teraz umožňuje podľa potreby od 0 až do 100 % výfukových 

plynov z troch valcov privádzať nazad do valcov. Tým ovláda 

nielen prúdenie výfukových plynov do systému ich recirkulá-

cie, ale aj k turbodúchadlu.

Asymetrické vstrekovanie
V bežnej prevádzke všetkých valcov týchto motorov Com-

mon Rail dodáva do vstrekovačov rovnaké množstvo pali-

va. Aby sa zabezpečila regenerácia fi ltrov pevných častíc, 

na zvýšenie teploty výfukových plynov sa použije až 50 per-

cent EGR. Aby však nenastával pri spaľovaní vyšší podiel 

pevných častíc, súčasne sa znižuje množstvo paliva vstreko-

vaného do prvého až 

tretieho valca a zvyšu-

je sa množstvo paliva 

do štvrtého až šieste-

ho. V extrémnom prí-

pade sa môže vstreko-

vanie pre prvé tri valce 

úplne zastaviť. Pritom 

zvyšné tri valce pracu-

jú na plný výkon. Tým 

sa zvyšuje kvalita výfu-

kových ply-

nov a znižuje 

sa množstvo pev-

ných častíc. Ak však 

vodič stlačí pedál plynu pri 

potrebe vyššieho výkonu, automaticky sa palivo vstrekuje 

do všetkých valcov znovu rovnomerne.

Asymetrické turbodúchadlo
Rýchle zvýšenie výkonu motora z nízkych otáčok zabez-

pečuje nové asymetrické turbodúchadlo, ktoré vyvinula mo-

toráreň Mercedes-Benz. Má pevnú geometriu lopatiek turbí-

nového kolesa, pričom 

tam nie je obtoko-

vý ventil a úplne chý-

ba regulácia plniaceho 

tlaku. Optimalizovaný 

motor pracuje s pred-

vídavým riadením 

pracovných procesov. 

Tým sa dosiahla ešte 

hospodárnejšia pre-

vádzka s optimálnou 

účinnosťou a straté-

giou riadenia emisií. V riadiacom module motora sú ulože-

né režimy nielen na prevádzku so studeným motorom, ale 

dokonca i režimy pre jazdu v stredných a vo vysokých nad-

morských výškach, či pre pasívnu a aktívnu regeneráciu pri 

voľnobežných otáčkach. Pri optimalizovaní motora sa tech-

nici venovali aj elektronickému riadeniu ďalších agregá-

tov, ako je vzduchový kompresor či klimatizácia. Čo má tiež 

vplyv na znižovanie spotreby paliva, ktorá v priebehu šty-

roch rokov od uvedenia motorov OM 471 klesla o 13 per-

cent. Technici vývoja Mercedes-Benz napriek tomu, že do-

siahli v súčasnosti vrchol v spotrebe motorov v ťažkých 

truckoch, predpokladajú, že ešte stále nedosiahli absolútne 

najnižší bod v spotrebách paliva. 

Text: Stano Cvengroš

Foto: Daimler AG a Stano Cvengroš
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Najnovší motor s výkonom
 390 kW pri otá kach iba 
1 600 za minútu dosahuje 

krútiaci moment 2 600 Nm! 
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O
bľuba severskej chôdze nie je náhodná – dá sa 

aplikovať kedykoľvek a kdekoľvek a čo je dôle-

žitejšie, nevyžaduje si ani vysoké fi nančné ná-

klady a ani nízky vek a vysokú kondíciu. Práve 

naopak – nemusíte byť atlét či svalnatý športo-

vec, to, či vydržíte kráčať, závisí len od vás, pretože ste to len 

vy, kto si určuje obťažnosť chôdze. Aj z tohto dôvodu sa stáva 

čoraz populárnejšou u vyšších ročníkov, pri ktorých plnia palič-

ky nielen zdravotnú funkciu, ale aj pomocnú – ako opora.

Počiatky a súčasnosť
Nordic walking má korene svojho vzniku v tridsiatych ro-

koch 20. storočia vo Fínsku, keď ho bežci na lyžiach používali 

v lete ako jednu z metód v rámci kondičného tréningu. O pol-

storočie neskôr sa začali realizovať aj prvé klinické štúdie pô-

sobenia takejto chôdze na ľudský organizmus. V 90. rokoch 

minulého storočia – v roku 1997 vyvinul fínsky bežkár Mat-

ti Heikkilä v spolupráci s najväčším producentom karbóno-

vých palíc tréningový program zameraný na posilnenie celého 

tela. Aj vďaka nemu bolo jednoznačne dokázané, že severská 

chôdza veľmi jednoducho, efektívne a priaznivo vplýva na srd-

covo-cievny systém a viditeľne posilňuje a podporuje vitalitu 

celého tela.

V súčasnosti sa severská chôdza teší mimoriadnej popu-

larite najmä v Škandinávii. V Nórsku je chodecký zväz naj-

väčšou športovou organizáciou v krajine, pričom v športovej 

podobe je populárna na celom svete. Do našich končín sa 

vo výraznejšej miere dostala severská chôdza približne pred 

šiestimi rokmi – hlavne z Rakúska, pričom podľa neofi ciál-

nych údajov sa jej pravidelne a aktívne venuje v súčasnosti 

približne 3,5 milióna ľudí.

Kým donedávna pripadali okolostojacim ľuďom akosi divne, 
podozrivo, dnes sa ľudia kráčajúci s paličkami v rukách stávajú 
čoraz väčšou samozrejmosťou. Nečudo, nordic walking si aj na 
Slovensku nachádza čoraz viac priaznivcov...

UDIA A ŠTÝL
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Pozitíva severskej chôdze
Nezanedbateľným pozitívom nordic walkingu je jeho veková 

neobmedzenosť – môžete s ním začať kedykoľvek. Zo zdravot-

ného hľadiska je takáto chôdza nielen šetrná k vašim kĺbom, 

ale je dokázané, že počas nej sa nielen nohy, ale aj horná časť 

tela intenzívne zapája do práce, vďaka čomu sa svalstvo tela 

hýbe na 90 %!

Pri chôdzi s paličkami je do činnosti zapojených skoro všet-

kých 660 svalov v tele, v porovnaní s behom sú oveľa menej za-

ťažené bedrá, kolená a kĺby. Pomocou paličiek – na rozdiel od 

obyčajnej či atletickej chôdze – je pri severskej chôdzi menšie 

napätie v oblasti krčnej chrbtice, dochádza k aktivovaniu troj-

hlavého svalu ramena, veľkého prsného svalu, svalov zadnej 

časti ramenného pletenca a širokého svalu chrbta. Vďaka palič-

kám má chodec lepšiu stabilitu a istotu, preťažovanie nosných 

kĺbov je o 30 % nižšie, a aj preto sa severská chôdza odporúča 

pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice, pacientom postih-

nutým osteoporózou, pacientom trpiacim kardiovaskulárny-

mi ochoreniami. Severská chôdza znižuje nadváhu, vysoký krv-

ný tlak, zlepšuje hodnoty cholesterolu a znižuje triglyceridy. 

Okrem toho má pozitívny vplyv na pľúca a srdcový systém, na 

posilňovanie imunitného systému, odbúrava stres a agresivitu, 

efektívne spaľuje tuky, stabilizuje a redukuje telesnú hmotnosť 

a hlavne - spomaľuje proces starnutia. V súčasnosti ju praktizu-

je aj viacero slovenských kúpeľov ako jeden zo spôsobov pohy-

bovej liečby a rehabilitácie. Pokračovanie nabudúce. 

Text: Peter Škorňa; Foto: dosses.it, nordicwalkingsvq.com, onwf.org, 

piztasna.at, samcoran.wordpress.com,
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Nezanedbate ným
 pozitívom nordic 
walkingu je jeho 

veková neobmedzenos  
– môžete s ním za a  

kedyko vek. 
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N
ielen na Slovensku, ale aj celkovo 
v transportnej a dopravnej oblasti nebý-
va zvykom, že by úspešnú spoločnosť vied-
la žena. Vám sa to darí už jedenásť rokov. 
Máte na to nejaký svoj recept?

- Nemám žiadny recept, skôr mám odhodlanie a spoľahlivých 

ľudí okolo seba. Po tragickej smrti môjho manžela som nemoh-

la nechať fi rmu len tak „plávať“, napriek šoku, ktorý som v tom 

momente prežívala. Veď predsa za tým stálo takmer 10-ročné 

úsilie môjho manžela. Bola to aj zodpovednosť, pretože sme mali 

rozostavaný areál fi rmy, približne 60 zamestnancov, ktorých ro-

diny živila naša fi rma. V takýchto okamihoch viete, že aj keby 

ste chceli, nemôžete to nechať tak. Nemohla som to, čo sa po-

stupne a úspešne budovalo, len tak „zahodiť“, či nebodaj predať. 

A pravdupovediac, nechcela som ani sklamať…

Ako prijali vaši kolegovia fakt, že ich z „kapitánskeho 
mostíka“ bude riadiť mladá žena?

- Nemali inú možnosť. Aj keď musím priznať, že niekedy je 

to s vami chlapmi naozaj ťažké. Vaša „ješitnosť“ je naozaj bez-

hraničná… Keďže všetci poznali situáciu, vedeli, že ani oni 

a ani ja nemáme veľmi na výber. Dnes, s odstupom času mô-

žem spokojne povedať, že sme spoločne dosiahli potrebnú sú-

hru, poznáme svo-

je chyby, vzájomne sa 

rešpektujeme. Nako-

niec, nemáme na vý-

ber - dnes zamestná-

vame 90 ľudí, a to je 

určitý záväzok.

Máte nejakú tajnú zbraň, silnú stránku, ktorá vám ako 
žene pomáha pri podnikaní v autodoprave?

- Priznám sa, že som nad týmto zatiaľ nerozmýšľala. Neviem. 

Snáď to, že som možno tvrdohlavejšia než iní… A nie som je-

šitná ako muži… A tiež, že na rozdiel od mužov viem aj problé-

mové situácie riešiť pokojnejšie.

V rámci vozového parku používate vozidlá dvoch značiek 
- z čoho jednou je Mercedes-Benz. Čo bolo tým faktorom, 
že ste sa rozhodli pre túto značku?

- Keď sme s manželom v roku 1995 začínali, rozhodova-

li sme sa, či si kúpime byt a osamostatníme sa, alebo investu-

jeme úspory do kúpy dodávky, začneme podnikať a ostaneme 

bývať u rodičov. Rozhodli sme sa pre druhú možnosť, ktorá sa 

nám už po pár mesiacoch ukázala ako správna. Naším prvým 

Osud ju postavil pred najťažšie rozhodnutie 
v jej 27 rokoch. Po tragickej strate manžela 

sa musela stať oporou nielen svojej 7-ročnej 
dcére a 4-ročnému synovi, ale aj firme, ktorú 

budoval jej manžel - a najmä v nej 
zamestnaným ľuďom. Dnes je Lenka 

Matušková nielen generálnou riaditeľkou, 
ale aj jedinou majiteľkou úspešnej 

dopravno-špedičnej firmy na Slovensku 
– GENERAL TRUCKING, a. s.

UDIA A ŠTÝL
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Tvrdohlavejšia 
než iní...
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vozidlom sa stala malá 

dodávka Ford Transit. 

S trochou šťastia nám 

začala pribúdať aj ro-

bota, ktorá si vyžadova-

la ďalšie vozidlá, a tak 

manžel po dôkladnom 

zvážení kúpil Merce-

des-Benz Sprinter. Ne-

skôr nasledovali Mer-

cedesy Actros, Atego. 

Viete, vždy sme si dávali záležať aj na tom, aký imidž bude mať 

a má naša fi rma. A Mercedesy ako také sú okrem spoľahlivosti 

a kvality aj synonymom prestíže. Nakoniec, ťažiskom našej do-

pravy je západná Európa a teda aj kvalita vozového parku hrá 

pri získavaní klientov svoju úlohu.

Koľko ich máte v sú-
časnosti a aké mo-
dely?

- Dnes disponuje-

me 45 vozidlami znač-

ky Mercedes-Benz, 

z ktorých sú 33 Actro-

sy, zvyšné sú Sprintery 

a Ategá. Okrem toho 

máme aj jedno Vito 

a Viano. Snažíme sa 

vozidlá pravidelne po dosiahnutí určitého počtu kilometrov 

obmieňať, čoho výsledkom je aj to, že už máme iba ťahače, 

spĺňajúce normu EURO 5 a EURO 6. Staršie sme odpredali. 

Vozový park máme vyvážený medzi dve značky - pričom ich 

zastúpenie je približne rovnocenné, čo je dobré aj z hľadis-

 43

Musím prizna , že niekedy 
je to s vami chlapmi naozaj 

ažké. Vaša „ješitnos “ 
je naozaj bezhrani ná...
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ka ich vzájomnej konkuren-

cie. Momentálne sme však už 

tento rok kúpili jeden nový 

Sprinter.

V čom vy ako konateľka do-
pravnej firmy pociťujete 
najväčšie problémy? Je to 
konkurencia?

- Ani nie. Priamo v Žia-

ri nad Hronom sídlime traja 

dopravcovia, ale nie sme si 

konkurenciou v pravom slova 

zmysle, pretože všetci úspeš-

ne spolupracujeme so svojím 

okruhom klientely. Čo ma však mrzí, je akútny nedostatok 

kvalitných a  kvalifi kovaných vodičov. Kedysi, keď chodieva-

li muži na vojenčinu, robili si v autoškole aj vodičský preu-

kaz na nákladné vozidlá. Vlastne to dostali od štátu zadarmo. 

