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Nová Trieda S kupé

Značka Daimler AG

Estetická dokonalosť v atletickom rúchu. Zmyselne čisté línie,
dynamické tvary a harmonické proporcie robia z novej Triedy S kupé
ikonu automobilového priemyslu. Okúzľujúci zjav a nekompromisná
schopnosť presadiť sa. www.mercedes-benz.sk

Trieda S kupé - kombinovaná spotreba paliva: 11,9 - 8,3 l/100 km; Emisie CO₂: 279 - 193 g/km.
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editoriál

Milí čitatelia,
leto sa už stihlo predviesť v plnej sile
a dovolenkové obdobie nás zväčša len
čaká. Napriek pocitu blížiaceho sa oddychu počas polčasu roku 2015 automobilový priemysel šliape naplno.
Koncern Daimler hlási rekordné predaje aj tento polrok a dvojciferným
rastom značne prevyšuje svojich prémiových konkurentov. Intenzívna obmena modelov, zavádzanie najmodernejších bezpečnostných systémov
a nových konštrukčných technológií prináša svoje ovocie. Na oddych
sa však v žiadnom prípade koncern
nechystá. Už v tomto čísle sa dočítate o novom GLC, ktoré len pred pár
dňami oslávilo svoju svetovú premiéru. O pár mesiacov vás čakajú ďalšie,
ale to si necháme na neskôr. Podob-

ne sa Mercedesu darí aj na Slovensku. V prémiovom segmente, ak odhliadneme od reexportov ostatných
výrobcov, máme až 46 % podiel. Ani
my však nechceme zaostávať za našou materskou ﬁrmou a okrem nových modelov vám prinášame zaujímavú novinku, ako inak – v službách.
Ide o 10-ročný servis. Bližšie informácie získate u svojho servisného technika alebo predajcu.
Dovolenky, pláže, voda či športy, na
ktoré nie je dosť času počas roka, patria k letu. Rovnako tak však aj jedno
z najvýznamnejších medzinárodných
jazdeckých podujatí na Slovensku.
Tento rok oslávi Mercedes-Benz
Grand Prix Bratislava CSIO 3*-W
už svoj 50. ročník, ktorý sa uskutoční
23. – 26. júla v areáli TJ Slávia STU
a na ktorý vás srdečne pozývam.
Keďže sa leto práve rozbieha, želám vám
príjemný oddych a pohodu, nádherné
počasie a dobré čítanie aj na stránkach
nového vydania magazínu Hviezdy ciest.

S úctou
Andrej Glatz

HVIEZDY CIEST 02/2015

editorial glatz.indd 3

3

23. 6. 2015 9:12:45

Obsah
Ľudia
26 ROZHOVOR/NA ĽUĎOCH SI CENÍ ÚPRIMNOSŤ
Generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrej Glatz o prémiovej značke, svojich postojoch
a zastúpení striebornej hviezdy na Slovensku.

50 ROZHOVOR/KVALITA KRITÉRIOM ÚSPECHU
V čom spočíva úspech a ako možno ísť za svojím
cieľom, prezrádza majiteľ spoločnosti COM-KLIMA
Ing. Tomáš Hodúr.

66 ROZHOVOR/MOTOCYKLOVÝ MATADOR
Najúspešnejší slovenský motocyklový pretekár Ivan
Jakeš o tom, ako sa osvedčili Sprintery na Rely Dakar a čo preňho znamenali dve etapové víťazstvá.

74 ROZHOVOR/BONVIVÁN
Prečo je dobré tešiť sa zo života – o tom hovorí majiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Corner
& Co. Ing. Július Chládek.

Automobily
06 PREDSTAVUJEME/GRANDIÓZNOSŤ  LUXUS
 ELEGANCIA Privítajte Triedu GLE. Má nové
meno, novú tvár a pod zovňajškom po prvý raz sa na
európskom trhu objaví aj hybridná technológia...

20 PREDSTAVUJEME/NOVÁ KRV
Mercedes-Benz Triedy GLC reprezentuje priania zákazníkov. Trieda GLK sa stala plnohodnotným členom rodiny
GL, písmeno C naznačuje rodinu, do ktorej nové SUV patrí.

12 PREDSTAVUJEME/EXPRESÍVNY MULTITALENT 34 PREDSTAVUJEME/MOBILNÝ KOMFORT
Koncept GLC kupé je kombináciou štýlových
prvkov kupé so zmyselne čistou dizajnovou rečou
nových generácií vozidiel kategórie SUV.

14 PREDSTAVUJEME/ZRODENIE VÍŤAZA
Priamo zo svojej svetovej ženevskej premiéry prišiel
na motoristický trh silný a vzrušujúco ambiciózny
osemvalcový debutant Mercedes-AMG GT3.

16 PREDSTAVUJEME/PO EURÓPE S CLA SHOOTING

4

obsah.indd 4

A LUXUS Obytné luxusné vozidlá značky Concorde,
začal nemecký výrobca od konca uplynulého roka
„stavať“ aj na „mercedesáckych“ podvozkoch.

40 PREDSTAVUJEME/INVESTÍCIA DO LUXUSU
Prečo na Považí investujú do Mercedes-Benz kupé
S 63 AMG, limuzíny S 63 AMG 4MATIC a športového vozidla Mercedes-AMG GT S?

44 PREDSTAVUJEME/ENVIRONMENTÁLNA

BRAKE Aké zážitky prežili Lucia, Šimon, Andrej

MODERNA Športový výkon kombinovaný s environ-

a Martin – štyria mladí ľudia na svojom roadtripe
naprieč Európou?

mentálnou technológiou PLUG-IN HYBRID, to sú
rysy vozidla Mercedes-Benz Concept V-ision e.

HVIEZDY CIEST 02/2015

23. 6. 2015 9:16:48

Štýl
64 ŠTÝL/ODHALENÉHO STRAŠIAKA SA NEBOJÍME
Je preventívna lekárska prehliadka zbytočná a mamograﬁcké vyšetrenie škodlivé, bolestivé – či dokonca
zbytočné? Alebo ide o zámerne šírené mýty?

34

70 ŠTÝL/ RAJ UPROSTRED PANÓNSKEJ
PAHORKATINY Len dvesto kilometrov od Bratislavy
sa nachádza veľkolepý ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by Reiters.

78 ŠTÝL/MURÁNSKA PLANINA
Môžeme byť pyšní aj na viaceré jedinečné historické,
literárne, národopisné, technické a prírodné bohatstvá,
ktoré majú svoj domov a pôvod na Slovensku...

90 ŠTÝL/ČAKANIE NA PRINCIPESSU
68

Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov, v prípade jedinečného šperku aj veľkého hľadania a odvážnych slov. Úspech je – Principessa del Lago.

HVIEZDY CIEST 02/2015

obsah.indd 5

5

23. 6. 2015 9:16:58

predstavujeme

Rozlúčte sa s Triedou ML
a privítajte Triedu GLE.
Najvýraznejší protagonista
prémiovej triedy
plnohodnotných SUV dostal
nové meno, novú tvár
a pod zovňajškom sa prvý raz
na európskom trhu objaví
aj hybridná technológia...
Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

Grandióznosť

Luxus
Elegancia
6
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Ž

ijeme čas čísel, percent, nárastov výkonu a úbytkov škodlivých
emisií a výsledkov, ktoré patria
nevyhnutne ku každému predstaveniu nového modelu. Aj preto sa uprostred svojho modelového života začína Trieda ML, pardon, GLE dívať novými
očami. Dizajn sa prispôsobil Triede GLE Coupé, aj napriek tomu je však naďalej originálny. Najmä vďaka typickému „C“ stĺpiku aj
bočnej línii, ktorá sa prirodzene identiﬁkuje ako Mercedes-Benz Triedy ML, teda, pardon, GLE. Milú schizofréniu s počiatočným
zmätkom v označení rieši Mercedes-Benz
svojsky. Predstavením kompletného zástupu
modelov. Tie pokrývajú kompletné rozpätie
želaní zákazníkov aj ochranárov.

