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130! rokov inovácií

GLE Sport Edition  
Atraktívny exteriér AMG Line v hodnote 3 480 € už v základnej cene vozidla.

GLE SUV: kombinovaná spotreba paliva 11,8 – 3,3 l/100 km; kombinované emisie CO₂: 276 – 78 g/km. Ilustračné foto.  
Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 1,06%; fixný úrok p. a.: 0,0%; lehota splatnosti  
v mesiacoch: 36; spracovateľský poplatok 1% z ceny vozidla s DPH. Viac informácií o období platnosti ponuky na www.mercedes-benz.sk. 

0% Výhodné financovanie
na tretiny bez navýšenia
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minulý rok sme ukončili aj vďaka Vám veľmi priaz-

nivými výsledkami a siahali sme po rekordných ro-

koch 2007/2008. Samozrejme, že nás to všetkých ešte 

viac motivovalo, a tento rok sa stane skutočne rekord-

ným. Aj keď nemáme ešte konečné výsledky, môžeme 

už predpovedať, že v tomto roku prekročíme hranicu 

3 000 predaných osobných vozidiel. Veľká vďaka patrí 

Vám za priazeň a vernosť, ktorú preukazujete našej značke. Rovnaký trend sa ukázal aj celosve-

tovo, keď sa Mercedes-Benz stal znova svetovým lídrom v predaji prémiových značiek. Veľmi 

dobré výsledky však dosiahnu aj divízie úžitkových vozidiel. Pri transportéroch očakávame pre-

daj na úrovni 900 áut, pri autobusoch 60 a nákladných vozidiel by mohlo byť okolo 650. Musí-

me priznať, že tento rok sa vskutku vydaril. Veľkú zásluhu na tom mala pokračujúca modelová 

ofenzíva, ktorá tento rok priviedla na svet podľa mnohých odborníkov i médií v súčasnosti naj-

lepší business sedan sveta - Triedu E, ale aj prekrásne kabriolety či nové, čisto elektricky pohá-

ňané autá.

K úspechu určite prispeli aj naše tradičné výhody stelesnené v popredajných službách a v servi-

se. Práve ten, v podobe bezplatného 6-ročného servisu, ktorý stál na počiatku nášho pre Vás už 

dobre známeho balíka služieb, sa postaral o zmenu vnímania ceny auta. Čoraz viac zákazníkov 

si uvedomuje, že nie nákupná cena je určujúca, koľko auto naozaj stojí, ale treba rátať so všetký-

mi nákladmi spojenými s prevádzkou vozidla počas celého jeho životného cyklu.

Aby ste sa mali na čo tešiť aj budúci rok, môžem Vám prezradiť, že ohňostroj noviniek bude po-

kračovať aj v nasledujúcom roku. Navyše ho ozdobí modernizácia už dlhé desaťročia vládnuce-

ho kráľa limuzín.

Milí priatelia,

neostáva mi nič iné, len Vám ešte raz poďakovať za priazeň, ktorú ste nám a našej značke veno-

vali, zaželať Vám i Vašim rodinám, aby ste si oddýchli, užili si svojich blízkych a s novými sila-

mi úspešne vykročili do nového roku.

Želám Vám prežitie roka 2017 pod šťastnou (našou) hviezdou.

S úctou

Andrej Glatz

Milí 
itatelia,
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Chcete si staviť všetko, 
hrať o všetko a získať všetko? 
Potrebujete k tomu jednu hviezdu, 
dve slová: Mercedes-AMG a tri 
písmená GT C. Výsledkom je jackpot
s riadnou porciou čerstvého vzduchu...

6 

All in

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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P
olitika Mercedesu-AMG sa vymyká bežným 

predstavám. Predstavitelia subznačky z Affal-

terbachu sa správajú ako nekonvenčný poke-

rový hráč. Namiesto toho, aby postupne od-

halili jednotlivé verzie Mercedesu-AMG GT 

roadster, ihneď predstavili tú najextrémnejšiu: AMG GT 

C. Jeho estetika je bezchybná aj bez spojleru na veku ba-

tožinového priestoru! Najmä spredu, kde sa môžeme te-

šiť na zlovestnú masku chladiča s vertikálnymi lamelami. 

A tie vyzerajú sakramentsky atraktívne.

Kompletný arzenál
Nechýba nič, AMG GT C je vyzbrojené všetkým, čo 

má mať. Identifi kujete ho najmä podľa zadočka, širšie-

ho o 57 milimetrov. A to jasne naznačuje, že aj kabrio-

let sa môže popýšiť elektronicky riadeným diferenciálom 

a riadenou zadnou nápravou. Tá posúva dynamiku do di-

menzie, ktorá sa nachádza za hranicou chápania. Nesmie-

me zabudnúť ani na aktívnu aerodynamiku auta. Výsuvný 

spojler pod predným nárazníkom znižuje aerodynamický 

odpor pri bežnej jazde a naopak, zvyšuje účinnosť chlade-
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nia motora a prevodovky v prípade ostrej športovej jazdy. 

Zoznam technických detailov, ktoré inžinieri AMG menili, 

zahŕňa aj kratší prvý prevodový stupeň a dlhší siedmy stu-

peň prevodovky AMG SPEEDSHIFT DCT a výsuvný zad-

ný spojler, ktorý vyrovnáva prítlak na oboch nápravách, 

a vysúva sa v závislosti od zvoleného režimu jazdy.

Za málo
Fascinácia. To je krátke slovo, ktoré vyjadruje um kon-

štruktérov, ktorí aj napriek otvorenej karosérii dokázali udr-

žať celkovú hmotnosť na úrovni 1 735 kilogramov, čo je iba 

o deväťdesiat viac, ako má kupé GT-S. Ešte menší rozdiel 

je v prípade základného modelu, ktorý váži iba 1 670 kilo-

gramov, a to je iba o 55 kilogramov viac, ako má základné 

kupé. Inými slovami dynamika ostane zachovaná.

Šprinty a decibely
Presne tak, odznak AMG nepustí. Práve preto si môže-

te byť istí, že osemvalec z vás vytlačí úsmev už po naštar-

tovaní. Všetky verzie majú pod kapotou známy osemva-

lec s objemom štyri litre a so suverénne najlepším zvukom 

na trhu. Je to v podstate vedľajší produkt maximálneho vý-

konu verzie GT C, ktorá činí rovných 410 kW/557 koní 

a maximálny krútiaci moment reprezentuje hodnota 680 

Nm. Kombináciou týchto hodnôt získa AMG GT C dyna-

miku vyjadrenú hodnotami zrýchlenia z 0 na 100 km/h za 

3,7 sekundy a maximálna rýchlosť dosahuje 316 km/h. Ak 

si chcete dopriať ešte viac zvuku, odporúčame voľbu vý-

fukovej AMG Performance, ktorá má dve aktívne klapky. 

Tie dirigujú zvuk prúdenia plynov tak, aby z toho mal pô-

žitok nielen vodič, ale aj okolie.

Všetky verzie majú pod kapotou známy 
osemvalec s objemom štyri litre a so suverénne 

najlepším zvukom na trhu. 
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Základná verzia, ak sa o niečom takom v súvislos-

ti s modelom GT roadster môže hovoriť, poskytuje ma-

ximálny výkon 350 kW/457 koní, čo stačí na to, aby ste 

z 0 na 100 km/h vystrelili za 4 sekundy a maximálna rých-

losť prekračuje magickú trojstovku presne o dva kilomet-

re za hodinu.

Spomaľte, prosím
Mercedes-AMG GT C poskytne plnú porciu vzduchu 

do úsmevu vodiča prakticky kedykoľvek. Dokáže tak uro-

biť až do rýchlosti 50 km/h, takže treba pri tomto manév-

ri spomaliť, no iba na chvíľku. Konkrétne na jedenásť se-

kúnd. A to sa dá akceptovať. Takže vy si už iba vyberiete 

farbu plátennej strechy. Môžete mať čiernu, červenú, prí-

padne béžovú. Prirátajte k tomu aj jedenásť farieb exterié-

ru spolu s desiatimi farbami interiéru a o program u pre-

dajcu máte postarané!. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Mercedes-AMG GT C poskytne plnú 
porciu vzduchu do úsmevu vodi a 

prakticky kedyko vek. 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  32 482,80 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka 2 677,26 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 32 482,80 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 624,14 € s DPH

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

8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 162.414,00 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 192.456,96 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

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

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

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

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

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 11,4 l/100 km

Emisie CO
2 259 g/km

Cena zákl. modelu 162 414,00 € s DPH

Mercedes-AMG GT C
V8, 3 982 cm3, 410 kW / 557 k, 680 Nm / 1 900 - 5 750 min. 

7-stupňová automatická AMG SPEEDSHIFT DCT
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Kombinácia takmer absolútneho luxusu - typického pre takú 
prémiovú značku, akou je Mercedes-Benz s dizajnérskymi retro 
krivkami automobilu z čias, keď majitelia takýchto vozidiel boli 
legendami, a nakoniec budúcnosti v podobe elektrického 
pohonu - to je najnovší koncept Vision Mercedes-Maybach 6.

12 

Zhmotnený   
AUTOMOBILY A TECHNIKA
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  unikát
Č

istý pohon“ je asi najväčším benefi tom kon-

ceptu, o čom svedčí aj jeho duša - v štvori-

ci elektrických motorov s maximálnym výko-

nom 750 koní. Batérie disponujú kapacitou 

80 kWh, vďaka čomu Vision Mercedes-May-

bach 6 má garantovaný dojazd až 500 kilometrov. A nielen 

to. Vlastným motorom disponuje každé jedno zo štyroch 

kolies, čím je teoreticky zabezpečený dokonalý pohon všet-

kých kolies.

Technická dokonalosť
Konštruktéri a technici konceptu dokázali pomocou baté-

rií na extrémne rýchle nabíjanie prostredníctvom 350 kWh 

nabíjačky zabezpečiť, že vozidlo získa ďalší približne 100-ki-

lometrový dojazd v priebehu piatich minút nabíjania. Vi-

sion Mercedes-Maybach 6 možno, samozrejme, nabiť aj kla-

sicky - cez zástrčku a bezkontaktne cez wireless nabíjanie. 

Štvorica silných elektromotorov na každom kolese stojí za 

schopnosťou vozidla „vystreliť“ z 0 na 100 km/h za 4 sekun-

„

maybach vision.indd   13maybach vision.indd   13 8. 12. 2016   14:47:468. 12. 2016   14:47:46
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dy, pričom jeho maximálna rýchlosť je až 250 km/h. V úvo-

de článku spomínané retro krivky nie sú náhodné, ale majú 

svoje premyslené opodstatnenie. Dizajnéri a tvorcovia sa 

na koncepte rozhodli použiť z dávnej minulosti to najlepšie 

a to následne pretransformovať pomocou modernej a luxus-

nej optiky do súčasnosti.

Výsledok je tak jasne defi novaný pomerne veľkorysou 

a robustnou prednou časťou vozidla, ktorá je korunova-

ná zúženými LED svetlami, obrovskou maskou chladiča 

so zvislými chrómovanými vzperami - pripomínajúcou vi-

zionársky koncept Mercedes-AMG Vision Gran Turismo, 

s nízkou kopulovitou kabínou a zaoble-

nými tvarmi, ako aj s výklopnými dve-

rami - pripomínajúcimi dnes už legen-

dárny model Mercedes-Benz Gullwing 

300 SL.

Podmanivý interiér
Podmanivo pôsobí aj samotný interiér, 

nesúci v sebe futuristické prvky. Ten aj 

vďaka predĺženému zobrazovaciemu pa-

nelu na úrovni očí má ambíciu vytvoriť 

pocit 360° pohľadu. Modernosť v podobe 

zabudovaných technológií predstavuje aj 

navigácia premietaná na čelné sklo, či už 

spomínaný súvislý „displej“ roztiahnutý 

naprieč celou palubnou doskou až po krídlové dvere, kde si 

možno zmeniť nastavenie sedadiel. Ďalšími luxusnými prvka-

mi interiéru sú koža, moderné materiály a brestové drevo, ťa-

hajúce sa od palubovky až cez dvere v jednej línii, či drevený 

fi niš v podobe podlahy. Za pozornosť a zmienku stoja aj špe-

ciálne senzory, zisťujúce životné funkcie posádky, ktoré na zá-

klade poskytnutých údajov upravia klimatizáciu alebo zapnú 

masážnu funkciu sedadiel. A nielen to. Iné snímače majú za 

úlohu pozorovať intenzitu svetla, či farbu oblečenia posádky, 

aby na základe získaných informácií bolo upravené ambient-

né osvetlenie. Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Dizajnéri 
a tvorcovia 
sa na koncepte 
rozhodli použi  
z dávnej minulosti 
to najlepšie 
a to následne 
pretransformova  
pomocou modernej 
a luxusnej optiky  
do sú asnosti. 

maybach vision.indd   14maybach vision.indd   14 8. 12. 2016   14:47:538. 12. 2016   14:47:53



 15

      

      

      

Pinko, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Met in Jeans 
Michael Kors, Pierre Balmain, Armani Jeans, Diesel
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Transportér 
„pozajtrajška“

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Vývojári značky Mercedes-Benz dokázali konceptom 
Vision Van zhmotniť víziu inteligentného, čistého 
a plne zosieťovaného transportéra, vyjadrujúceho 
koncepciu doručovania v mestskej zóne budúcnosti.

 17

M
ercedes-Benz tak svojou stratégiou 

adVANce prechádza do úrovne dodáva-

teľa ucelených systémových riešení, vďa-

ka čomu Vision Van ako prvý na svete de-

monštruje koncepciu kompletne digitálne 

prepojeného reťazca procesov - od centrálneho prekladiska 

až po príjemcu.

Dokonalé doručovanie
Bezemisné doručovanie garantuje elektrický pohon vo-

zidla s výkonom 75 kW a dojazdom až 270 km, vďaka čomu 

môže Vision Van jazdiť aj v tých častiach centra mesta, kde 

majú vozidlá so spaľovacím motorom zákaz vjazdu. Vďa-

ka svojej nehlučnosti tak bude môcť v obytných zónach 

bez akéhokoľvek obmedzenia a meškania realizovať služby 

Same Day Delivery a Time Defi nite Delivery. Zásielky, ur-

čené na doručenie sa automaticky skompletizujú v logistic-

kom centre a preložia do špeciálnych regálových systémov. 

vision van.indd   17vision van.indd   17 8. 12. 2016   14:50:058. 12. 2016   14:50:05
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Bezvodičové dopravné vozidlá prekladajú regály v automa-

tizovanom procese v jedinom kroku, v takzvanom One Shot 

Loading. Inteligentný manažment úložného priestoru au-

tomaticky vydáva kuriérovi balíky na manuálne doručenie 

v mieste vykládky cez interný palubný výdaj. Systém para-

lelne podáva zásielky dvom dronom, ktoré ich dokážu au-

tonómne doručiť v okruhu s polomerom 10 km. Vďaka no-

vým inteligentným technológiám a softvéru s optimálnym 

hardvérom sa vygenerovali pozoruhodné úspory času, zvýši-

la sa efektívnosť až o 50 %, a posunula sa kvalita a fl exibilita 

doručovacích služieb v mestskej zóne na novú úroveň.

Inteligentná komunikácia
Progresívnosť Vision Van charakterizujú extrémne širo-

ké čelné sklo (klenúce sa až po bočné steny), maska chla-

diča Black Panel s integrovanou matricou LED (prostred-

níctvom nej vozidlo komunikuje s okolím) a progresívne 

riešené svetlomety so svetelnými diódami. Pomocou dis-

plejov LED na prednej a zadnej strane komunikuje vo-

zidlo s okolím. Volant, pedále a stredovú konzolu na-

hradilo riadenie elektronickým prenosom, čím vznikol 

jedinečný interiér založený na inteligentnej komunikácii 

medzi vodičom a vozidlom. Vozidlo komunikuje s vodi-

čom aj prostredníctvom podlahy kabíny. Vďaka špeciál-

nemu efektu sa v podlahe z ušľachtilej ocele rozsvecu-

jú indikátory LED, signalizujúce napr. to, či sa k vozidlu 

blíži chodec alebo cyklista. Na zadnej stene kabíny vo-

diča sa nachádzajú výdaj balíkov a informačný terminál 

pre vodiča, poskytujúci informácie relevantné pre proces 

doručenia. Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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G
oa vyhľadávali „deti kvetov“

Medzi pozostatky portugalskej kolonizačnej 

histórie patrí okrem iného siesta, ktorú niekto-

rí miestni dodržiavajú aj dnes. Pohoda, ktorá 

z Goa vyžaruje, pritiahla na miestne pláže v se-

demdesiatych rokoch komunitu hippies. Muži aj ženy si tu vy-

chutnávali Feni, lokálny alkohol z kokosovej vody a z kešu ore-

chov, jedli morské plody a ovocie kokum a prechádzali sa nahí 

po najobľúbenejšej pláži Arambol. Neďaleko nej leží romantic-

ké jazero a údolie s minerálnymi vodami a s možnosťou kúpa-

nia v liečivom bahne. Zabávajúcu sa hippies komunitu tu dnes 

už neuvidíte, no zostal tu po nej pocit radosti zo života, kto-

rým sa „nakazí“ každý návštevník. Súkromie a priam rajský 

pokoj nájdete na striebristej pláži Ashwem, severne od Aram-

bolu. Neďaleko pláže sa môžete ubytovať v drevených chat-

kách. Tradičnú tvár Goa spoznáte aj na blšom trhu Anjuna so 

špecifi ckým šarmom a večne pozitívnym prístupom miestnych 

a v Starej Goa, posiatej stopami niekdajšej portugalskej koló-

nie. Tie sú neprehliadnuteľné aj na farebných domoch v štvrti 

Fontainhas v hlavnom meste Panaji, ktoré v šarmantných ulič-

kách ukrýva množstvo výnimočných pokladov.

Zanzibar je rodiskom legendy
História Zanzibaru by nebola kompletná, keby nehovori-

la o klinčekoch, muškátovom orechu, škorici či zelenom korení. 

Chute a vône korenín, byliniek a ovocia tvoria dušu ostrova. Plan-

táže a farmy na pestovanie korenia sú vychýrené. Možno ich na-

vštíviť so sprievodcom a neskôr si pochutnať na tradičnom sva-

hilskom obede. Farmy sú zároveň ideálnym miestom na nákup 

čerstvých korenín. Povinnou návštevou je aj trh Darajani, kde na-

kúpite rozmanitý tovar a okúsite pravú lokálnu pohostinnosť. Náv-

števníci však na Zanzibar prichádzajú aj z iného dôvodu, ako je 

dráždenie chuťových pohárikov. Jedným z obyvateľov bol kedysi 

Farrokh Bomi Bulsara, ktorého svet pozná pod menom Freddie 

Mercury, niekdajší líder skupiny Queen. Jeho rodný dom v Stone 

Town si môžete prezrieť z ulice a potom sa prejsť po zvyšku mes-

ta, ktoré je od roku 2000 zaradené do Zoznamu svetového kultúr-

neho dedičstva UNESCO. Drsný charakter krajiny vytvára prí-

jemný kontrast s komfortnými rezortmi, ktoré ponúkajú oddych, 

dokonca aj možnosť návštevy safari. Hotely sú obklopené tropic-

kými záhradami a dávajú duši priestor na oddych aj zážitok.

Viac informácií, ako aj konkrétne ponuky zájazdov nájdete na 

www.exotika.sk. Text: VALFAM s.r.o.; Foto: shutterstock.com

Podnebie exotických krajín je najprívetivejšie na jeseň a v zime. 
V tomto období môžete doslova posúvať svoje cestovateľské 

hranice a sny. S cestovnou kanceláriou ESO travel máte na dosah 
aj najvzdialenejšiu exotiku s letmi priamo z Bratislavy.

PR LÁNOK
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Neprebádaná exotika - 
Zanzibar vs. Goa
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V
ďaka tomu sa značka smart stane jediným vý-

robcom vozidiel na svete, ktorý bude ponú-

kať svoju modelovú paletu so spaľovacími, ako 

aj s elektrickými motormi. Nový smart electric 

drive má k dispozícii elektromotor s výkonom 

60 kW/81 k, ktorý vyvinie silný krútiaci moment 160 Nm už zo 

státia. Energiu mu dodáva lítium-iónový akumulátor s kapaci-

tou 17,6 kWh, ktorý ho dokáže poháňať do vzdialenosti 160 km 

(fortwo) resp. 155 km (fortwo kabriolet, forfour). Maximálna 

rýchlosť je v prospech dojazdu obmedzená na 130 km/h. Z dô-

vodu výkonovej charakteristiky elektromotora prichádza smart 

s jediným pevným prevodovým pomerom. Na cúvanie sa zmení 

smer otáčania motora. 

Všetky elektrické novinky značky smart disponujú sériovo no-

vou výkonnou palubnou nabíjačkou, oproti predchádzajúcemu 

modelu skracujúcou čas potrebný na plné nabitie na polovicu 

Štvrtá generácia kultového mestského vozidla smart s elektrickým 
pohonom prináša potešenie z jazdy nielen v modeli smart fortwo 
kupé a smart fortwo kabriolet, ale po prvýkrát aj v štvormiestnom 
modeli smart forfour.