Dnes je už oveľa náročnejšie získať kvalifi kačnú kartu vodiča, 

absolvovať psychotesty, absolvovať autoškolu - to stojí približ-

ne 3 000 eur, ktoré mnohí mladí nemajú. My sa snažíme túto 

situáciu riešiť aj v spolupráci s úradom práce, sme ochotní si 

takéhoto vodiča vyškoliť, no nejaký výrazný úspech a záujem 

o prácu vodiča sme, žiaľ, ani medzi mladými nezamestnaný-

mi nezaznamenali.

Vidíte ešte ďalšie problémy, ktoré z vášho pohľadu sťažu-
jú podnikanie v oblasti transportu?

- Predovšetkým ide o rôzne „zaujímavé balíčky opatrení“, 

ktoré nám sťažujú možnosť podnikania. Či už ide o zavádza-

nie nových licencií, pravidiel 

nízkej kapitalizácie, alebo aj 

nových dôb odpisovania s re-

trospektívnou platnosťou, (či 

už ide o odpisy budov, ná-

kladných automobilov), ktorá 

v mnohých prípadoch neko-

píruje skutočnú možnosť pou-

žívania majetku. Veľkú „ranu 

pod pás“ sme od štátu dostali 

v podobe zrušenia možnosti 

lízingových odpisov od roku 

2015. Dvojité zdanenie divi-

dend, ktoré sa automaticky 

stáva zdaniteľným príjmom 

pre fyzickú osobu, z ktorého musí platiť odvody do sociálnej 

aj zdravotnej poisťovne, pritom je to príjem z čistého zisku 

spoločnosti po zdanení. Pre dopravcov bolo dosť ťažkou úlo-

hou vyriešiť aj to, že vreckové pri zahraničných pracovných 

cestách začalo podliehať zdaniteľnému príjmu, z ktorého sa 

musia taktiež odvádzať odvody do sociálnej a zdravotnej po-

isťovne. Zvýšilo to cenu práce, ktorá sa však nepremietla do 

cien prepráv. Niekedy mám pocit, že tento štát namiesto pod-

pory podnikania, namiesto vytvárania stimulov pre sloven-

ských dopravcov, nás trestá za to, že chceme podnikať, za-

mestnávať ľudí a vytvárať nejaké hodnoty. 

Text: Peter Škorňa

Foto: Juraj Maďar, Peter Škorňa

Dnes disponujeme 
45 vozidlami zna ky 

Mercedes-Benz, 
z ktorých sú 33 Actrosy, 

zvyšné sú Sprintery 
a Ategá. 

Celý rozsiahly rozhovor si môžete pre íta  
v elektronickej verzii magazínu Hviezdy ciest.

 Peter Škorňa

e íta  
zdy ciest.
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Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné 
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť 
na vlastné oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka 
priamemu kontaktu pocítili ich ohromnú, 
pulzujúcu energiu. Tá sa v nich skrýva už 
po stáročia. Jednou z takých lokalít, ktorá 
dýcha bohatou históriou a krásnou príro-
dou, je aj región Považia.
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Považie1. as

UDIA A ŠTÝL

Piešťanský barlolámač
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Hotel Therma Palace – renovovaný secesný skvost v štýle Art-Nouveau

P
ovažie má svoje špecifi cké, 

neopísateľné čaro a aj pre-

to sa vyberáme z Bratislavy 

po diaľnici smerom na Trna-

vu, Hlohovec, aby sme sa za-

stavili v cieli našej prvej zastávky na dol-

nom Považí - v Piešťanoch.

Piešťany sú vychýrenou kúpeľnou des-

tináciou, svojho času obľúbenou najmä 

u zahraničnej – prevažne mužskej klien-

tely z Arabského polostrova. Ich domi-

nantou okrem kúpeľného ostrova sú 

pekné a rozsiahle parky, množstvo zele-

ne, Krajinský a najmä Kolonádový most 

so slávnou sochou barlolámača. Táto 

bronzová socha muža, lámajúceho bar-

lu na znak uzdravujúcej sily piešťanské-

ho kúpeľného bahna, na priečelí Kolo-

nádového mosta stojí už 83 rokov. Je 

najznámejšou postavou Piešťan, ktorej 

sa nevyrovná ani Karol Martinka, zná-

my vďaka piešťanskému privatizačnému 

bahnu. Z pohľadu náročnejšieho návštev-

níka však v prípade Piešťan ide o lokali-

tu ideálnu pre ľudí bez fantázie. Každo-

pádne, aby sme zase neboli nekritickí, 

kúpele a aj mesto dnes zažívajú svoju re-

nesanciu - najmä vďaka hosťom, vyzná-

vajúcim jednodňové či víkendové „zo-

znamovacie“ wellness pobyty, kúpené za 

zlomok ceny na zvýhodnených interneto-

vých „zľavomatových“ portáloch. Práve 

„kúpeľní fešáci“ a milenecké páry, „poza-

šívaní“ v niektorom z nepreberného množstva hotelov, pen-

ziónov a privátov, pomáhajú Piešťanom nielen rozvíjať ces-

tovný ruch a zamestnanosť v oblasti služieb, ale aj udržujú 

prestíž kúpeľov a renomé mesta lásky aj v týchto neľahkých 

časoch…

Cestou popri kúpeľnom ostrove opúšťame Piešťany. Kľu-

katými serpentínami, stúpajúcimi do kopca, pokračujeme 

autom po ceste smerujúcej do Radošiny. Na úpätí Považské-

ho Inovca míňame gazdovskú reštauráciu Furman a serpen-

tínami vedúcimi cez les sa dostávame až k našej ďalšej za-

stávke – k jaskyni Čertova pec.

Z hlavnej cesty odbočíme na parkovisko pri motoreste 

s rovnakým názvom, ktorý má síce časy svojej slávy už dáv-

no za sebou, ale aj napriek tomu svojou drevenou konštruk-

ciou a okolitou prírodou je príjemným vizuálnym osvie-

žením. Zvlášť, ak sa vôkol neho nachádza les a zvernica, 

v ktorej sa voľne a nerušene pohybujú diviaky, jelene, da-

niele, mufl óny, srny, kozy, vietnamské prasiatka a pod. Nie-

ktoré z nich sú také zvyknuté na turistov, že im nerobí naj-

menší problém prísť zapózovať až tesne pred objektív, či 

si urobiť spoločné selfi e…  Len dve–tri minúty relaxačnej 

chôdze po vyznačenom chodníku popri zvernici, neďaleko 

priesmyku Havran sa na úpätí vrchu Nad Lipovcom - v po-

horí Považský Inovec, nachádza malá krasová obojstranne 

priechodná 27 m dlhá, 6 m široká a 4,6 m vysoká jaskyňa 

Čertova pec. Je to pomerne významná archeologická a pa-

leontologická lokalita, ktorú vo svojom diele „Notitia Hun-

gariae novae historico geographica“ spomína v roku 1742 aj 

polyhistor Matej Bel. Jaskyňa vznikla krasovatením dolomi-

tického vápenca a bola najskôr vyhlásená za chránený prí-

rodný výtvor a neskôr aj za prírodnú pamiatku.

Po návšteve jaskyne by bol hriech nezájsť necelé dva kilo-

metre do Radošiny. Nie kvôli Radošinskému naivnému di-

vadlu, v ktorom roky hrávala dnes už nebohá pani Katarína 

Kolníková, či kvôli „duchovnému otcovi“ divadla, spisovate-

ľovi, hercovi a rodákovi z Radošiny – Stanislavovi Štepkovi. 

Radošinu nemožno obísť kvôli jej vynikajúcemu vínu, ktoré-

ho kvality mohli posúdiť aj „hlavy pomazané“. Presnejšie - ra-

došinský Klevner sa v roku 1947 podával počas svadby anglic-

kej kráľovnej Alžbety II., neskôr aj na jej korunovácii v roku 

1953. Na kráľovskom stole nechýbalo ani počas svadby princa 

Pohľad na Piešťany a Kolonádový most
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Williama s Kate Middleton. Na tomto výnimočnom víne si po-

chutnávali pri návšteve Slovenska aj princ Charles, pápež Ján 

Pavol II., či holandská kráľovná Beatrix. A preto, zastavujeme 

v Pivnici Radošina – akejsi oázy nápoja bohov, učupenej na 

konci gaštanového hája - pod úpätím vinohradov.

Z Radošiny sa vraciame naspäť - smerom na Piešťany 

a Hornú Stredu odbočíme pred Novým Mestom nad Vá-

hom na Beckov. Práve tu sa nachádza cieľ našej cesty. 

Priamo nad dedinou sa na strmom, 70 m vysokom vápen-

covom brale vypínajú ruiny Hradu Beckov, ktorý sa ko-

nečne, po niekoľkoročnej rekonštrukcii podarilo sprístup-

niť. Hrad, ku ktorému sa viaže viacero povestí, a ktorý sa 

spomína už v Anonymovej kronike z 12. storočia, mal 

strategickú polohu. V minulosti patril viacerým majite-

ľom, ako napr. Matúšovi Čákovi Trenčianskemu, Stiboro-

vi zo Stiboríc a jeho synovi Stiborovi II. a dokázal odolať 

nájazdom Tatárov i Turkov. Nie však ohňu. Tomu pod-

ľahol v roku 1729 a odvtedy sú z neho len ruiny. Dnes 

okrem atraktívneho výhľadu do okolia ponúka aj viaceré 

programy priamo na nádvorí hradu (počas sezóny) a do-

konca si v ňom môžete v improvizovanej knižnici prečí-

tať - v tôni kamenných stien - aj nejaké to literárne dielo… 

Pokiaľ si chcete urobiť pekné fotky panorámy celého hra-

du Beckov, cestou z neho vyjdite chodníkom trochu vyš-

šie na návršie oproti hradu, k začiatku náučného chodní-

ka hneď nad cintorínom. Práve odtiaľto sa vám naskytne 

na kamenné ruiny hradu priam dokonalý pohľad. Budete 

ho mať ako „na dlani“. Apropo, spomínaný cintorín – ces-

tou späť do Beckova si nemôžete dať ujsť estetický vizuál-

ny zážitok a nezastaviť sa v tesnej blízkosti hradu na ma-

lebnom židovskom cintoríne, pochádzajúcom až z roku 

1863. Pod hradom – v Beckove, sa okrem Župného domu 

Panoráma Hradu Beckov

Starý Židovský cintorín pod hradom
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a súboru ďalších starých budov, patriacich v minulosti via-

cerým uhorským šľachtickým rodinám, nachádza aj rene-

sančná kúria rodiny Ambrovcov, ktorá je dnes múzeom. 

V ňom sa o. i. dozviete aj to, že medzi rodákov a osobnos-

ti Beckova patrili o. i. aj Jozef Miloslav Hurban, maliar La-

dislav Medňanský, politik a spisovateľ Alojz Medňanský či 

vedec a geológ Dionýz Štúr. Pokiaľ absolvujete výlet s deť-

mi, a tie vám už hodnú chvíľu „pília uši“, že sú unudené, 

hladné, smädné a majú boľavé nohy, treba zájsť do Kúrie 

Beckov situovanej priamo pod strmou skalou hradu. Práve 

tu im môžete veľmi jasne, jednoducho, pokojne a názorne 

vysvetliť, ako kedysi zhadzovali z hradu - až na dno brala, 

uhundraných a netrpezlivých poddaných… 

Text: Peter Škorňa

Foto: Tomáš Hudcovič, Peter Škorňa

V minulosti Beckov patril 
viacerým majite om, ako 
napr. Matúšovi ákovi  

Tren ianskemu, Stiborovi 
zo Stiboríc a jeho synovi 

Stiborovi II.

www.piestany.sk

pivnicaradosina.sk

www.hrad-beckov.sk

Trasa
BRATISLAVA - TRNAVA - PIEŠŤANY - RADOŠINA - 

- PIEŠŤANY - HORNÁ STREDA - BECKOV

Piešťany
GPS: 48°35′03″S 17°50′01″V

Čertova pec
GPS: N 48.55976, E 17.91624 

Radošina
GPS: N 48.3244 E 17.5617

Hrad Beckov
GPS: N 48.79092, E 17.89842

POVAŽIE – 1. časť

BRATISLAVA  TRNAVA  PIEŠŤANY  RADOŠINA 

- PIEŠŤANY - HORNÁ STREDA - BECKOV

BRATISLAVA

BECKOV

PIEŠŤANY RADOŠINA

TRNAVA

Beckovské strmé hradné bralo

Jaskyňa Čertova pec
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D
nes pokračujeme v spoznávaní šumivých vín 

ďalšou kapitolou. Zaujímalo nás, či platí aj 

pri šumivých vínach, že čím je staršie, tým je 

aj lepšie a kvalitnejšie? „Všetko závisí od spô-

sobu výroby a určenia samotnej spotreby. Po-

kiaľ ide o šumivé vína, určené na rýchlu spotrebu, tie sa 

môžu piť okamžite, ako sú uvedené na trh. Okrem nich sú 

však aj ročníkové a prestížne šumivé vína, ktoré sa môžu ar-

chivovať aj dlhší čas. Takými šumivými vínami sú napríklad 

Bollinger La Grande Année 2005 Champagne, Krug Clos 

du Mesnil 2003 Champagne, Ca´del Bosco Vintage Col-

lection Brut 2010 Franciacorta,“ poznamenal Rastislav Šu-

ták a dodal, že tieto vína by sa mali už aj patrične archivo-

vať. Nie je pritom výnimkou, že najkvalitnejšie šumivé vína 

z oblasti Champagne sa archivujú 20 až 30 rokov. Ich kva-

lita sa udržuje tým, že sú uložené v horizontálnej polohe, 

v chladnej a tmavej miestnosti, dosahujúcej konštantnú tep-

lotu, s korkovou zátkou namočenou vo víne. Ako zdôrazňu-

je: „Kvalitné šumivé vína musia mať výlučne korkovú zátku. 