ZELENÉ SRDCE
Vyhovieť ekologickej stránke dostal za
úlohu model GLE 500e 4MATIC, ktorý kombinuje plnohodnotný elektromobil
s maximálnym výkonom 85 kW/115 koní
s dojazdom zhruba tridsať kilometrov a plnohodnotné SUV s komfortom výkonného
benzínového šesťvalca prepĺňaného dvoma
turbodúchadlami, ktorý poskytuje maximálny výkon 245 kW/333 koní a 650 Nm
maximálneho krútiaceho momentu. Majiteľ neobíde naprázdno ani z jednej stránky.
Mercedes-Benz Triedy GLE neexperimentuje so zbytočnou a málo účinnou kombináciou minimálneho elektrického dojazdu
s maloobjemovým motorom. Namiesto
toho nájdete pod kapotou tohto SUV
8,8 kWh lítiové batérie, ktoré zabezpečia
spomínaný dojazd a hybridný modul integrovaný do prevodovky 7G-TRONIC PLUS.
Vodič si rovnako volí mieru elektrickej asistencie. Môže jazdiť v režime HYBRID, ktorý volí druh pohonu na základe poTrieb
tak, aby sa optimalizovala spotreba a využitie jednotlivých druhov pohonu. S režimom
E-MODE môžete vojsť do zóny pre elektromobily, ktorú už väčšie európske mestá
dávnejšie zaviedli. Režim E SAVE použijete najskôr mimo mesta na to, aby ste si šetrili elektrický dojazd a v režime CHARGE
nabíjate batérie. V prípade využitia nabitia
batérií na maximum a následného pohonu
benzínovým motorom sa priemerná spotreba dokáže ustáliť na na neuveriteľnej hodnote 3,3 l/100 kilometrov.

ARZENÁL MOTOROV
Jednou z ďalších pečatí prémiového charakteru Triedy GLE je množstvo motorov,
ktoré pokrývajú škálu naftových aj benzínových želaní. Od úsporného turbodiesla GLE J
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J 250 d 4MATIC s maximálnym výkonom 150 kW/204 kon až po najobľúbenejší naftový šesťvalec GLE 350 d
s porciou 190 kW/258 koní a maximálnym krútiacim momentom 620 Nm.
Benzínovú ligu otvára GLE 400 4MATIC s benzínovým bi-turbo šesťvalcom s maximálnym výkonom 245 kW/
33 koní a ak si chcete užiť barytón osemvalca, nech sa páči, verzia GLE 500 4MATIC vás s radosťou obslúži s vidlicovým
osemvalcom, s dvoma turbami a porciou
maximálneho výkonu 320 kW/435 koní.
Zaujímavosťou je údaj o maximálnom
krútiacom momente, ktorý svojou hodnotou 700 Nm prevyšuje aj silnejší turbodiesel. Možno s ním Mercedes-Benz naznačuje budúcu nadvládu benzínových
agregátov nad naftovými, ktoré sa zrejme
vrátia pod kapoty autobusov. Všetky spomínané agregáty spolupracujú s deväťstupňovou automatickou prevodovkou
9G-TRONIC.

ARZENÁL ASISTENCIE
Už sme si zvykli na tok elektrónov, ktoré strážia čierny podklad pod kolesami
a v posledných rokoch dokážu umocniť aj
zážitky z jazdy a výrazne prispieť aj k stabilite auta na cestách. Prienik elektroniky
do mechanických komponentov je dnes
samozrejmosť a zo strany Mercedesu-Benz aj príjemná povinnosť. Do slovníka
pomocníkov pribudol systém DYNAMIC
SELECT, teda prepínač jazdných režimov, ktoré zvýrazňujú želanú črtu. Napríklad režim Comfort vám uľahčí jazdu, režim SPORT umocní zážitok, režim ICE

8

maximalizuje účinnosť pohonu 4MATIC
v záujme zvýšenia bezpečnosti a režim
INDIVIDUAL je určený vám a vašim
aktuálnym požiadavkám. Samozrejme,
nechýba ani režim OFFROAD, ktorý
uľahčí prejazd terénom. Ľahším aj ťažším.
Na prekonávanie ťažšieho terénu je nutné zakúpiť si aj takzvaný off-roadový balík. Ten má uzávierku medzinápravového
diferenciálu a prídavné funkcie vzduchového podvozka, ktoré dokážu dvihnúť
svetlú výšku až na 285 milimetrov, vďaka čomu môže Trieda GLE prebrodiť až
600 milimetrov hlbokú vodnú prekážku. Samozrejme, spomínané režimy využívajú snímače aj funkcie stabilizačných
a trakčných systémov ABS, 4ETS a ESP.
Pohon 4MATIC rozdeľuje krútiaci moment v rovnakom pomere 50 : 50, v prípade potreby však posiela krútiaci moment
na tú nápravu, ktorá ho lepšie využije na
trakciu, prípadne akceleráciu.
Rovnako aktívne sa na dynamike podieľajú aj tlmiče a v prípade vzduchového
podvozka AIRMATIC sa mení aj charakteristika pruženia. Prejav sa mení podľa
nastaveného režimu, prioritou je komfort
na zlých cestách, prípadne zážitok z jazdy
pri športovej jazde.
Práve pri ostrej jazde vyniknú funkcie
systému ACTIVE CURVE SYSTEM.
Aktívna stabilizácia nakláňania pracuje prostredníctvom elektronických členov
na stabilizátoroch, ktoré svojím pôsobením proti ohýbaniu stabilizátora eliminujú náklon karosérie. Trieda GLE tak svojou agilitou prekoná aj mnohé kompaktné
hatchbacky.
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BEZPEČNÝ ZJAV

SPOJENIE SO SVETOM

Všadeprítomná elektronická pomoc
bdie aj nad priestorom pred vozidlom,
ktorý monitoruje dôsledne. Ochranný
štít tredy GLE reprezentuje opäť množstvo asistenčných systémov, ako napríklad
COLLISION PREVENTION ASSIST
PLUS, aktívny tempomat DISTRONIC PLUS s asitentom jazdy v dopravnej
zápche, systém PRE SAFE PLUS s rozpoznávaním chodcov dokáže zabrániť tragédii, prípadne výrazne zmierniť jej následky. Parkovanie v nákupnom centre uľahčí
systém PARKTRONIC, dokáže nielen zaparkovať, ale aj vyparkovať priečne aj pozdĺžne. Svetelné pomery v noci dramaticky mení systém LED svetiel Inteligent
Light System a sTrierače MAGIC VISION CONTROL výrazne spríjemnia
čistenie čelného skla.