AUTOMOBILY A TECHNIKA

20 

Elektrická mobilita
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(2,5 hod.). Od budúceho roku bude na želanie dostupná mimo-

riadne výkonná rýchlonabíjačka s výkonom 22 kW, ktorá umož-

ní plné nabitie za menej ako 45 minút (podmienkou je nabíjanie 

trojfázovým prúdom). Okrem základného jazdného programu 

môže vodič zvoliť režim ECO, ktorý je nadimenzovaný na mi-

moriadne efektívny spôsob jazdy. Za tým účelom sa obmedzí 

maximálna rýchlosť, upraví sa krivka závislosti plynového pe-

dála a pevne sa nastaví maximálny stupeň rekuperácie. Pri jaz-

de bez plynu alebo brzdení sa pohybová energia vozidla mení na 

elektrickú energiu – takzvaná rekuperácia.

Elektrický smart riadi rekuperáciu pomocou radaru a pracuje 

predvídavo. Radarový snímač sleduje dopravné dianie a stupeň 

rekuperácie sa volí tak, aby vyhovoval aktuálnej situácii. Úsporu 

energie a získanie ešte vyššieho dojazdu pomáha vozidlu smart 

electric drive funkcia predklimatizovania, v rámci ktorej sa tep-

lota interiéru vozidla upraví na požadovanú úroveň, ešte kým 

je vozidlo pripojené k zásuvke. Pri príležitosti uvedenia na trh 

bude od jari budúceho roka záujemcom k dispozícii aj špeciál-

ny model smart electric drive greenfl ash, doplnený o množstvo 

vzrušujúcich dizajnových detailov vo farbe electric green. Tento 

mimoriadny smart electric drive bude dostupný tak ako kupé, 

aj ako kabriolet.  Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Spotreba - kombi. 13,1 – 12,9 kWh/100 km

Emisie CO
2 0 g/km

Smart Fortwo kupé ed
trojfázový synchrónny elektromotor na striedavý prúd, 60 kW / 81 k, 

160 Nm., 1-stupňová prevodovka
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Podmanivý  

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Predstavte si, že sa po rušnom týždni 
v meste rozhodnete pre únik 
do ticha hôr, na polosamotu, 
ku krbu s pukajúcim horiacim 
drevom, či výlet do hôr, z vrcholu
ktorých sa vám otvorí nádherná 
krajinná panoráma...

 23

 multitalent
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P
okiaľ si lámete hlavu, aké vozidlo dokáže zabezpe-

čiť neodmysliteľný komfort, luxus, bezpečnosť a ele-

ganciu nielen na mestských vozovkách, ale je prak-

tické a výkonné aj na nerovnom a mierne náročnom 

nespevnenom teréne, Mercedes-Benz pripravil jasnú 

odpoveď. Je ňou nová všestranná Trieda E All-Terrain s väčšou 

svetlou výškou, väčšími kolesami a sériovým pohonom všetkých 

kolies 4MATIC.

Nápaditý dizajn
Drsnejší a robustnejší výraz novému Éčku zabezpečujú výraz-

né podbehy a dvojlamelová maska chladiča - typická pre vozidlá 

SUV - so zapustenou centrálnou hviezdou. Celkovú dizajnovú 

nápaditosť zvýrazňujú aj lamely vyhotovené v striebornej irídio-

vej farbe, či galvanizované obloženie ochrany spodku vozidla 

v striebornej chrómovej farbe. Samostatný trojdielny predný ná-

razník má vrchnú časť lakovanú vo farbe karosérie a spodnú 

z čierneho plastu s reliéfnym povrchom. Inteligentná a veľkory-

sá koncepcia priestoru je typická pre modelový rad kombi. Svo-

je uplatnenie si v rámci dizajnového stvárnenia našli aj mohutná 

vonkajšia ochrana hrany úložnej plochy a optická galvanizovaná 

ochrana spodku vozidla v striebornej chrómovej farbe. Pri po-

hľade z profi lu neunikne pozornému pohľadu ani čierne oblože-

nie výrezu kolies, zdôrazňujúce charakter modelu All-Terrain, 

či bočné obloženia prahov v rovnakej farbe s pochrómovanou 

ozdobnou lištou. Sebavedomý a zároveň noblesný vzhľad dodá-

vajú novému Éčku aj tri exkluzívne sady kolies s vyššou bočni-

cou z ľahkej zliatiny s rozmermi 19“ a 20“.

Dynamický interiér
Hoci nová Éčka vychádza z línie vý-

bavy interiéru AVANTGARDE, na že-

lanie sú dostupné aj prvky výbavy EX-

KLUSIVE, či výbavy designo. Vďaka 

tomu je na možné ,zušľachtiť“ interiér 

vozidla napr. ozdobným prvkom so 

vzhľadom Alu-Carbon Look, športový-

mi pedálmi z ušľachtilej ocele s gumový-

mi nopkami, či podlahovými rohožami 

s nápisom All-Terrain.

Kvalitná motorizácia
Mercedes-Benz Triedy E All-Ter-

rain je uvádzaný na trh vo verzii 

E 220 d 4MATIC (143 kW/194 k), 

s novo vyvinutým štvorvalcovým die-

selovým motorom. Onedlho ju do-

plní aj šesťvalcová dieselová verzia. 

trieda e all terrain.indd   24trieda e all terrain.indd   24 8. 12. 2016   15:07:098. 12. 2016   15:07:09



 25

Oba modely budú sériovo vybavené novou 9-stupňovou 

automatickou prevodovkou 9G-TRONIC. Model All-Ter-

rain sa sériovo dodáva s ovládačom DYNAMIC SELECT, 

ponúkajúcim päť jazdných programov, ktoré menia cha-

rakteristiku motora, prevodovky, ESP® a riadenia. Špeci-

álny program All-Terrain je určený pre jazdu mimo spev-

nených vozoviek, pričom do rýchlosti 35 km/h zdvihne 

karosériu až o 20 mm! Primerane sa prispôsobia aj hra-

ničné hodnoty systému ESP®, príp. regulácie momentu 

otáčania a regulácie preklzávania hnacích kolies (ASR). 

Program All-Terrain zároveň ponúka špeciálny ukazova-

teľ na displeji, ktorý zobrazuje uhol natočenia kolies, výš-

ku vozidla (nastavenie vzduchového pruženia), uhol stú-

pania a uhol sklonu či polohu plynového pedálu/brzdy 

a zahrňuje i kompas. Vďaka vzduchovému pruženiu sú 

k dispozícii tri úrovne výšky vozidla od 0 po 35 mm. Bez 

ohľadu na jazdný program sa dá úroveň vozidla nasta-

viť aj manuálne, pomocou tlačidla na nastavenie výšky na 

stredovej konzole. V porovnaní s kombi Triedy E má mo-

del All-Terrain o 29 mm väčšiu svetlú výšku. O 14 mm 

ju zvyšujú pneumatiky s väčšími rozmermi výšky/šírky 

a o ďalších 15 mm sa stará štandardná jazdná výška vzdu-

chového pruženia. Svetlá výška sa pohybuje v rozpätí od 

121 po 156 mm. Práve táto schopnosť robí z Triedy E All-

-Terrain multitalent, ktorý pri zdolávaní prekážok nepo-

zná takmer žiadne kompromisy. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

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

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

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

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 4,6 – 4,2 l/100 km

Emisie CO
2 120 – 109 g/km

E 220 d 4MATIC All-Terrain
R4, 1 950 cm3, 143 kW / 194 k, 400 Nm / 1 600 - 2 800 min. 9G-TRONIC
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Éra novej mobility budúcnosti je už „za dverami“, čoho 
najmarkantnejším dôkazom je na parížskom autosalóne 
predstavený Koncept EQ - štúdia športového kupé SUV so stálym 
pohonom všetkých kolies, ktorý zabezpečujú dva elektromotory.

26 

Elektroofenzíva
AUTOMOBILY A TECHNIKA

P
ráve ono je predobrazom novej produktovej bezemis-

nej značky elektroautomobilov Mercedes-Benz, opiera-

júcej sa o štyri piliere: konektivitu, autonómnosť, zdie-

ľanie a elektrický pohon. EQ tak predstavuje rozsiahly 

elektrický ekosystém, pozostávajúci zo služieb, techno-

lógií a inovácií.

Dynamika pohonu
Ako sme už uviedli, pohon štúdie EQ zabezpečujú dva elek-

tromotory s maximálnym systémovým výkonom až 300 kW; 700 

Nm. Vďaka inteligentnej prevádzkovej stratégii má vozidlo dojazd 

až 500 km, pričom z 0 na 100 km/h zrýchli za menej ako päť se-

kúnd! Základom vysokej dynamiky a bezpečnosti jazdy je elektric-

ký pohon všetkých kolies s variabilným rozdeľovaním momentu 

medzi prednú a zadnú nápravu a s akumulátorom uloženým níz-

ko v podlahe vozidla medzi nápravami.

Elektroestetika
Príťažlivosť, dizajnová čistota a modernosť konceptu vozidla fas-

cinujú už na prvý pohľad. Práve toto fi lozofi cké zhmotnenie vízie 

zmyselnej čistoty zvýrazňuje pri štúdii EQ jej progresívnu, zvod-

nú, avantgardne modernú a hlavne osobitnú elektroestetiku. Tú 

zvýrazňuje napr. aj plochá, predĺžená kabína, vďaka ktorej tak 

vznikli atleticko-puristické proporcie, či výrazný a plynulý prechod 

z lesklej čiernej kapoty motora cez čelné sklo až po tmavo tónova-

nú panoramatickú strechu. Absenciu vonkajších zrkadiel nahra-

dili kamery, ktoré premietajú obraz dopravného diania vzadu na 

displejoch integrovaných vo dverách. Celej štruktúre vozidla do-

minuje inteligentná kombinácia ocele, hliníka a uhlíkových vlá-

kien.

„Dotykový“ interiér
Prístrojová doska s veľkým, vznášajúcim sa širokouhlým dis-

plejom TFT s uhlopriečkou 24 palcov v kvalite High Defi nition, 

je svojím asymetrickým dizajnom šitá na mieru vodiča. Interiér 

konceptu EQ charakterizuje moderný luxus, emocionálnosť s in-

teligenciou a jednoduchosťou obsluhy a až na elektrické nastave-

nie sedadiel, nepotrebuje žiadne vypínače ani tlačidlá. Vo dvoch 

z troch úzkych ramien volantu je nainštalované dotykové ovlá-

danie, integrované do displejov OLED. Dotykovými prvkami sa 
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ovládajú tak kľučky dverí, ako aj elektric-

ké ovládanie okien.

Avantgardná funkčnosť
Koncept EQ je vybavený štyrmi samo-

statnými sedadlami, ktorých redukovaný 

objem, dojem vznášania sa a avantgard-

ná kresba sedadla vyvolávajú pocit vizuál-

nej ľahkosti. Reproduktory, integrované 

do opierky hlavy, zabezpečujú individu-

álny zvukový zážitok. Do operadiel pred-

ných sedadiel sú integrované aj monitory 

TFT pre zábavnú techniku. Ako pozná-

vací znak konceptu EQ slúži predná mas-

ka „Black Panel“: v tomto zasklenom di-

zajnovom prvku sú integrované hviezda 

Mercedes osvetlená bielym svetlom 

a všetky svetelné prvky. Modrým svetlom 

osvetlený rám interpretuje masku chladi-

ča charakteristickú pre značku Mercedes 

úplne novým spôsobom. Osvetlené sve-

telné vodiče s LED vo farbe electricblue 

vytvárajú svetelnú inscenáciu so zaujíma-

vými svetelnými dizajnovými prvkami.

Pohodlné nabíjanie
Koncept EQ je pripravený tak na nabí-

janie doma indukciou alebo prostredníc-

tvom nástenného nabíjacieho boxu, ako 

aj na rýchlonabíjanie. Výrazne zredukované časy nabíjania sú spo-

jené so zavedením rýchlonabíjania cez Combined Charging Sys-

tem, v rámci ktorého sa tak v priebehu 5 minút môže dobiť elek-

trická energia, postačujúca na 100 km jazdy bez lokálnych emisií.

Rozšírená komunikácia
Koncept EQ je zároveň vybavený technológiou Car-to X a do-

káže si vymieňať informácie s infraštruktúrou a inými vozidla-

mi – ideálny základ na celý rad nových asistenčných funkcií, kto-

ré doplnia existujúce systémy, a spravia tak ďalší krok smerom 

k predchádzaniu nehodám.

Trojrozmerné mapy
Ďalšou „čerešničkou na torte“ je trojrozmerný pohľad na mesto 

s vykresľovaním detailov s dizajnom budúcnosti. Jeho technic-

kým základom je kartografi cká platforma spoločnosti HERE. Tak 

možno napríklad pri hľadaní zaujímavých miest dať do pozornos-

ti reštaurácie, obchody a pozoruhodnosti. Ostatné objekty sa ele-

gantne presunú do pozadia.

Inteligentná podpora
Inovatívny ukazovateľ spotreby pri koncepte EQ dáva vodičo-

vi spätnú väzbu o spôsobe jazdy a signalizuje mu možnosti úspo-

ry energie. Ďalší ukazovateľ na širokouhlom displeji signalizuje, že 

s aktuálnym dojazdom nielen dosiahne cieľ svojej cesty, ale môže 

spraviť aj niekoľko kilometrov navyše, a tak spontánne navštíviť 

priateľov. Okrem toho môže vodič zbierať bonusové kilometre, ak 

s akumulátorom pohonu zaobchádza cielene šetrne… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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N
ie náhodou - „elektrická inteligencia“, od-

vodená od hodnôt značky Mercedes-Benz 

„emócia a inteligencia“, totiž obsahuje všet-

ky podstatné aspekty elektromobility, čím 

presahuje rámec samotného vozidla. Spek-

trum produktov EQ zahŕňa tak elektromobily, ako aj ná-

stenné nabíjacie boxy a služby nabíjania, či domáci akumu-

látor energie.

Koncept EQ
Predzvesťou novej značky je štúdia „Koncept EQ“, po-

ukazujúca na fakt, že atraktívne a výkonné elektromobily 

budú čoskoro charakteristickou súčasťou cestných komuni-

kácií. Koncept so vzhľadom športového kupé kategórie SUV 

sa tak stáva prvým zástupcom celkom novej generácie vozi-

diel s elektrickým pohonom čerpajúcim energiu z akumuláto-

ra. Ako uviedol prof. Dr. Thomas Weber, člen predstavenstva 

zodpovedný za koncernový výskum a vývoj divízie Mercedes-

-Benz Cars: „Nová generácia elektromobilov bude založená 

na architektúre, ktorá bola osobitne vyvinutá pre elektromo-

bily s akumulátorom. Táto architektúra sa v každom ohľade 

dá stupňovito rozšíriť a použiť nad rámec modelov. Je vhod-

ná nielen pre všetky modelové rady, ale aj pre deriváty ako 

vozidlá kategórie SUV, sedany a kupé. Rázvor a rozchod ko-

lies sú variabilné. Modely značky EQ zhmotnia podstatu mo-

dernej elektromobility. Stanú sa spojením atraktívneho di-

zajnu, výnimočného pôžitku z jazdy, vysokej praktickosti pri 

každodennom používaní a maximálnej bezpečnosti.“

Investícia do budúcnosti
Ešte v tomto desaťročí sa spustí výroba prvého sériové-

ho modelu EQ v segmente vozidiel kategórie SUV, po čom 

bude nasledovať modelová ofenzíva, v rámci ktorej sa elek-

trifi kovanými modelmi postupne doplní portfólio zvyš-

ných produktov divízie Mercedes-Benz Cars. Aj preto, že 

budúcnosť patrí elektrickému pohonu, investuje výrobca 

striebornej hviezdy výrazné fi nančné prostriedky do fl oti-

ly elektromobilov s akumulátorom, ako aj do technológie 

akumulátorov. Do sveta budúcnosti, v ktorom sa stelesne-

nie podstaty modernej a inteligentnej elektromobility stane 

know-how Mercedes-Benz a značka EQ. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Na autosalóne v Paríži uzrela svetlo sveta nová značka 
produktov, služieb, technológií a inovácií Mercedes-Benz 
pre elektromobilitu EQ.

AUTOMOBILY A TECHNIKA

inteligentná 
elektromobilita
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N
ovinke pribudli drsnejšie rysy, keďže je celá prispô-

sobená na nasadenie v náročnom drsnom teré-

ne, či pri plnení profesionálnych úloh. Pod kapo-

tou nesie aj o 33 % výkonnejší dieselový šesťvalec 

2,987 litra (180 kW/245 k; 600 Nm), so spotrebou 

zníženou o 15,4 % na 9,9 litra/100 km. Úspornú jazdu zabezpeču-

je novému Géčku automatická prevodovka 7G TRONIC PLUS.

Exteriér a interiér
Predný nárazník sa na želanie dodáva v oceľovom vyhotove-

ní s predvýbavou na lanový navijak. Podobne je na želanie do-

dávaný aj terénny balík Professional, (ochranná mreža proti do-

padajúcim kameňom na bixenónové svetlomety vpredu, či aj na 

smerovky, tepelnoizolačné, tmavé tónované sklo na zadné bočné 

okná a zadné sklo a tiež aj drevený úložný priestor a predvýbava 

na zariadenie na hlasitý hovor). Výkonnosť novinky zvyšuje streš-

ný nosič batožiny s rebríkom. Nášľapné dosky na stranách vľavo 

a vpravo zvyšujú využiteľnosť v praxi a umožňujú pohodlné pri-

väzovanie predmetov na strešnom nosiči batožiny. Puristický te-

rénny automobil charakterizuje maska chladiča v matnej čiernej 

farbe, disky z ľahkej zliatiny s 5-lúčovým dizajnom v čiernej far-

be a univerzálne terénne pneumatiky. Svetlá výška narástla na 

245 mm, lepšie nájazdové uhly umožňujú ešte lepšie zvládať ne-

schodný terén. Hodí sa aj ako ťažné vozidlo, pričom príves môže 

vážiť až 3,2 tony.

Konektivita
Súčasťou najnovšej generácie telematiky v novom Géčku sú 

napr. COMAND Online vrátane farebného displeja s vysokým 

rozlíšením s uhlopriečkou 20,3 cm a prístupového bodu WLA; 

systém núdzového volania Mercedes-Benz; aktuálne informácie 

o premávke pre aktuálne a presné dopravné informácie; integ-

rácia smartfónu pozostávajúca z rozhrania Apple CarPlayTM 

a platformy Android Auto; autotelefónia v lakťovej opierke na te-

lefóniu a pripojiteľnosť na internet so samostatnou čítačkou kariet 

SIM, balík univerzálnej telefónie v lakťovej opierke s univerzál-

nym rozhraním, rozšírenou funkciou telefónu, funkciou nabíjania 

a vonkajšou anténou na optimálny príjem a súprava káblov pre 

multimediálne rozhranie s univerzálnym rozhraním v stredovej 

konzole pozostávajúca z rozhrania Micro-USB, doku pre iPod® 

a kábla Lightning pre iPod®. Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

S príchodom jesene prišla 
na trh aj novinka legendárnej 
Triedy G v podobe modelu G 
350 d Professional. 

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Vynovená ikona 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  16 128,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka  1 329,28 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 16 128,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   806,40 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,83%; 

fixný úrok p. a.: 8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 80 640,00 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 95 574,56 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

6 do 10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺže-

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,9 l/100 km

Emisie CO
2 261 g/km

Cena zákl. modelu 80 640,00 € s DPH

G 350d Professional
V6, 2 987 cm3, 180 kW / 245 k, 600 Nm / 1 600 – 2 400 min. 7G-TRONIC PLUS
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P
ísal sa rok 1998 a hoci bola limuzínou pre vyvolených, 

po necelých dvadsiatich rokoch je vďaka rozumnej 

cene dostupná podstatne väčšej skupine milovníkov 

značky Mercedes-Benz. Život s bývalou vlajkovou lo-

ďou má však svoje úskalia, medzi jazdenými exem-

plármi preto vyberajte s rozumom.

Tesne pred vstupom do nového milénia pripravila automobil-

ka Mercedes-Benz prekvapenie v najvyššej lige - úplne novú gene-

ráciu Triedy S. Od predchodcu sa líšila modernými oblými tvar-

mi, špičkovými technológiami a výbavou reprezentujúcou vtedajší 

vrchol. Vybraní šťastlivci tak mohli príchod ďalšieho tisícročia 

oslavovať priamo zo zadného sedadla novej „výstavnej skrine“ au-

tomobilky s interným označením W220. Tá, na rozdiel od pred-

chodcu, útočila na zmysly klientov podstatne jemnejšími a pre-

myslenejšími spôsobmi, rešpekt si tak nevynucovala veľkosťou 

ani masívnymi proporciami, ale eleganciou a dôrazom na technic-

kú a technologickú prepracovanosť. Propagačné fotografi e plné 

usmiatych biznismenov a ich obchodných partneriek nádherne 

ilustrujú očakávanú bezstarostnosť života s novinkou, elegantná 

karoséria z nej pritom robila módny doplnok, partnera na úrov-

ni a osobného strážcu v zamatovej rukavici. Každý tušil jej poten-

ciál, no nedávala ho najavo tak ostentatívne ako jej mohutný pred-

chodca.