Umelohmotné zátky sa používajú len pri jednoduchých po-

väčšine lacných šumivých vínach, určených na rýchlu spot-

rebu. Šumivé vína - a najmä tie kvalitné a hodnotné, vo fľa-

šiach ešte dozrievajú. Aj preto je dôležitá korková zátka. 

Lebo aj vďaka nej dosiahne víno požadovanú kvalitu. Svoju 

jedinečnú harmóniu.“

Výhodná investícia
Ľudia dokážu zhodnocovať svoje fi nancie rôzne. Nie-

kto ich investuje do nákupu umeleckých diel, iní do zla-

ta a mnohí investujú do drahých a kvalitných vín. „Najmä 

kvalitné šumivé vína z oblasti Champagne či Burgundska, 

ktoré majú výrazné ambície, a tomu prislúcha aj doba ich 

V uplynulej časti nás Rastislav 
Šuták, špičkový profesionálny 
someliér spoločnosti Corner 
& Co., donedávna pôsobiaci 
v bratislavskom hoteli 
Kempinski, oboznámil so 
základnými rozdielmi medzi 
jednotlivými šumivými vínami, 
pričom v úplnom závere 
prezradil svoj ,,rebríček“ 
najprestížnejších šumivých 
vín sveta...

UDIA A ŠTÝL
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Bedeker 
kultivovaného 
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zrenia, sa začínajú otvárať po 10 až 15 rokoch, niektoré do-

sahujú svoj vrchol neskôr a sú aj šumivé vína, ktoré vyzrie-

vajú 50 až 60 rokov. Práve takéto vína sú veľmi dobrou, 

hoci aj dlhodobou investíciou. Tu sú však veľmi dôležité 

podmienky a priestory, v ktorých sú takéto vína uskladňo-

vané.“ Podľa dostupných informácií však Slovensko nepatrí 

medzi krajiny, v ktorých sa investovanie do špičkových vín 

teší veľkej popularite.

Ktoré je to naj…?
Hovorí sa, že ,koľko ľudí, toľko chutí“. A o tom, či piť su-

ché, polosladké, alebo sladké šumivé víno, to platí dvoj-

násobne. Hoci, aj tu by sme mali vedieť, že aj šumivé víno 

označené ako „brut“ môže byť pomerne sladké víno, lebo 

kategória brut môže obsahovať až 12 gramov cukru na liter, 

bežné suché víno zvyčajne do 4 g/l, čo je v podstate trojná-

sobok. Každopádne, proces vyzrievania pri suchých a slad-

kých vínach je rozdielny, lacné - sladšie šumivé vína sa ne-

dožívajú takého dlhého veku ako suché, pretože pridaný 

cukor, ktorý obsahujú, postupom času mení ich charakter, 

čo sa v konečnom dôsledku môže odzrkadliť v zhoršení ich 

kvality. Aj preto odborníci z hľadiska vyššej kvality upred-

nostňujú suché štýly šumivých vín. A ako je to s ich farbou? 

Dokážu aj červené šumivé vína konkurovať tradičným bie-

lym? „Pokiaľ by sme sa mali baviť o červených šumivých ví-

nach z hľadiska kvality, tak v najvyššej kvalite sa vyrábajú 

len na jednom mieste na svete - v Austrálii, pričom najčas-

tejšie ide o odrodu Shiraz. Čo sa týka ružových - tie sa vní-

majú ako módny marketingový trend, a tak primárne je ty-

pickým a najprestížnejším šumivým vínom, ktoré sa pije na 

celom svete - tradične biele“ - vysvetľuje profesionálny so-

meliér. Žiaľ, situácia na Slovensku je taká, že u nás je vní-

manie vína a šumivého zvlášť značne deformované, výsled-

kom čoho je aj fakt, že sme zrejme vedúcou krajinou sveta, 

v ktorej ide na odbyt najviac sladký sekt…

Aké chyby robia ľudia pri otváraní šumivého 

vína najčastejšie, na akú teplotu je vhodné šumi-

vé víno chladiť, ako sa takéto víno otvára, nalie-

va, skladuje a z akých pohárov sa pije, to sa mô-

žete dočítať v nasledujúcich vydaniach magazínu 

Hviezdy ciest… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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Hovorí sa, že „ko ko 
udí, to ko chutí“. 

A o tom, i pi  suché, 
polosladké, alebo sladké 
šumivé víno, to platí 
dvojnásobne. 
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Máloktorá vinohradnícka oblasť v stredoeurópskom regióne 
je taká známa svojím charakteristickým a jedinečným vínom 
zlatistej farby ako práve Tokajská. 

52 

Tokaj
krá ovstvo slnka a cibéb 

1. as

UDIA A ŠTÝL
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D
o neskorej suchej jesene slnkom zaliate vinice, ob-

rátené „tvárou“ k zlatistej oblohe, ich tufové vul-

kanické podložie - zo slovenského severu chráne-

né robustnými Zemplínskymi vrchmi a z juhu 

Maďarska sútokom dvoch riek - Tisou a Bodro-

gom, či južnými vetrami, vejúcimi z maďarskej pusty, sú tými 

faktormi, ktoré robia z Tokajského regiónu jedinečnú, geografi c-

ky uzatvorenú vinohradnícku a aj vinársku oblasť prírodne slad-

kých vín.

Víno dvoch krajín
Lokalita je špecifi cká aj tým, že sa nachádza na území dvoch 

štátov - Slovenska a Maďarska. Na našom území sa rozprestie-

ra len na ploche 907 ha, v honoch siedmich obcí: Čerhov, Malá 

Tŕňa, Veľká Tŕňa, Černochov, Bara, Viničky a Slovenské Nové 

Mesto. Z pohľadu Slovenska ide o našu najmenšiu vinohradníc-

ku oblasť. U našich južných susedov v regióne Tokaj-Hegyalja sa 

pestuje hrozno a vyrába víno v oblasti s rozlohou vyše 5 500 ha, 

v 28 obciach. Najznámejšie a najvýznamnejšie vinohrady sú si-

tuované v lokalitách Tarcal, Mad, Tallya a Tolcsva. Pomeno-

vaním Tokaj môžu byť označené len vína, vyrobené z hrozna 

dopestovaného v katastri maďarskej dediny s rovnomenným ná-

zvom, ostatné sa označujú ako tokajské, resp. „tokaji“. A ako to 

už pri dvoch susediacich štátoch býva - približne od polovice mi-

nulého storočia sa datuje aj vleklý spor medzi Maďarskom a Slo-

venskom (kedysi s Československom), o právo na používanie 

ochrannej známky, pretože Maďarsko si dalo registrovať ochran-

nú známku označenia pôvodu TOKAY, TOKAJ, TOKAYER 

len svoju vinársku oblasť a svoje vína z nej. A hoci sa k určitým 

dohodám po desiatkach rokov dospelo, aj dnes ťahajú v tomto 

spore za „kratší koniec“ slovenskí vinári, čoho výsledkom je, že 

tokajské vína, vyvážané do zahraničia, sú v prevažnej miere len 

z maďarskej proveniencie…

Zaujímavá história
Pestovanie hrozna v tejto lokalite síce siaha už do čias starých 

Rimanov, avšak pomenovanie „tokaj“ má svoj pôvod z čias, keď 

vinič v tomto regióne pestovali starí Slovania. Základom pre ná-

zov oblasti sa malo stať slovanské pomenovanie sútoku Bodro-

gu a Tisy ako „stokaj“. Kľúčovým medzníkom vinárstva danej 

oblasti sa stala vláda kráľa Bela IV., ktorý po tatárskych vpá-

doch spustošený kraj kolonizoval talianskymi prisťahovalcami 
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z oblasti Bari a Formi-

ni, odkiaľ pochádza aj 

dodnes známa odroda 

Furmint.

No nebol to len Belo 

IV., kto sa nezmaza-

teľne zapísal do his-

tórie tokajských vín. 

Jedinečné sladké a vo-

ňavé vína sa začali vy-

rábať vďaka kazateľovi 

Máté Laczkó Szepsi-

mu. Ten údajne, keďže bol zodpovedný aj za výrobu vína, na-

riadil zo strachu pred útokmi Turkov neskorší zber hrozna, vďa-

ka čomu bobule hrozna zoschli a získali ušľachtilú pleseň. Szepsi 

sa tak stal prvým výrobcom samotoku, tokajského „aszú“ či „to-

kajskej esencie“. Stanovil aj presnú receptúru výroby tokajského 

„aszú“, ktorá sa pou-

žíva dodnes. Na ko-

nečnom charaktere 

a celkovej technoló-

gii výroby tokajského 

vína zanechal výraz-

ný vplyv aj vpád Tur-

kov. Vďaka tomu, že 

ľudia začali budovať 

do tufovej horniny 

úkryty a pivnice a od-

kladať do nich okrem 

iného aj víno v sudoch, zistili, že takéto dlhoročné dozrievanie 

vína má mimoriadne priaznivé účinky na jeho chuť a jeho celko-

vú kvalitu. Trvalo už len niekoľko desaťročí a takéto špecifi cké 

a jedinečné víno poznali od 18. storočia na kráľovských dvoroch 

vo Francúzsku, v Nemecku, Rakúsku či v cárskom Rusku. To-

kajské víno sa tak postupne stalo vínom kráľov a kráľom vín…

Cibéby a elixír
V Tokajskej vinohradníckej oblasti sa pestujú tri odrody hroz-

na obdarené tvorbou cibéb - Furmint, Lipovina a Muškát žltý. 

Počas suchej, ráno hmlistej a cez deň slnečnej a dlhej jesene do-

chádza k zhrozienkovaniu zdravých bobúľ. Zároveň sa na nich 

vytvára - práve pre túto oblasť jedinečná a ušľachtilá - pleseň 

Botrytis cinerea persoon. Tá narúša šupku bobule, spôsobuje od-

parenie vody z nej, čím sa v zosušenej bobuli skoncentruje vy-

soké množstvo cukru (až 60 %) a aromatických látok. Zosušené 

hrozienka - cibéby - sa následne používajú na výrobu špeciálnych 

výberových vín (s vysokým obsahom zvyškového cukru), ktorým 

dodávajú ich typickú zlatistú farbu. Zber cibéb pritom nie je jed-

noduchý a ľahký - bobule sa zo strapcov vyberajú ručne - po jed-

nej, pričom aj ten najskúsenejší zberač denne nazbiera maximál-

ne 10 kg. Z nazbieraných cibéb odteká „elixír večnej mladosti“ 

V Tokajskej vinohradníckej 
oblasti sa pestujú tri odrody 

hrozna obdarené tvorbou 
cibéb - Furmint, Lipovina 

a Muškát žltý. 
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- aszú. Tejto tokajskej esencie nie je veľa (z jednej putne nazbieraných cibéb sa totižto získa-

jú približne len dva litre samotoku) a je preto dosť cenná.

Tufová pleseň
Ďalším špecifi kom pre Tokajskú oblasť je aj pleseň Cladosporium cellare, zabezpečujúca 

kvalitu tufových pivníc. Ich steny vysekané v hornine niekoľko metrov pod zemou sa oba-

ľujú čiernym plesňovým zamatom. Práve ten sa nielen živí vínnymi výparmi, ale aj spätne 

ovplyvňuje dozrievanie vína v dubových sudoch, vďaka čomu dostal aj pomenovanie „pi-

jak“. Známe tokajské výbery vyzrievajú v pivniciach aj niekoľko rokov pri teplote medzi 

9 až 12 °C a konštantnej vlhkosti okolo 90 %, „obrastené plesňovým zamatom“. A aj záslu-

hou plesne, ktorou sú obalené dubové sudy a sklenené fľaše, sa počas niekoľkých rokov zís-

kava jedinečná komplexnosť, okrúhlosť, zlatistá farba a chuť typickej „chlebovinky“.

Putne plné cibéb
Už sme spomenuli, že zoschnuté cibéby slúžia na výrobu špeciálnych výberových vín. 

Tie sa už od nepamäti zbierali do drevených nádob - putní. Objem každej putne bol 25 až 

30 litrov. Na ich spodku sa hromadí aszú, samotok. Množstvo pridaných putní s cibébami 

na mieru tzv. gönczkého suda (136 l) vplýva na to, koľko putňové bude výberové víno. Pri 

trojputňovom tokajskom sa tri putne - tzn. 75 kg cibéb zaleje 136 litrami starého tokajského 

muštu alebo vína. Čím je vo výberovom víne viac putní cibéb, tým je víno nielen cukorna-

tejšie, ale obsahuje aj viac alkoholu. Zmes, ktorá takto vznikne, sa následne lúhuje až 36 ho-

dín, počas ktorých prechádzajú cukor a arómy z cibéb do vína. Po uplynutí tohto času na-

sleduje scedenie moku a lisovanie. Následne sa víno plní do sudov a necháva sa zrieť v tufe 

- pod zemou. 