Tvary interiéru si aj naďalej ctia
pravidlá prémiovej Triedy so zameraním na maximálny luxus. Jemné
zmeny si všimnete na prvý pohľad,
no logika ovládania sa nemení, takže svojich aktuálnych fanúšikov nesklame, nových pritiahne. K dispozícii
okrem luxusu je aj spojenie prostredníctvom internetu a systémy COMMAND online či Connect Me sú už
reálne predstupňom ovládania svojho
auta cez internet, prípadne komfortných funkcií samoparkovania v nákupných centrách. Zoznam technických a technologických noviniek je
zrejme receptom zvládnutia prechodu
na nové označenie modelu SUV, ktorý aj naďalej patrí medzi najjagavejšie
hviezdy svojho segmentu. Ó

GLE 250 d
R4, 2 143 cm3, 150 kW/204 k,
620 Nm od 1 600/min., 9G-TRONIC
Spotreba - kombi.

5,6 – 5,4 l/100 km
146 – 140 g/km
54 420 eur s DPH

Emisie CO2
Cena zákl. modelu

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
Mesačná splátka
Posledná navýšená splátka
Spracovateľský poplatok
Odkupná cena

10 884 eur s DPH
889 eur s DPH
10 884 eur s DPH
653,04 eur s DPH
36 eur s DPH

* RPMN: 9,59 %; fixný úrok p. a.: 8,46 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 54 420,00 €; lehota splatnosti
v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 64 240,04 €;
Vo 4. roku financovania sa vyžaduje havarijné poistenie, jeho suma
nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP
a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie,
možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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Sila & Substancia
Najradšej by ste naň uvalili všetku vinu
za narastajúce emisie, za všetky neprávosti sveta
a veľmi radi by ste povedali, že sa vám nepáči.
Pravdou je fakt, že po ňom túžite viac ako
po nasledujúcom dychu. Mercedes-AMG
GLE 63 AMG... Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

P

ozícia spomínaných modelov zapadá do štandardnej schémy polarizácie spoločnosti. A práve
na nej je založený úspech
modelov AMG. Sú potentnejšie viac,
než treba, nezmyselnejšie, než zdravý rozum káže a v konečnom dôsledku toho neposkytujú viac než bežné
verzie. Samozrejme, okrem rýchlosti. Ani tú zákazníci nevyužívajú tak
často, ako si niektorí myslia. A práve
preto sú tieto autá také obľúbené. Reprezentujú slobodu voľby svojho majiteľa, ktorý ich využije na to, na čo
práve potrebuje. Najčastejšou potrebou je reprezentácia majiteľa a vedľajším, veľmi príjemným produktom
sú stovky kilowattov a newtonmetrov, ktoré dokážu ohnúť myseľ.
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HRDOSŤ POSEIDONA
Uznajte, v základnom vyhotovení ponúka GLE 63 AMG maximálny výkon
410 kW/557 koní a v prípade, že do
názvu zahrniete aj jedno S, výsledný
maximálny výkon reprezentuje číslica
430 kW/585 koní. Dané dáta udeľujú
rodinnému SUV raketovú dynamiku,
ktorý najlepšie vyjadruje číslica zrýchlenia z pokoja na stokilometrovú rýchlosť za 4,3 sekundy, respektíve o jednu desatinu menej v prípade silnejšej
verzie. Maximálna rýchlosť je, samozrejme, obmedzená na 250 km/h. Pointa tohto modelu však nie je spomínaná
dynamika, ale skôr prejav 5,5-litrového osemvalca prepĺňaného dvoma turbodúchadlami. Jemný barytón, ktorým
rozochveje srdce a niekedy aj ostatné
vnútornosti nejedného fanúšika.Ó

MERCEDESAMG GLE 63 4MATIC
V8, 5 461 cm3, 410 kW/557 k, 700 Nm od
1 750/min., AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC
Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu

11,8 l/100 km
276 g/km
112 320 eur s DPH

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
22 464 eur s DPH
Mesačná splátka
1 849 eur s DPH
Posledná navýšená splátka
22 464 eur s DPH
Spracovateľský poplatok
1 347,84 eur s DPH
Odkupná cena
36 eur s DPH
* RPMN: 9,89 %; fixný úrok p. a.: 8,75 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 112 320,00 €; lehota splatnosti
v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 133 214,84 €;
Vo 4. roku financovania sa vyžaduje havarijné poistenie, jeho suma
nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN.

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP
a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie,
možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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Expresívny
multitalent

Niekedy sa dokonalosť dá dosiahnuť úplne jednoducho: stačí zmiešať
typické štýlové prvky kupé so zmyselne čistou dizajnovou rečou nových
generácií vozidiel kategórie SUV, a to všetko - na úplný záver - jemne
,,okoreniť“ výraznými detailmi. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG
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V

ýsledným produktom
takejto majstrovskej
hviezdnej alchýmie
sa stal moderný a pôsobivý koncept GLC
kupé. Pri pohľade na jeho predispozície možno povedať, že bol vytvorený s cieľom vzbudiť okamžitú pozornosť a obdiv. Nasvedčuje tomu už na
prvý pohľad nápadito robustná maska chladiča TwinBlade či masívna kapota motora s typickými prelismi, ktorá vzbudzuje rešpekt. A to sme len na
začiatku.
Výpočet zmyslu lahodiacich detailov pokračuje bočnými oknami bez
rámov, ochranou spodku vozidla
s výraznými chladiacimi štrbinami
vpredu aj vzadu a končí sa štvorvetvovou výfukovou sústavou. Teda väč-

šinou znakmi, ktoré nesú ,,genetický“
kód modelu GLE. Samozrejme –
v jeho kompaktnejšom vyhotovení.

HRA SVETIEL
Pôsobivý vzhľad konceptu zvýrazňujú LED svetlomety, pripomínajúce
svetelné sochárske dielo s funkciami
zjednotenými v jednom kryte. Denné
svetlo a smerovky využívajú na osvetlenie horné lamelové vložky, ktoré
dizajnéri nazvali „obočie“. Pod nimi
sú akoby zavesené v trojrozmernom
priestore tri šošovky s otočným uložením, optimálne osvetľujúce vozovku alebo terén. Zadné prstencovité
spätné svetlá zase obklopuje stredová šošovka, ktorá adaptívne zosilňuje
brzdové svetlo, čím zlepšuje jeho viditeľnosť.

VŠESTRANNOSŤ
Šesťvalcový motor s objemom
2,996 litra, s výkonom 270 kW
(367 k), s priamym vstrekovaním
a dvoma turbodúchadlami so stálym
pohonom všetkých kolies 4MATIC
zabezpečuje výrazný športový charakter konceptu. Napojenie na automatickú prevodovku 9G-TRONIC ho len
podčiarkuje. No pozor! Vďaka zväčšenej svetlej výške, výraznej atletickej
karosérii, pretiahnutej kabíne a masívnym 21-palcovým kolesám s objemnými, výrazne proﬁlovanými pneumatikami a bočnými nášľapnými prahmi
získava GLC kupé výrazné proporčné
črty atraktívneho, výkonného dynamického vozidla. Presne takého, akému je
blízka aj jazda mimo spevnených ciest –
typická pre vozidlá SUV. Ó
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Zrodenie víťaza
Priamo zo svojej svetovej ženevskej premiéry prišiel na motoristický trh
silný a vzrušujúco ambiciózny osemvalcový debutant Mercedes-AMG GT3.
Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

P

retekársky športiak, vychádzajúci zo staršieho modelu Mercedes-AMG GT, bol
vyvinutý podľa predpisov
federácie FIA pre Triedu
GT3, vďaka čomu koncom tohto roka
vstúpi do najsilnejšej konkurenčnej série závodného športu na svete.