Vzduch pre každého
Vlajková loď s trojcípou hviezdou musí vždy priniesť viac ako 

ostatní, jej úlohou je skrátka udávať trendy a klientov rozmazná-

vať technikou, ktorú u konkurencie nenájdu. Aj generácia W220 

sa tak v roku 1998 predviedla výbavou, ktorá zvyšovala jej kre-

dit, a technickú náročnosť zároveň. Bol to neuveriteľne zložitý kus 

kovu, skla a tej najjemnejšej kože, preto jej museli konštruktéri pri 

vývoji a výrobe venovať zodpovedajúcu pozornosť. Automobilka 

Keď po odchode „hranatej“ Triedy S (W140) do výslužby stiahol 
manažment Mercedesu plachtu z jej nástupkyne, odborníci aj 

nároční klienti žasli nad jej modernými tvarmi,  luxusnou 
výbavou a pokrokovou technikou. 
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Mercedes-Benz S (W220)
- ko iar pre nové milénium

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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síce pri vývoji prísne dohlia-

dala na všetky výdavky, Trieda 

S má však v Stuttgarte trvalú vý-

nimku a náklady na jej doťahovanie 

k dokonalosti prakticky nepoznajú hrani-

ce. Do štandardnej výbavy sa tak dostalo vzdu-

chové pruženie Airmatic, či odvetrávané sedačky, 

novinkou bol aj adaptívny tempomat a mnohé prvky 

komfortnej výbavy, ktoré dvíhali cestovanie v tomto aute na 

úplne inú úroveň. S tým však rástlo aj riziko, že technika jedné-

ho dňa doslúži. Najstaršie kusy dnes majú 18 rokov, je preto logic-

ké, že obozretnosť pri výbere jazdeného exemplára je v prípade 

tohto auta skutočne na mieste.

Pevná ako žula
Bezpečnosti Triedy S bola vo fabrike venovaná azda najvyš-

šia možná pozornosť, a to nielen aktívna, ale aj pasívna. Ochran-

ná klietka pre posádku je preto pevná ako žula. Vôbec, celý skelet 

modelu W 220 je taký pevný, že zniesol aj predĺženie verzie Long 

bez toho, aby sa to nejakým spôsobom prejavilo na jej zhoršenej 

torznej pevnosti. Jej konštrukcia dokonca bez výraznejších zása-

hov umožnila vytvoriť hyperluxusnú verziu Pullman s celkovou 

dĺžkou 6 163 mm a s rázvorom natiahnutým až na 4 085 mm. Ani 

po rokoch aktívnej služby sa preto nemusíte obávať unavených 

kusov, ktoré by sa na rozbi-

tých cestách krútili a vŕz-

gali tesneniami okolo 

zavretých dverí. Vy-

soké porcie kilo-

metrov sa však 

môžu podpísať 

na kondícii se-

dadiel alebo vnú-

torných obkladov 

kabíny. Všetko, sa-

mozrejme, viete kúpiť 

ako nové, keďže sa však ba-

ví me o najvyššej lige, počítajte s ne-

malými výdavkami. Druhovýroba v tomto prípade nie je taká roz-

siahla, ako pri „ľudovejších“ a výrazne rozšírenejších modeloch 

nižších tried. Pri kúpe sa preto oplatí sústrediť aj na stav kabíny. 

Koniec koncov, práve jej kondícia prezrádza, ako sa predchádza-

júci majiteľ o auto staral.

Pozor na hotelové taxíky
Prvotným životným poslaním luxusnej Triedy S býva voze-

nie vrcholových manažérov, bankárov či politikov. Vďaka bezbre-

hému komfortu a výdrži však mnohé z nich začínajú vo fl otilách 

 31

hlia-

Trieda 

rvalú vý-

doťahovanie

nepoznajú hrani-

avy sa tak dostalo vzdu-

c, či odvetrávané sedačky,

ny tempomat a mnohé prvky 

ré dvíhali cestovanie v tomto aute na 

m však rástlo aj riziko, že technika jedné-

ie kusy dnes majú 18 rokov, je preto logic-

ýbere jazdeného exemplára je v prípade 

mieste.

kusov, ktoré by

tých cestác

gali tesn

zavr

sok

m

m

n

da

torn

kabín

mozrejm

ako nové, keď

l

Generácia W 220 bola vo výrobe v rokoch 1998 až 
2005. Modernizáciou prešla v roku 2002.

Novinkou bola aj možnosť pohonu 4Matic.

Elegantný dizajn tejto Triedy S bol na míle vzdialený strohému 
predchodcovi známemu pod prezývkou „Mamut“.

Bezpečnosť posádky bola pri vývoji kľúčová. Ešte aj dnes patrí
W 220 k najbezpečnejším autám.
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luxusných hotelových taxíkov, ktoré takmer celý svoj profesijný 

život strávia na ceste medzi hotelom a letiskom. Po niekoľkých ro-

koch služby v prvej línii tak mávajú najazdené astronomické por-

cie kilometrov, ktoré však vďaka nadštandardnej starostlivosti nie 

je často na prvý pohľad poznať. Mechanika auta je odolná, veľa 

znesú aj kinematicky zložité nápravy (predná hliníková však nie je 

taká odolná ako pri predchodcovi), čas a kilometre sa však podpi-

sujú najmä na mechoch vzduchového pruženia. Časom sa unavia, 

prasknú a hoci sa s tým dá ešte núdzovo jazdiť, takto „zranené“ 

auto sa vám čoskoro odvďačí spáleným kompresorom. Práve pri-

rodzená životnosť komponentov vzduchového pruženia je Achil-

lovou pätou generácie W 220. Aktuálnym majiteľom dožívajúce-

ho auta sa neoplatí investovať do jeho celkového repasu, čo posiela 

mnohé, inak slušné exempláre, mimo hry.

Korózia mu kazí povesť
Ďalším problémom generácie W 220 je korózia. Nešťastná tech-

nológia pri výrobe spôsobila, že najmä kusy spred faceliftu (vyro-

bené do jesene 2002) často korodujú na lemoch blatníkov a hra-

nách dverí. Značkový servis si s tým, samozrejme, poradil, väčšina 

kusov však má časy značkovej starostlivosti dávno za sebou a po-

tichu „hnije“ na súkromných parkoviskách. Po modernizácii sa si-

tuácia zlepšila, ani najnovšie kusy z roku 2005 sa však dnes korózii 

vyhnúť nedokážu.

Motorov sa nebojte
Najvyhľadávanejšou motorizáciou modelu W 220 je bezpo-

chyby naftový šesťvalec S 320 CDI. V ťažkom aute s ním síce ne-

budete trhať asfalt, ale reálnu spotrebu udržíte na hranici 8 – 

10 l/100 km. Pri kvalitnej nafte a rozumnom používaní motor 

dobre znáša vysoké porcie kilometrov a ani hranica 500 000 km 

preň ešte nemusí byť likvidačná. Vyžaduje však pravidelnú sta-

rostlivosť, ak na ňu predchádzajúci majiteľ kašlal, drahý servis 

moderného šesťvalca vás neminie. Takmer stávkou na istotu sú 

benzínové osemvalce verzií S 430 a S 500. Sú bezproblémové 

a čo je ešte dôležitejšie, v porovnaní s Mamutom (W 140) je ich 

reálna spotreba nižšia až o 4-5 l/100 km. Ak pokukujete po zá-

kladnej benzínovej verzii S 320, vedzte, že jej spotreba sa v pra-

xi takmer vyrovná spomínaným osemvalcom. Naopak, najväč-

šie riziko predstavujú naftové osemvalcové verzie S 400 CDI. Ich 

zložitá technika a celohliníková konštrukcia vytvárajú smrteľný 

mix a takmer istotu vysokých servisných nárokov. Bez starostli-

vosti značkového servisu zložitý motor väčšinou neprežil a jeho 

celková generálka je vzhľadom na problémový potenciál ekono-

mickým nezmyslom. Dobrou správou je, že päťstupňové auto-

matické prevodovky nemajú výraznejšie slabiny a ani po rokoch 

služby nerobia problémy.

Nebude to lacný špás
Pri autách ako toto je dôležité si uvedomiť, že obstarávacia cena 

je len vstupnou investíciou do sveta náročného a často aj náklad-

ného servisu. Čím je konkrétny exemplár lacnejší, tým väčšie rizi-

ko jeho nákup predstavuje. Práve pri Triede S platí toto pravidlo 

viac než kdekoľvek inde. Ak však narazíte na dobrý kus, môže 

vám vďaka premyslenej konštrukcii a odolnosti základnej mecha-

niky bezproblémovo slúžiť dlhé roky. Nedajte sa odradiť miernou 

povrchovou koróziou zachovalých kusov, pod elegantnou karosé-

riou totiž ukrývajú svet plný luxusu a komfortu, na ktorý pred pár 

rokmi dosiahlo len niekoľko vyvolených. 

Text: Václav Lipavský; Foto: Daimler AG

AUTOMOBILY A TECHNIKA

V duchu tradície sa aj z generácie W 220 
vyrábala predĺžená verzia Pullman s tromi 

radmi sedadiel a celkovou dĺžkou presahujúcou 6 m.

Aj v štandardnej verzii je na zadných sedadlách miesta dosť, komu je stále málo, 
môže zháňať verziu Long s rázvorom predĺženým o ďalších 12 cm.

Štíhla palubná doska vytvárala na palube vzdušnejšiu atmosféru.

Číre svetlomety prišli s modernizáciou na jeseň 2002.

Štandardné vzduchové pruženie Airmatic robilo na dobrých povrchoch jazdu 
v Triede S mimoriadne plavnou, dnes je však často príčinou jej drahého servisu.
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Č
lenovia Mercedes-Benz SL-Club Austria pre-

šli v rámci podujatia z Brna do Bratislavy, 

pričom okrem iného pri jazdách po Sloven-

sku absolvovali výjazd na Pezinskú Babu 

a hrad Červený Kameň. Svojich vyše dvad-

sať tátošov s hviezdou v znaku, všetko modely z rodiny SL, 

predviedlo vyše štyridsať účastníčok a účastníkov poduja-

tia tiež v bratislavskom Mercedes-Benz centre či pred ná-

kupným strediskom Eurovea na 

nábreží Dunaja. Obzvlášť atrak-

tívna bola pre hostí z Rakúska 

návšteva kľúčových pracovísk 

spoločnosti Mercedes-Benz Slo-

vakia. „Veľmi si vážime, že nám 

osobne počas prehliadky pred-

stavil fi rmu jej generálny riadi-

teľ Ing. Andrej Glatz. Obdivuje-

me, ako funguje a čo všetko tu 

bolo vybudované,“ vyjadril ná-

zor spokojných účastníkov podu-

jatia Ernst Kerschner, prezident 

35 rokov pôsobiaceho Merce-

des-Benz SL-Club Austria. „Boli 

sme radi, keď nás rakúsky SL-

-Club oslovil. Tajomník sloven-

ského MB klubu Janko Novotný a ďalší potom podujatie 

z našej strany zorganizovali. Tiež ako zvyčajne perfektne,“ 

uviedol Franz Ernst Graf Strachwitz, prezident i zaklada-

teľ Mercedes-Benz klubu Slovensko, a doplnil: „Pri nad-

chádzajúcom výročí slovenského MB klubu zasa pripravu-

jeme pre našich členov podujatie tiež v Rakúsku: návštevu 

závodu na výrobu klasickej Triedy G v meste Graz.“.  

Text: Peter Kresánek; Foto: Peter Kresánek a Bohumil Šálek

Čoskoro jubilujúci Mercedes-Benz klub Slovensko vznikol v roku 1997. 
Je členom združenia Mercedes-Benz Classic Car Club International. 
Nadnárodný charakter malo aj podujatie: I. Städteausfahrt 
(Brno - Bratislava), ktoré najnovšie klub spoluorganizoval.

Návšteva 
z rakúskeho SL-Club

SVET MERCEDESU

Uprostred rakúskych hostí (zľava): Ernst Kerschner, prezident 
Mercedes-Benz SL-Club Austria; Franz Ernst Graf Strachwitz, prezident 

a zakladateľ Mercedes-Benz klubu Slovensko; Ján Novotný, tajomník klubu.
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S príchodom jesene prišiel na rad ďalší zaujímavý výlet. Tentoraz 
však luxusné kabriolety Mercedes-Benz a slnečné lúče nahradilo 
sychravé a zväčša upršané počasie, počas ktorého desiatka
zástupcov médií absolvovala na východe Slovenska v polovici októbra 
nezabudnuteľné trojdňové dobrodružstvo - v rámci SUV tripu. 

34 

Mercedes-Benz

SUV trip
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Po 
tom, ako sa dvojčlenné tímy usadili 

za volanty hviezdnych noviniek, aký-

mi sú vozidlá GLC, GLC kupé, GLE, 

GLS, ako aj legendárna Trieda G, ur-

čených do ťažších a ťažších podmie-

nok, mohli sa vydať v ústrety jazdám v blate a v teréne, kto-

rému jesenné podnebie dodávalo tú správnu atmosféru.

Hviezdny zámok
Prvé kilometre z Bratislavy síce viedli po nudnej diaľni-

ci, po niekoľkých desiatkach minút však SUV-čka dali pred-

nosť cestám, ktoré sa citeľne zúžili, a začali čoraz viac vlniť. 

Prvá veľká zastávka viedla do obce Halič - západne od Lu-

čenca, kde na nás po vyše 240 kilometroch čakal majestátny 

Haličský zámok. Ten prešiel v posledných rokoch zásadnou 

renováciou, a tak novootvorený zámocký hotel Galicia Nue-

va v naozaj pompéznom štýle privítal a na obed uchýlil nie-

len naše posádky, ale poskytol aj jedinečnú kulisu pre prá-

ve oddychujúce vozidlá značky Mercedes-Benz. Po tom, ako 

sme si vychutnali výborné jedlo, sme sa postavili za objek-

tívy, aby sme zvečnili spojenie histórie so silou a s luxusom 

na záberoch, ktoré výstižne vyobrazujú novozrekonštruova-

ný klenot Novohradu.

Tokaj a jeho úskalia
Po krátkej historicko-kultúrnej vložke v objatí fascinujúcej 

architektúry a malebnej krajiny, pokračoval trip pozdĺž južnej 

hranice - smerom na Rožňavu a Čaňu až na úplný východ na-

šej krajiny - do obce Veľká Tŕňa. V podvečerných hodinách, 

po prejazdení 450 kilometrov sme tak boli nielen dostatoč-

ne oboznámení s vozidlami, ale aj nedočkavo pripravení na 

večeru a následnú degustáciu vín. Záver prvého dňa sa totiž 

odohral vo vinohradníckej a vinárskej oblasti Tokaj, v povodí 

rieky Bodrog. V rámci večera vo vinárstve J & J Ostrožovič, 

sa nám domáci postarali o atraktívnu prehliadku hlbokých 

tufových pivníc plných dubových súdkov s vyzrievajúcimi to-

kajskými vínami, ktoré v nich získavajú svoju komplexnosť, 

okrúhlosť a typickú „chlebovinku“. V podzemnom kráľovstve 

následne prebehla pri teplote 10 °C a relatívnej vlhkosti okolo 

90 % nezabudnuteľná ochutnávka množstva „čarovných“ vín 

najrôznejšieho druhu.

Off roadové dobrodružstvá
Nasledujúce ťažké ráno čakal na všetkých prítomných pre-

sun smerom na sever východného Slovenska, cez Trebišov 

a Slovenskú Kajňu - do Hotela Zelená Lagúna. Ten sa nachá-

dza na brehu jednej z najčistejších vodných plôch Slovenska, 

vodnej nádrže Veľká Domaša. Na Domaši sa k SUV tripu pri-

dala ďalšia posádka - z prešovského zastúpenia Mercedes-

-Benz - na vozidle G 270 CDI. Ich primárnou úlohou bolo 

štvorkolesové tátoše zasvätiť do tajomstiev daných kútov Slo-

venska a napokon doviezť zdatné vozidlá značky Mercedes-

-Benz do odľahlých lesov a na horské cestičky plné blata, ka-

meňov a mokrého lístia. Práve tam došlo k tej pravej skúške, 

čo tieto SUV-čka v teréne skutočne dokážu. Aj napriek tomu, 

že situáciu značne komplikoval dážď a lesné premočené ces-

tičky boli miestami skutočne ťažšie prejazdné, všetky vozidlá 

sa s nástrahami s prehľadom popasovali, a to i vrátane ta-

kého štýlového GLC kupé na 20“ kolesách, ktorého domi-

nantným „kráľovstvom“ budú nepochybne najmä mestské 

komunikácie. Po hodinách strávených v offroadových pod-

mienkach Slanských vrchov, vrátane návštevy kameňolomu 

Borovnik a tematického fotenia, sa posádky predrali lesmi až 

do obce Pavlovce. Tu sa uskutočnila krátka, no o to zaujíma-

vejšia návšteva konských stajní, keďže kone „pod kapotou“ sú 
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neodmysliteľnou súčasťou hviezdnych vozidiel. Zvyšok dňa 

až do neskorej noci bol v príjemnej atmosfére, navodenej hos-

titeľmi na horskej chate Bačovňa, zasvätený tradíciám Horné-

ho Spiša…

V objatí Tatier
Tretí deň patril návratu do Bratislavy, ani v tomto prípade 

však nenechali organizátori nič na náhodu a trasu napláno-

vali naprieč malebným prostredím Slovenska. Vydali sme sa 

teda smerom na sever - kde sme pozdĺž poľských hraníc pre-

šli cez Osturňu, Ždiar či Tatranskú Lomnicu, kde nás vo vyš-

ších nadmorských výškach neprekvapila ani poriadna hmla 

či nádielka prvého snehu. Z Vysokých Tatier sme odboči-

li na kľukaté cestičky na sedlo Čertovica, kde si všetky posád-

ky preverili nielen komfort a nastavenie podvozka najväčších 

Mercedesov, ale aj ich agilitu a ich obratnosť. Podvečerný 

príchod do Bratislavy znamenal síce koniec SUV tripu, opäť 

však v účastníkoch zanechal plno nezabudnuteľných dob-

rodružstiev, tentoraz najmä v terénnych podmienkach. 

Text a foto: Martin Mičuda

Aj napriek tomu, že situáciu zna ne komplikoval 
dáž  a lesné premo ené cesti ky boli miestami 

skuto ne ažšie prejazdné, všetky vozidlá sa 
s nástrahami s preh adom popasovali.
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N
aši noví aj stáli zákazníci kúpou osobného vozidla 

Mercedes-Benz získavajú množstvo najnovších 

technických vymožeností a asistenčných systémov, 

ktorými vozidlá disponujú. A práve preto prichá-

dzame s novou, výnimočnou službou - školením, 

ktorým chceme pomôcť zákazníkom naplno využívať všetky tech-

nické možnosti a vymoženosti, ktoré im ich vozidlá ponúkajú pri 

ich každodennom používaní,“ vysvetľuje Ing. Peter Krajčí, odbor-

ný školiteľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

Úspešná interakcia
Školenia klientov sú momentálne bezplatné a prebiehajú v priesto-

roch obchodného zastúpenia značky na mesačnej báze. Zo strany 

predaja sú oslovení a pozvaní zákazníci, ktorí si zakúpili svoje vo-

zidlo v posledných troch až šiestich mesiacoch a na základe mode-

lu a segmentu vozidla sú následne pozývaní na školenie. „Takto 

sme už realizovali školenie pre klientov zo segmentu vozidiel new 

generations compact car, klientov novej Triedy E, Triedy S, Trie-

dy C a GLC či fl eetových zákazníkov. Teraz pripravujeme ško-

lenie pre zákazníkov SUV vozidiel. A nielen to - pre nás to je aj 

skvelá príležitosť dozvedieť sa nielen reakcie našich klientov na in-

formácie, ktoré dostanú, ale aj ich názor, čo by od značky Merce-

des-Benz a nás - jej zástupcov očakávali a privítali ešte navyše, čo 

poprípade z ich pohľadu by mohlo fungovať lepšie a inak ako do-

teraz,“ poznamenal Peter Krajčí. Zároveň uviedol, že sú nadšení 

z ich pozitívnych reakcií.

Intimita školenia
Samotné stretnutie, na ktorom sa zúčastňuje približne 15 klientov, 

trvá približne 2 až 2,5 hodiny a končí sa vzájomnou diskusiou. Zá-

merom nie je veľký počet účastníkov, ale čo najosobnejšia atmosfé-

ra školenia, vzájomná intimita a efektívna diskusia. V jeho úvode 

prítomní zákazníci dostanú penzum informácií o samotnej fi lozo-

fi i a histórii výnimočnej a najstaršej automobilovej značky Merce-

des-Benz. Nasledujú informácie o technických a technologických 

vymoženostiach v segmente vozidiel, ktoré prítomní klienti zastu-

pujú. „Chceme čo najviac nadchnúť, „zapáliť“ ich srdce pre našu 

značku, pretože čím viac o nej budú vedieť, tým viac sa stotožnia 

aj so svojím vozidlom,“ pripomína Peter Krajčí. Na záver im pria-

mo na ich vozidlách názorne ukazujeme, čím všetkým disponu-

jú, akými asistenčnými systémami (napr. aktívny parkovací asis-

tent…), telematikou a pod.