V nasledujúcej časti sa svetom tokajských vín necháme previesť maji-

teľom renomovaného a známeho vinárstva J. & J. Ostrožovič - Jaroslavom 

Ostrožovičom z Veľkej Tŕne…

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Katarína Milá, JJO

- aszú. Tejto tokajskej esencie nie je veľa (z jednej

Tokajský výber 3-putňový
Je to víno, v ktorom sa výrazne prejavuje tokajský 

charakter, tzv. chlebovinka. Výrazné v chuti i vo 

vôni, sušené slivky, jablká a náznaky karamelu dá-

vajú vínu plnosť. Bohatosť chuti doplňuje výrazný 

medový nádych. Odporučená teplota pri konzu-

mácii je 10 stupňov Celzia. Hodí sa k palacinkám, 

pečeným kačiciam, husiam. Obsahuje minimálne 

60 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 4-putňový
Platí preň v plnej miere to isté ako pre 3-putňový 

výber, ale škála chutí je oveľa širšia a bohatšia. 

Pri tomto víne sa už prejavujú aj arómy sušených 

ananásov, hrozienok. Víno sa vychutnáva s plesnivý-

mi syrmi, kozím syrom alebo s husacou pečeňou. 

Obsahuje minimálne 90 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 5-putňový
Tak toto je kráľ medzi tokajskými vínami, v chuti 

nádherne medový až karamelový, po ochutnaní 

máte plné ústa sušeného ovocia, najmä hrozienok. 

Vynikajúco sa hodí k husacej pečeni, štrúdliam a 

k slaným syrom. Toto výnimočné víno by sa malo 

popíjať len pri výnimočných príležitostiach. Obsa-

huje minimálne 120 g/l zvyškového cukru.

Tokajský výber 6-putňový
Diamant, ktorý by sa mal podávať len pri vzácnych 

a neopakovateľných chvíľach. Vyzrieva aspoň 10 – 

15 rokov vo fľaši. Dvadsaťročný 6-putňový tokajský 

výber je víno, ktorému neodolá nikto na svete. 

V chuti sa prejavujú a miešajú arómy čiernej kávy 

a horkej čokolády, postupne prekvapí nádherná 

aróma ruží a celkový zážitok dotvorí krásny 

medový chvostík. Obsahuje minimálne 150 g/l 

zvyškového cukru.
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I
nvestícia. Slovo, ktorým by opísala svoj pohľad 

na kúpu luxusného diamantového šperku väčšina 

mužov. Takýto racionálny náhľad na vec je pocho-

piteľný a vychádza z vnímania šperku ako hodno-

ty, ktorá sa dedí z generácie na generáciu. Žen-

ský pohľad je často odlišný, čo však neznamená, že nie je 

správny. Naopak, je v ňom niekoľko cenných momentov, 

ktoré je dobré si uvedomiť. Rovnako ako muž a žena, do-

pĺňajú a obohacujú sa aj tieto dva pohľady.

Spomienky. Po svojich predkoch si toho zachováva-

me veľmi málo. Niekedy ide o obyčajnú fotografi u, kto-

rá je založená na najvyššej polici, niekedy ani to. V nie-

ktorých rodinách však prežíva už po niekoľko generácií 

aspoň odkaz predkov. Najčastejšie sa na ich základe sna-

žíme udržiavať dobré vzťahy a správne žiť. Spoľahlivými 

nositeľmi podobných rodinných posolstiev môžu byť prá-

ve diamantové šperky. Keď žena otvára svoju šperkov-

nicu, je to pre ňu vždy jedinečný okamih. Vyberá z nej 

jeden po druhom šperky, viažuce sa na jedinečné okami-

hy v jej živote, prípadne aj tie, ktoré desiatky rokov odo-

vzdávali rodičia svojim deťom. V skutočnosti z nej však 

vyberá vzácne spomienky. Spomienky na predkov, na to, 

akí boli, ako žili, aké hodnoty uznávali. Každého člove-

Prečo po nich ženy túžia? 
Spoznajte rôzne uhly pohľadu.

PR LÁNOK
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Diamantové 
šperky
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ka stretnú rôzne životné situácie a aj tento pohľad do mi-

nulosti ich môže pomôcť prekonať, či urobiť správne roz-

hodnutie.

Emócie. Zlatý šperk s diamantmi je oslavou pokladov 

zeme a aj pre ženu znamená v istom zmysle malú oslavu. 

Keď dostane luxusný šperk, je pre ňu nielen prejavom 

úcty a dôvery, ale tiež určitým prísľubom do budúcnos-

ti. Prírodné drahé kamene sú symbolom trvácnosti, ktorá 

je vzácna aj vo vzťahoch. Vieme, že túžba po diamanto-

vých šperkoch má okrem toho aj inú, emocionálnu rovi-

nu, ktorú vystihuje výrok Elizabeth Taylor: „Na ramene 

diamantu sa nevyplačete, ani vás nezahreje, ale keď na-

ňho zasvieti slnko, nič vás nedokáže tak krásne potešiť“. 

Komentár  nie je potrebný. Je to jednoducho tak a ženám 

to netreba zazlievať.

My v Briliante si uvedomujeme všetky tieto pohľady na 

naše šperky. Aj preto k nim poskytujeme celoživotnú zá-

ruku a servis. Chceme totiž uchovať vaše investície, spo-

mienky a emócie aj pre ďalšie generácie. Cieľom našej 

rodinnej spoločnosti je, aby sme na váš šperk poskytovali 

rovnako kvalitný servis aj vašim deťom. 

NÁHRDELNÍK ARWEN - kombinácia čiernych 
a bezfarebných diamantov top čistoty a farby, 

832 čiernych a 192 bezfarebných diamantov.
Cena: 29 370 €

NÁUŠNICE ARWEN - čierne a bezfarebné 
diamanty top čistoty a farby,

206 čiernych a 120 bezfarebných diamantov. 
Cena: 7 040 €

PRSTEŇ BUTTERCUPS - 140 diamantov s farbou 
fancy vivid yellow (najvzácnejšia možná žltá farba, 

aká sa pri diamantoch vyskytuje) a 9 sĺz bezfarebných 
diamantov s top čistotou a farbou. Cena: 16 247 €

NÁUŠNICE YARROW - celková 
hmotnosť diamantov viac 
ako 8 karátov; kombinácia 
bezfarebných a žltých fancy 
diamantov.
Cena: 36 113 €
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P
rofesionálne sa výtvarnému umeniu venu-
jete už 15 rokov, máte svoj nezameniteľný 
umelecký rukopis. Čím by ste charakterizo-
vali vašu originálnu maliarsku techniku?

- Pri tvorbe diela začínam odtláčaním farieb 

prostredníctvom svojho tela pod určitými uhlami. Prenáša-

ním svojej energie na plátno vytváram vrstvy, zhluky farieb. 

Následne sa na obraz zapozerám a objavujem v ňom zaují-

mavé zvieracie, ľudské, rastlinné tvary, ktoré pomocou štet-

ca lineárne a farebne zvýrazňujem. Je to čisto hra s vlastnou 

mysľou, kde to všetko prebieha bez cenzúry mozgu.

Čo vám dáva umenie, ktoré vytvárate a ako vnímate 
ohlasy naň?

- V prvom rade krásu a radosť. Vždy sa snažím do obra-

zov vniesť pozitívnu energiu. Aj preto ma teší, keď ma ľudia 

aj po niekoľkých rokoch oslovia s tým, že v mojich obrazoch 

objavujú stále niečo nové. Rozvíjajú si tak svoju predstavi-

vosť a fantáziu.

Aká skupina konzumentov umenia siaha po vašej tvorbe?
- Vnímam dve skupiny záujemcov. Tej prvej sa moje obra-

zy páčia a tá druhá v nich vidí veľmi dobrú investíciu. Ja sa, 

samozrejme, nebránim ani jednej…

Často diskutovanou otázkou je, či sa oplatí viac kúpiť 
dielo nežijúceho, alebo žijúceho umelca…

- Osobne by som odporúčal kúpiť obraz žijúceho autora, 

pri ktorom máte istotu, že ide o originál. V prípade pochyb-

ností sa viete s umelcom stretnúť v ateliéri, kde vám potvrdí 

jeho pravosť. Žijeme v období „premnoženia falzifi kátov“, 

keď vám pravosť diela na 100 % negarantujú ani znalci.

Žijete striedavo v Bratislave a v čínskom Šanghaji, kde 
ste v priebehu šiestich rokov mali niekoľko zaujíma-
vých výstav. Ktoré z nich považujete vy osobne za pre-
lomové?

- Zaujímavou udalosťou bolo WORLD EXPO 2010 

SHANGHAI, na ktorom som vystavoval šesť obrazov v slo-

venskom pavilóne. Veľmi prestížnou akciou bola moja sa-

mostatná výstava 60 obrazov v Shanghai Hongqiao Con-

temporary Art Museum, pretože ju odborná verejnosť 

zaradila medzi TOP 10 akcií (spoločne s koncertom spe-

váčky Taylor Swift a s výstavami obrazov od Rubensa, Van 

Je popredným avantgardným 
neosurrealistom. Za svoju 
tvorbu získal niekoľko 
prestížnych medzinárodných 
ocenení a je členom mnohých 
umeleckých spolkov. 
Aj preto je prirodzené, 
že sa jeho obrazy nachádzajú 
nielen v súkromných 
zbierkach, ale aj 
v renomovaných múzeách 
a galériách po celom svete. 
Vďaka tomu dnes patrí medzi 
vyhľadávaných umelcov. 
Maliar – Jaro Šulek (37)...

UDIA A ŠTÝL
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Sila obrazov
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Dycka, Moneta, Yayoi 

Kusami). V novembri 

2014 galéria Bridge 8 

Art Space Shanghai 

vystavila moje dva ob-

razy na Shanghai Art 

Fair. Išlo o najvýznam-

nejší veľtrh umenia 

v Ázii za účasti po-

predných 154 galérií z celého sveta. Popri dielach starých 

majstrov, akými boli Rembrandt, Renoir, Monet, Picasso, 

Dalí, Chagall, boli verejnosti predstavení aj súčasní majstri. 

Mal som tú česť byť medzi nimi.

Aké sú vaše plány na najbližšie obdobie?
- Na šanghajskej umeleckej scéne spôso-

bím tento rok veľký rozruch. Pripravujem 

samostatnú výstavu 51 obrazov v jednej 

z najprestížnejších súkromných čínskych 

galérií JINART, ktorá má vo svojej zbier-

ke diela majstrov zo slávnych dynastií. 

Budem vôbec prvým nečínskym výtvarní-

kom, ktorému táto galéria usporiada vý-

stavu a niekoľko obrazov zaradí do svo-

jej zbierky.

Bavíme sa o vašich obrazoch, ale zau-
jíma ma, čomu sa venujete, keď práve 
nemaľujete?

- Veľmi rád hrávam golf, cestujem 

a spoznávam nové kultúry.

Tento rozhovor vyj-
de v magazíne, kto-
rý patrí značke Mer-
cedes-Benz. Aj preto 
ma zaujíma, aký je 
váš vzťah k tejto 
značke…

- Odjakživa ma fas-

cinovali autá s vyso-

kým výkonom, zaují-

mavým až umeleckým dizajnom. Značka Mercedes-Benz 

sem rozhodne patrí. 

Viac informácií na: www.jarosulek.com 

Zhováral sa: Iľja Majda; Foto: Ondrej Hronec
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Ve mi rád hrávam golf, 
cestujem a spoznávam 

nové kultúry.

Medzi kvetmi, 
100 x 120 cm, r. 2011

Kone III.,120 cm x 140 cm, r. 2015
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S
lužby Mercedes me connect sú od minulého roka 

dostupné v dvoch balíkoch. Základné služby Mer-

cedes me connect vás odbremenia predovšetkým 

od úkonov súvisiacich s údržbou a diagnostikou 

vášho vozidla, pretože váš Mercedes-Benz je vďa-

ka nim v spojení s autorizovaným servisným strediskom, ke-

dykoľvek je to potrebné. Rozšírené služby Remote online 

zvyšujú váš komfort pri ovládaní a starostlivosti o vaše vo-

zidlo. Môžete si vďaka nim skontrolovať napríklad stav pa-

liva alebo počet najazdených kilometrov, monitorovať aktu-

álnu polohu vozidla či dokonca odomknúť alebo zamknúť 

auto na diaľku.

V tomto roku sa postupne dočkáme ďalších atraktívnych 

noviniek vo funkcionalitách a možnostiach služieb Merce-

des me connect.

Nová funkcia Remote Parking Pilot umožní pomocou 

smartfónu zaparkovanie alebo vyparkovanie vozidla bez po-

treby sedenia za volantom. Stačí, aby užívateľ bol vo vzdia-

lenosti do 3 metrov od vozidla a na diaľku ovládal celý 

Online prepojenie vozidiel Mercedes-Benz okrem zmeny názvu 
z Mercedes connect me na Mercedes me connect ohlasuje ďalšie 
významné zmeny, ktoré posúvajú spojenie vozidla s vodičom 
bližsie k dokonalosti.

SVET MERCEDESU
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Mercedes me connect
Osobný asistent a tiež aj 
automatické aktualizácie máp 
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Najlepšia adresa pre Vaše auto

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

proces. To vám umožní komfortne zaparkovať alebo vypar-

kovať vozidlo napríklad z garáže. Rozšírená funkcia Explo-

re Mode dovoľuje ovládať vozidlo v rozsahu desiatich met-

rov priamym smerom dopredu alebo dozadu.

Cestná sieť sa neustále vyvíja a pre úspešný príchod do cie-

ľa je potrebné mať dáta v navigácii čo najaktuálnejšie. S no-

vou funkciou Online Map Update neujde vášmu systému 

COMAND žiadna dôležitá zmena. Mapy možno aktualizo-

vať buď automaticky pomocou rádia, alebo ručne po stiahnu-

tí najnovších dát z Mercedes me portálu na USB kľúč.