MOTORIZÁCIA
Inteligentná koncepcia motora, vysoko kvalitná technika – známa z pretekárskeho športu, nízke ťažisko, perfektné

14
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rozdelenie hmotnosti a široký rozchod
kolies, presné reakcie pri zatáčaní, vysoké priečne zrýchlenie, prvotriedna agilita, vysoká trakcia a nízka zotrvačnosť pri
spontánnych zmenách smeru – to všetko sú ideálne predpoklady, ktoré robia
z modelu Mercedes-AMG GT3 najväčšieho kandidáta na akékoľvek víťazstvo.
O silný náhon Mercedes-AMG GT3 sa
stará 6,3-litrový motor V8 AMG známy
z modelu SLS AMG GT3, ktorý bol dodatočne optimalizovaný. Optimálne rozloženie hmotnosti zabezpečuje sekvenč-

ná šesťstupňová pretekárska prevodovka
GT3, namontovaná podľa princípu transaxle na zadnej náprave. Apropo, nápravy. Tie s dvojitým priečnym zavesením
kolies sú takmer kompletne vyrobené
z hliníka.

BEZPEČNOSŤ A ODĽAHČENIE
Celá štruktúra GT3 je vyrobená z veľmi ľahkého a mimoriadne pevného hliníkového priestorového rámu, ktorý garantuje vodičovi vynikajúcu bezpečnosť,
pričom ten je navyše chránený aj sta-
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Celá štruktúra GT3
je vyrobená z veľmi
ľahkého a mimoriadne
pevného hliníkového
priestorového rámu.

bilnou škrupinou sedadla z uhlíkových
vlákien a integrovanou bezpečnostnou
klietkou z vysokopevnej ocele. Aby sa zabezpečilo ďalšie zníženie hmotnosti vozidla, jeho kapota motora, dvere, predné
blatníky, predná a zadná zásterka, bočná
stena, bočné obloženie prahov, difúzor,
zadná kapota a zadné krídlo boli vyrobené z mimoriadne ľahkých a súčasne vysokopevných uhlíkových vlákien.

ÚCHVATNÝ DIZAJN
Samozrejme, nemožno opomenúť

aj oku lahodiaci a zároveň prekvapujúci dizajn, ktorý GT dodáva ďalšiu
prirodzenú silu. Matný lak selenitovej sivej designo magno obopína silné
tvary a pôsobí ako jeho druhá koža.
Rozšírená karoséria, veľké otvory na
prívod vzduchu, difúzor a obrovské
zadné krídlo jednoznačne poukazujú na živočíšnu chuť zasiahnuť. Všetky ďalšie zmeny karosérie pritom nie
sú náhodné, ale slúžia na dosiahnutie maximálneho prítlaku a aerodynamického výkonu. Ó
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Po Európe

s CLA Shooting Brake
Sadnite si do auta s tromi neznámymi ľuďmi, vydajte
sa na cestu po Európe a ešte sa na internete niekoľkokrát
denne tvárte, ako si to celé užívate. Že to nie je nič pre vás?
Hádajte znova. Text: Andrej Majláth/Foto: Andrej Majláth, Martin Mičuda
16
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N

aše mená sú Lucia,
Šimon, Andrej a Martin:
sme posádka Zážitku roka
a v apríli sme sa s novou
CLA Shooting Brake vydali naprieč Európou. Ako sme prežili tento
roadtrip a – čo je dôležitejšie – naozaj išlo
o náš zážitok roka?

označovali, viedla cez najikonickejšie európske veľkomestá. Z Bratislavy sme si to
namierili do Prahy, odtiaľ do Berlína, Amsterdamu a Bruselu, aby sme sa cez Paríž
a Stuttgart vrátili späť domov. Na všetko
ste dozerali práve vy, desaťtisíce fanúšikov Mercedesu a partnerského portálu Refresher.sk, prostredníctvom našich kanálov
na Facebooku a Instagrame.

DO PARÍŽA A SPÄŤ
Naša úloha bola na prvý pohľad neuveriteľne vzrušujúca: prejdite s novou CLA
Shooting Brake počas nasledujúcich deviatich dní vyše 3 500 km po starom kontinente a postarajte sa, aby o tom vedel
celý slovenský internet. Aj preto naša #FasaTrasa, ako sme ju na sociálnych sieťach

AKO SME SA NEPOZNALI
Už v úvode sme naznačili jednu špecialitku, ktorá od začiatku ovplyvňovala tento
roadtrip: my štyria sme sa nikdy predtým
nevideli. V jedno slnečné nedeľné ráno
sme sa jednoducho stretli pred showroomom v Bratislave a bez toho, aby sme si
navzájom čo i len poriadne zapamätali
mená, sme nasadli do nablýskanej červenej
krásky a vydali sa na cestu. A vraj strávte
s týmito ľuďmi deväť dní v jednom aute...
Nazvite to, ako chcete – hlúposť, risk
či reality show hodná tak akurát na Zlatú
malinu. Isté však je, že už niekde pri Brne
sme vedeli, že zo štyroch náhodných ľudí
vznikne skvelá partia. Počas prvého večera v Prahe sme pred ostatnými okrem nášho apetítu odkryli aj naše najhoršie obavy z ostatných členov posádky, a to mohlo
znamenať len jedno: obavy sa v skutočnosti úplne rozplynuli.

#FASATRASA AJ #FASAFAIL
Cesta nebola jednoduchá a preplnený
harmonogram nás ani chvíľu nešetril. Po

J
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linársky zážitok v podobe obrovských mís
čerstvých morských plodov doplnených
o kvalitné víno. A hlavne naša vzájomná
spoločnosť okorenená hodinami nekontrolovateľného smiechu aj bez pomoci stimulantov z coffee shopu.
Počas dvoch amsterdamských nocí sme
mali nabrať sily na ďalšiu noc v hlavnom
meste Európy. Sily sme síce nenabrali ani
náhodou, ale počas dlhého večera v bruselskom bare Delirium Tremens nám to neprekážalo. Až ráno sme na tento podnik
so svojou najširšou ponukou piva zapísaný
v Guinessovej knihe rekordov, spomínali
s o niečo väčšou ťažobou.
J pražskej noci sme sa už napoludnie ďalšieho dňa ocitli v nemeckej metropole. Viac
ako berlínska história a multikultúrna atmosféra nás prekvapila striekajúca voda
priamo do očí pri vstupe do známeho baru
s názvom Klo (toaleta). Klo Bar odporučiť
môžeme, ich kari wurst podávaný v miske
na ľudské orgány už o niečo menej. Povedali sme „o niečo“? Mysleli sme vôbec.
Bol to iba tretí deň Zážitku roka a my
sme sa z Prahy cez Berlín dostali až do
Amsterdamu. Mesto, kde láska aj smiech
sú na predaj, sme objavili po svojom. Najväčším zážitkom nebola prechádzka po
štvrti červených svetiel, ale výnimočný ku-

18
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Najväčším zážitkom nebola
prechádzka po štvrti
červených svetiel, ale
výnimočný kulinársky zážitok
v podobe obrovských mís
čerstvých morských plodov
doplnených o kvalitné víno.