Ako sa zúčastniť?
Napriek tomu, že školení klienti boli doposiaľ pozývaní na zákla-

de databázy predaja, je možnosť sa na ňom zúčastniť aj mimo toh-

to pozvania. „Školenia klientov sa postupne pripravujú na každej 

pobočke zastúpenia značky Mercedes-Benz na Slovensku - teda 

nie len v Bratislave. Každá pobočka si svoje školenie bude riešiť na 

mesačnej báze pre svojich zákazníkov vo svojom regióne. Klien-

ti, ktorí nebudú nami priamo pozvaní, ale prejavia o školenie záu-

jem, sa môžu prihlásiť priamo u svojho predajcu. Jeho adresu a za-

stúpenie si nájdu aj pomocou aplikácie Motor-Car, kde sa po jej 

stiahnutí do mobilu bez problémov dostanú ku kontaktom a za-

stúpeniam všetkých pobočiek značky Mercedes-Benz na Sloven-

sku…“ poznamenal na záver Ing. Peter Krajčí, odborný školiteľ 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. 

Text: Peter Škorňa; Foto: archív MBSK

„

Výnimočnosť vozidiel Mercedes-Benz je daná aj ich technologickou 
vyspelosťou, o možnostiach ktorej však mnohí majitelia vozidiel ani
len netušia. A práve pre nich je pripravený najnovší jedinečný 
koncept špeciálnych školení...

Výnimo ná služba pre zákazníkov

SVET MERCEDESU
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Aký je záujem klientov o ne, kde a ako sa na  môže 
prihlási  aj klient, ktorý nebol oslovený? To všetko 
sa dozviete v elektronickej forme magazínu Hviezdy ciest.

ek značky Mercedes Benz na Sloven

er Ing. Peter Krajčí, odborný školiteľ 

Slovakia.

BSK

môže 
tko 
ezdy ciest.
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Mercedes-Benz, ako prvý prémiový výrobca automobilov, 
rozširuje svoje portfólio vozidiel o prémiový pick-up: 
Mercedes-Benz Triedy X, ktorý sa tak stáva najexpresívnejšou 
interpretáciou dizajnového jazyka vozidiel SUV, stelesňujúceho 
a reprezentujúceho protiklady filozofie dizajnu: „oheň a chlad“.

38 

Prémiový 
predátor

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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T
ento nový, stredne veľký, päťmiestny pick-up 

odvezie okrem nákladu (užitočné zaťaženie viac 

ako 1,1 tony; ťažná sila 3,5 tony) až päť osôb 

(v dvojitej kabíne). Je určený pre aktívne rodi-

ny, vyhľadávajúce vozidlá na jazdu do práce, na 

nákup a na prepravu detí do školy, na krúžky, ale aj na víken-

dové výlety a dovolenky. Adresátmi sú aj úspešní dobrodru-

hovia, ktorí bývajú v meste, a venujú sa outdoorovému špor-

tu, ktorí vedú nezávislý životný štýl, a chcú mať vozidlo, ktoré 

sa vymyká konvenciám. A nakoniec - hviezdny „X faktor“ si 

nájde svoje uplatnenie aj u podnikateľov v oblasti staviteľ-

stva, u architektov, poskytovateľov služieb či poľnohospodá-

rov a farmárov.

Dvojitá dávka
Konštruktéri predstavili verejnosti dve verzie Triedy X 

- v prevedení „powerful adventurer“ a „stylish explorer“. 

Kým prvá má v sebe už na pohľad zakódované a viditeľ-

né gény zvýšenej výkonnosti, túžby po napätí, adrenalíne 

a dobrodružstve, po zdolávaní extrémne náročných terénov 

a prekážok, druhá je „zušľachtená“ štýlovým a priamočia-

rym dizajnom, poriadnou porciou komfortu a bezpečnosťou, 

vhodnými pre moderný, mestský štýl života. Pri oboch nechý-

ba „paleta“ najnovších bezpečnostných asistenčných systé-

mov, založených na kamerových, radarových a ultrazvuko-

vých snímačoch.

Motorizácia
Pre oba typy bude v ponuke aj rozmanitá paleta motorov. 

Vrcholový model Triedy X bude poháňať šesťvalcový die-

selový motor v kombinácii so stálym pohonom všetkých ko-

lies 4MATIC. Pohon všetkých kolies je kombináciou systé-

mu elektronického riadenia trakcie, rozdeľovacej prevodovky 
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s terénnou redukciou a dvoch uzávierok diferenciálu. Trakč-

ný systém a elektricky zapínateľné uzávierky diferenciálu do-

pravia hnaciu silu tam, kde je trakcia najlepšia.

Štýlový prieskumník
Triezvy, elegantný biely metalický lak a atletický dizajn do-

dáva tomuto koncepčnému vozidlu výrazne expresívny a dy-

namický prejav. Jeho viditeľné masívnejšie prelisy na kapote 

motora prechádzajú až do blatníkov. Klasický spojler predné-

ho nárazníka SUV a rozšírené podbehy kolies zvýrazňujú šír-

ku tohto vozidla a zabezpečujú mu ešte lepšie spojenie s vo-

zovkou. V interiéri zaujmú najmä okrúhle ventilačné dýzy, 

voľne stojaci centrálny displej s vysokým rozlíšením, ako aj 

centrálna ovládacia jednotka s ovládačom a multifunkčným 

dotykovým poľom. Dotykové pole, podobne ako smartfón, 

umožňuje ovládať všetky telematické funkcie pomocou gest 

alebo zadávaním písmen a znakov.

Silný dobrodruh
Pre toto druhé koncepčné vozidlo je charakteristická jeho 

zvýšená robustnosť, odolnosť a najmä výborná adaptabilita 

v teréne. S výškou 1,90 m je nad vecou, pričom rešpekt vzbu-

dzujú aj veľké pneumatiky s rozmermi 35 x 11,50. Navyše - 

robustnosť a silu Triedy X umocňujú aj elektrický lanový na-

vijak v prednej časti a kovový hák v zadnej časti vozidla.

Zosieťovanie
Obe verzie Triedy X disponujú možnosťou využívania po-

nuky služieb Mercedes me connect, vďaka ktorým má vodič 

kedykoľvek zabezpečený prístup k svojmu pic-upu prostred-

níctvom smartfónu, tabletu alebo počítača, čo mu napríklad 

umožňuje odoslať ciele navigácie do vozidla alebo vyvolať in-

formáciu o polohe zaparkovaného vozidla či o stave naplne-

nia palivovej nádrže. Okrem týchto nadštandardných služieb 

má k dispozícii aj sériové základné služby, akými sú nehodo-

vý manažment, poruchový manažment a manažment údržby. 

Nová Trieda X bude na európsky trh uvedená koncom roka 

2017, pričom bude vyrábaná v spolupráci s alianciou Re-

nault-Nissan. Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Konštruktéri predstavili verejnosti dve verzie 
Triedy X - v prevedení „powerful adventurer“

 a „stylish explorer“. 
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Život každého z nás sa skladá z takého množstva 
na prvý pohľad zanedbateľných maličkostí, až 
si dostatočne neuvedomujeme, že práve vďaka 
nim dostávame kompaktný celok...
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Potešenie z mali kostí
Ten, pomocou ktorého máme každý 

nový deň nielen jednoduchší, ale aj 

krajší a komfortnejší. Maličkosti život 

nielen uľahčujú, ale spoluvytvárajú aj 

celkový obraz o ich majiteľovi. A prá-

ve to je dôvod, prečo by veci z kolek-

cie značky Mercedes-Benz nemali 

chýbať všetkým, pre ktorých sa strie-

borná hviezda stala vyjadrením ich ži-

votnej fi lozofi e a štýlu. Viac informá-

cií získate na webovej adrese eshop.

mercedes-benz.sk. 

Text: Samuel Consulting Group; 

Foto: Daimler AG

Slnečné okuliare
Objednávacie číslo: B6 695 2666

Cena: 100,74 € s DPH

Náramok „Monte Carlo“ 
so Swarovski® krištáľmi
Objednávacie číslo: B6 695 2858
Cena: 80,57 € s DPH

Kufor Firelite 
SPINNER 55
Objednávacie číslo: 
B6 695 3138
Cena: 362,93 € s DPH

Peňaženka 
Saff iano

Objednávacie číslo: 
B6 695 2894

Cena: 130,99 € s DPH

Taška Saff iano
Objednávacie číslo: B6 695 2893

Cena: 262,08 € s DPH

P

mb collection zeny.indd   41mb collection zeny.indd   41 8. 12. 2016   15:17:048. 12. 2016   15:17:04



V
 podstate pôjde o automatizovaný systém dopra-

vy úžitkovými vozidlami, pri ktorých sa podstatne 

zrýchlia nakladacie a vykladacie procesy tovarov. 

Neskôr sa k nemu priradí aj individuálna osobná 

doprava, najmä v špičkových denných obdobiach. 

Takže Mercedes-Benz nebude iba výrobcom dodávok, ale aj glo-

bálnym riešiteľom ich využívania. V roku 2015 spoločnosť predala 

321 000 dodávok za 11,5 mld. eur, čo predstavuje zvýšenie o 29 % - 

teda o 880 miliónov eur viac, než v predchádzajúcom období. Ex-

perti odhadujú, že v roku 2020 to už bude až 38,5 mld. eur. Stra-

tégia podnikania divízie pokračuje v duchu „Mercedes-Benz Vans 

postupuje globálne“. Globálne znamená, že zameriava svoju po-

zornosť okrem samotných vozidiel aj na úplnú kompletnú hodno-

tu reťazca, súčasne aj na celkovú hodnotu životného prostredia zá-

kazníkov. Takže pôjde v podstate o ich prospech.

Tri oblasti riešenia
Iniciatíva adVANce predstavuje tri oblasti riešenia strategickej 

budúcnosti:

Štartovacie a pristávacie miesto 
pre dron je na streche dodávky

V prípade adVANce  ide o budúcu strategickú iniciatívu 
pre dopravný priemysel - tzn. o nový požadovaný koncept 
mobility pre dopravu tovarov i ľudí.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Strategická 
iniciatíva adVANce

V neprístupných lokalitách automobilmi poslednú vzdialenosť
zákazníkovi vykoná dron s pripevnenou zásielkou
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1. Spojenia a aplikácie, ktoré umožnia ideálnu integráciu v širo-

kom rozsahu technológií vanov Mercedes-Benz.

2. Inovačné hardvérové vybavenie na riešenie problémov doprav-

ného priemyslu.

3. Nový koncept mobility dopravy tovarov a cestujúcich.

Po prvé zameria sa na to, ako uplatniť špičkovú vrcholnú úro-

veň technologického vývoja. Je v ňom zahrnutý automatizovaný 

proces nového usporiadania expedovaného tovaru priamo z va-

nov alebo jeho nakladanie do vanov.

Po druhé pôjde o vývoj automatizovaného tovarového priestoru 

dodávkových vozidiel, ktorým sa podstatne zrýchli nakladací a vy-

kladací proces. Tým sa podstatne zvýši aj dopravná účinnosť.

Po tretie - zameria sa na viacerú spoluprácu partnerov prostred-

níctvom inteligentnej mobility konceptu pre tovar i cestujúcich. 

Čo znamená akýsi doplnok k verejnej individuálnej doprave ces-

tujúcich, ktorú treba robiť rýchlejšou, účinnejšou najmä počas 

špičkových období. Navyše Mercedes-Benz Vany pracuje na ino-

váciách lízingu a prenájmu vozidiel.

Formy spolupráce
Týmito procesmi Mercedes-Benz Vany vstupuje do nových fo-

riem spolupráce so zákazníkmi a s partnermi v podnikaní. So sys-

témom advance potvrdzuje, že nie je spokojný s tým, čo doteraz 

robil. Byť pionierom nových systémov ho vždy poháňalo a poháňa 

byť na špičke a byť o krok vpredu pred ostatnými. Mercedes-Benz 

Vany sa musia zmeniť na platformu zajtrajšieho dopravného sek-

tora vytvorením siete takýchto technológií a stať sa integrálnou 

časťou internetu.

Svoje vany vybaví individuálnym programom spojeným 

s riešeniami inteligentného usporiadania priestoru tovarov na 

ich dodanie na poslednú vzdialenosť k zákazníkovi. Napríklad 

dodávky Vito majú integrovaný systém interiéru Sortimo HD. 

Servisný technik scanuje svojím smartfónom, ako sa má uk-

ladať tovar podľa dostupnosti zákazníkov a van sa potom ria-

di podľa navigačného systému GPS v poradí najvýhodnejších 

adries zákazníkov.

Výrazné úspory
Nový dopravný systém pri jeho testovaní ušetril až 140 minút 

práce za týždeň. Veľkou mierou sa o to zaslúžila aj spoločnosť Sor-

timo International GmbH, ktorá patrí k špičkovým výrobcom po-

licových systémov mobilného riešenia dopravy.

Cargo Senzor System CS2 Mercedes-Benz Vanov má zain-

tegrovanú kontrolu senzormi v nákladnom priestore vanov, 

ktorý umožňuje nakladanie a vykladanie tovaru podľa adries 

príjemcov. Policový systém má dve nakladacie úrovne s inte-

ligentným systémom šetrenia priestoru pri maximálnej rých-

losti nakladania.

Drony a roboty
Stratégiou advance je aj vysoko inovatívny dopravný koncept, 

podľa ktorého v zložitých terénnych dopravných miestach sa na 

rýchle doručenie zásielky môže použiť dron v prípade, ak ide na-

príklad o rýchlu dodávku liekov, o špeciálne chirurgické vybave-

nie, zvláštne krvné skupiny na rýchlu transfúziu a podobne. Dron 

má miesto na uloženie zásielky a letí podľa koordinátov adresy 

prostredníctvom GPS.

Niektoré vany môžu mať v interiéri uložené špeciálne samohyb-

né roboty, ktoré na posledných úsekoch adresy zákazníkov vystú-

pia z interiéru vanu a pokračujú vlastným pohonom k adresátovi, 

čím sa ušetrí celkový čas doručenia zásielok. Napríklad do Sprinte-

ra možno zaparkovať až 54 robotov so zásielkami. Používajú sa na 

dopravu k zákazníkom od 1,5 km do 3 km. Každý má zapamäta-

né koordináty adresáta, ku ktorému veľmi rýchlo dopraví zásielku 

podľa GPS a vráti sa k materskému vanu.

Transport cestujúcich
Podobne ako transport balíkov možno dopravovať aj ces-

tujúcich, ktorí si môžu mobilným telefónom objednať van či 

väčšie vozidlo na adaptívne smerovanie. Vozidlá majú inte-

ligentný algoritmus, podľa ktorého zákazník dostane k svoj-

mu bodu čakania presný bod, pri ktorom ho dopravný pros-

triedok vyzdvihne a rovnako bude môcť z vozidla vystúpiť na 

najbližšom mieste, ku ktorému smeruje. Priemerný čas čaka-

nia na vozidlo je do 5 minút od objednávky. Tento dopravný 

systém už skúšobne funguje s automobilmi Smart van. Viac 

než 150 týchto vozidiel premáva v Berlíne, Stuttgarte, Mní-

chove. Zákazníci sa registrujú mobilným telefónom a funguje 

to bez akýchkoľvek problémov. 

Text: Stanislav Cvengroš; Foto: Daimler AG
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Rozdeľovanie zásielok podľa 
adresového systému GPS

Malé samojazdné roboty so zásielkou majú 
v dodávke špeciálne kabínky. Po zastavení dodávky 
na príhodnom mieste vystúpia z vanu a podľa koordinátov smerujú 
k zákazníkom prostredníctvom GPS.
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A
 pritom pracovná vyťaženosť a rodinné po-

vinnosti vám nedávajú dostatočný priestor 

vyjsť si do prírody či prehovoriť svojho part-

nera, aby si šiel s vami zacvičiť, lebo samé-

mu (samej) sa vám nechce. Máme pre vás 

ideálne riešenie, pomocou ktorého nielen zabudnete na 

nudu, ale môžete si aj vybudovať kondíciu prekvapujúcim 

tempom. Stačí, keď si sadnete na spinner…

Spinner je stacionárny bicykel využívaný pri spinnin-

gu, ktorý nie je ničím iným ako energeticky účinným sku-

pinovým cvičením na stacionárnych bicykloch. Pod ve-

dením inštruktora za sprievodu stimulujúcej hudby spája 

Mnohí z nás dnes trpia nedostatkom pohybu, neustálym monotónnym 
sedením v práci za kancelárskym stolom a počítačom či návalmi stresu. 

UDIA A ŠTÝL
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Spinning
liek na kondíciu 

a istú myse  

1. as
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hudbu, motiváciu a pred-

stavivosť do jedného celku 

s presne dávkovaným trénin-

gom. Samotný program kombi-

nuje tréning podľa tepovej frek-

vencie s piatimi štýlmi jazdy, 

vďaka čomu ponúka fyzické a psy-

chické prvky športového trénin-

gu ľuďom každého veku a úrovne 

zdatnosti. Inštruktor vám opisu-

je, po akej trati „bicykluje-

te“, akou krajinou prechá-

dzate, kedy si máte pridať 

záťaž, kedy sa máte odle-

piť od sedla, či v ktorej časti riadidiel máte mať položené 

ruky. Niektoré lekcie sa vedú len pri sviečkach. Na ma-

ratónoch sa využíva aj veľká projekcia záznamu z reál-

nych pretekov. Cvičiaci tak majú pocit, že sú súčasťou 

pretekov a jazdia tú istú trasu ako hviezdy.

Spaľovanie kalórií
A pritom človek, ktorý sa chce venovať tomuto športu, 

nemusí byť žiadnym vrcholovým športovcom. Je vhod-

ný pre všetky vekové kategórie – od detí až po seniorov 

s prihliadnutím na nosnosť spinnera, ktorá je 130 kilo-

gramov. Dokonca spinning môžu robiť aj tehotné ženy, 

avšak pred cvičením musia na svoj stav upozorniť in-

štruktora, ktorý ich oboznámi so špeciálnymi pravidlami. 

Dokonca môže ísť aj o typ, ktorý dovtedy nikdy nešpor-

toval, pretože pri spinningu sa nebude musieť učiť žiad-

ne náročné a zložité pohyby. Práve naopak – nenásilnou 

a prirodzenou formou sa bude dať postupne pracovať na 

osobnej kondícii – a zároveň na spaľovaní prebytočných 

kalórií. Aj preto je spinning považovaný za ideálny pro-

striedok na chudnutie, pretože napr. pri jednej trištvrte-

hodinovej lekcii dochádza k priemernému spáleniu až 

600 kcal, čo je 12-násobne viac ako napr. pri aerobiku. 

Cvičiaci si zároveň nezaťažuje kĺby, ale naopak, tvaruje 

a spevňuje si postavu.

Myseľ a telo
Spinning využíva fenomenálne spojenie „mind-bo-

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

šenému účinku a zaujímavosti samotného tréningové-

ho procesu, na rozdiel od bežného drilu. Telo sa 

tak zákonite stáva nástrojom toho, čo povie hla-

va, myseľ. Aj na základe toho – pokiaľ cvičiaci 

bude mať k tréningom odpor a nechuť, nik-

dy sa nezlepší a nedosiahne daný cieľ. Pre-

tože bez akejkoľvek vôle dokázať vytýčený 

cieľ sa k nemu ani len nepriblíži.

Čo na tréning
Spinning je zaujímavý aj svojou nenároč-

nosťou na výbavu. Cvičiacemu postačí, keď si 

so sebou zoberie športové 

oblečenie zo savého materiá-

lu (najlepšie cyklistické šortky), 

športovú obuv s pevnou podráž-

kou (možno i cyklistickú s SPD), 

fľašu na liter nápoja (napr. ionto-

vého) a malý uterák. Pokročilej-

ší aktéri využívajú pri cvičení aj 

cyklistické nohavice s mäkkým se-

dom, cyklistické tretry a špeciál-

ne hodinky ukazujúce frekvenciu 

tepu. Nepraktické sú dlhé šnúr-

ky na topánkach, ktoré by sa po-

čas jazdy mohli zasekávať do pe-

dálov. Cyklistické rukavice nie sú 

pri spinningu nevyhnutné, preto-

že tlak na riadidlá je tu spravidla 

nižší. 

(Pokračovanie nabudúce)
Text: Peter Škorňa; Foto: www.getthelabel.com, 

rushfitnesskolkata.files.wordpress.com,

sweat.burnthis.com, www.topspinning.cz,

www.augustearoma.it, thepilatesbody.org,
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Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné 
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné 
oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu 
kontaktu pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu. Tá sa v nich skrýva 
už po stáročia. Jednou z takých lokalít, ktorá dýcha bohatou 
históriou a krásnou prírodou, je aj región Horného, či niekedy 
označovaný aj ako Severného Považia...

46 

Považie
O arujúce

4. as

UDIA A ŠTÝL
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Z
 Bytče sa vydávame severnejšie - do Budatína, kde sa 

obkolesený rodinnou zástavbou, zámockým parkom 

a sútokom riek Váh a Kysuca nachádza Budatínsky 

zámok. Ten bol síce kedysi hradom, prestavbami po-

stupom storočí nadobudol súčasnú zámockú podo-

bu. V zámku, ktorý za posledné desaťročie prešiel výraznou re-

konštrukciou, je umiestnená časť zbierky Považského múzea. Za 

návštevu - okrem veže, zámockej kaplnky či vynoveného interiéru 

zámku - stojí aj oddych v nádhernom zrekonštruovanom zámoc-

kom parku.