Úplne nový osobný asistent Concierge vám rezervuje ho-

tel, odpovie na najrôznejšie otázky, alebo odporučí kvalit-

nú reštauráciu. Môžete ho kedykoľvek kontaktovať hlasom 

či písmom prostredníctvom vášho smartfónu alebo interne-

tového portálu Mercedes me. Osobný asistent je pripravený 

pomôcť 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Concierge je 

nová prémiová služba, preto informácie a asistenciu zabez-

pečujú skutoční operátori v zákazníckom centre, nie auto-

matizovaný systém.

Služby Mercedes me connect navyše od tohto roka po-

skytnú nové možnosti personalizácie. Vďaka nej si môžete 

vytvoriť váš vlastný užívateľský profi l s obľúbenými nastave-

niami a prenášať ho medzi viacerými vozidlami alebo ak na 

jednom vozidle Mercedes-Benz jazdí viac užívateľov. Obsah 

uložených nastavení sa prenáša pomocou profi lu v závislosti 

od generácie telematiky medzi jednotlivými vozidlami.

Podmienkou na využívanie služieb Mercedes me connect 

je bezplatná registrácia v zákazníckom portáli www.merce-

des-benz.com/sk, ako aj príslušné hardvérové vybavenie vo-

zidla. O dostupnosti týchto, ako aj ďalších funkcií Mercedes 

me connect vo vašom vozidle sa informujte u svojho predaj-

cu Mercedes-Benz. 

Text: Andrej Majláth; Foto: Daimler AG

Úplne nový osobný 
asistent Concierge vám 
rezervuje hotel, odpovie 
na najrôznejšie otázky, 

alebo odporu í kvalitnú 
reštauráciu. 
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T
ým je najnovšia poloautonómna Trieda E, 

ktorá je synonymom pre skutočnú revolúciu 

mobility. Posúva hranice bezpečnosti, hos-

podárnosti a automobilovej inteligencie opäť 

o čosi bližšie k budúcnosti. Umožňuje vodi-

čovi dočasné riadenie, s automaticky regulovaným udržia-

vaním jazdného pruhu a rýchlosti, pričom vozidlo reaguje 

aj na obmedzenia rýchlosti a okolitú premávku.

Inovácie a cieľ
Mercedes kladie dôraz najmä na to, aby bol lídrom v ob-

lasti inovácií, ktoré majú jasný smer - samočinne jazdiace vo-

zidlo. Tomu nasvedčuje aj vyše 90 000 doposiaľ prihlásených 

patentov. Pred tridsiatimi rokmi tento trend začali skúšobné 

vozidlá projektu Prometheus, v roku 2013 prešla autonóm-

ne Trieda S historicky prvú trasu diaľkovej jazdy automobilu, 

v roku 2015 predstavil Mercedes-Benz štúdiu vozidla budúc-

nosti: F015 Luxury in Motion a koncom uplynulého roka gu-

vernér štátu Nevada prvý raz pridelil ofi ciálne evidenčné číslo 

samočinne jazdiacemu nákladnému motorovému vozidlu In-

spiration Truck, ktoré tak odvtedy jazdí ako prvé úžitkové vo-

zidlo na svete po prepravných trasách s technológiou autonóm-

nej jazdy na palube. Dnes prichádza Mercedes-Benz s novou 

Triedou E, ktorá ako prvé sériové vozidlo na svete získalo od 

úradov amerického federálneho štátu Nevada povolenie na tes-

tovanie samočinného jazdenia na verejných cestách.

Medzistupeň
Nová Trieda E je symbolom ďalšieho stupňa automo-

bilového vývoja. Má inštalovaný aktívny asistent zmeny 

Keď si Carl Benz 29. januára 1886 na cisárskom 
patentovom úrade v Berlíne prihlásil  „motorové 

vozidlo so spaľovacím motorom“, netušil, že 
o 130 rokov neskôr predvedie Mercedes-Benz 

najpokrokovejšie sériové vozidlo na svete.

SVET MERCEDESU
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SVET MERCEDESU

Cesta 
k dokonalosti
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jazdného pruhu, kto-

rý dokáže sedan sa-

močinne previesť do 

jazdného pruhu pod-

ľa požiadavky vodiča, 

či inovatívny hybrid-

ný pohon dobíjateľný 

zo siete. Symbolizu-

je úroveň inovácií, je 

medzistupňom k vo-

zidlu budúcnosti. Na-

koniec, potvrdil to 

aj predseda predsta-

venstva spoločnosti 

Daimler AG a vedú-

ci divízie Mercedes-

-Benz Cars. Dr. Zetsche, keď o. i. uvie-

dol: „Najlepší čas pre vozidlá 

s hviezdou je ešte len pred 

nami. Mercedes budúcnos-

ti bude jazdiť nielen bez 

emisií, ale aj autonómne. 

Bude ešte bezpečnejší, 

ešte luxusnejší a pritom 

plne zosieťovaný. Kom-

fortné útočisko medzi 

kanceláriou a domovom 

– na prácu, komuni-

káciu, relax, užíva-

nie… Značka Merce-

des už zrealizovala 

víziu jazdy bez koní. 

Teraz chceme po-

núknuť možnosť jaz-

diť úplne bez vodi-

ča…“ 

Text: Peter Škorňa

Foto: Daimler AG
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Najlepší as pre vozidlá 
s hviezdou je ešte len 
pred nami. Mercedes 

budúcnosti bude jazdi  
nielen bez emisií, 
ale aj autonómne.

130 rokov.indd   63130 rokov.indd   63 16. 3. 2016   14:03:1116. 3. 2016   14:03:11



N
aším prvoradým cieľom bolo vzdať poctu oce-

neným a poukázať na pridanú hodnotu a po-

cit hrdosti na tých našich kolegov, čo boli 

v uplynulom roku lídrami tímov, v ktorých 

pôsobia. Vážime si ich nasadenie a to, čo pre 

značku Mercedes-Benz robia,“ týmito slovami charakterizo-

val udeľovanie cien jeden z organizátorov podujatia, vedúci 

predaja osobných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slo-

vakia Róbert Hatala. Ako ďalej poznamenal, pri hodnotení 

brali do úvahy niekoľko kritérií špecifi ckých pre každú ka-

tegóriu. Pri predajcovi nováčikovi to bolo nielen to, koľko 

dokázal za svoj prvý rok predať vozidiel, ale aj koľko pripra-

vil ponúk, či koľko absolvoval predvádzacích jázd s klien-

tom. „Hodnotili sme všetky obchodné zastúpenia na Sloven-

sku, ich nasadenie pri predaji, poskytované služby, osobný 

prístup ku klientovi a pod., pričom pri určitých kategóriách 

mohli povedať svoj názor a ovplyvniť tak výsledok hlasova-

nia aj samotní vybraní zamestnanci MBSK, ktorí tak hod-

notili nielen to, ako sa im s konkrétnym kandidátom na oce-

nenie spolupracovalo, ale ovplyvnili aj konečné umiestnenie 

„

Po prvý raz v histórii zastúpenia značky Mercedes-Benz na 
Slovensku sa uskutočnilo odovzdávanie cien Mercedes-Benz 
Awards za rok 2015. Symbolicky - po štvrťstoročí pôsobenia 

slovenského zastúpenia tejto prémiovej značky na Slovensku...

SVET MERCEDESU
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(Zľava) Róbert Hatala, vedúci 
predaja osobných vozidiel 

Mercedes-Benz Slovakia (MBSK), 
Stephan Andreas Kröl, CFO MBSK, 

a Karol Šimko, riaditeľ Motor-Car 
Košice, pri preberaní ceny 

za zastúpenie roka.

Martin Pavelek, riaditeľ 
Mercedes-Benz Financial 
Services, odovzdáva cenu 
finančných služieb predajcovi 
Andrejovi Drugovi. 

Mercedes-Benz 
Awards 2015
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fi nalistov,“ spresňuje kritériá hodnote-

nia vedúci predaja osobných vozidiel. 

Na našu otázku, či pri hodnotení zastú-

pení roka neboli tie menšie „diskrimi-

nované“, nás Róbert Hatala ubezpečil, 

že nie: „Pri zastúpení roka počty preda-

ja alebo obraty nehrali až takú prioritnú 

úlohu. Aj preto nie je náhoda, že sa do 

fi nále prebojovalo napríklad popradské 

zastúpenie, ktoré je z pohľadu určitých 

špecifík jedno z najmenších, no v rám-

ci pôsobenia vo svojom regióne zároveň 

najúspešnejších. Do úvahy sme často 

brali aj to, že kým v Bratislave bol vyš-

ší predaj čo do objemu než inde, mimo 

Bratislavy sa zase darilo predajcom pre-

dať priemerne drahšie vozidlá…“

Historický úspech
V uplynulom roku sa predalo histo-

ricky najviac vozidiel Mercedes-Benz na 

Slovensku - takmer 4 000. Z toho viac 

ako 2 500 bolo osobných. V čom vidí 

príčiny tohto úspechu vedúci predaja 

osobných vozidiel? „Ide o výsledok syste-

matickej práce všetkých, ktorí sa na predaji 

podieľajú, naplnenia fi lozofi e, podľa kto-

rej je na prvom mieste vždy zákazník a jeho 

potreby. Viete, kým prvé auto predáva pre-

dajca, všetky ostatné zákazníkovi predáva-

jú služby, servis a spokojnosť zákazníka so 

značkou ako takou. To je fi lozofi a úspechu 

našej prémiovej značky. Nie zľavy… A nako-

niec, veľmi výraznú zásluhu na úspešnom 

predaji má aj konateľ Motor_Car Group 

a výkonný riaditeľ Motor-Car Bratislava Julo Šabo a vlastne 

celý tím ľudí, ich nasadenie, prístup a to, že všetci ťaháme „za 

jeden povraz“. Tak, aby sme dosiahli a naplnili náš spoločný 

cieľ. Nakoniec, nemôžem nespomenúť aj ďalší faktor úspechu 

- široké a atraktívne portfólio vozidiel, ktoré sa neustále roz-

širuje. Vidíme, že zákazníci prijímajú najnovšie modely vozi-

diel veľmi dobre. A je jedno, či ide o kompaktné autá, vozidlá 

strednej triedy, v rámci ktorých je extrémny záujem najmä 

V uplynulom roku 
sa predalo historicky najviac 
vozidiel Mercedes-Benz na 
Slovensku - takmer 4 000. 

Oslavy víťazného tímu z Košíc o cenu 
zastúpenie roka. 

Cenu marketing roka preberá od Ingrid Janečkovej, marketingovej riaditeľky 
MBSK, Zuzana Knapcová zastúpenia Žilina/Martin.
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o GLC, ale už teraz je veľký záujem o novú Triedu E, ktorá 

prichádza na trh, večný „hlad“ registrujeme po SUV-éčkach 

a nadmieru úspešná je aj Trieda S.“

Ďalšie ocenenie
V rámci hodnotenia práce predajcov striebornej hviezdy 

prebehla aj súťaž RETAIL CHALLENGE, určená pre pre-

dajcov osobných vozidiel. V rámci nej boli víťazi súťaže oce-

není účasťou na AMG Driving experience vo Švédsku. Spo-

lu s nimi cestoval na AMG Driving Academy aj Roland 

Varga zo spoločnosti Motor-Car Nové Zámky, ktorý ako 

najúspešnejší predajca jazdených vozidiel Mercedes-Benz 

predal v uplynulom roku viac ako 170 vozidiel! 

Text: Peter Škorňa; Foto: Martin Košara a Daimler AG
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Kategória Mercedes-Benz 
Financial Services

zastúpenie

Víťaz Andrej Druga Motor-Car Bratislava

Kategória Marketér roka zastúpenie

Víťaz Zuzana Knapcová Motor-Car Žilina /Martin

Kategória Nováčik roka PKW zastúpenie

Víťaz Juraj Ježík Motor-Car Bratislava, Tuhovská

Kategória Skokan roka PKW zastúpenie

Víťaz Gregor Mede Motor-Car Bratislava Lamač

Kategória Predajca PKW zastúpenie

Víťaz Viliam Ambra Motor-Car Bratislava

Kategória Vedúci predaja zastúpenie

Víťaz Tomáš Hanusek Motor-Car Bratislava Lamač

Kategória Predajca
 jazdených vozidiel

zastúpenie

Víťaz Roland Varga Motor-Car Nové Zámky

Kategória Predajca TRAPO zastúpenie

Víťaz Viliam Košara Motor-Car Košice

Kategória Zastúpenie roka 2015

Víťaz Motor-Car Košice

Ocenenie Slovenska
Úspech predaja vozidiel značky Mercedes-Benz 

na Slovensku má v rámci stredoeurópskeho regiónu 

nielen dlhodobo stúpajúcu tendenciu, ale aj vysoké 

renomé. To neušlo pozornosti ani vedenia koncer-

nu Daimler. Koncom uplynulého roka sa tak Július 

Šabo na znak ocenenia úspechu slovenského zastú-

penia značky Mercedes-Benz zúčastnil na prestíž-

nom osobnom stretnutí a večeri v Stuttgarte s pred-

sedom predstavenstva spoločnosti Daimler 

Dr. Dieterom Zetschem.

Symbol dobrej zábavy - úsmev na tvári.