V Paríži sme zažili sen každého turistu:
hotelovú izbu s gýčovým výhľadom na Eiffelovu vežu. Hrdzavú krásku sme si poctivo vyšliapali po svojich tak vysoko, ako to
len išlo. Francúzsky zážitok najlepším spôsobom obohatil legendárny kabaret Moulin Rouge, ktorý nezostal svojej povesti nič
dlžný. A keby aj zostal, spomenuli by sme
si na indický párik, ktorý sa po skončení
šou rozhodol pre prídavok z vlastného repertoáru priamo v hľadisku. Ak myslíte na
to, na čo my, myslíte správne.
Keď je niečo až príliš dokonalé, hrozí, že
príde kruté precitnutie. Aj #FasaTrasa nakoniec odhalila svoj #FasaFail. Zatvorené
Mercedes-Benz múzeum v Stuttgarte nás
pripravilo o čerešničku v podobe objavenia
takmer 130-ročnej histórie značky Mercedes-Benz. O polhodinu nám to už prekážalo – aspoň máme dôvod vrátiť sa.

sie na kapote znak hviezdy.
Našťastie, naša CLA Shooting Brake nás vždy podržala a bola plnohodnotným piatym členom tímu. A nemala to
s nami jednoduché, veď od ECO jazdy
v štýle nemeckých dôchodcov sme mali

často veľmi ďaleko a športový režim prevodovky bol novým štandardom. Napriek plnému autu a plynovému pedálu
prilepenému o podlahu sa naša spotreba pohybovala len okolo siedmich litrov.
Červená kráska nám nedávala len istotu na cestách počas každého z 3 634 najazdených kilometrov, ale aj veľkorysý
priestor na batožinu aj na pohodlné sedenie. Verte alebo nie, hádky o predné
sedadlá neexistovali.
Slabý článok sme nenašli ani v posádke,
pretože dodnes máme problém ostatných
presvedčiť, že sme sa pred roadtripom naozaj nepoznali. Aj na to máme jednoduché
vysvetlenie: riskovať sa oplatí, pretože ak
narazíte na rovnakých bláznov, ako ste vy,
zo Zážitku roka sa stane nezabudnuteľná
spomienka. Ó

BOL TENTO ROADTRIP
NAOZAJ ZÁŽITOK ROKA?
Je úplne jedno, kde ste a čo robíte.
Omnoho viac záleží na ľuďoch okolo
vás. Práve preto bol Zážitok roka na začiatku trochu odvážny názov toho, čo
sme chceli roadtripom po Európe s CLA
Shooting Brake dokázať. Stačil by jeden
slabý článok a Zážitok roka by sa rozsypal ako úplne obyčajné auto, ktoré nene-
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Nová krv
Mercedes Benz Triedy GLC reprezentuje priania zákazníkov.
A tí žiadajú komfort, luxus, prestíž a technológie...

Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

20
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A

to znamená jedno. Zákazníci sa rozlúčia s interpretáciou tvarov legendárnej Triedy G
a namiesto toho sa
môžu tešiť na estetiku, chróm a dvadsaťpalcové kolesá. Zmena ﬁlozoﬁe priniesla aj zmenu označenia. Trieda
GLK sa po novom stala plnohodnotným členom rodiny GL, písmeno C
naznačuje rodinu do ktorej nové SUV
patrí.

DVE TVÁRE
Vlastne to naznačuje aj dizajn. Dizajnéri dokázali integrovať novú príslušnosť k spomínanej Triede C bez toho,
aby narušili originalitu novej Triedy GLK. Zrejme už tušíte, že stačí jeden pohľad na prednú masku chladiča, ktorú zdobí výrazná hviezda na
kapote a strážia ju zdvojené lamely.
V zozname možných prianí zohľadňuje Stuttgart aj osobné preferencie majiteľov. K dispozícii sú totiž dve línie,
elegantnejšia a mierne drsnejšia. Zvolíte si tú, ktorá sa vám páči, prípadne
vás lepšie vystihuje. Off-roadový charakter identiﬁkujú výrazné chrómované ochranné prvky na prednom blatníku, nechýbajú ani násadce prahov
a zadný ochranný plech. Mercedes zašiel až tak ďaleko, že podvozok má špeciálnu ochranu z materiálu s označením Gemtex a nechýba ani terénny
program s kontrolou zjazdu z kopca.
Mercedes-Benz považuje za povinnosť
poskytnúť v rámci triedy techniku, ktorá mu poskytuje najlepšiu prejazdnosť
terénom v rámci svojej triedy. Vďaka
vzduchovému podvozku, ktorý dokáže
meniť svetlú výšku o päťdesiat milimetrov a terénnym programom, ktorý je
kalibrovaný na každý povrch a nechýba ani program na vyslobodenie zapadnutého auta.
Estetiku modelu stráži aj kratší predný previs, dizajnérsky čisté línie bočnej
časti. Jediným drsným prvkom je nelakovaný plast na výkrojoch blatníkov,
ktoré inak môžu poľahky zhltnúť aj
dvadsaťpalcové kolesá, v prípade, že si
objednáte AMG paket. A ten je určený
tým, ktorý reprezentuje športovo orientovanú alternatívu.

ESTETIKA VODOPÁDU
Mierne nadnesený medzititulok je
predohrou k opisu interiéru, ktorý je J
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J jasne inšpirovaný Triedou C. Až extrémna čistota línií a prehľadné ovládania vytvárajú z jazdy zážitok. Pokované ovládače či pätica výduchov
klimatizácie jasne oddeľujú palubnú
dosku od stredovej konzoly. Jednoduché a efektné zároveň. Neodmysliteľným prvkom je kruhový ovládač systému Command, ktorého vrchná plocha
môže byť dotyková. Mercedes-Benz
myslí na všetkých. Kombinuje klasické
ovládanie s dotykovým, pričom pri pohľade naň zabudnete aj na poposúvanie sa v zápche.
Komfort je totiž najdôležitejšou črtou novej Triedy GLC. A pocítia to
všetci a vo všetkých smeroch. Napokon rázvor osí kolies narástol o úctyhodných 118 milimetrov a zhruba

22

o polovičnú hodnotu narástol aj do
šírky v oblasti ramien a lakťov. Takže výlet vo štvorici bude v pohode aj
s ohľadom na fakt, že základný objem
batožinového priestoru sa blíži k hranici 600 litrov, po sklopení vznikne prepravná kapacita, ktorá vám umožní
holdovať takmer všetkým športom.

AGILITA VZDUCHU
Postup na čelo svojej veľkostnej kategórie naznačuje Trieda GLC aj implementovaním vzduchového pruženia
AIR BODY CONTROL. Poskytuje komfort pruženia luxusnej triedy
na bežných cestách a v teréne dokáže
auto dvihnúť a zlepšiť tak prejazdnosť.
A v športovom móde dokáže, naopak, znížiť svetlú výšku o 15 milimet-

rov a zlepšiť tak aerodynamiku a spotrebu. V komfortnom režime dokáže
reagovať na zmenu zaťaženia, prípadne na brzdenie pritvrdením predného
zavesenia v priebehu šesťdesiatich milisekúnd. Štandardne sa Trieda GLC
dodáva s adaptívnymi tlmičmi. Vodič
si môže prostredníctvom tlačidla DYNAMIC SELECT zvoliť želaný prejav
motora, podvozka a odozvy volantu,
prípadne mieru zasahovania stabilizačného systému. K dispozícii sú režimy
ECO, COMFORT, SPORT, SPORT+a INDIVIDUAL. Každý z režimov
je pripravený poodhaliť všetky prejavy nového modelu, ktorý je vďaka využitiu tenkostenných ultra vysokopevných ocelí nielen bezpečný, ale aj ľahší
o viac ako 80 kilogramov.
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155 kW/211 koní. Zoznam tradičných
pohonných jednotiek doplní aj hybridná verzia GLC 350E 4MATIC. Je to
plug-in hybrid, takže na nabitie batérií
umožní prejsť viac ako 30 kilometrov
v čisto elektrickom režime. Jeho kombinovaný výkon sa pohybuje na úrovni 327 koní.