Cestou zo zámku sa na okamih zastavujeme pred trojtonovou, 

strach vyvolávajúcou sochou J. M. Hurbana za takmer milión eur, 

ktorý pred betónovým dvojkrížom na betónovom trojvrší, symbo-

lizujúcim Tatru, Matru a Fatru pevne - ako kočovný hunský bo-

jovník - sediac hrdo na koni, s fi čúrskymi fúzami a s beťárskym 

klobúčikom na hlave, v jazdeckej zbroji tasí v pevne zovretej ruke 

ostrú šabľu, pripravený kedykoľvek oddeliť nepriateľom nášho ho-

lubičieho národa hlavu od tela. Národne pookriati sa - cez Lietav-

skú Lúčku presúvame autom až do Lietavskej Svinnej, ktorá sa 

pre nás stala východiskovým bodom na ruiny majestátneho Lie-

tavského hradu…

Hrad Lietava
Pešia cesta na pomerne zachovalé ruiny stredovekého hradu, 

nachádzajúce sa na skalnom ostrohu vrchu Cibuľník v Súľov-

ských vrchoch, nie je nijako komplikovaná. Po príchode na nádvo-

rie hradu stretávame nadšencov z občianskeho združenia, ktoré 

má hrad vo vlastníctve už takmer desaťročie, a tí pomaly a dô-

sledne - kameň po kameni „oživujú“ kedysi zašlú slávu jedného 

z najväčších a najimpozantnejších stredovekých hradov na území 

Slovenska. Nie bezdôvodne - Lietavský hrad bol americkým Sve-

tovým pamiatkovým fondom v roku 2009 zapísaný na zoznam 

najohrozenejších pamiatok na svete. Od jedného z dobrovoľných 

reštaurátorov hradu sa dozvedáme, že pri svojej práci si potrpia na 

to, aby nerobili socialistické dobudovávanie kamenného skvostu 

z konca 13. storočia, rozloženom na ploche približne 1,5 ha, ako sa 

to stalo na hrade Strečno.

Z kamenných ruín hradu, ktorý v minulosti slúžil ako vojenská 

pevnosť, odolával nájazdom Turkov a v ktorom sa narodil aj hlav-

ný župan Oravy a palatín Uhorska - Juraj Thurzo, sa zachovali via-

ceré ucelené celky, ako napr. otvory okien, 

architektonické detaily, kamenné profi lo-

vané konzoly bývalého arkiera, oblúčikové 

atiky, či delové a kľúčové strieľne. V býva-

lej kaplnke vidieť nábehy kamenných go-

tických rebier a na niektorých múroch zvy-

šky omietok. Zachovali sa aj hradné múry, 

hranolová veža, obytné budovy, hradné 

brány. Fascinujúci je aj samotným výhľa-

dom z hradu na široké okolie - na vzdiale-

né Súľovské skaly, hrebeň Lúčanskej Malej 

Fatry a Kľak. Emočne nasýtení pokračuje-

me po chvíli oddychu cez Žilinu smerom 

na východ - na hrad Strečno…

Tam okolo Strečna…
Málokto si dnes uvedomuje, že Ján Kol-

lár nebol len básnik, historik, fi lológ, ar-

cheológ, ideológ všeslovanskej vzájomnos-

ti, ale aj celkom slušný prognostik prelomu 

Hrad Lietava

Zachovalé múry hradu Lietava
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osemnásteho a devätnásteho storočia. Vo svojom diele „Národnie 

spievanky 1 – Piesne a zlomky z mytologického ohľadu pamätné“ 

nám zanechal pomerne jasný odkaz: „Tam okolo Strečna /ces-

ta nebezpečná, /pod zámkom sa skryly / v bielych plachtách víly 

/… Koho raz pochytia, / tak ho dlho vrtia, / až pokiaľ v ich hrsti / 

dušu nevypustí…“ Dnes, keď pod hradným bralom, na ktorom sa 

hrdo vypína takmer nanovo vystavaný hrad, je na frekventovanej 

a skalami ohrozovanej medzinárodnej ceste prvej triedy medzi Ži-

linou a Martinom I/18, obmedzená premávka, pretože prebieha 

odstraňovanie nebezpečných častí rozpadajúceho hradného brala 

a sanácie skál - dostávajú Kollárove verše úplne iný, až neprirodze-

ne reálne varovný rozmer. Videl a predvídal Ján Kollár vo vílach 

v bielych plachtách členov rýchlej záchrannej zdravotnej služby 

v bielych plášťoch, poskytujúcich prvú pomoc, alebo nejaké iné, 

hroziace smrteľné nebezpečenstvo? Alebo „v tanci a vrtení - až 

pokým dušu nevypustí“ videl členov dopravnej polície, ktorí na-

miesto pomoci a ochrany rozdávajú pokuty za nedovolenú rých-

losť a predbiehanie? Žiaľ, to sa dnes už od neho nedozvieme…

Každopádne pre istotu tesne pred inkriminovaným bralom od-

bočíme na parkovisko, z ktorého sa po pár minútach pešej chôdze 

do kopca dostávame pred hlavnú hradnú bránu. Tá je prvým va-

rovným mementom a demonštráciou toho, ako sa dá takmer roz-

padnutý stredoveký hrad nanovo - pomocou malty, betónu, roxo-

ru a veľkých eurookien „dostať do kondície“. Našťastie, napriek 

tomu, že toto dvadsaťročné budovateľské veľdielo mnohí histori-

ci a pamiatkari, nezaťažení betonárskou loby, považujú za nechut-

ný paškvil, hrad Strečno, ktorého história siaha do 14. storočia, 

patrí medzi najnavštevovanejšie hrady na Slovensku. Vďačí tomu 

predovšetkým svojej skvelej polohe - vypína sa na 103 m vyso-

kom rozpadajúcom sa kamennom brale nad riekou Váh - vďaka 

čomu je viditeľný už z diaľky. Na hrade bola úplne zrekonštruova-

ná hlavná brána, hlavná veža, južný palác, severný palác a kapln-

ka. Pomerne viditeľne bola novodobými budovateľmi dostavaná 

severná veža a predbránie, čiastočne východný palác, parkánová 

hradba a delové opevnenie. Cenu „bezbrehého vkusu a dekadent-

nej kreativity“ si zaslúžia severný palác - zastropený monolitickou 

železobetónovou doskou, či novovybudované ploché strechy na 

severnom paláci a kaplnke - zrejme umelecky inšpirované plochý-

mi strechami panelákov. Dostavba je miestami tak našsky a šlen-

driánsky urobená, že napr. v miestnosti, kde je situovaná expo-

zícia stredovekej kuchyne, vidieť na kamenných stenách zvyšky 

uschnutého betónu, stekajúceho z budovateľmi vybetónované-

ho monolitického železobetónového stropu. V tomto bode for-

tieľu autorovi rekonštrukcie hradu konkuruje už azda len nedáv-

ne „reštaurovanie“ 120-ročnej fresky so zobrazením Ježiša Krista 

od maliara Eliasa Garcia Martineza v španielskom kostole neďa-

leko Zaragozy, iniciatívnou, vyše 80-ročnou dôchodkyňou - Ceci-

liou Garcia.

Pomerne nevkusne - a opäť tak našsky pôsobia aj osadené nové 

veľké eurookná, pri ktorých si nedali novodobí budovatelia hradu 

ani tú námahu, aby za lacný peniaz kúpili v Poľsku na trhu plas-

tovú samolepiacu imitáciu sklenenej vitráže a nalepili ju na ne. 

Prispeli by tak k tomu, aby sklenené okná pripomínali skôr okná 

stredovekého hradu, než tie - na pár kilometrov vzdialenom žilin-

skom sídlisku Vlčince…

365-ročné čudo
A aby sme nezabudli - práve v kaplnke na hrade Strečno bola 

v roku 1644 pochovaná Bosnyák Zsófi a, uhorská šľachtičná, po 

smrti jednoduchým a zbedačeným ľudom pre svoje dobré srdce 

Hrad Strečno

Zámok Budatín
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uctievaná ako svätica, aj keď k jej ofi ciálnej ka-

nonizácii doposiaľ nedošlo. V roku 1729 pre-

niesli slávnostne jej ostatky do kostola v Teplič-

ke nad Váhom, kde boli zázračne neporušené 

uchovávané až do nedávnej súčasnosti. Hovo-

rí sa, že každé čudo trvá tri dni. Zázračne ne-

porušené ostatky uhorskej šľachtičnej držali po 

jej smrti o čosi dlhšie - presne 365 rokov. Mož-

no náhodou, možno zo srandy a možno len 

symbolicky ju práve na deň bláznov - 1. aprí-

la 2009 - spálil a zničil psychicky narušený Ži-

linčan…

Proti prúdu…
Hoci sa v jednej ľudovej odrhovačke spie-

va: „Z tej doliny na tú preložím si latu, Predsa 

si len zájdem k švárnemu dievčaťu…“, v Streč-

ne vyriešili presun z dediny pod hradom na 

druhý breh - do Nezbudskej Lúčky originálnej-

šie - pomocou 23 metrov dlhej kompy. Zmes-

tí sa na ňu až osem motorových vozidiel. Jej 

zaujímavosťou je nielen to, že na Váhu bola 

v prevádzke už v roku 1923, ale aj princíp jej 

činnosti. Ten vychádza z fyzikálnych záko-

nov, keď ju poháňa tlak vody na kýl prievozu. 

Kompa sa natočí proti lanu do určitého stup-

ňa. Keď sa postaví proti prúdu, príroda si spra-

ví svoje - prúd vody tlačí prievoz, a ten sa po-

hybuje tým smerom, kde ho prievozníci 

natočia.

Finále - Starhrad
Kompu a nezbudský 

breh sme nespomínali 

náhodou. Práve z neho 

sa popri Váhu približne po 4 kilometroch 

a vyše 100-metrovom prevýšení dostávame na 

Starhrad, resp. niekde nazývaný aj Starý hrad, 

nachádzajúci sa na ľavom brehu rieky Váh. 

A hoci z kedysi strážneho stredovekého hra-

du sa dnes zachovali len ruiny - časti hradných 

múrov, veža, zvyšky paláca, základy hospodár-

skych budov a otvory okien a vstupov, hrad je 

zaujímavý aj ako miesto atraktívneho výhľadu 

na prekrásny Domašinský meander v prielo-

me Váhu. Práve v ňom je v letných mesiacoch 

možné absolvovať turisticky vyhľadávanú plav-

bu plťou - popri povesťami opradených skal-

ných bralách Margita a Besná, Starhrad a po-

stupne sa rozpadajúce bralo so Strečnianskym 

hradom… 

Text: Peter Škorňa; 

Foto: Simona 

Plesecká, To-

máš Hudcovič, 

Peter Škorňa

Trasa
BYTČA - BUDATÍN - LIETAVSKÁ SVINNÁ - 

ŽILINA - STREČNO - NEZBUDSKÁ LÚČKA 

- ŽILINA - BRATISLAVA

Zámok Budatín
GPS: N49°14‘10‘‘ E18°44‘3‘‘

Hrad Lietava
GPS: N49°9‘39‘‘ E18°41‘6‘‘

Hrad N49°11‘13‘‘ E18°51‘47‘‘

Starhrad N49°11‘13‘‘ E18°51‘47‘‘

POVAŽIE – 3. časť

Hrad Strečno

p p p

í prievoz, a ten sa po-

de ho prievozníci

d

- ŽILINA - BRATISLAVA

Hrad Strečno

BRATISLAVA

BUDATÍNSKY ZÁMOK
ŽILINA

HRAD STREČNO

LIETAVSKÁ SVINNÁ  BABKOV

BYTČA

Starhrad
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V
enujme sa červeným vínam a otázke, aké - 
z hľadiska kvality - sú lepšie: suché, polo-
sladké alebo sladké červené vína a prečo?

- Každé kvalitné víno bez rozdielu farby sa 

vyrába z hrozna. Rast viniča ovplyvňuje viace-

ro faktorov. Najzásadnejšími sú klimatické podmienky, pôda 

a ľudský vplyv. Ak tieto tri faktory súvisia s tradíciou, preja-

vom ročníka, oblasti a apelácie, môžu byť kvalitné aj červené 

sladšie a sladké. Ak však vplyv ľudskej činnosti na charakter 

vína nerešpektuje tieto faktory, zostanú sladšie vína len chut-

né, ale nie kvalitné. Najkvalitnejšie a najlepšie červené vína 

však boli a zostanú suché, aj s ohľadom na ich stabilitu, vy-

zrievanie a gastronomický potenciál.

Obstoja slovenské červené vína v porovnaní so zahranič-
nými? Zaujíma nás aj to, ktoré červené vína, od ktorých 
slovenských vinárov, by ste zaradili medzi vaše najobľú-
benejšie a prečo…

- Slovenská produkcia dosahuje 0,13 % svetovej (zdroj Wine In-

stitute 2014), preto každé porovnanie so svetom vyznie „zvlášt-

ne“. Dôležité je, s akými červenými vínami budeme tie naše 

porovnávať. Ak teda naše červené porovnávame s vínami zo se-

V uplynulej časti nám Rastislav 
Šuták, špičkový profesionálny 
someliér spoločnosti Corner & Co.,
donedávna pôsobiaci v bratislavskom 
hoteli Kempinski, vysvetlil, aké sú zásady okolo podávania, 
uskladňovania a pitia šumivých vín. Tentoraz upriamime 
pozornosť na vína červené...

UDIA A ŠTÝL
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verného vinohradníc-

keho pásma, tak si vôbec 

nevedú zle. Naopak, sú 

skvelé. Samozrejme, 

do okamihu, ak 

z nich chceme mať 

ťažké a husté vína 

k argentínskej svieč-

kovici. Naše červené by 

mali mať plnohodnot-

ný prejav oblasti, z kto-

rej pochádzajú, dostatok 

ovocného charakteru, s hra-

vou kyselinkou a so zdravými 

tanínmi. Vyzrievanie v dreve-

ných sudoch zvládnu s úspe-

chom len tie najlepšie. Žiaľ, nie 

je ich veľa aj vďaka nedočkavos-

ti konzumentov a výrobcov. Para-

doxne veľa pekných červených 

vín pochádza z náročnejších roč-

níkov 2007, 2010, 2012, 2014. 

Medzi najobľúbenejších vino-

hradníkov a vinárov radím: nadča-

sové vína Regendovcov - Fundus Regius 

z Priekopy v Sobranskom rajóne. Nové 

„hnutie teroristov“ z Tekova – Svetík, mar-

vla TINDO, Pivnica Čajkov atď. Obdi-

vujem rizlingy Igora Rarigu z Mod-

ry a Mira Petrecha zo Château Béla. 

Fandím Fedorovi Malíkovi ml. v lo-

gickom prepojení lokality a jeho vín 

bez zbytočných príkras. Obdivujem Še-

bovcov v Karpatskej Perle, ako aj Macíkovcov v To-

kaj Macik Winery s ich moderným prístupom. Po-

dobne ako Natural Domin & Kušický z Veľkého 

Krtíša, ktorí napĺňajú svoje predstavy z vlastných vi-

nohradov ohľaduplných voči okoliu.

Ktoré lokality a značky produkujúce červené víno vo 
svete sú jedinečné a čím?

- Vo svete sa vyrobí ročne 275 mil. hektolitrov vína. Také Slo-

vinsko má približne o 5 000 ha väčšiu plochu viníc, ale pestova-

teľov hrozna až 15 000! Páčia sa mi vína z pestovateľských ob-

lastí, nie z industriálnych. Najlepšie vína sveta sa vyrábajú stále 

vo Francúzsku. Väčšina týchto vín potrebuje gastronómiu a čas, 

možno aj preto sú viac pravdivé ako virtuálne. Konkrétne Ban-

dol s jeho fenomenálnym Mourvedre. Burgundsko a jeho deli-

kátny a rafi novaný Pinot Noir. Bordeaux za Cabernety a Merlot. 

Mimo Francúzska zostávajú v srdci Slovinsko, Severné Talian-

sko a Morava.

Predsa len, buďme ešte konkrétnejší - ktoré krajiny, re-
gióny a značky sú najznámejšími výrobcami najkvalit-
nejších červených vín?

- Najznámejšími sú: Francúzsko – Bordeaux, Burgundsko, 

Rhôna, Languedoc – Roussillon, Taliansko – Toskánsko, Pie-

monte, Sicília, Apúlia, Španielsko – Rioja, Ribera del Due-

ro, Portugalsko – Alentejo, Dao, Douro, Austrália – Barossa, 

Coonawarra, Viktória, Západná Austrália, USA – Kalifornia, 

Oregon, Washington State, Juhoafrická republika – Stellen-

bosch, Paarl, Argentína – Mendoza, Čile – Central Valley 

a Nový Zéland – Marlborough (Central Otago).

Pri akých teplotách odporúčate skladovať červené víno 
a v akej polohe? Postojačky, vodorovne, nahnuto, otvo-
rom smerom hore alebo dole?

- Vodorovne, v rozpätí 14 – 16 °C.

V porovnaní s bielymi a ružovými vínami, akej miere ob-
ľuby, a v akých častiach Slovenska či sveta, sa teší čer-
vené víno?

- Červené víno sa vo svete pije vždy a všade bez ohľadu na 

ročné obdobie. Z jednoduchého dôvodu, podáva sa k jedlu. 

Na Slovensku počas leta takmer mizne, čo je škoda. Červené 

víno sa podáva pri teplote od 14 °C do 18 °C, v závislosti od 

štýlu. Takže vždy vychladené oproti vonkajšej teplote.

Aké zásady platia pri pití a skladovaní červené-
ho vína, ako aj to, z akých pohárov sa pije, to sa 
dočítate v nasledujúcom vydaní magazínu Hviezdy 
ciest…
Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek
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„Tekuté zlato“ 
Tibavy

Severovýchodne od naposledy predstavenej Tokajskej 
oblasti, v regióne Zemplína  sa nachádza ďalšie známe 

slovenské vinárstvo - Pivnica Tibava. Jeho vinohrady patria 
do Východoslovenskej vinohradníckej oblasti - konkrétne 

do sobranského vinohradníckeho rajónu...

52 

UDIA A ŠTÝL

vino tibava.indd   52vino tibava.indd   52 8. 12. 2016   15:26:228. 12. 2016   15:26:22



 53

T
ibavské vinohrady sú umiestnené na južných 

svahoch najvýchodnejšie položeného vulkanic-

kého pohoria Vihorlat - v tesnej blízkosti hra-

níc s Ukrajinou. Jeho andezitové podložie, vyso-

ký počet slnečných dní v roku a mierne podnebie 

Východoslovenskej nížiny, sa stali vhodnými faktormi pesto-

vania viniča v tomto regióne už pred 600 rokmi. V 60. rokoch 

minulého storočia tu bol vybudovaný vinohradnícko-vinár-

sky závod na pestovanie a spracovanie hrozna, ktorého špeci-

fi kom bolo, že produkoval akostné odrodové vína. Tie sa totiž 

v tom čase na Slovensku bežne nevyrábali. Na tradíciu pô-

vodného závodu a vinárstva v Tibave tak po rokoch „temna“ 

a úpadku s odhodlaním nadviazal od roku 1999 majiteľ spo-

ločnosti Pivnica Tibava, pán Kamil Červenka. Práve vďaka 

nemu sa stalo Tibavské vinárstvo najväčším „hráčom“ v sob-

ranskom vinohradníckom rajóne. „Za posledných šestnásť ro-

kov sa spoločnosť Pivnica Tibava zamerala na obhospodarova-

nie pôvodných viníc, ako aj na výsadbu nových viníc a najmä 

na modernizáciu našej vinohradníckej techniky. Dnes pestuje-

me a ošetrujeme hrozno na takmer 200 ha v lokalitách Tibava 

a Vyšné Nemecké,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka spoločnos-

ti Monika Bunčáková a dodáva, že väčšina viníc je zaradená do 

systému integrovanej produkcie hrozna. V roku 2004 sa spo-

ločnosť presunula z Tibavy do neďalekých Sobraniec, ktoré 

poskytovali lepšie logistické, dopravné a priestorové zázemie 

na modernú a funkčnú prevádzku, v ktorej sa pomocou naj-

modernejších technológií hrozno spracováva, vyrába a skladu-

je víno. Ako vysvetlila výkonná riaditeľka: „Dnes v našich zre-

konštruovaných priestoroch v Sobranciach skladujeme takmer 

celú kapacitu vína v moderných nerezových tankoch, aj keď 

je pravda, že pre časť červených vín sme nedávno zakúpili aj 

nové drevené sudy. Z nevyužitých priestorov v areáli prevádz-

ky sme vytvorili reprezentačný priestor, v ktorom v blízkej bu-

dúcnosti plánujeme organizovať rôzne podujatia spojené s vi-

nárskou tematikou.“

Rozvoj a rast
Ako nám vysvetľuje Monika Bunčáková, vďaka nadšeniu 

majiteľa, výraznému fi nančnému investovaniu do novej výsad-

by a technologického zázemia, či rozšíreniu produktových ra-

dov vín a diverzifi kácii ich predaja a umiestňovania na trhu, 

sa dnes tibavské víno predáva nielen v sobranskom regióne, 

či v Košiciach, ale na celom území Slovenska. „Kedysi patri-

lo pôvodnému vinárstvu viac viníc. Tie však boli značne zane-

dbané, nevyužívané a vo veľmi zlej kondícii. Časť z nich sa po-

stupne zmenila na ornú pôdu. V súčasnosti obhospodarujeme 

približne 200 ha viníc, z ktorých je rodiacich viac ako 120 ha. 