O kultúrny program sa postarala Daniela Tomas.
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Jar je pre mnohých najkrajším ročným obdobím, 
časom, keď odhodíme zimné oblečenie 

a príroda sa odeje do sviežeho jarného šatu. 
A presne takým je aj jarná kolekcia striebornej 
hviezdy, z ktorej časť vám prinášame v tomto 

čísle magazínu. Odhoďte teda zimné veci a dajte 
sa inšpirovať v tomto období lásky a vzájomnej 
príťažlivosti emóciami a precíznou eleganciou 

značky Mercedes-Benz...  Text: SCG; Foto: Daimler AG

SVET MERCEDESU
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Hviezdne 
jarné oživenie

ercedes-Benz...  Text: SCG; Foto: Daimler AG

Slnečné okuliare Black Edition
Obj. číslo: B6 695 3120
Cena: 352,85 € s DPH

Pánske hodinky MB Automatic
Obj. číslo: B6 695 3107
Cena: 857,04 € s DPH

Pánska bunda
Obj. číslo: B6 695 4797

Cena: 141,10 € s DPH

Taška na notebook „Business“
Obj. číslo:  B6 695 2885

Cena: 252,00 € s DPH
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V
odiči z NAD-

-RESS Seni-

ca, a. s., boli 

najlepší spo-

medzi vodičov 

všetkých súťažiacich krajín 

a získali zlatú medailu v ka-

tegórii: „Najlepší tím“. S vý-

sledkom za štýl jazdy 9,79 

(skladal sa z hodnotenia jed-

notlivých vodičov), spoločnosť 

NAD-RESS Senica ukázala, 

čo sa dá dosiahnuť vďaka tí-

movej spolupráci. V sloven-

skom kole súťaže sa za víťazmi z NAD-RESS Senica umiest-

nili tímy vodičov medzinárodných dopravných spoločností: 

Štefan Jurčo – Autodoprava Trnava (druhé miesto a strieb-

ro) a BoBo Raková (tretie miesto a bronz). Vynikajúce 

druhé miesto a striebornú medailu v medzinárodnom fi nále 

Ligy vodičov FleetBoard 2015 v kategórii: „Najlepší vodič“ 

si vybojoval Ľubomír Važan, člen víťazného tímu senickej 

spoločnosti NAD-RESS. Hodnotením 9,95 preukázal svoje 

zručnosti a odniesol si tiež zlatú medailu najlepšieho vodiča 

v národnom kole. Na ďalších stupienkoch v národnom hod-

notení FleetBoard 2015 sa za ním umiestnili jeho fi remní 

kolegovia: Miroslav Cisár (druhý so striebornou medailou) 

a Alojz Oslej (tretí s bronzovou). O kvalitách vodičov zo Slo-

venska svedčí tiež to, že v prvej päťdesiatke najlepších v me-

Na vlaňajšom kole medzinárodnej Ligy vodičov FleetBoard 
2015 sa zúčastnilo spolu 19 438 vodičov z 359 spoločností 
v 18 krajinách. Úspešne si v nej viedli slovenskí vodiči a firmy, 
najmä spoločnosť NAD-RESS Senica. 

UDIA A ŠTÝL

68 

Máme 
najlepších vodi ov 

Účastníci slávnostného vyhodnotenia Ligy vodičov FleetBoard 2015: vodiči, 
manažéri a predstavitelia spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. 
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dzinárodnom hodnotení sa ich umiestnilo až deväť. A to 

z fi riem NAD-RESS Senica, Štefan Jurčo – Autodoprava, 

BoBo, ABXTRANS, TOPNAD, BI TRANS a Jozef Slamka 

– International Transport.

Pri spätnom pohľade na vlaňajšie kolo medzinárodnej 

Ligy vodičov FleetBoard 2015 najlepšie umiestnený slo-

venský vodič, strieborný medailista Ľubomír Važan re-

kapituluje: „Chcel by som najmä poďakovať spoločnosti 

NAD-RESS Senica za veľkú podporu v tejto súťaži. V tejto 

spoločnosti pracujem ako vodič desať ro-

kov. Moja každodenná trasa je medzi slo-

venskými mestami Senec - Trenčín – Se-

nec - Partizánske. Robím prepravu tovarov 

pre fi rmu Billa. No a práve v tejto súťaži 

vyvrcholilo moje snaženie. Na fi remnom 

aute Mercedes-Benz Actros súprava s val-

níkom jazdím siedmy rok. Odpracovalo si 

už svoje a ešte azda rok vydrží, než bude 

vymenené. Na tomto Actrose som najaz-

dil jeden milión a šesťdesiattisíc kilomet-

rov a ako sa ukázalo, táto súťaž mu pasuje. 

Moje auto je veľmi dobré. Veľká výhoda, 

ktorú som zužitkoval pri súťaži, je okrem 

iného poloautomatické radenie rýchlostí.“

Vodičov fi rmy povzbudzuje, aby sa na 

podujatí zúčastnili, Ing. Pavol Cibulka, 

technický riaditeľ fl otily v NAD-RESS Se-

nica, a. s.: „Do súťaže v roku 2015 sme pri-

hlásili 24 vodičov, čo je viac ako v roku 

2014, keď sme boli druhí. V súťaži sme 

mali známku 9,79 pri 24 vozidlách. Celá 

naša Fleetboard fl otila (85 vozidiel) má 

známku 9,62. To znamená, že aj tí, ktorí 

v súťaži neboli, jazdia technicky a ekono-

micky. Telematiku Fleetboard sme vyskú-

šali v roku 2011 a hneď sme si uvedomi-

li, aká ideálna a prospešná je v znižovaní 

nákladov a zvyšovaní jazdných zručnos-

tí našich vodičov. Dnes je telematika od 

výrobcu štandardnou výbavou nášho vo-

zidla pri kúpe. Keď sa vrátim k môjmu za-

čiatku v NAD-RESS, bol to Vlado Botta zo 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, kto-

rý za dve hodiny školenia zmenil moje vní-

manie jazdy ako takej a vlastne aj budúce 

napredovanie vo fi rme. Telematiku využívame dennoden-

ne. Dispečer vie, kde má vozidlo, koľko má vodič výkonu. 

Tento rok sme vďaka telemetrii, opatreniam na obchod-

nom, ekonomickom a technickom úseku mohli zdvihnúť 

platy o 200 až 300 € v čistom. Naši vodiči si z nich zaslúžia 

každé euro.“ 

Text a foto: Peter Kresánek 
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O kvalitách vodi ov 
zo Slovenska sved í tiež 
to, že v prvej pä desiatke 

najlepších v medzinárodnom 
hodnotení sa ich umiestnilo 

až devä .

69 

Viac fotografií a celý neskrátený text nájdete 
v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.

chnickom úseku mohli zdvihnúť 

stom. Naši vodiči si z nich zaslúžia 

nájdete 
ZDY CIEST.

Súťaž vyhodnotili zástupcovia MB SK: vedúci 
predaja úžitkových vozidiel Ing. Peter Ondriaš 
a Vladimír Botta špecialista pre Fleetboard.

Blahoželanie a pohár pre najlepší tím v medzinárodnom hodnotení odovzdával generálny 
riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing Andrej Glatz. Za vodičov ho prevzal Ing. Pavol Cibulka, 
technický riaditeľ flotily v NAD-RESS Senica, a. s.
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N
ie, nejde o výmysel! Táto servisná akcia sa 

v roku 2016 stáva skutočnosťou pre všetky nové 

vozidlá Mercedes-Benz Sprinter na Slovensku, 

zakúpené po prvom februári!

Sprintery, na ktoré sa vzťahuje údržba vo-

zidla, predpísaná koncernom Daimler AG, majú tak k dispo-

zícii nový produkt, nahrádzajúci doterajší a ponúkajúci ďalšie 

nové zvýhodnenia. Pôvodný 6-ročný bezplatný servis alebo do 

najazdenia 300 000 km pre Sprintery sa zmenil na vykonáva-

nie 10-ročného servisu za podmienok bezplatnej servisnej prá-

ce a férových cien náhradných dielcov, do najazdenia vyššie 

spomínaného milióna kilometrov.

„Táto - pre majiteľov vozidiel atraktívna ponuka - platí pre 

všetky vozidlá Mercedes-Benz Sprinter, predané zmluvnými 

partnermi spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Zároveň má 

náš klient tieto výhodné podmienky garantované aj zmluv-

ne. Netýka sa to všetkých vanov, výnimku tvoria vozidlá Vito, 

Trieda V a Citan, pri ktorých ostal pôvodný produkt - 6-roč-

ný servis alebo 160 000 kilometrov. Ide o bezkonkurenčné zvý-

hodnenie „zrelším“ a pre majiteľov Sprinterov aj výhodnejším 

produktom, v rámci ktorého sa zmluvne garantovaný servis 

rozšíril na 10 rokov, počas ktorých bude mať náš klient prá-

cu profesionálne vyškolených servisných technikov zadarmo 

alebo až do najazdenia 1 000 000 kilometrov. Samozrejme, že 

to, či majiteľ využije možnosť uplatnenia veku, alebo najazde-

ných kilometrov, závisí od skutočnosti, čo z uvedeného nasta-

ne skôr,“ vysvetľuje riaditeľ servisnej siete spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia Ing. Peter Wagner. Zároveň prízvukuje, že 

klient dostáva všetky údržbové náhradné dielce za bezkonku-

renčné a najmä korektné ceny.

Výhody servisu
Predĺženie možnosti a servisných výhod na desať rokov a do 

najazdenia milióna kilometrov so sebou prináša aj ďalšie výho-

Viete si predstaviť, že by váš 
Sprinter chodil do autorizova-

ného servisu 10 rokov do 
1 000 000 kilometrov a za 

prácu by nezaplatil vôbec nič? 
A navyše -  za originálne dielce 

by vám boli fakturované len 
absolútne férové ceny? 

SVET MERCEDESU
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Miliónová 
servisná 
novinka!
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dy. Ako poznamenal Peter 

Wagner: „Mercedes-Benz 

v prípade pravidelného ser-

visovania vozidla v autorizo-

vanom servise ponúka klien-

tom aj možnosť využívania 

kulancie bez akýchkoľvek 

reštrikcií. Klient tak dostáva 

dobrovoľné plnenie v prípa-

doch, keď sa na vozidle stane 

niečo, čo sa stať nemalo - aj po 

skončení záruky“. Ide o dob-

rú vôľu výrobcu sa fi nanč-

ne podieľať na hradení časti, 

resp. celej opravy vozidla na-

priek tomu, že jeho majiteľ na 

to už nemá reálny právny ná-

rok, čím klient, využívajúci au-

torizovaný servis, ušetrí znač-

né fi nancie. Zároveň získava 

aj záruku proti prehrdzave-

niu bez akýchkoľvek reštrikcií, 

čo je zaujímavá výhoda najmä 

pri starších vozidlách značky 

Sprinter. Výhody, ktoré získa-

vajú majitelia vozidiel využí-

vaním služieb autorizovaného 

servisu, sa odrážajú aj v mož-

nosti používania služby Mo-

bilo Van, zabezpečujúcej plnú 

mobilitu aj v prípade technic-

kej poruchy vozidla, defektu, 

straty kľúčov, nedostatku oleja 

či chladiacej kvapaliny, v prí-

pade nesprávneho natankova-

nia, či v prípade potreby zabezpečenia náhradného vozidla či 

ubytovania v hoteli.

Zhodnotenie vozidla
V prípade vozidiel Mercedes-Benz Sprinter sa vďaka novým 

servisným produktom a servisným balíkom zvyšuje nielen život-

nosť samotného vozidla, ale najmä zhodnocuje jeho zostatko-

vá hodnota. „Klient, ktorý si zakúpi Sprinter po prvom februári 

tohto roka a zároveň navštevuje naše autorizované servisy, resp. 

sa rozhodne využívať ich služby, získava všetky nami ponúkané 

výhody. A keď sa po určitom čase rozhodne takéto vozidlo pre-

dať, ponúkne novému majiteľovi aj získanú predĺženú záruku 

a produkt, ktorý sa predajom neruší, pretože je viazaný na dané 

vozidlo a nie na majiteľa. S jazdeným vozidlom mu tak dáva na-

vyše nielen garantovanú službu bezplatnej práce autorizovaného 

servisného technika a originálne náhradné dielce za férové ceny, 

ale automaticky zhodnocujete aj vozidlo ako-také. Zároveň nový 

majiteľ získa istotu, koľko je na Sprinteri reálne najazdených ki-

lometrov, čím sa mu nestane, že získa vozidlo s „pretočeným“ ta-

chometrom. To je to, čo hrá v prospech nášho klienta, a prečo 

v prípade predaja vozidla zaň získa podstatne viac fi nancií, než 

keby to tak nebolo…“ dodáva na záver riaditeľ servisnej siete spo-

ločnosti Mercedes-Benz Slovakia. 

Pokračovanie nabudúce…

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Kresánek a Daimler AG
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Pôvodný 6-ro ný bezplatný 
servis alebo do najazdenia 
300 000 km pre Sprintery 
sa zmenil na vykonávanie 

10-ro ného servisu.
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K
ľúčoví účinkujúci: Jana Kirschner, Beá-

ta Dubasová, Peter Nagy a Pavol Hammel. 

Hviezdy, ktoré žiaria na scéne populárnej 

hudby desaťročia. Každá z nich zaplní poslu-

cháčmi koncertnú sálu aj samostatne. Sku-

točne exkluzívnym mixom hudby a zábavy ponúknutým 

pre hostí, aký sa dá na jednom mieste stretnúť naozaj len 

výnimočne, sa blysli organizátori 12. Mercedes-Benz plesu!

Entrée bez dlhých úvodov
Pochopiteľne, skôr než návštevníkov uchvátil, či na par-

ket uniesol, neutíchajúci kolotoč najkrajších a najobľúbe-

„Sme tu po prvý raz, je to skvelé,“ nadchýnal sa na 12. Mercedes-
-Benz plese mladý pár sediaci s nami pri stole. Podujatie v hoteli 

DoubleTree by Hilton Bratislava si opäť užívali i skalní hostia 
plesov značky s hviezdou.  