ANJEL STRÁŽNY

4MATIC
Je v našich zemepisných šírkach povinnosťou a podmienkou úspechu. Medzinápravový diferenciál dopĺňa viaclamelová spojka, ktorá v prípade potreby
prerozdelí krútiaci moment na nápravu s lepšou priľnavosťou. Na riadení
prerozdeľovania spolupracuje so stabilizačným systémom ESP, ASR a 4ETS.
V základnom nastavení preferuje systém zadné kolesá, na predné smeruje
45 percent krútiaceho momentu.
Spočiatku sa v ponuke objavia iba
štvorvalcové motory s označením GLC
220 d 4 MATIC s maximálnym výkonom 125 kW/170 koní, GLC 250 d
4MATIC s maximálnym výkonom
150 kW/204 koní a benzínový agregát
GLC 250 4MATIC, ktorý poskytuje

Poslednou kapitolou, ktorá tvorí v prípade každého modelu ťažisko vývoja,
je bezpečnosť. V noci sa môžete spoľahnúť na inteligentné LED svetlomety, ktoré vám poskytnú maximálny svetelný výkon, pričom neoslnia protiidúce vozidlo
a neviditeľné oči upiera Trieda GLC
nielen dopredu, ale aj dozadu. V prípade kolízie odzadu chráni posádku pred
vystrelením do cesty či do vozidla pred
vami a blížiaceho sa vodiča upozorní intenzívnym blikaním brzdových svetiel.
Exkurziu do sveta stereokamier a radarov poskytne zoznam asistenčných systémov ako COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS s upozornením na pre-

kážku a s aktívnym brzdením pred ňou.
ATTENTION ASSIST bdie spolu s vodičom, Crosswind Assist kontroluje poryvy vetra na mostoch a otvorených úsekoch, DISTRONIC PLUS A Steering
assist s funkciou Stop&Go Pilot vyriešia
stres za vodiča a ak treba, cez dopravnú
zápchu to odšoférujú za vás, PRE SAFE
Brake s rozpoznávaním chodcov dokáže zabrániť tragédii. Cross Trafﬁc Assist
má oči v križovatke a Active Blind Spot
Assist vám ušetrí nepríjemnosť a Acitive Lane Keeping Assist vás udrží v priamom smere. A PRE Safe Plus myslí na
všetko ostatné spolu s deviatimi airbagmi. Lebo chybu nemusíte spraviť iba vy.
A konštruktéri hviezdy to vedia... Ó

GLC 220 d
R4, 2 143 cm3, 125 kW/170 k,
400 Nm od 1 400/min., 9G-TRONIC
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

5,5 – 5,0 l/100 km
143 – 129 g/km
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Individualizácia
à la smart
Všetko je možné.
Také je motto
programu
individualizácie
značky smart a najmä
modelov
smart BRABUS
tailor made.
Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

24

N

ie náhodou. Spomínané modely zušľachťuje majstrovská ručná
práca s použitím kvalitných materiálov, dôkladne kontrolovaných výrobcom.
Splnenie sna všetkých majiteľov novej generácie smartov umožňujú tak
nielen špeciálne laky „lizard green“, „spring break orange“ a „dark-

night blue“, ale aj individuálny kožený poťah sedadiel, prístrojovej dosky,
stredovej výplne dverí a venca volantu v koži napa. A to veľkoryso! Individualita, vkus, zmysel pre detail
a kreativita majiteľa vozidla smart sa
môžu prejaviť už pri výbere voliteľnej konﬁgurácie odtieňa kože, dodávanej na želanie až v 30 základných
farbách.
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25. výročia
značky
Mercedes-Benz
na Slovensku
sme sa rozhodli
odmeniť
všetkých
majiteľov
osobných
vozidiel
Mercedes-Benz.

ROZHODUJÚ DETAILY
Punc osobitosti dodávajú interiéru aj farebne voliteľné vzory stehov,
ktoré nie sú v segmente malých vozidiel bežným prvkom. Podobne je na
kreativite a výbere majiteľa vozidla,
akú farbu si zvolí pre lakované rámiky združeného prístroja, prídavného prístroja a rádia/navigačného
systému, ako aj krúžkov okolo ventilačných dýz a zvýrazňujúcich ozdobných prvkov v prístrojovej doske.
Interiérová individualizácia a jedinečnosť sú napokon „korunované“
usporiadaním interiéru rukoväťou radiacej páky BRABUS, pákou ručnej
brzdy BRABUS a športovými vložka-

mi v pedáloch BRABUS. Samozrejme, nemožno opomenúť ani balík
športových exteriérových doplnkov
Style v programe tailor made. Či už
ide o predný spojler BRABUS, bočné obloženie prahov, spojler strešnej
hrany a zadný difúzor BRABUS pre
športovú výfukovú sústavu BRABUS.
A nielen to. Podobne ako v interiéri – „čerešničku na torte“ nájdeme
aj v exteriéri. Sú ňou exkluzívne disky z ľahkej zliatiny BRABUS Monoblock VIII s rozmermi 16“/16“, ktoré
smartu dávajú ten správny športový
charakter. Taký, aký môže ponúknuť
len individualizácia takmer bez hraníc a obmedzení. Ó

Preto
k 6-ročnému
bezplatnému
servisu
ponúkame
ďalšie
4 roky
prácu pri
pravidelnej
údržbe
zadarmo
a originálne
náhradné
diely za
férové ceny.

10 rokov servis

Pri príležitosti
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Andrej Glatz:

„Na ľuďoch
si cením ich
úprimnosť“
Už dvadsaťpäť rokov je na slovenskom trhu zastúpená značka
Mercedes-Benz a päťdesiatky sa dožíva jazdecká Grand Prix, ktorej
dlhoročným partnerom je práve spomínaná prémiová značka.
To bol aj dôvod, prečo sme sa rozprávali s človekom, ktorého meno
rešpektujú tak v športových, manažérskych, ako aj v spoločenských
kruhoch – s generálnym riaditeľom Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrejom Glatzom... Zhováral sa: Peter Škorňa/Foto: Miroslav Nôta