Zvyšné sú buď mladé, ešte nerodiace, alebo určené na rekul-

tiváciu s následnou opätovnou výsadbou.“ Súčasná kapacita 

a objem vína, pohybujúci sa v rozsahu 1 až 1,2 milióna litrov 

ročne, svedčí o tom, že Pivnica Tibava sa tvrdou a systematic-

kou prácou dostala medzi najväčších výrobcov vína na Sloven-

sku. „Momentálne zamestnávame približne tridsať stabilných 

zamestnancov, avšak počas sezóny sú to až desiatky ďalších - 
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sezónnych pra-

covníkov. V roku 2007 sa naša 

spoločnosť rozhodla vo výraznej miere investovať do techni-

ky, slúžiacej na obhospodarovanie viníc, resp. pri výrobe vína. 

Vďaka modernizácii sme tak zefektívnili chod spoločnosti 

a optimalizovali aj kapacitu pracovnej sily.“

Tibavské klenoty
Vína z Tibavy sú aj vďaka minerálom, obsiahnutým v pôd-

nom ložisku hutné, s výraznou arómou a zapamätateľnou 

chuťou. Z hľadiska odrodovej skladby si prím medzi bielymi 

vínami udržujú Tramín červený, Veltlínske zelené, Rizling 

rýnsky, Rulandské biele, Müller Thurgau, Rizling vlašský, 

ale aj Chardonnay, Moravský muškát, Pálava, Devín, Sauvig-

non či Rulandské sivé. Modrým odrodám kraľuje Frankov-

ka modrá. Okrem nej sú ďalšími modrými odrodami Caber-

net Sauvignon, Zweigeltrebe, Rulandské modré, Alibernet, 

Svätovavrinecké a Neronet. „Náš sortiment tvorí okolo päťde-

siat druhov vín zaradených v rôznych kategóriách, resp. kva-

litatívnych radoch - vrátane vín s prívlastkom či exkluzívnych 

vín. V rámci nich prevažujú biele, čo je dané aj klimatickými 

podmienkami,“ vysvetľuje Monika Bunčáková 

a na našu otázku, či okrem Slovenska vyvá-

žajú svoje vína aj do zahraničia, pozname-

nala, že určitý objem dodali do Číny, Čes-

ka a do Poľska, avšak ich zámerom je čo 

najlepšie pokryť možnosti umiestnenia svo-

jich vín na Slovensku. A ktoré víno je srd-

covou záležitosťou výkonnej riaditeľky? 

„V Tibave je pre mňa absolútnou špičkou 

aromatický Tramín červený - čo dokumen-

tujú aj ocenenia, ktoré zbiera dlhoročne po 

viacerých renomovaných súťažiach. Jeho 

výnimočnosť je daná klimatickými pod-

mienkami, ako aj zložením pôdy. Má ro-

bustný charakter, zlatisto-medové zafar-

benie a plnú elegantnú chuť. Nedám však 

dopustiť ani na našu Pálavu, Savignon a z červených 

na tibavskú Frankovku, Neronet a Alibernet.“

Farebná delikatesa
V Tibave sa snažia držať krok s dobou a najmä s konkuren-

ciou, vďaka čomu sa popri skvalitňovaní produkcie vín snažia 

svoju ponuku spestriť aj zaujímavými a na prvý pohľad atraktív-

nymi novinkami. Medzi ne bude dozaista patriť aj ich Veltlínske 

zelené - oranžové víno, ktoré, ako nám prezradila výkonná riadi-

teľka spoločnosti Pivnica Tibava „momentálne dozrieva vo fľa-

šiach. Ide o víno z ročníka 2015. Na rozdiel od ružového vína sa 

medzi verejnosťou menej známe víno vyrába z bieleho hrozna 

technológiou, ktorá sa používa pri výrobe červených vín. Oran-

žové vína sú známe a populárne napr. v Slovinsku a na rozdiel 

od ružového vína, ktoré obľubujú najmä dámy, má oranžové 

špecifi ckejšiu chuť, určené je skôr pre mužov a do chladnejšieho 

počasia. Určite to nie je letné ľahké víno.“ Ako dodala Monika 

Bunčáková na záver, edícia oranžového vína bude počtom fl iaš 

výrazne limitovaná, viac informácií o nej a o spôsobe jej získania 

nájdu milovníci vína na webovej stránke spoločnosti Pivnica Ti-

bava, s. r. o.: www.tibava.sk. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Ludo FŐldy
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www.mercedes-benz.sk/benefity

Benefity Triedy V
Objavte novú dimenziu všestrannosti a komfortu

Havarijné a povinné zmluvné 
poistenie na 3 roky od spoločnosti
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Možnosť predĺženia záruky 
až na 6 rokov

Mobilo – záruka mobility

24-hodinová 
pohotovostná služba

Značkové financovanie

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

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

Z dispečera košického ČSAD DZ – 1003 sa stal podnikateľom. O tom, 
že úspešným, svedčí aj skutočnosť, že dopravná a logistická firma, 

ktorej je väčšinovým spolumajiteľom, pôsobí na trhu stabilne už dve 
desaťročia. Generálny riaditeľ, spolumajiteľ UND - 03 akciová 

spoločnosť Košice a čerstvý šesťdesiatnik Juraj Pavlík...
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Č
o bolo pre vás impulzom, že ste sa rozhodli 
podnikať v autodoprave?

- Do podnikania som „prestúpil“ z jedného zo 

závodov bývalého ČSAD. V ňom som robil dis-

pečera. Bol to pomerne veľký kolos s vyše 267 ná-

kladnými vozidlami, 200 autobusmi a takmer 900 zamestnan-

cami. A aj keď začiatkom 90. rokov minulého storočia nastal 

postupný proces transformácie podniku, stále sme sa nachádzali 

v akejsi neistote z nekonečného procesu privatizácie. Je pravda, 

že už vtedy sme začali diverzifi kovať jednotlivé aktivity, ale do ži-

votaschopnej podoby sa to podarilo posunúť a realizovať až po 

tom, ako som s kolegami pred dvadsiatimi rokmi - prvého januá-

ra 1996 založili spoločnosť UND-03 akciová spoločnosť Košice.

Čo označenie UND-03 znamená? Predsa len - ide o trochu 
netypický názov firmy…

- Univerzálna nákladná doprava. Číslo 03 sme do názvu za-

komponovali ako reminiscenciu na náš bývalý závod, ktorý mal 

označenie 1003 a ľudia v tejto brandži náš závod volali 03. A tak 

sme to nechali ako symbol pre tých, ktorí poznali našu prácu 

a prístup k zákazníkom. A tiež - fi rmu sme rozbiehali traja plus 

jeden kamaráti, ktorí sme z princípu neznášali minulý totalit-

ný režim, a aj pri jeho zmene sme boli dosť aktívni, a tak to čís-

lo znamená pre nás troch plus jeden, ktorí sme spolu doposiaľ 

vo fi rme - aj takúto vnútornú symboliku. Veď viete, aj Dumasovi 

traja mušketieri boli štyria.

Oproti minulým časom sa zmenila nielen majiteľská štruk-
túra, či počet zamestnancov, ale aj činnosť. Do akej miery?

- V súčasnosti v našej akciovej spoločnosti, v ktorej má mino-

ritný podiel aj zamestnanecká spoločnosť, zamestnávame približ-

ne 140 zamestnancov. Samozrejme, že sme postupne diverzifi ko-

vali aj naše aktivity, pretože len z dopravy sypkých materiálov by 

sme neprežili. Tak sme postupne expanzívne a pomerne úspeš-

ne rozbehli aj obchodnú činnosť so sypkými materiálmi, kde 

sme sa sústredili na podnikanie s našimi maďarskými partner-

mi. Neskôr sme sa presunuli na Slovensko, kde dnes vlastníme 

dva dobývacie priestory s ťažbou štrkopieskov s celkovou rozlo-

hou viac ako 300 ha. 

Vždy som sa totiž 

snažil nebyť závislý 

len od jednej činnos-

ti a obchodného part-

nera, ale naopak, mo-

jou fi lozofi ou je nejsť 

nikdy nad 20 % závis-

losti od jedného part-

nera. Aj preto o. i. 

robíme aj výrobu štr-

kov, cca 200 000 t roč-

ne, ktoré používame 

do našej výroby be-

tónov (cca 80 000 – 

100 000 m3 ročne), 

a aj fi nálny transport 

betónu realizujeme 

svojimi autami. Záro-

veň disponujeme be-

tónpumpami a be-

tónmixami. Za tých 

dvadsať rokov sme 

si vybudovali dobré 

meno a renomé, čoho 

výsledkom je aj fakt, 

že v roku 2004 sme 

s nadnárodnou spo-

ločnosťou BAUHOL-

DING AG - STRA-

BAG založili spoločnú fi rmu UND – FRISCHBETON a od 

roku 2009 prevádzkujeme aj záručný a pozáručný servis náklad-

ných vozidiel značky Mercedes-Benz.

Spomenuli ste striebornú hviezdu. Koľko týchto vozidiel 
a aké typy tvoria váš vozový park?

- Kedysi sme disponovali vozidlami LIAZ, Tatra, Volvo, Re-

nault a aj Scaniou. Prvý Mercedes sme si kúpili niekedy okolo 
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roku 2002 alebo 2003. Momentálne disponujeme 78 vozidlami 

značky Mercedes-Benz, z ktorých sú zastúpené ešte aj Axory, ale 

najmä Actrosy emisnej triedy EURO 5-6. Naše vozidlá sa snaží-

me obmieňať v šesť- až osemročných intervaloch.

Čo rozhodlo, že ste si zvolili značku Mercedes-Benz ako 
vlajkovú loď vášho vozového parku?

- Poviem to na rovinu a otvorene - prístup pána inžiniera Pet-

ra Ondriáša. Je samozrejmé, že sme si - ako aj všetci dopravco-

via pri výbere vozidiel porovnávali výšku spotreby, spoľahlivosť 

a bezpečnosť vozidiel. Tú však majú viacerí výrobcovia približ-

ne rovnakú. Aj keď musím uznať, že Actros je medzi nimi pred-

sa len výnimkou - zvlášť najnovší typ, ktorý je na mňa až príliš 

dokonalý a komfortne luxusný. Pán Ondriáš však pri našom ro-

kovaní preukázal čosi navyše - ľudský prístup, záujem vozidlo 

nielen predať, ale v prvom rade zabezpečiť, aby sme boli čo naj-

spokojnejší a najkomfortnejší pri jeho až polročnom pred-

predajnom testovaní. To, ako sa vtedy zachoval, a tiež aj akú 

úlohu zohral pri rozhodnutí, že budeme zabezpečovať pre ná-

kladné Mercedesy aj autorizovaný servis. Tu musím oceniť a vy-

zdvihnúť aj veľmi ústretový prístup pána Glatza. Aj vďaka nim 

sme sa nakoniec rozhodli investovať pomerne veľké objemy fi -

nancií do vytvorenia a modernizácie servisného priestoru a tech-

nického vybavenia tak, aby sme spĺňali všetky parametre a štan-

dardy, požadované značkou Mercedes-Benz. Výsledky dnes - po 

rokoch - hovoria jasnou rečou: dosahujeme najväčší nárast inde-

xu medzi servismi značky Mercedes-Benz na Slovensku. V roku 

2013 sme boli na základe výsledkov zákazníckeho priesku-

mu CSI agentúry GFK dokonca vyhodnotení za najlepší servis 

v rámci Slovenska, pričom aj v nasledujúcich rokoch sa pohybu-

jeme na popredných priečkach. Aj preto som presvedčený, že 

v súčasnosti rozhodnutie - dať našej fi rme servis a urobiť si fl otilu 

z vozidiel - neľutuje ani jeden z nás.

Využívate vozidlá len v rámci Slovenska, alebo jazdíte aj 
v zahraničí?

- S plachtovými súpravami jazdíme v krajinách Európskej 

únie, akými sú Nemecko, Francúzsko a Benelux. Sklápacie 

súpravy vyťažujeme v rámci stredoeurópskeho regiónu, čo je 

v mojom vnímaní Maďarsko, Rumunsko, Česká republika, Ra-

kúsko, Poľsko, Chorvátsko, Srbsko, Grécko, Slovinsko, ba aj Ne-

mecko a Francúzsko.

 

Hovorí sa, že jablko nepadá ďaleko od stromu. Platí to aj 
v prípade vášho syna?

- Syn tu pracuje ako vedúci strediska špeciálne stroje (betón-

pumpy, mixy, nakladače, rýpadlá…). Je dopravák, má vyštudova-

nú vysokú školu banícku, takže má najlepšie predpoklady na to, 

aby naša spoločnosť bola úspešná aj v budúcnosti. 

Text a foto: Peter Škorňa

Momentálne disponujeme 
78 vozidlami zna ky 

Mercedes-Benz, z ktorých 
sú zastúpené ešte aj Axory, 

ale najmä Actrosy. 
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Obrazový námet je ilustračný.

Nasadnite a vyrazte
0,01 € /km - údržba a opotrebiteľné diely
0,00 € /km - záruka na celé vozidlo

Platí pre obmedzený počet skladových vozidiel do 31. 12. 2016.

od 966 € / mesiac
Mercedes-Benz Actros 
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Ak 
ste niekedy kupovali diamant, či 

už investičný, alebo do šperku, tak 

viete, že vôbec nejde o jednodu-

ché rozhodnutie. Museli ste sa to-

tiž spoľahnúť na obchodníka a ve-

riť informáciám, ktoré vám poskytol. A možno ste sa práve 

preto rozhodli investíciu do diamantu odložiť na neurčito. 

Keď však dnes dostanete ponuku na kúpu diamantu, môže-

te si ju pokojne overiť a zistiť, či bude vaša investícia výhod-

ná. Kľúčom je členstvo predstaviteľov Diamantieru na naj-

staršej diamantovej burze v Antverpách.

Ak plánujete kúpu diamantu, alebo len chcete zistiť hodno-

tu drahého kameňa, ktorý vlastníte, je to jednoduché. Na 

stránke www.diamantier.sk zadáte parametre z certifi kátu 

a svoje kontaktné údaje. Ostatné je na znalcoch diamantov, 

ktorí na burze vyhľadajú podobné drahé kamene, a v krát-

kom čase vás budú informovať o aktuálnej ponuke. Takto 

rýchlo zistíte, či sa chystáte spraviť dobré rozhodnutie, ale-

bo chybu, ktorá vás bude ešte dlho mrzieť.

Certifi kovaní odborníci na drahé kamene poskytujú tieto 

služby zadarmo. Môže to znieť pochybne, hlavne v dnešnej 

dobe, ale pre špecialistov z projektu Diamantier je to bež-

ná realita. Záujemcom bezplatne overujú ceny akýchkoľvek 

diamantov. Poviete si, nič nie je zadarmo. Poctivý obchod-

ník však zvyšovaním transparentnosti trhu získava značnú 

výhodu. Jasné pravidlá sú totiž najväčším plusom pre tých, 

ktorí hrajú fér.

„Snažíme sa robiť osvetu a vzdelávať ľudí. Za tie roky, čo sa 

venujeme znaleckej činnosti, sme sa stretli s veľkým množ-

stvom nevydarených investícií do diamantov, ktoré sa maji-

telia márne pokúšali speňažiť čo i len za zlomok ich kúpnej 

ceny. Takýmto prípadom chceme predchádzať a vylepšiť 

tak pohľad na diamantový trh,“ objasňuje jeden z autorov 

projektu Martin Mikuš. „Plánujeme dokonca ponúknuť kva-

litné riešenie aj pre tých, ktorí svoje diamanty predávajú,“ 

naznačuje ďalšie smerovanie projektu. 

PR LÁNOK
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Skôr ako kúpite 
diamant, overte 
si jeho cenu
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„Jasné pravidlá 
sú najvä ším plusom 
pre tých, ktorí hrajú fér.“  

Martin Mikuš
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Letný trip 
s Marcom Polom

UDIA A ŠTÝL
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K
eďže väčšina našich výletov smeruje do hôr, za-

žiadalo sa nám okrem nich aj trochu tepla, mora 

a pláží. U nás to, samozrejme, musí byť spoje-

né s poznávaním krajiny kočovným štýlom, čiže 

žiadne rezorty a preplnené pláže uprostred prí-

morských letovísk. Práve naopak! Naložili sme teda všetky veci 

na prežitie mimo civilizácie, kempovaciu výbavu, paddle bo-

ard, prenosnú sprchu a kopec dobrej nálady. Začiatkom leta 

sme teda zamierili smerom do Rumunska, Bulharska a do 

Grécka s kempovacím autom Mercedes-Benz Marco Polo.

Rumunské Karpaty a ich nádych histórie
Vydali sme sa na dlhú cestu cez Maďarsko na rumun-

ský horský priechod Transfagarasan, známy a vyhľadávaný 

motoristami. Niet sa čo čudovať, táto cesta pripomína živú 

autodráhu v krásnom prostredí. Tu sme naplno otestova-

li jazdné vlastnosti Marca Pola. So 7-stupňovou automatic-

kou prevodovkou sa šlo pohodlne a bez problémov sme pre-

konali veľké stúpanie a ostré zákruty. Rumunsko vás očarí 

ešte stále z veľkej časti nedotknutou prírodou. Divoké rieky, 

tmavé lesy, ako i hlboké kaňony. Toto všetko strieda množ-

stvo zachovaných pamiatok, z ktorých asi najznámejšie 

vedú „po stopách Drakulu“. Transylvánia je roky vyhľadá-

vaná turistami a často tu stretnete mnohopočetné zájazdy, 

ktoré prišli poznávať tajomnú históriu. Navštíviť sa oplatí 

mestá, ako sú Brašov, Sibiu, Sighisoara a Hundeoara. V ru-

munských Karpatoch sme sa rozhodli stráviť noc na konci 

jazera Vidraru pri priehrade. Auto disponuje vysúvateľnou 

strechou so spacím priestorom. Hore sa luxusne a pohodl-

ne vyspia dvaja dospelí ľudia i v letných horúčavách, vďaka 

odopínateľným bočniciam chráneným sieťkou.

Bulharsko a jeho vidiek
Pri prechode do tejto krajiny veľké rozdiely nebadať, avšak 

krajina podobne ako v Rumunsku neustále prekvapovala. Ke-

ďže sme sa vyhýbali veľkým mestám a prechádzali takmer vý-

Ako vždy zbalení a na cesty 
pripravení, sme sa už dlhšie 
zaoberali myšlienkou, kam 
sa vo dvojici vyberieme za 
tohtoročným letným 
dobrodružstvom...

 63
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lučne cez dediny, ponúkali sa nám pohľady na pravý dedinský, 

pastiersky život, ktorý je v týchto krajinách ešte stále veľmi aktív-

ny. Pastieri dobytka, pohoniči na kočoch, ktorých bežne stretne-

te aj na diaľnici, zvieratá voľne pobehujúce po cestách, ľudia na 

poli s kosami alebo pred domami na lavičkách a množstvo túla-

vých psov. Práve na tie si treba dávať pozor, najmä mimo obýva-

ných štvrtí. Pri krátkom zastavení za dedinou sme stretli zdivenú 

svorku, ktorá nás hnala hlučným štekotom. Ako ďalšiu zastáv-

ku v Bulharsku sme si vybrali jazero Zhrebchevo, kde nám už 

po pár minútach robilo spoločnosť hneď niekoľko druhov do-

bytka, psov a domácich obyvateľov. Tí sa však držali bokom, aj 

keď zvedavým pohľadom sme s naším Marcom Polom neušli. 

Táto krajina je aj napriek svojim zachovaným vidieckym tradí-

ciám bezpečná a domáci obyvatelia sú na zahraničných turistov 

zvyknutí.

Grécko - krajina bohov
Po niekoľkých dňoch na vidieku s nádychom tradícií a pa-

miatok sme sa presunuli do našej cieľovej krajiny, Grécka. Tu 

sa teploty šplhali až k 40 a zdĺhavé čakanie na hraniciach po pár 

minútach vystriedal víťazný pocit pri pohľade na more a plá-

že. V dedinke Kryoner, len 20 minút od hraníc už môžete vidieť 

dlhé pobrežie, rozsiahle pláže a čo je najlepšie, auto si tu môže-

te pokojne zaparkovať priamo pri mori. Okrem toho, v tejto kra-

jine nájdete na takmer každej pláži tečúcu vodu a sprchy. Po na-

šich predošlých potulkách sme na tomto mieste strávili tri dni, 

počas ktorých sme naplno využili paddle board, zašportovali si, 

aj oddýchli. Paddle board je využiteľný ako v stojatých vodách, 

riekach, tak i v mori, kde si zajazdíte o čosi zaujímavejšie vďa-

ka vlnám a vetru. Dlhá pláž v pomere s malou dedinkou nám 

poskytla dostatočné súkromie a priestor pohodlne kempovať. 

V týchto vodách sa nám podarilo zaplávať si aj s modrými me-

dúzami. Grécko je však natoľko krásna krajina, že by bola ško-

da nepresunúť sa o kus ďalej a vidieť ešte omnoho viac. To je tá 

Transylvánia je roky vyh adávaná turistami a asto 
tu stretnete mnohopo etné zájazdy, ktoré prišli 

poznáva  tajomnú históriu. 
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia  6 498,00 € s DPH

1.- 47. mesačná splátka  535,57 € s DPH

Posledná zvýšená splátka 6 498,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok   324,90 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,87%; fixný 

úrok p. a.: 8,80%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 32 490,00 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 38 528,69 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, MobiloVan - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, štandardná záruka 3 roky 

s možnosťou predĺženia až na 5 rokov.