SVET MERCEDESU
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Privítanie hostí (zľava) Stephan Andreas Kröl, Kvetka Horváthová a Andrej Glatz.
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nejších piesní slovenských hitmakerov – tradične úderom 

na gong otvorila ples moderátorka celého podujatia Kvet-

ka Horváthová. Nič nezostali dlžní svojej povesti a bez 

zbytočných slov, každý jednou vetou, privítali hostí na ple-

se spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) jej konate-

lia: Andrej Glatz a Stephan Andreas Kröl. Zároveň so svoj-

imi manželkami zatancovali prvé kolo na parkete.

DoubleTree by Hilton 
prekročil počet hviezd

Nablýskaný DoubleTree by Hilton Bratislava počas dva-

násteho Mercedes-Benz plesu prekročil svoj ofi ciálne udá-

vaný počet hviezd. Podľa klasifi kácie štvorhviezdičkové-

mu hotelu pribudla hneď ďalšia hviezda: vo vstupnej sále 
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Na parkete hlavnej sály 
Double Tree by Hilton. 

Mercedes torta – výnimočná delikatesa.

Jana Kirschner.  

Generálna riaditeľka hotela DoubleTree 
by Hilton Rozwitha Bieber Kováčiková 

a organizátorka plesu, vedúca
marketingu a komunikácie 

MBSK Ingrid Janečková. 

(Sprava) Generálna riaditeľka J&T Banky Anna Macaláková, jej kolega - Ondrej Segeč, zástupca riaditeľa 
Privátneho bankovníctva a Silvia Chovancová-Lakatošová, národná riaditeľka Miss Universe. 
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Pod a klasifikácie 
štvorhviezdi kovému hotelu 

pribudla hne  alšia hviezda: 
vo vstupnej sále na uvítanie 

nachystaná v striebornej 
farbe nová Trieda C kupé.

Manželia Jakubcovci a Daniela Glatzová (uprostred).

Ondrej Kamas a Stephan Andreas Kröl si pri fotení zamenili manželky. 

Otmar Nagelreiter 
z Wiesenthal & Co. 
s manželkou. 

Nová Trieda C kupé - piata hviezda 
štvorhviezdičkového hotela.
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na uvítanie nachystaná v striebornej farbe nová Trieda C 

kupé. Vozidlá s hviezdou v znaku poskytovali zároveň hos-

ťom plesu Hviezdny limousine odvoz. Uskutočňoval sa 

pod gesciou spoločnosti Motor-Car Bratislava.

Kruh sa ďalej rozširuje
Blízky vzťah k vozidlám s hviezdou neskrývali viacerí účast-

níci plesu. Peťo Nagy sa dokonca nechal uniesť. Okrem obligát-

neho spomenutia, na akom vozidle jazdí, začal z pódia úprim-

ne chváliť služby a starostlivosť v jednom z bratislavských 

obchodno-servisných centier Mercedes-Benz, ktoré využíva.

Kruh účastníkov plesu, ako zvyčajne, tvorili nielen pria-

telia tátošov štvorkolesových – oceľových, ale aj tých štvor-

nohých - živých. Čoskoro dostanú príležitosť opäť sa ved-

no stretnúť v dňoch 22. až 24. júla na 51. Mercedes-Benz 

Grand Prix CSI3*-W Bratislava 2016. Určite poteší, ak tiež 

na tomto podujatí, rovnako ako na plese, kruh skalných 

účastníkov posilnia i ďalší noví priaznivci hviezdnych koní 

či vozidiel. 

Text a foto: Peter Kresánek
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Hlavná cena tomboly: súprava z bieleho zlata, 
diamantov a ruženínov od klenotníctva Briliant.

Medzi odvážnymi tanečnými kreáciami nechýbal kankán.

Peter Nagy.

Minister spravodlivosti 
Tomáš Borec s manželkou.
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P
odobne ako po uplynulé roky sa aj tentoraz 

2. marca zúčastnili zástupcovia médií, klientov 

a manažmentu Mercedes-Benz Slovakia a Motor-

-Car Group na  autosalóne v Ženeve. A tak vďa-

ka charterovému letu, zabezpečenému spoloč-

nosťou Motor-Car Bratislava, sa všetci mohli zoči-voči na 

86. ročníku ženevského autosalónu zoznámiť so svetovými 

premiérami značky Mercedes-Benz: Triedami C kabriolet, 

V EXCLUSIVE Line, ako aj Mercedes-AMG C 43 kabrio-

let, C 43 kupé. Samozrejme, okrem uvedených modelov 

nechýbali ani európske premiéry Tried E, SL, SLC, ako aj 

Mercedes-AMG S 63 kabriolet Edition 130. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

S 
blížiacim sa koncom roka 2015 si futsalisti viacerých zastú-

pení Motor-Car Group (z Bratislavy, Trnavy a z Brna) zme-

rali sily na palubovke v Hrnčiarovciach pri Trnave. Zúčast-

nené družstvá zohrali skvelé zápasy, pričom do semifi nále 

postúpili tímy MC Tuhovská, Kia BA, HM Brno a MBFS. 

Bronz nakoniec získalo družstvo Kia BA vedené Stanom Karkušom 

(najlepším strelcom turnaja). Putovnú trofej Mercedes-Benz Cup pre 

rok 2015 opäť zdvihlo nad hlavy družstvo „leasingovky“ MBFS, kto-

ré nakoniec zvíťazilo tesne 2:1 vo vyrovnanom zápase proti Hošekov-

com z Brna, a tých do poslednej chvíle držal v hre najlepší brankár 

turnaja Zigo.  Text a foto: Marek Fandel

SVET MERCEDESU

76 

Ženevské 
premiéry

Stretnutie za iatkom roka

Futsalový Mercedes-Benz Cup 2015

Ako sa ukázalo aj na stretnutí, 
problematike motorizmu sa venuje čoraz viac žien.

N
a tradičnom stretnutí s médiami začiatkom 

nového roka poďakoval redaktorom za pro-

fesionálnu prácu a objektívne informova-

nie generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-

-Benz Slovakia (MBSK) Ing. Andrej Glatz. 

Oceniť si podľa neho určite zaslúžia všetci, ktorí zviditeľ-

ňujú hviezdne vozidlá. Samozrejme, je ich oveľa viac než 

mohlo byť účastníkov stretnutia. Stačí spomenúť, že produk-

tom a službám spoločností Daimler, MBSK či skupiny Mo-

tor-Car sa vlani na Slovensku venovalo (podľa monitorin-

gu) vyše 6,5 tisíca mediálnych výstupov. Andrej Glatz na 

stretnutí okrem iného tiež informoval, že okolo 1,2 tisíca za-

mestnankýň a zamestnancov MBSK a nadnárodnej skupiny 

Motor-Car Bratislava dosiahlo súhrnný odbyt vyše 12-tisíc 

vozidiel a vykonalo servisné práce v rozsahu 491-tisíc hodín, 

pričom hodnota dodaných náhradných dielcov a príslušen-

stva predstavovala 56 miliónov eur. 

Text a foto: Peter Kresánek

mix futbal vecera zeneva.indd   76mix futbal vecera zeneva.indd   76 16. 3. 2016   14:25:3916. 3. 2016   14:25:39



B
anskobystrické zastúpenie striebornej hviezdy, 

spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica, pripravi-

lo krátko pred Vianocami pre svojich priazniv-

cov a širokú verejnosť naozaj vábivú inšpiráciu, 

v podobe Mercedes-Benz klziska pod holým ne-

bom. To bolo pre verejnosť pred banskobystrickou Eurove-

ou k dispozícii až do Troch kráľov. Veľkému záujmu sa te-

šila aj akcia, v rámci ktorej boli prezentované nielen nové 

modely Mercedesov, ale na ktorej si mohli návštevníci po-

chutnať na vianočnom punči, palacinkách a iných dobrotách, 

zašportovať si s majstrami sveta Vladom Moravčíkom, Mate-

jom Tóthom a s hokejistami HC´05 iClinic Banská Bystrica. 

Úspech zaznamenala aj možnosť charitatívneho zakúpenia si 

vianočného hrnčeka v kaviarni Café Europa, čím sa fi nančne 

podarilo podporiť najmenších pacientov na novorodeneckom 

oddelení v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. 

Text: Veronika Zástavková; Foto: MC BB

N
ajnovšiu várku - päť vozidiel FUSO Canter 

6C18 dodaných spoločnosťou Mercedes-Benz 

Slovakia (MB SK) - už začala Západosloven-

ská energetika využívať. Dodávke predchá-

dzal prieskum trhu vo vlastnej réžii obsta-

rávateľa a náročné výberové konanie. Vozidlá majú motor 

(129 kW/175 k; 430 Nm), ktorý spĺňa najnáročnejšie emisné 

kritériá (Euro 6), okrem iného tiež pohon na všetky štyri ko-

lesá (4x4) a uzávierku diferenciálu s ohraničeným preklzom. 

Sú vybavené pracovnými plošinami Inreka PT 160, ktoré 

dosahujú až do výšky 16,4 metra. 

„Predstavitelia spoločnosti Západoslovenská energetika 

ocenili pri obstarávaní hlavne priechodnosť a výborné jazd-

né vlastnosti vozidla FUSO Canter 6C18 v ľahkom až stred-

ne ťažkom teréne, relatívne vysokú svetlosť podvozku a vo 

všeobecnosti dobrú manévrovateľnosť.“ Vyratúva, vďaka 

čomu si získali Cantery dôveru takého náročného užívateľa, 

obchodný manažér vozidiel Fuso MB SK Ing. Roman Vra-

bec a dodáva: „Pochopiteľne dôležitým aspektom sú adek-

vátne nízke prevádzkové náklady a, samozrejme, aj porov-

nateľne k úžitkovej hodnote: nízke nadobúdacie ceny našich 

vozidiel.“ 

Text: Peter Kresánek

Foto: Roman Vrabec

Vedúca elektroenergetická spoločnosť na Slovensku 
Západoslovenská energetika, a. s., od roku 2002 súčasť nemeckej 
E.ON., si doplnila park o ďalšie nové vozidlá FUSO Canter. 
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Inšpirácia 
zna kou 

Mercedes-Benz

Energetici dôverujú Canterom

nateľne k úžitkovej hodnote: nízke nadobúdacie ceny našich 

vozidiel.“ 

Text: Peter Kresánek

Foto: Roman Vrabec
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V
ozidlá sú plne klimatizované a majú vyso-

ký podiel bezpečnostných prvkov. Vďaka 

úsporným motorom dosahujú nadštandard-

nú prevádzkovú efektivitu. Nové vozidlá 

budú obsluhovať nemocnice v Galante, Ri-

mavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Banskej Štiavnici, 

Trebišove, vo Vranove na Topľou a v Partizánskom. Svet 

zdravia prevádzkuje svoju dopravnú zdravotnú službu cen-

trálne cez spoločnosť Svet zdravia DZS, a. s.

„Význam kvalitnej dopravnej služby pre pacientov je čo-

raz väčší. Chceme podporovať mobilitu pacientov za kva-

litnou zdravotnou starostlivosťou, a to najmä v rámci našej 

siete. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli dlhodobo investo-

vať do ich prepravného komfortu a bezpečnosti. V budú-

com roku máme v pláne obstarať minimálne 30 nových vo-

zidiel. Vďaka centrálnemu riadeniu tejto služby dokážeme 

navyše skrátiť prepravné časy a čakacie lehoty pre našich 

pacientov,“ zdôraznil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ 

siete regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.

Sieť regionálnych nemocníc rozvíja svoju dopravnú 

zdravotnú službu ako strategickú výhodu pre pacientov. 

Svet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pacientov na 

medicínske výkony už pre 12 nemocníc Sveta zdravia. 

Momentálne prevádzkuje 125 vozidiel. Dopravný výkon 

pacientovi podľa diagnózy hradí buď zdravotná poisťov-

ňa, alebo on sám. Túto informáciu má pacientovi poskyt-

núť lekár, ktorý mu prepravu v indikovaných prípadoch 

predpisuje.

„V západnej Európe je obvyklé využívať vozidlá znač-

ky Mercedes-Benz pre ich vysoký komfort, bezpečnosť 

a priaznivé náklady i v zdravotných dopravných službách, 

dokonca z hľadiska nákladov životného cyklu je to výhod-

nejšie ako pri iných značkách. Vzhľadom na to, že máme 

záujem o zlepšovanie podmienok v tejto oblasti aj na Slo-

vensku, sme veľmi radi, že v spolupráci so spoločnosťou 

Svet zdravia DZS môžeme k tomu prispieť. Veríme, že 

naše vozidlá presvedčia tak obstarávateľa, ako aj pacientov 

o správnosti tohto rozhodnutia,“ doplnil Július Šabo, vý-

konný riaditeľ Motor-Car Group. 

Text a foto: Peter Kresánek

Flotilu dopravnej zdravotnej 
služby regionálnej siete 
nemocníc Svet zdravia posilnilo 
trinásť sanitných vozidiel 
Mercedes-Benz Vito. Všetky nové 
sanitky Vito majú špeciálnu 
technickú úpravu a poskytujú 
novú úroveň komfortu 
i bezpečnosti pre pacientov. 
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Vitá 
pre Svet 
zdravia
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K
rasokorčuľovanie nie je len šport, snúbi sa 

v ňom elegancia s dokonalosťou predvádza-

ných prvkov. Jedinečné, do detailov dotiah-

nuté výkony športovcov obdivujú milióny 

divákov v hľadiskách i pri televíznych obrazov-

kách. Elegancia a dokonalosť je zároveň to, pre čo vyhľadá-

vajú zákazníci vozidlá Mercedes-Benz. „Sme radi, že táto lu-

xusná a prestížna značka sa stala ofi ciálnym partnerom ISU 

majstrovstiev Európy v krasokorčuľovaní,“ oceňuje predseda 

organizačného výboru ISU ME 2016 Martin Letenay.