P

ri motorových vozidlách
všetci oceňujeme najmä ich
spoľahlivosť, bezpečnosť,
luxus či technickú dokonalosť. Zaujíma ma, čo si šéf
prestížnej prémiovej automobilovej
značky osobne cení nie na autách, ale
na ľuďoch...
- Pre mňa je najdôležitejšia úprimnosť.
Ňou sa všetko začína aj končí. S ňou kráča
,,ruka v ruke“ veľkorysosť, dôvera a ochota nezištne pomáhať. Tieto hodnoty mi pomohli v minulosti, a preto sa ich snažím držať aj ja.
Spomínali ste minulosť. Môžete byť
konkrétnejší?
- V roku 1968 som si túžil kúpiť Fiat,

nemal som naň však dostatočnú hotovosť.
Vtedy mi prof. Ing. Boris Boor, v tom čase
šéf TJ Slávie SVŠT (teraz STU), navrhol,
že mi naň požičia peniaze. Oponoval som
mu, že neviem, kedy mu ich budem môcť
vrátiť, na čo mi odvetil: „Keď budeš mať,
tak mi ich vrátiš.“ Viete, jeho dôvera a veľkorysosť, ktoré mi vtedy preukázal, boli
pre mňa také silné, že by som nikdy nedopustil, aby som ho sklamal. Neskôr,
v polovici 80. rokov, mi priateľ a koníčkar Franz Michelfeit dal k dispozícii služobné vozidlo Mazda 626 s tým, že na nej
môžem súkromne najazdiť až 10 000 km.
Keď som sa ho opýtal, ako to bude kontrolovať, vysvetlil mi, že prečo by mal,
keď mi dôveruje... A nakoniec, o niekoľ-

ko rokov neskôr, keď som na Slovensku
začal rozbiehať predaj vozidiel Mercedes-Benz, som dostal absolútnu dôveru od
spoločnosti Wiesenthal, ktorá v tom čase
vlastnila 98 % ﬁrmy.
Keď sa obzriete späť, je veľa vecí, ktoré by ste dnes – s odstupom času – urobili inak, prípadne ktoré by ste neurobili vôbec?
- Vždy som sa v živote snažil robiť veci
tak, aby som ich v budúcnosti nemusel
ľutovať. Pretože každý okamih je jedinečný a čo sa raz stalo – a nech je to už
čokoľvek – už sa zmeniť nedá. Som človek, ktorý sa pozerá predovšetkým dopredu, a zamýšľam sa nad tým, čo pozitívne
a perspektívne môžem ešte urobiť.
J
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J Ste cieľavedomý a aj preto ma zaujíma, či máte ešte nejaké ciele, sny a plány, ktoré ste doposiaľ nestihli zrealizovať.
- Keď som ukončil vysokú školu, pôsobil
som ako pedagóg, venoval som sa vrcholovému športu a momentálne si plním sny
ako manažér. Mám však jeden nesplnený
sen, ktorý si, žiaľ, nesplním – prejsť krížom
zo západného pobrežia USA až na jeho východné pobrežie.
Veď to už dnes nie je problém...
- Je. Bez mojej manželky to pre mňa
nemá zmysel a tá to nechce absolvovať
v obytnom karavane...
Nuž, ako sa u nás na Podpoľaní hovorí: Never Say Never – a zvlášť, pokiaľ si vaša pani v tomto čísle prečíta
o tom, aké čaro v sebe ukrýva napríklad obytný karavan na podvozku
Actrosu... Poďme však k vašej podnikateľskej etape života. Tá sa, pokiaľ mi
je známe, začala pred štvrťstoročím na
bratislavských Poliankach...
- Musím vás poopraviť. Podnikať som začal už v 70. rokoch – a nie na Poliankach,
ale ,,v maštali“... Na jazdiarni Slávie som
si otvoril svoj prvý neoﬁciálny bufet a tam
som sa aj postupne učil, že na to, aby bol

28

človek v podnikaní úspešný, nemôže zarábať tým, že zákazníkom ,,nedoleje“, ale
tým, že budú spokojní a prídu opäť. To
bola pre mňa veľmi dôležitá skúsenosť a aj
škola života.
Vybrali ste sa teda tou náročnejšou cestou. Nikdy ste to neľutovali?
Predsa len – najmä v deväťdesiatych
rokoch minulého storočia – okolo vás rástli zo dňa na deň milionári
ako huby po daždi...
- Šport ma naučil, že pokiaľ chcete skákať na koni, musíte na ňom najskôr pevne
sedieť. A tiež, že nič, čo má vytrvať, sa nemôže šiť horúcou ihlou. Nič som totiž nesprivatizoval a ani nedostal zadarmo. To,
čo dnes robíme, v tom čase pred nami nikto v takej miere a rozsahu nerobil. Aj preto sme sa v prípade, keď niečo nevyšlo, nemohli vyhovárať na svojich predchodcov.
Museli sme pracovať a zodpovedne sa učiť
aj z vlastných chýb. Vydali sme sa možno pomalšou, za to však stabilnejšou cestou. Dnes, keď sme po štvrťstoročí vyrástli do súčasnej podoby, som hrdý, že sme
sa s mojimi najbližšími kolegami rozhodli
práve pre tento postup.
Kedy možno o človeku povedať, že už
je úspešný?

- Keď dosiahne jedno jediné miesto –
a to prvé. Nezáleží na tom, či v podnikaní,
alebo v športe...
Riadite sa vo svojom živote nejakou ﬁlozoﬁou?
- Nikdy som sa nesnažil zamýšľať nad
zásadnými životnými pravdami. Uznávam
úprimnosť. Bez nej neexistuje funkčné
manželstvo, spolupráca. Zároveň s ňou kladiem dôraz aj na ústretovosť, ktorá je v živote tiež dôležitá.
Hovorí sa, že kde sú priatelia, tam je aj
bohatstvo a že človek je najbohatším
nie vtedy, keď má peniaze, ale keď má
pevné rodinné zázemie. Ako to vnímate vy?
- ... a ešte sa hovorí, že človek, ktorý má
rád zvieratá, má rád aj ľudí. Ja sa nevyhýbam ani jedným a ani druhým. A čo sa
týka rodiny, úplne s tým súhlasím. Takže – z tohto pohľadu sa cítim bohatým človekom.
Pätnásťročný človek je ešte adolescent. Keď má 18, už je síce plnoletý, ale
nie vždy aj rozumný. Keď dosiahne 25,
predpokladá sa, že bude samostatný a dokáže stáť na vlastných nohách.
Dospel z tohto pohľadu aj slovenský
Mercedes?
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- V súčasnosti v našej ,,zabehnutej“ ﬁrme dohliadam na to, aby ľudia medzi sebou komunikovali. Tam, kde treba, obrusujem hrany. Napriek tomu si nemyslím,
že by slovenský Mercedes bezo mňa nevedel funkčne existovať.
Ste aktívny človek a aj preto si neviem
predstaviť, čo budete robiť, keď už nebudete„pracovať“?
- Manželka mi už roky hovorí, aby som
ostal doma, ale keď som náhodou ešte
o pol ôsmej ráno doma, opýta sa: ,,Čo tu
ešte robíš?“ Mojou vášňou nie sú len kone
pod kapotou, ale aj moje živé kone, s ktorými som dvakrát denne. Čerpám z nich
pozitívnu energiu. Okrem toho hrávame
s manželkou aj golf, takže, ak sa mám priznať, niekedy sa mi zdá, že deň je krátky
na to, čo všetko by som chcel absolvovať.
Zaujíma ma, čo by ste si vybrali, keby
sme modiﬁkovali výrok Richarda III.
„Kráľovstvo za koňa“ na ,,Mercedes za
koňa“ alebo „koňa za Mercedes...“?
- Pre mňa boli a aj ostanú na prvom
mieste živé kone. Viete, koňa nemôžete odstaviť do garáže a nevšimnúť si ho týždeň
či mesiac. Je to živý tvor, ktorému sa musíte dennodenne venovať, ktorý potrebuje cítiť vašu pozornosť a lásku, ktorú vám – na
rozdiel od auta – aj opätuje. Je to 600 kilogramov pozitívnej energie, ktorou vás nabíja. Je to teda o zodpovednosti, vytrvalosti a láske.
Spomínali sme kone. Práve o nich ste
sa vyjadrili, že sú vašou celoživot-