Spotreba - kombi. 6,5 l/100 km

Emisie CO
2 169 g/km

Cena zákl. modelu 32 490,00 € s DPH

Vito Marco Polo ACTIVITY 160 BlueTEC
R4, 1 598 cm3, 65 kW / 88 k, 230 Nm / 1 500 – 2 000 min. 6-stupňová 

manuálna prevodovka 

 65

najväčšia výhoda ubytovania na kolesách! Postupujeme smerom 

na juh, k pýche Grécka, Olympu. Na ten sa dostanete z mesteč-

ka Litochoro, ktoré je zároveň aj poslednou možnou zastávkou 

pred niekoľkohodinovým výstupom na horu. Vzhľadom na vy-

soké teploty sme absolvovali len krátku turistiku k neďalekým 

vodopádom a nakrátko zotrvali práve v tomto starobylom mes-

tečku. Jeho pravá grécka atmosféra je priam čarovná. Úzke ulič-

ky, malé kamenné domy, vôňa gréckej kuchyne a tyrkysové 

more vás na chvíľu prinútia zastaviť sa a vychutnať si všadeprí-

tomný pokoj…  Text a foto: Marek a Jana Bobulovci

Viac fotografií a celý neskrátený rozsiahly rozhovor aj 
o špeciálnom - v strednej Európe jedine nom experimente, 
nájdete v elektronickej verzii magazínu HVIEZDY CIEST.

000 km, MobiloVan - záruka mobility, 24-hodinová 

ancovanie, štandardná záruka 3 roky 

kov.
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Prvý TV prijímač na svete z roku 1931 

Nemecká firma 
Loewe je podobne 
ako Mercedes 
v oblasti automo-
bilizmu hviezdou 
a legendou top 
produktov z oblasti 
audio-video 
techniky, ktoré 
viac ako deväť 
desaťročí udávajú 
trendy, a stále sú 
špičkou v odbore.

PR LÁNOK
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Loewe Story

S
poločnosť, ktorú založili v roku 1923 v Berlíne bra-

tia Siegmund a David Ludwig Loew, dnes sídli v ne-

meckom Kronachu. Portfólio fi rmy, ktorá má vlastný 

tím vývojárov, už dlhoročne tvoria špičkové televízo-

ry, rekordéry a prehrávače, pričom sa jej dodnes darí 

realizovať fi lozofi a výroby kompletných produktov. Úspech 

produktov Loewe sa zakladá na kvalite, jedinečnosti a atrak-

tívnom, čistom a minimalistickom dizajne, čoho výrazom je aj 

maximálna spoľahlivosť, kvalita, priazeň spotrebiteľov a vyše 

200 medzinárodných ocenení za dizajn. 

Loewe má na konte viacero historických prvenstiev, ako napr. 

prvé predstavenie elektronickej televízie v roku 1931, prvý kazeto-

vý magnetofón (1950), prvý európsky videorekordér (1961) a pod. 

V rokoch 1925 až 1931 vlastnila Loewe na celom svete väčšinu te-

levíznych patentov.

Aj keď smrťou Siegmunda Loeweho sa v roku 1962 kon-

čí éra fi rmy ako rodinného podniku, pričom väčšinový po-

diel vo fi rme získava Philips, technické inovácie značky Lo-

ewe pokračujú naďalej. V roku 1963 bol vyvinutý prvý plne 

tranzistorový prenosný televízor Loewe Optaport s 25 cm 

uhlopriečkou obrazovky a so zabudovaným FM tunerom. 

V roku 1979 predstavila Loewe prvý televízor s obvodmi in-

tegrovanými na jednej doske a v roku 1981 si pripísala pri-

mát za prvý európsky televízor so stereo zvukom. Loewe pri-

chádza v roku 1995 ako prvá značka na svete s prvým plne 

recyklovateľným televízorom. Desať rokov po Xelos@media 

prichádza v roku 2008 „Loewe Connect“ – prvý skutočný 

smart TV na svete.

V roku 2010 adaptovala Loewe LCD panely s LED podsviete-

ním a o rok neskôr aj panely s 3D zobrazením. Dnes aj naďalej po-

núka fi rma televízory a k nim adekvátne príslušenstvo. 

V súčasnosti je fi rma nemeckým podnikom, s nemeckými maji-

teľmi a podmodifi kovaným názvom Loewe Technologies GmbH 

produkuje prémiovú techniku nielen z oblasti TV. Značka má za-

stúpenie v 50 krajinách po celom svete a prevádzkuje mnoho ex-

kluzívnych Loewe Galeries v podobe značkových showroomov. 

Na Slovensku je distribútorom produktov značky Loewe spoloč-

nosť BIS audio.. 
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McIntosh MA8000

K životu jednoducho potrebujem
dokonalý zvuk...

Peter Lipa

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

videoprehliadka
našej predajne tu
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A
ko po premiére v štýlovom päťhviezdičkovom boutique hoteli Ar-

cadia uviedla pre náš magazín: „Naším cieľom je, aby si prítom-

né dámy zo stretnutí v jednotlivých slovenských mestách odniesli 

nielen pozitívne pocity, ale aj silnú emóciu a hrdosť, že sú súčas-

ťou fi lozofi e, značky a sveta, ktoré determinuje legendárna a pré-

miová značka Mercedes-Benz. Že zažili autenticitu a výnimočnosť konceptu 

She’s Mercedes...“ Neubehlo ani pár mesiacov a  Bratislavské „dámske hviezdne 

stretnutie“ doplnili ďalšie... 

Keď sa na jar realizovalo pilotné stretnutie značky 
Mercedes-Benz s pozvanými dámami v rámci nového 

globálneho konceptu značky She’s Mercedes, riaditeľka 
marketingovej komunikácie spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ingrid Janečková avizovala v dohľadnom čase aj ďalšie 
podobné aktivity v rámci celého Slovenska...
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Expanzia
She’s Mercedes
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She’s Mercedes - 
Banská Bystrica

Priestory spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica ovládol šiesteho októbra ve-

čierok v znamení hviezdneho štýlu, ktorý sa tradične spájal s kvalitnými značka-

mi aj v oblasti módy, dizajnu či účesov. Celú akciu mala pod taktovkou konateľ-

ka hostiteľskej spoločnosti – jediná žena na poste riaditeľky skupiny Motor-Car 

JUDr. Katarína Filipová. Pod hlavičkou ALIZÉ Fashion House boli prítomné 

pozvané dámy v rámci exkluzívnej prehliadky oboznámené s najnovšími mód-

nymi kolekciami značiek Gucci, Versace, Valentino, Emporio Armani či Dsqu-

ared. Svojimi extravagantnými účesovými kreáciami zaujal kaderník Ján Mol-

nár, talent a cit pre hudbu predviedli mladý gitarista Dávid Bílek, klavirista 

Richard Rikkon a speváčka Natália Hatalová. Okrem vtipného moderátora Šte-

fana Skrúcaného zaujal rozprávaním o svojom povolaní známy plastický chi-

rurg Dušan Červeň. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani riaditeľka Miss 

Universe Slovensko Silvia Chovancová-Lakatošová, riaditeľ-

ka Fashion TV Gabika Drobová či moderátorka Karin Maj-

tánová, ktorá o sebe prezradila, že: „Keby som mala Arabelin 

prsteň, vyskladám si auto krásnej žiarivej červenej farby s bie-

lou kožou a panoramatickou strechou, no som zatiaľ spokojná 

aj s tým, čo mám. Na svoj Mercedes sa môžem nielen spoľah-

núť, ale sa mi aj páči. Teším sa, keď je aj krásne umyté a povy-

sávané, no to sa stáva zriedka. A neskromne si myslím, že som 

aj dobrý šofér. Veď šoférujem už od osemnástky...“
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She’s Mercedes - Trenčín
O tri dni neskôr sa prestížny event konal aj v meste pod 

hradom Matúša Čáka. V showroome spoločnosti Motor-

-Car Trenčín sa dočkali exkluzívneho spojenia prémiovej 

značky Mercedes-Benz s úspešnými a zaujímavými dáma-

mi, ktoré sa zúčastnili na výnimočnom programe. V rám-

ci neho ocenili profesionálnu vlasovú šou Igora Novosada, 

informácie o správnej životospráve získali od MUDr. Igora 

Bukovského. Najnovšie módne trendy predstavila dámam 

Veronika Kostková. Nechýbali neprehliadnuteľné extrava-

gantné šperky, exkluzívne svadobné obrúčky, ochutnávka 

nielen nealkoholického vína, či najnovšie trendy elegant-

ného líčenia a športového oblečenia. Celý priebeh progra-

mu svojím spevom a šarmom spestrila aj Barbora Švidra-

ňová s bratom Šimonom. 

She’s Mercedes - Košice
Priestory showroomu Motor-Car Košice sa pod rukami 

najlepších bytových dizajnérov na jeden jesenný večer pre-

menili na byt s Mercedesom v jeho centre. Byt, ktorý sa 

okamžite stal snom každej z pozvaných dám, ktoré vytrhnu-

té z ich každodenného zhonu pocítili, že starostlivosť znač-

ky Mercedes-Benz o svojich klientov sa netýka len ich áut či 

pánov. A tak sa začalo „rozmaznávanie“ vyše stovky prítom-

ných dám, ktoré zo stretnutia odchádzali skrášlené vizážou 

na mieru, inšpirované prednáškami o trendoch v bytovom 

dizajne, skrášľovacích technikách či trendoch v plastickej 

chirurgii, či zrelaxované po thajskej masáži. Jedinečnosť ve-

čera dotvárali kulinárski špecialisti a barmani, pripravujú-

ci špeciálne exotické koktejly. Samozrejme, nemohlo chýbať 

vyvrcholenie večera - módna prehliadka Jany Jurčenko, kto-

rá predviedla najnovšiu kolekciu plesových šiat, a vlasová 

šou salónu Vogue priamo na pódiu.

she is mercedes.indd   70she is mercedes.indd   70 8. 12. 2016   15:41:018. 12. 2016   15:41:01



 71

She’s Mercedes - Prešov
Až stodvadsať dám prijalo pozvanie spoločnosti Motor-

-Car Prešov na premiérový večer v rámci konceptu She’s 

Mercedes v metropole Šariša. Skvelé kulinárske špeciality, 

vystúpenie skupiny Komajota, prezentácia butiku MADE 

BY MEG, či opálových šperkov, nechtový dizajn v poda-

ní Miriam Mihalikovej, účasť špičkových vizážistov a ka-

derníkov, či prehliadka módneho salónu DAMA a detskej 

módnej kolekcie MISS DIAMOND boli tými okamihmi 

hviezdneho večera, na ktorý budú všetky prítomné dámy, 

ktoré z úspešného a nezabudnuteľného večierka odchádzali 

s darčekom a kvetom v ruke, ešte dlho spomínať...

She’s Mercedes - Poprad
V nádherných priestoroch hotela Horizont Resort Stará 

Lesná sa posledný novembrový deň v komornej atmosfére 

uskutočnilo stretnutie úzkeho okruhu pozvaných výnimoč-

ných dám s prémiovou značkou Mercedes-Benz. Po privíta-

ní zo strany konateľa spoločnosti Motor-Car Poprad Ing. Pav-

la Jančíka, PhD., otvorila podujatie majsterka Slovenska 

v sabráži Slavomíra Raškovič symbolickým poliatím sklene-

ného loga She´s Mercedes. Celý program mal pod taktovkou 

obľúbený moderátor a herec Štefan Skrúcaný. So svojimi cen-

nými radami a skúsenosťami sa s dámami podelila docentka 

klinickej psychológie a úspešná autorka kníh o problematike 

ľudských vzťahov a sexuálneho správania Laura Janáčko-

vá. Vyvrcholením večera bol „únos“ do sveta krásnych meló-

dií v podaní klavírneho virtuóza Jozefa Hollého. A keďže nie-

len láska ide cez žalúdok, o nezabudnuteľné pocity a balzam 

pre chuťové kanáliky zúčastnených dám sa staral - špeciálne 

navrhnutým menu pre túto príležitosť - známy perfekcionista 

v kulinárskom umení šéfkuchár Jaroslav Ertl. 

Text a foto: Motor – Car Group
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S
vet zdravia DZS, a. s., zabezpečuje prevoz pa-
cientov na medicínske výkony pre nemocnice 
Svetu zdravia v Košickom, Prešovskom, Bansko-
bystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom sa-
mosprávnom kraji. Zaujíma ma, koľko vozidiel 

značky Mercedes-Benz v tejto súvislosti tvorí váš vozo-
vý park…

- Spádová oblasť, v rámci ktorej zabezpečujeme prepra-

vu pacientov, predstavuje až milión obyvateľov Sloven-

ska. Na takúto aktivitu preto musíme byť aj patrične vyba-

vení. V posledných rokoch sa nám úspešne darí zvyšovať 

kvalitu prepravy pacientov, čo sa prejavuje najmä v radi-

kálnej obnove nášho vozového parku. Aj preto nie je ná-

hodou, že v tomto okamihu disponujeme o. i. jedným vo-

zidlom Citan, piatimi vozidlami Sprinter a 48 vozidlami 

Vito, deklarovanými ako sanitné vozidlá, avšak určenými 

na dopravnú zdravotnú službu. Z uvedeného počtu vozi-

diel Mercedes-Benz Vito sme ich 13 kupovali v roku 2015, 

ostatné tento rok.

Čo bolo hlavným dôvodom, že ste sa rozhodli práve pre 
Vito a aké sú s ním za posledný rok prevádzky skúsenosti?

- V prvom rade sme potrebovali vozidlá, ktoré nám zmini-

malizujú prevádzkové náklady a to tak z hľadiska ich spotreby, 

ako aj ich technickej kvality a spoľahlivosti. Na Vitách, ktoré 

sme kupovali s 1,6 litrovými motormi, sme doposiaľ za rok na- 

jazdili približne 80- až 90-tisíc kilometrov a už dnes vieme po-

vedať, že nákladovosť na ich prevádzku nám vyhovuje, pretože 

je podľa našich požiadaviek a predstáv.

Môžete byť konkrétnejší?
- Vďaka nižšej výške, menšiemu odporu vzduchu, nižšej 

spotrebe paliva a modernej motorizácii, sme dokázali na naj-

novších modeloch vozidiel Vito ušetriť takmer tretinu pohon-

ných látok, spotrebovaných v minulosti. To je enormne veľká 

úspora. A nielen to. Sú tu aj ďalšie - pre nás podstatné - fakto-

ry, akými je bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort, ktoré dokážu 

oceniť nielen naši vodiči, ale predovšetkým prevážaní pacienti. 

Máme tiež dobré skúsenosti aj s ich prevádzkou, v rámci ktorej 

sme nezaznamenali okrem bežných štandardných opráv, aký-

SVET MERCEDESU

72 

Spo ahlivý partner
Bezpečnosť, spoľahlivosť 

a komfort vozidla Mercedes-Benz 
Vito sú tri atribúty, ktoré sú 

nepochybne najdôležitejšie pri 
zabezpečovaní dopravnej 

zdravotnej služby. Nie náhodne, 
o čom nás v rozhovore utvrdil 

aj člen predstavenstva 
spoločnosti Svet zdravia DZS, 

a. s., Ing. Lukáš Búzek.

svet zdravia.indd   72svet zdravia.indd   72 8. 12. 2016   15:43:598. 12. 2016   15:43:59



mi sú výmeny olejov, výmeny bŕzd a pod. žiadne iné výraznej-

šie poruchy.

A čo Citan?
- Ten využívame v prípadoch, keď máme mobilného pacien-

ta, ktorý si dokáže do auta nastúpiť aj sám, a má ísť na externé 

vyšetrenie. Vtedy je efektívnejšie, keď poň pošleme menší Ci-

tan s ešte menšou spotrebou, než má napr. Vito.

Vozidlá značky Mercedes-Benz vo vašom vozovom par-
ku musia prejsť špeciálnymi úpravami. Tie si zabezpeču-
jete sami?

- Nie. Tým, že je Mercedes náš generálny dodávateľ, zabezpe-

čuje aj ich prestavbu, ktorej dodávateľom je spoločnosť Chirosan. 

Takto upravené dodané vozidlá umiestňujeme na naše prevádzky 

v rámci celého Slovenska. Tiež v prípade akejkoľvek potreby ser-

visných služieb využívame autorizované servisy značky Mercedes-

-Benz, najčastejšie v Bratislave, Banskej Bystrici a v Prešove.

Napriek tomu, že váš vozový park tvoria aj iné značky, 
plánujete v rozširovaní flotily Mercedesov pokračovať aj 
naďalej?

- Z našich vozidiel je už takmer 60 % nových. A hoci neuve-

diem zatiaľ konkrétne číslo, plánujeme - podobne ako aj tento 

rok, že do nášho vozového parku pribudnú aj ďalšie Vitá, kto-

ré sa nám jednoznačne osvedčili ako spoľahlivé a efektívne vo-

zidlá. V rámci dopravnej zdravotnej služby sme jednotkou na 

slovenskom trhu. Sme súčasťou skupiny Penta Investments. Aj 

preto chceme disponovať moderným a kvalitným technickým 

zabezpečením, aby naši pacienti mali pri svojej preprave za-

bezpečený čo najväčší komfort, pohodlie a bezpečnosť a my čo 

najefektívnejšiu prevádzku. Lebo spokojnosť našich pacientov 

je to, čím sa Svet zdravia, ako privátny poskytovateľ zdravot-

nej starostlivosti, odlišuje od ostatných, ktorí na prepravu vy-

užívajú vozidlá, ktorých vek sa blíži v niektorých prípadoch aj 

k dvojcifernému číslu… . 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Svet zdravia DZS
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V aka menšiemu odporu 
vzduchu, nižšej spotrebe 

paliva a modernej 
motorizácii, sme dokázali 
na najnovších modeloch 

vozidiel Vito ušetri  takmer 
tretinu pohonných látok.

svet zdravia.indd   73svet zdravia.indd   73 8. 12. 2016   15:44:138. 12. 2016   15:44:13



R
ado si fi nále dokonalo užil. Cestu z Bratislavy 

do Stuttgartu absolvoval na autíčku zn. Merce-

des-Benz SL 500. A tam pre nich organizáto-

ri pripravili skvelý päťdňový program. Dôleži-

tá bola nielen športová, ale aj spoločenská časť. 

Reprezentanti 32 krajín z piatich kontinentov popri bojoch 

na fervejách a grínoch boli – okrem iného – aj na návšteve 

Mercedes-Benz múzea a výrobného závodu v Sindelfi ngene.

Tri rundy a dve ihriská
Hralo sa v troch kolách na ihriskách Schloss Nippenburg 

Golf Club a Solitude Golf Club. Hranice kategórií sa na fi -

nále mierne zmenili, Rado s hendikepom 16,1 sa dostal do 

kategórie hráčov s HCP 16,1 – 36,00. Družstvo vytvoril s re-

prezentantmi Ukrajiny a Slovinska, ktorí skončili na regi-

onálnom kole v Kitzbühli na druhom a treťom mieste. Vý-

sledky sa rátali nielen družstvám, ale aj jednotlivcom. Ako 

Rado tvrdí s úsmevom, keďže je členom v Bernolákove, 

vlastne ho už skoro nič nemôže prekvapiť. Ihriská s košatý-

mi stromami a úzkymi dráhami neboli najľahšie. Boli vo vy-

nikajúcej kondícii. Najväčším problémom hádam pre všet-

kých boli mimoriadne rýchle gríny. Bol začiatok októbra 

a jeden deň nám dokonca komplikovala hru hmla. Vo fl aj-

toch sa debatovalo o všetkom. Aj o biznise, no vždy padla 

otázka – na akom aute kto jazdí, spomína Rado. Prvý deň 

mi vyšlo azda všetko, vysvetľuje. Bol som na skvelom pia-

tom mieste. Na druhý deň mi odišli paty a spadol som na 

dvanástu priečku, dodáva.

Kto porazí Martina
K najväčším zážitkom patrilo určite stretnutie so svetovou 

celebritou Martinom Kaymerom, ambasádorom značky Mer-

cedes. Prišiel na svetové fi nále do Stuttgartu len niekoľko dní 

po Ryder Cupe. Prekvapil nás, keď hovoril o tom, ako sa mu-

sel pred svojimi celoročnými rivalmi obnažiť a hovoriť nielen 

o prednostiach, ktoré treba vložiť do tímu, ale aj o svojich sla-

bostiach, napríklad o horšom patovaní. Ale nielen toto nezvy-

čajné stretnutie, ale celý týždeň bol ako sen. Bol to skrátka zá-

žitok, na ktorý sa nezabúda. 