Počas ISU majstrovstiev Európy najvyšších predstaviteľov 

Medzinárodnej krasokorčuliarskej únie a najvýznamnejších 

hostí prepravovali limuzíny tejto nemeckej 

značky. „Spoločnosť Motor-Car Bratisla-

va a značka Mercedes-Benz sú dlhoroční 

partneri vrcholového športu a majstrov-

stvá Európy v krasokorčuľovaní sú lo-

gickým pokračovaním a zároveň prí-

ležitosťou pomôcť zviditeľniť špičkové 

športové výkony na Slovensku,“ vyzdvi-

huje výkonný riaditeľ spoločnosti Motor-

-Car Bratislava Július Šabo.

Súčasťou promo kampane šampi-

onátu sa stali aj slovenskí reprezentanti v tancoch na ľade. 

„Pre nás bola veľmi veľká česť, že práve naša snímka skráš-

ľovala ofi ciálne autá šampionátu.“ Zhodli sa slovenskí kra-

sokorčuliari Lukáš Csölley a jeho tanečná partnerka Fede-

rica Testa. Ich očakávanie, že aj tento netypický vizuál áut 

Mercedes-Benz ľudí zaujme a budú ich chcieť vidieť aj naži-

vo pri šampionáte, sa naplnilo. Majstrovstvá Európy v kra-

sokorčuľovaní navštívilo priamo na bratislavskom Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu až 35,5 tisíca divákov. Dvadsať-

päťročný Lukáš a jeho o tri roky mladšia tanečná partner-

ka Federica tiež vďaka podpore divákov v Bra-

tislave obhájili svoje kariérne maximum 

z kontinentálneho fóra, ktorým bola rovna-

ko 8. priečka na vlaňajších ME v Štokhol-

me. Ako sólisti Slovensko zasa reprezento-

vali dvadsaťročná Nicole Rajičová a o päť 

rokov starší Michael Neuman. Na šampio-

náte exhibične okrem iných vystúpil i Jozef 

Sabovčík – naša krasokorčuliarska legen-

da: bronzový medailista zo ZOH v Sarajeve 

a dvojnásobný majster Európy. 

Text: Peter Kresánek

Foto: Ján Súkup a SITA

V krasokorčuľovaní a vo vozidlách 
značky Mercedes-Benz sa snúbi 
elegancia, jedinečnosť a dokonalosť. 
Tiež preto sa spoločnosť Motor-Car 
Bratislava stala oficiálnym partnerom 
ISU majstrovstiev Európy 2016 
v krasokorčuľovaní.
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Elegancia - 
jedine nos  - 

dokonalos

v Európy v krasokorčuľovaní, oceňuje predseda 

ho výboru ISU ME 2016 Martin Letenay.

U majstrovstiev Európy najvyšších predstaviteľov 

nej krasokorčuliarskej únie a najvýznamnejších 

vovali limuzíny tejto nemeckej 

oločnosť Motor-Car Bratisla-

Mercedes-Benz sú dlhoroční 

holového športu a majstrov-

v krasokorčuľovaní sú lo-

račovaním a zároveň prí-

omôcť zviditeľniť špičkové 

kony na Slovensku,“ vyzdvi-

ý riaditeľ spoločnosti Motor-

ava Július Šabo.

promo kampane šampi-

štadióne Ondreja Nepelu až 35,5 tisíca divákov. D

päťročný Lukáš a jeho o tri roky mladšia tanečná

ka Federica tiež vďaka podpore divá

tislave obhájili svoje kariérne max

z kontinentálneho fóra, ktorým b

ko 8. priečka na vlaňajších ME v

me. Ako sólisti Slovensko zasa rep

vali dvadsaťročná Nicole Rajičová

rokov starší Michael Neuman. Na š

náte exhibične okrem iných vystúp

Sabovčík – naša krasokorčuliarska

da: bronzový medailista zo ZOH v

a dvojnásobný majster Európy. 

Text: Peter Kresánek

Foto: Ján Súkup a SITA
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HANT Aréna, Bratislava
V rámci 20. výročia Shaolin tour (ktoré 

už videlo vyše 3 000 000 divákov) vystú-

pi Shaolin kung-fu - 14. apríla - aj v jedi-

nom meste na Slovensku - v bratislav-

skej HANT Aréne o 18.30 hodine, aby 

tu predviedli to najlepšie, čím privádzali 

divákov celého sveta do nemého úžasu. 

Počas predstavenia budú môcť diváci vi-

dieť nielen drvenie dlažbových kociek na 

tele, tlačenie ťažkých bremien oštepom, 

či to, ako sa dá cez sklo hodiť ihla, ale aj 

ďalšie šokujúce kúsky. Dych vyrážajú-

ce cvičenia predvádza skupina mníchov 

a majstrov pod vedením 75-ročného maj-

stra kláštora (v ktorom sú už stáročia 

mnísi majstrami v narábaní s energiou 

v ľudskom tele), vďaka ktorým budete 

môcť spoznať tajomný svet čínskej fi lozo-

fi e a mytológie, múdrosť zen-budhizmu, 

ale predovšetkým vidieť fantastické cvi-

čenia v dvojhodinovom demonštrovaní 

majstrovstva v kung-fu a Qi Gong.

GMB v Pálff yho paláci
V dňoch 6. apríla až 5. júna bude 

v priestoroch Pálffyho paláca prostredníc-

tvom približne 140 jeho diel najmä zo sú-

kromných zbierok, predstavená tvorba 

jedného z najvýznamnejších slovenských 

autorov - Rudolfa Filu. Nie náhodou 

je považovaný za výborného a osobité-

ho maliara, fi lozofa, rozhľadeného v de-

jinách umenia a schopného pretransfor-

movať tieto znalosti do výtvarného diela. 

Jeho tvorbu vystihujú najlepšie jeho vlast-

né slová: „Človeka musí uspokojovať tvo-

renie, nie vytvorené“ alebo „Proces tvorby 

sa stáva cieľom“. V procese tvorby vyu-

žíva rýdzo maliarske prostriedky, znalos-

ti o technike maľby, prejavujúc extrémny 

cit pre farbu, abstrahujúc od konkrétnych 

tvarov. Výsledkom tohto prístupu autora 

k maľbe je „iné umenie“, v ktorom sa pre-

javuje spojenie expresionistickej a rýchlej 

gestickej maľby s premysleným meditatív-

nym prístupom.

Činohra SND
Kto by si už len nechal ujsť adaptáciu kul-

tovej knihy Petra Pišťanka Rivers of Baby-

lon! Zvlášť, ak sa režisérskej taktovky ujal 

Slovinec Diego de Brea a v hlavnej úlo-

he sa predstaví Milan Ondrík… Verní svo-

jej dobrej hereckej povesti neostali dlžní 

ani ďalší protagonisti: Emil Horváth, Pet-

ra Vajdová, Robo Roth, Alexander Bár-

ta, Diana Mórová, Braňo Bystriansky či 

Ľubomír Paulovič. Absurdný, groteskný, 

ale aj krutý príbeh o obyčajnom kuričovi 

Ráczovi, dedinskom hlupáčikovi so zdra-

vým sedliackym rozumom a s veľkou túž-

bou po peniazoch a láske, je modernou 

paródiou rozprávky, mystifi kujúcim i iro-

nickým svedectvom, najmä však krivým 

zrkadlom myslenia a pomerov porevoluč-

nej spoločnosti 90. rokov. Aj preto je len 

prirodzené, že sa stal hneď po svojej pre-

miére jedným z diváckych magnetov na-

šej prvej scény - Slovenského národného 

divadla.
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Stará tržnica, Bratislava
V rámci obľúbeného projektu exkluzív-

nych koncertov CITY SOUNDS, ktorý 

kladie dôraz na vysokú pridanú umelec-

kú hodnotu bez ohľadu na hudobné žán-

re (najmä džez), sa 21. apríla v priesto-

roch Starej tržnice na Námestí SNP 

v Bratislave predstaví Postmodern Juke-

box - spevácko-hudobnícke teleso sa sna-

ží dať mainstreamovým hitom taký šat, 

aby sadol naozaj každému. Skladateľ 

a klavirista Scott Bradlee - otec hudobné-

ho časostroja, sa k džezu dostal vo veku 

12 rokov pri počúvaní Georgea Gershwi-

na, neskôr sa stal uznávaným hudobní-

kom newyorskej klubovej scény. Aj preto 

sa na koncert nemusia tešiť len nadšen-

ci zaujímavých hudobných aranžmánov 

notoricky známych skladieb z rozhlaso-

vého éteru, ale aj milovníci žánrov džez, 

ragtime či swing. Neustále sa meniaca 

zostava sľubuje naozajstnú zábavu a neo-

pakovateľné hudobné momenty, na kto-

rých nesmiete chýbať.

Činohra SND
Sugestívny poetický jazyk v mozaike tra-

gikomických príbehov, ktoré sa stretáva-

jú a preplietajú. Mesto pri mori. Dvaja 

ilegálni prisťahovalci sa nečinne prize-

rajú, ako v hlbinách mora mizne mladá 

žena. A začne ich to trápiť. S vinou – ne-

vinou sa musia vyrovnať aj ďalší... žena, 

ktorá túži po dieťati, fi lozofka, ktorá páli 

svoje knihy, muž, ktorý odprevádza ľudí 

na poslednú cestu, mama, ktorá sa nevie 

odpútať od dospelých detí. Hra Nevina 

- autorky Dey Loher - jednej z najoceňo-

vanejších súčasných nemeckých drama-

tičiek, sľubuje mimoriadny ľudský aj 

umelecký zážitok. Je to divadelná báseň, 

poetický traktát a zároveň kruto aktuál-

ne dielo, ktoré kladie veľmi priame otáz-

ky. Nakoniec, potvrdzuje to aj silné he-

recké obsadenie, v rámci ktorého sa o. i. 

predstavia Ľuboš Kostelný, Tomáš Maš-

talír, Táňa Pauhofová, Daniel Fischer či 

Anna Javorková.
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N
edávno ste sa pre médiá vyjadrili, že vo-
díkový pohon sa v najbližších rokoch ne-
prebojuje na trh a že sa v rámci koncernu 
budete orientovať viac na elektromobily. 
Znamená to pozastavenie ďalšieho vývoja 

vodíkových áut?
- Môj výrok bol zle interpretovaný. Nepovedal som, že za-

stavujeme vývoj vodíkových áut - napokon v priebehu nie-

koľkých rokov uvedieme na trh sériový vodíkový automo-

bil, ktorý sa bude produkovať v štvormiestnych cifrách. To, 

na čo som poukázal, je intenzívny vývoj v oblasti elektromo-

bilov, ktorého sme svedkami. Za posledné roky ich vývoj vý-

razne pokročil a v priamom súboji s vodíkovými autami zís-

kali elektromobily náskok. To som myslel svojím vyjadrením 

pre médiá.

Aký postoj ste zaujali v prípade elektromobilov, resp. 
čo bude s vývojom vodíkových automobilov?

- Vodíkové autá nemajú momentálne vybudovanú infraštruk-

túru. Na druhej strane aj elektromobily trpia nedostatkom na-

bíjacích uzlov, čo znamená, že sa aj napriek vývoju vo väčšej 

miere nerozšíria, najmä nie mimo miest. Brzdiacim prvkom 

vývoja vodíkových automobilov je chýbajúca štruktúra čerpa-

cích staníc na vodík. 

Čo to pre koncern Daimler AG znamená?
- To, že bude prebiehať paralelný vývoj elektromobilov, 

plug-in hybridov a vodíkových áut. Vodíkový pohon bol pre 

nás vždy prioritou a aj preto v najbližších rokoch uvedieme 

na trh aj sériový vodíkový Mercedes-Benz. 

Text a foto: Majo Bóna

Pri príležitosti uvedenia ženevských 
noviniek sme na autosalóne 
v Ženeve s Dieterom Zetchem 
absolvovali krátky rozhovor. Netýkal 
sa však aktuálnych noviniek, ale 
alternatívnych pohonov. Médiá totiž 
informovali o niektorých výrokoch 
predsedu predstavenstva.

SVET MERCEDESU
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Už oskoro 
sériový vodíkový 
Mercedes

V cene osobných vozidiel 
Mercedes-Benz je zahrnuté:

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

Mobilo 
- záruka mobility

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

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

24-hodinová 
pohotovostná služba

Možnos  pred ženia záruky
až na 6 rokov

Zna kové 
financovanie

www.mercedes-benz.sk/benefity
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Osloboďte svoje zmysly
Nové kabriolety značky Mercedes-Benz

www.mercedes-benz.sk

Značka  Daimler AG

Trieda E kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 9,3 – 4,7 l/100 km; emisie CO2: 216 – 123 g/km, SL: kombinovaná spotreba paliva: 11,9 – 7,7 l/100 km; emisie CO2: 279 – 175 g/km
Trieda S kabriolet: kombinovaná spotreba paliva: 10,4 – 8,5 l/100 km; emisie CO2: 244 – 199 g/km, SLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,8 – 4,4 l/100 km; emisie CO2: 178 – 114 g/km