Text: Ivan Mičko; Foto: archív Radoslava Ihnáta

Na turnajoch Mercedes Trophy tento rok hralo viac ako 
60 000 amatérskych golfistov z viac ako 60 krajín sveta. Do finále, 

ktoré sa hralo na ihriskách v okolí mesta Stuttgart, postúpilo
 najlepších 96 mužov a žien. Medzi nimi, ako víťaz regionálneho 

kola, aj Slovák Radoslav Ihnát.  
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S
lovenské zastúpenie automobil-

ky Mercedes-Benz pozná a hľa-

dá odpovede na mnohé otáz-

ky zákazníkov. Už od roku 2001 

odpovedalo zákazníkom bez-
platným servisom na 6 rokov ale-
bo 160 000 km v cene vozidla (vrátane 

prác a materiálu). Pri príležitosti dvadsia-

teho piateho výročia pôsobenia na Sloven-

sku však prišlo ešte s jednou odpoveďou, 

s ktorou nás bližšie oboznámil Peter Wag-

ner, vedúci popredajných služieb spoloč-

nosti Mercedes-Benz Slovakia.

Pri príležitosti uvedeného výročia ste 
pre majiteľov starších áut pripravili 
veľmi zaujímavý produkt. Skúste nám 
ho v krátkosti predstaviť.
- Najprv by som sa trošku vrátil k nášmu 

dnes už veľmi úspešnému produktu. Kaž-

dé nové kúpené auto (v našej dílerskej sie-

ti) získava na šesť rokov servis v cene. 

Cielene hovorím o aute, keďže produkt je 

viazaný na auto, a nie na majiteľa auta. Vý-

hodou je, že je prenosný a ak by sa aj ma-

jiteľ rozhodol auto pred skončením lehoty 

predať, automaticky ho získava nový maji-

teľ. Po skončení tejto servisnej služby sme 

však cítili jemný odlev zákazníkov ku „ga-

rážistom“. Čo malo za následok ešte jeden 

„efekt“ – po čase sa k nám frustrovaní vra-

cali. My sme museli potom hasiť aj prob-

lémy, ktoré práve rôzni „opravári“ porobi-

li. Práve aby takýto odchod našich klientov 

nenastal a aby sme – čo je výrazné plus – 

vyšli v ústrety aj majiteľom, ktorí si svoj 

Mercedes-Benz odniekiaľ priviezli, pripra-

vili sme špeciálny produkt „10 rokov 
servis“.

To znie veľmi zaujímavo. Je aj tento 
produkt „bezplatný“?
- Čiastočne áno. Celková cena výrobcom 

predpísaného servisného úkonu je v pod-

state zložená z troch častí – práca, prevádz-

kové kvapaliny a potrebné náhradné diel-

ce. A práve práca, ktorá aj predstavuje 

cca tretinu z celkovej ceny, je zdarma. Ale - 

prevádzkové kvapaliny a dielce ponúkame 

za naozaj neodolateľné, výrazne zvýhodne-

né ceny. Vďaka týmto benefi tom vieme po-

núknuť majiteľom starších áut prvotried-

ne služby za cenu, ktorá nie je pre rodinný 

rozpočet likvidačná.

Znie to ako veľmi férová ponuka. Zna-
mená to, že všetky použité dielce sú 
s „logom“ Mercedes-Benz?
- Samozrejme. Všetky súčiastky, s ktorými 

pracujeme, a montujeme do vozidiel (bez 

rozdielu veku), sú originálne náhradné 

dielce. Možno sa niekomu môže zdať, že 

niektoré úkony zložitejšie vyzerajú alebo sa 

menia väčšie časti auta, no Mercedes-Benz 

vždy ponúka technicky jednoduchšie rieše-

nie (znamená to hlavne krátky čas opravy 

alebo výmeny s vysokou úžitkovou hodno-

tou úkonu). Príkladom môže byť „oprava“ 

silentblokov na prednom spodnom rame-

ne nápravy. Výrobca silentbloky nevymie-

ňa, mení sa celé rameno so zalisovanými si-

lentblokmi. Klient tak dostáva nielen nové 

rameno, ale aj tri nové silentbloky a hlavne 

v servise strávi nepomerne kratší čas, ako 

keby si dal „niekde“ silentbloky prácne vy-

tĺcť a opäť zalisovať.

To všetko sú skutočne zaujímavé po-
nuky…
- Avšak nezostávame len pri nich. Od toh-

to roka ponúkame Mercedes me Adapter, 

ktorý zákazníkom umožní komunikovať so 

svojím autom pomocou mobilu alebo tab-

letu. Napríklad automaticky zaznamenať 

prejdené trasy alebo tankovania, vyhľadať 

zaparkované vozidlo, rýchlo a jednoducho 

si udržiavať prehľad o aktuálnych údajoch 

o vozidle ako stav kilometrov a stav napl-

nenia nádrže, od servisného partnera zís-

kať ponuku na termín servisu a podobne. 

Adapter komunikuje so smartfónom po-

mocou Bluetooth a možno ho získať bez-

platne pri návšteve servisu do vozidiel s dá-

tumov výroby po roku 2002. Okrem toho, 

v súčasnosti ponúkame aj možnosť u nás 

pracovať. Veľmi radi u nás privítame šikov-

ných a fl exibilných ľudí s chuťou sa „vŕ-

tať“ v autách. Moderné autá so sebou často 

prinášajú práve nutnosť tvorivého mysle-

nia. Porúch síce evidujeme menej, narastá 

však percento zložitejších, hĺbkových. Aj 

preto ponúkame rôzne rekvalifi kačné kur-

zy, stačí mať len šikovné ruky a otvorenú 

myseľ. 

Text: Peter Mihálik; Foto: Bohumil Šálek
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Ponuka platí pre všetky osobné vozidlá Merce-
des-Benz prihlásené na Slovensku (okrem Vita, 
Triedy V a Citanu)  po šiestom roku od prvého 
prihlásenia alebo od 160 000 km (podľa toho, čo 
nastane skôr), ktoré boli zakúpené na Slovensku 
ako nové alebo dovezené na Slovensko, a záro-
veň nie sú staršie ako 10 rokov. (Príklad: 7-ročné 
vozidlo s 80 000 km, ale aj 4-ročné vozidlo so 
175 000 km).

10 ROKOV SERVIS 

Kúpim si auto a ďalej nič? Existuje aj iná odpoveď. Kúpim si auto 
a servis mám zadarmo. Ale čo keď mám staršie auto? 

Vždy je o ponúknu  

SVET MERCEDESU

Peter Wagner s diagnostik expertom Marianom Sandtnerom.
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Slávnostný večer k 20-ročnému jubileu hviezdy 
diaľkovej dopravy - vozidla Actros, ktorý sa 
10. novembra 2016 uskutočnil v priestoroch 
showroomu Mercedes-Benz na Tuhovskej ulici 5 
v Bratislave, priniesol viaceré prekvapenia. 
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Ve er plný 
prekvapení

SVET MERCEDESU

Cenu pre najlepší tím vodičov prevzal (druhý zľava) Peter Halabrin.
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C
elý večer decentným precíteným moderovaním nečakane ozvláštnila šar-

mantná elegantná dáma Adriana Kmotríková. Prekvapujúco efektné vystú-

penie v zrkadlových kostýmoch, imitujúcich jubilujúce vozidlá ako nepreko-

nateľné transformery, stvárnila tanečná skupina Mirror Family. Dominantné 

pozície, v showroome a pred ním, zaujalo až jedenásť naživo vystavených 

a účastníkom prístupných Actrosov. Prekvapili nielen rozsahom výbavy a možnosťami vy-

hotovení, ale tiež rozmanitosťou vzhľadu: od bielej, cez žltú, bielo-zelenú, až po červenú 

i čiernu farbu.

Od uvedenia v roku 1996 bolo dodaných vyše 1,1 milióna celosvetovo najžiadanej-

ších ťažkých ťahačov 

Actros. Ako uviedol 

vo svojom vystúpení 

počas večera Ing. Pe-

ter Ondriaš, riaditeľ 

predaja úžitkových 

automobilov Mer-

cedes-Benz: Actros 

je príťažlivý pre do-
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Efektné vystúpenie Mirror Family v zrkadlových 
kostýmoch.

Peter Ondriaš a Peter Wagner 
medzi účastníkmi večera.
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mácich zákazníkov najmä vďaka hospodárnosti, paramet-

rom spotreby, spoľahlivosti, dynamike jazdy, komfortu pre 

vodičov, ale aj výnimočnému jazdnému asistentovi, ako je 

Predictive Powertrain Control. Pozitívnu rolu zohráva do-

dávaný servisný paket a poskytovaný kvalitný servis, kto-

rý zastrešuje Ing. Peter Wagner, riaditeľ servisnej siete spo-

ločnosti Mercedes-Benz Slovakia, ako aj výhodné fi nančné 

služby, ktoré má v gescii Ing. Martin Pavelek, výkonný ria-

diteľ spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slo-

vakia. „Za to, že sa na Slovensku už predalo vyše šesťtisíc 

Actrosov, za to patrí vďaka hlavne vám, ktorí ste našimi ver-

nými zákazníkmi,“ vyzdvihol pred zhruba štyristo účastník-

mi podujatia Ing. Andrej Glatz, generálny riaditeľ spoloč-

nosti Mercedes-Benz Slovakia.

Symbolicky, za všetkých klientov užívateľov Actrosov, 

prevzal počas slávnostného večera Ing. Peter Halabrin, ge-

nerálny riaditeľ NAD - RESS Senica, a. s., ocenenie pre tím 

svojej fi rmy za najnovšie víťazstvo v medzinárodnej lige vo-

dičov FleetBoard Drivers´ League (podrobnejšie sa priebe-

hu a excelentným výsledkom slovenských vodičov v súťaži 

venujeme v samostatnom článku). Hlavnú cenu, originálne 

umelecké dielo, ktoré vytvoril sklár Achilleas Sdoukos pri-

šiel šéfovi NAD - RESS Senica odovzdať z nemeckého Da-

imleru osobne Michael Heuber. „K dosiahnutým výsled-

kom a nášmu víťazstvu som urobil len jedno, kúpil som pre 

fi rmu vozidlá značky Mercedes-Benz, o všetko ostatné sa 

zaslúžil náš tím,“ uviedol pri prevzatí ceny Ing. Peter Ha-

labrin. S jeho názorom sa stotožnili i ďalší prítomní predsta-

vitelia významných slovenských prepravných fi riem - úspeš-

ných tiež vďaka hviezdnym Actrosom. 

Text: Peter Kresánek; Foto: Marek Neumahr

Od uvedenia v roku 1996 bolo dodaných vyše 
1,1 milióna celosvetovo najžiadanejších ažkých 

aha ov Actros. 

Na hlavnom pódiu:
Andrej Glatz, 
Adriana Kmotríková, 
Peter Ondriaš 
a Michael Heuber.

Dva z jedenástich
 vystavených 

a sprístupnených Actrosov.
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L
imitovaná slovenská jubilejná edícia vozidla Mer-

cedes-Benz Actros 1848 LS (2 500 Nm) má veľkú 

pohodlnú kabínu (GIGA Space), kde je komfort-

né sedadlo vodiča i spolujazdca s vyhrievaním, 

kožený poťah sedadiel, volantu i hornej časti prí-

strojovej dosky. Výnimočnosť vozidla zvýrazňujú chrómo-

vé doplnky, metalická farba, hliníkové disky kolies (ALCOA 

Dura-Bright) a medzinápravové spojlery. Výbavu rozširuje za-

budovaná nezávislá klimatizácia, vysielačka, chladnička, ne-

závislé teplovodné kúrenie, sledovane tlaku v pneumatikách, 

motorová brzda (400 kW), meranie zaťaženia náprav, PPC 

systém predvídavého radenia, asistent rozjazdu do kopca, is-

tiče namiesto poistiek, LED denné svietenie, hmlovky s funk-

ciou odbočovacích svetiel, Bi-Xenónové refl ektory či palubná 

jednotka telematiky (FleetBoard). Exteriér i interiér ozvlášt-

ňuje na viacerých miestach označenie edície a každé vozidlo 

má na plakete svoje poradové číslo. 

Text a foto: Peter Kresánek

Celosvetová edícia k 20. výročiu 
Actrosa mala obrovský ohlas. 

„Jubilejné Actrosy vyhotovili tiež 
pre Slovensko,“ teší sa Ing. Peter 

Ondriaš, riaditeľ predaja 
úžitkových automobilov 

Mercedes-Benz. „Viac ako 
polovica z nich sa už 

predala,“ dodáva.

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Prí ažlivý 
slovenský 

jubilant
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SND, Činohra
Hlavnými hrdinami pôvodnej slovenskej 

hry Pavla Weissa sú dvaja mladí muži, 

ktorí sú si na začiatku veľmi podobní – 

obaja rebelujú proti spoločenskej reali-

te. Jeden sprejuje na steny heslá, druhý 

železnou tyčou rozbíja okná luxusných 

áut. Z jedného sa v priebehu hry sta-

ne neonacista, z druhého, intelektuálne-

ho ľavičiara, v podstate bezcitný mamo-

nár. V hre vystupuje aj generácia, ktorá 

„za všetko môže“, ale aj manželstvá bez 

lásky, sex za peniaze, alkoholizmus, zú-

falstvo chudobných i bohatých, absen-

cia citu medzi rodičmi i deťmi. Ide o dys-

topiu, akúsi antiutópiu, autorskú fi kciu, 

hoci už dnes vnímame, že javy, o kto-

rých hovorí, nie sú, žiaľ, vecou budúc-

nosti, ktorú by sme ešte mohli prípadne 

zmeniť. Veď priepasť medzi sociálnymi 

vrstvami sa skutočne hrozivo zväčšuje, 

hranice medzi nimi sú čoraz nepriechod-

nejšie, nebezpečenstvo radikalizácie a ex-

trémizmu čoraz reálnejšie…

Stará tržnica, Bratislava
Známa slovenská herečka a speváčka 

Szidi Tobias očarila pedagógov i pub-

likum už na pôde VŠMU pre svoj veľ-

ký talent. Dnes o tom nepochybuje 

nikto, kto videl túto nadanú hereč-

ku stáť na doskách Astorky, vo fi l-

moch, či ako speváčku na vlastných 

koncertoch. Szidi je nezvyčajne cha-

rizmatická a postavy buduje s herecky 

bravúrnou precíznosťou, nevšednou 

invenciou, od Boha daným talentom 

i s pokorou k režisérovej predstave. 

Vďaka týmto atribútom má Astorka 

vo svojom kruhu jednu z najlepších 

a najvýraznejších herečiek na Sloven-

sku, ktorej úspech oceňujú i v zahrani-

čí. A množstvo cien je toho hmatateľ-

ným dôkazom. Tesne pred Štedrým 

večerom - 18. decembra zaspieva 

v charizmatických priestoroch Starej 

tržnice na Námestí SNP v Bratislave 

svoj večerný Vianočný koncert. Nedaj-

te si ho ujsť. Bude stáť za to…

GMB, Mirbachov palác
V priestoroch Galérie mesta Brati-

slava v Mirbachovom paláci vysta-

vuje od polovice septembra až do 

29. januára Vlasta Žáková, známa 

kontinuálnou prácou s textilným ma-

teriálom a jeho technikami. Výstava 

„Tiene raja“ ponúka výber z jej naj-

novšej tvorby s dôrazom na svetelnú 

inštaláciu pozostávajúcu z obrazov 

netradičných formátov, prepojených 

vláknami s pohyblivými (živými) 

plastikami.

Od polovice novembra do 7. januá-

ra vystavuje v tých istých priestoroch 

aj jeden z najvýznamnejších sloven-

ských známkových tvorcov, ktorý sa 

tohto roku dožíva významného ži-

votného jubilea 60 rokov - František 

Horniak. V súčasnosti pôsobí ako ry-

tec poštových cenín odboru POFIS 

Slovenskej pošty, a. s. Žije a tvorí 

v Bratislave a tiež na Žikave, kde má 

umelecký ateliér.
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SND, Činohra
Roald Dahl je majstrom prekvapivej po-

inty, briskného britského humoru a ori-

ginálnej imaginácie, ktorá na zdanlivo re-

alistickom pôdoryse dokáže vybudovať 

neuveriteľné príbehy. Apartmán v hoteli 

Bristol spája viacero Dahlových poviedok 

do jedného príbehu. Koncom päťdesia-

tych rokov sa v luxusnom hoteli schádza 

pri príležitosti vernisáže obrazov nedáv-

no zosnulého maliara viacero bizarných 

postáv, excentrickí boháči, hedonistic-

kí svetobežníci, očarujúce ženy, stávko-

ví podvodníci, ale aj obyčajní hochštaple-

ri a unavené manželské páry. Každý si so 

sebou prináša do hotela svoj príbeh a kaž-

dá izba sa tak stáva dejiskom rozuzlenia 

jedného bizarného príbehu lásky, nevery, 

pomsty či zločinu. V réžii Michala Vajdič-

ku sa táto hra so skvelým hereckým obsa-

dením slovenskému divákovi premiérovo 

uviedla v polovici novembra, pričom od-

vtedy je hľadisko SND počas nej bezná-

dejne vypredané.

Incheba Expo Arena
Od 31. marca do 2. apríla roku 2017 

privíta hlavné mesto najslávnejší mu-

zikál všetkých čias v originálnej ver-

zii! Medzinárodne oslavovaná pro-

dukcia West Side Story je opäť na 

svetovom turné a v rámci neho bude 

mať aj slovenské publikum jedineč-

nú príležitosť po prvý raz vidieť ten-

to svetovo preslávený unikát v ori-

ginálnej podobe, v pôvodnom znení 

a s hviezdnym broadwayským obsa-

dením, a to pri príležitosti 100. výro-

čia troch jeho tvorcov. 

Uvedenie muzikálu West Side Story 

na Broadwayi v roku 1957 komplet-

ne prepísalo históriu muzikálového 

divadla a ani po 60 rokoch neprestá-

va táto broadwayská klasika, plná 

nesmrteľných hitov Leonarda Bern-

steina („Maria“, „Tonight“, „So-

mewhere“, „America“ či „I Feel Pre-

tty“) fascinovať divákov po 

celom svete.
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V
odiči zo Slovenska, ktorí museli najazdiť mini-

málne 4 000 km mesačne, opäť dosiahli v ná-

ročnej konkurencii vynikajúci úspech - opätov-

ne obhájila vlaňajšie prvenstvo NAD-RESS 

Senica, a. s., v celosvetovom hodnotení tímov 

(predvlani skončili druhí). Dosiahli priemerný bodovaný štýl 

jazdy: 9,82; náročnosť: 3,94 a celkovú najazdenú vzdialenosť: 

112 398 km. Na súťaži sa zúčastnilo 534 (zo Slovenska 19) fi riem 

z 15 krajín Európy, Ázie a z Afriky spolu, ktorých 18 554 (zo SR 

282) vodičov najazdilo v rámci súťaže 276 miliónov km! Kvali-

tu jazdy vodičov v rámci súťaže analyzuje a vyhodnocuje systém 

Fleet Board prostredníctvom svojho nástroja analýzy výkonnosti 

– Performance Analysis. Systém Fleet Board je účinným nástro-

jom na zvyšovanie efektívnosti, hospodárnosti a operatívnosti pri 

poskytovaní služieb nákladnej dopravy. V národnom kole Fleet 

Board Drivers´ League 2016 sa najlepšie umiestnili tímy: popri 

celosvetovom víťazovi NAD-RESS Senica - zástupca technický 

riaditeľ Ing. Pavol Cibulka, rovnako na prvom mieste v národ-

nom kole; dosiahol druhý najlepší výsledok (štýl jazdy: 9,65; ná-

ročnosť: 4,10; vzdialenosť: 143 929 km) BoBo, s. r. o. - zástupca Pe-

ter Bohuš a tretí boli vodiči (výsledný štýl jazdy: 9,62; náročnosť: 

4,69; vzdialenosť: 62 953 km) z fi rmy Štefan Jurčo - AUTODO-

PRAVA, s. r. o. - zástupca Roman Jurčo.

Najlepší jednotlivci národného kola: 1. Alojz Oslej (štýl jazdy: 

9,94; náročnosť: 2,80; vzdialenosť: 26 983 km); 2. Jozef Vanek (štýl 

jazdy: 9,79; náročnosť: 4,56; vzdialenosť: 21 659 km), 3. Marek 

Zigo (štýl jazdy: 9,79; náročnosť: 4,11; vzdialenosť: 23 303 km).

Medzinárodná súťaž medzi vodičmi a podnikmi v oblasti ná-

kladnej dopravy Fleet Board Drivers‘ League sa uskutoční aj 

v roku 2017. Medzi sebou budú opäť na národnej a medzinárod-

nej úrovni súťažiť v kategóriách „Najlepší vodič“ a „Najlepší tím“ 

vodiči z Európy, Afriky i z Ázie. Viac informácií a registrácie za-

bezpečuje webový portál: /www.driversleague.com/. 

Text a foto: Peter Kresánek

Tohtoročná celosvetová súťaž vodičov Fleet Board 
Drivers  ́League prebiehala od začiatku júna do konca augusta 2016. 
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Naši opä  najlepší
Účastníci udeľovania ocenení (zľava): Peter Ondriaš, Michael Hueber, Vladimír Botta, 
Roman Jurčo, Peter Bohuš, Andrej Glatz, Pavol Cibulka, Martin Vida, Alojz Oslej, Jozef Vanek. 

V cene osobných vozidiel 
Mercedes-Benz je zahrnuté:

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

Mobilo 
- záruka mobility

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

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

24-hodinová 
pohotovostná služba

Možnos  pred ženia záruky
až na 6 rokov

Zna kové 
financovanie

www.mercedes-benz.sk/benefity

SVET MERCEDESU

Mercedes me connect

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

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

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

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

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