„Hovorí sa, že človek, ktorý má
rád zvieratá, má rád aj ľudí. Ja sa
nevyhýbam ani jedným
a ani druhým.“
nou láskou, keďže ste s nimi športovali, cestovali a dokázali formovať
váš vzťah k povinnostiam, férovosti a chuti víťaziť. Práve tento rok si
Grand Prix, ktorej je Mercedes-Benz
dlhoročným partnerom, pripomína
svoje polstoročie...
- A dúfam, že sa dožije aj ďalšieho. Pokiaľ budem môcť, budem vždy pre toto
podujatie robiť maximum.
Ktorou zo zásad sa riadite pri vedení ﬁrmy: tou, že líder je ten, čo pozná
cestu, alebo skôr inklinujete k ﬁlozoﬁi Steva Jobsa, že si najímame šikovných ľudí, aby nám hovorili, čo
máme urobiť...?
- So svojimi najbližšími kolegami pracujem od samého začiatku, teda 25 rokov. V spoločnosti je však viac ako tridsiatka ľudí, ktorí sú s nami už viac ako
20 rokov. Firmu sme budovali spolu
a ľudia si k nej oprávnene vytvorili vzťah
ako k svojej. Tento vzťah vytvára pocit
spolupatričnosti, ľudí motivuje a dodáva radosť chodiť do práce. Asi aj preto

máme takú nízku ﬂuktuáciu.
Znie to takmer neuveriteľne, ale
17 rokov ste boli pevne v sedle slovenskej jazdeckej asociácie a už
25 rokov ste pevne v sedle slovenského Mercedesu. Čo je nevyhnutné,
aby sa človek tak pevne v týchto sedlách udržal? Je to len záležitosť dostatočne veľkých ostrôh?
- Možno sa budem opakovať, ale je to
o tom, akými ľuďmi sa obklopíte, ako
dokážete spoločne komunikovať a koexistovať. Pretože človek sám – bez pomoci a spolupatričnosti druhých nedokáže nič.
Bez koho alebo bez čoho by Andrej
Glatz nebol Andrejom Glatzom?
- V prvom rade bez rodičov. Tí ma
formovali od útleho veku. Na druhom
mieste – bez mojej manželky. A nakoniec bez ľudí ako už spomínaný profesor
Boor, Franz Michelfeit, gróf František
Strachwitz, ale aj moji kolegovia – Julo
Šabo, Peter Wagner, Inge Janečková, Peter Ondriáš a ďalší. Ó
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Útok

na konvencie
Keď sa pred dvadsiatimi rokmi zjavila nová generácia Triedy E
(s interným označením W210), spôsobila svojím novým
výrazom so štvoricou samostatných sedadiel
v konzervatívnych vodách vyššej strednej triedy doslova
búrku. A zďaleka vtedy nešlo len o dizajn.
Text: Václav Lipavský/Foto: Daimler AG, Peter Škorňa

Štvorica samostatných predných svetlometov bola v roku 1995 pre
Mercedes-Benz výraznou zmenou.
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B

ol to šok! Mercedes-Benz
nikdy tak neprovokoval,
vždy sa držal zabehnutých línií a svojich klientov prekvapoval skôr neuveriteľnou výdržou, nevtieravou
eleganciou a kvalitou, ktorú inde jednoducho nenašli. Mnohé sa však zmenilo v roku 1995, keď sa na trhu objavila úplne nová generácia Triedy E
s označením W210 – limuzína zachovávajúca tradičné hodnoty značky,
no provokujúca novou, pre trojcípu
hviezdu netradičnou tvárou. Navyše
v segmente, kde sa experimenty nenosia a každý našľapuje tak jemne,
ako sa len dá. Mercedes-Benz to napriek tomu skúsil, nebál sa ukázať
odvahu a na odolnom technickom základe postavil luxusnú limuzínu pre-

Model W210 bol v kabíne priestrannejší než predchodca (W124).

Kombi nikto neprekonal, základným objemom kufra 600 l konkurenciu doslova deklasovalo.

zentujúcu nové trendy. Dnes už vieme, že plán vyšiel. Nebola bez chyby,
no naučila zákazníkov Mercedesu
prijímať novinky a nebáť sa ukázať aj
v konzervatívnych vodách trochu tej
odvahy.

NEZDOLNÁ MECHANIKA
Keď v roku 1995 striedala nová
Trieda E legendárny model W124,
nikto neveril, že fabrika postaví
auto, ktoré by sa mohlo „stodvadsaťštvorke“ rovnať v oblasti odolnos-

ti, komfortu aj ponúkaného priestoru. W124 bola totiž už v tom čase
pojmom a nahradiť ju nebolo naozaj jednoduché. Novinka však ukázala, že stuttgartskí konštruktéri nespia na vavrínoch a evolučný vývoj
Triedy E poňali viac než zodpovedne. Vtedajšia Trieda E skutočne posúvala štandardy segmentu opäť o kus
vyššie, zásluhou rázvoru 2 833 mm
ponúkala v kabíne ešte viac miesta než predchodca, kufor s objemom
520 l stačil aj na dlhé pracovné cesty

a podvozok s novými nápravami zabezpečoval autu komfort aj potrebnú agilitu. A ak niekto túžil po väčšej prepravnej kapacite, fabrika mu
ponúkla T-model, čo v jazyku automobilky znamená kombi verziu s kapacitou kufra neuveriteľných 600 l
(po sklopení zadných sedadiel dokonca 1975 l). Týmito parametrami deklasovala Trieda E s prehľadom všetku konkurenciu. „To auto má najmä
vzadu neuveriteľne veľa miesta, či už
na šírku, kolená, alebo nad hlavou,“
začína rozprávanie o výhodách modelu W210 Vladimír Blažek, vedúci predaja jazdených a historických
vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava a zároveň náš tradičný sprievodca svetom histórie značky Mercedes-Benz. „Aj preto ho s veľkou
obľubou využívali najmä taxikári. Bol to neuveriteľne pohodlný nezmar, ktorý predchodcu prekonával
vari vo všetkých parametroch,“ pohotovo dopĺňa. A vie, o čom hovorí, jeden z exemplárov tohto modelu totiž, podobne ako niekoľko iných
Mercedesov, parkoval vo vlastnej garáži. V samotnej fabrike si priestorový beneﬁt auta dobre uvedomovali
a k modelu W210 ponúkali niekoľko druhov príplatkových sedadiel. J
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Kombi disponovalo automatickým udržiavaním svetlej výšky zadnej nápravy, čo prišlo vhod
napríklad aj pri ťahaní ťažkých prívesov.

A ak niekto túžil po väčšej
prepravnej kapacite, fabrika
mu ponúkla T-model, čo
v jazyku automobilky
znamená kombi verziu
s kapacitou kufra
neuveriteľných 600 l.

tilácia, či dokonca masážne funkcie.
Skrátka Mercedes-Benz, ako sa patrí.
„V súvislosti s odolnosťou starších
Mercedesov si dnes každý automaticky vybaví W124, nástupca však mechanickú odolnosť a ponúkaný komfort posunul ešte o krok ďalej. Škoda
len korózie, nebyť tej, mal by medzi
ľuďmi lepšiu povesť,“ naráža na jediný väčší problém opisovaného modelu Blažek. A má pravdu, kým totiž predchodca odolával korózii aj po
ťažších opravách karosérie, generáciu W210 časom napadla bez toho,
aby sa jej predtým klampiar či zváračka čo i len dotkli. Inak však novinka ctila tradície značky a bez najmenších problémov znášala obrovské
porcie kilometrov. „Podľa kabíny vek
auta nepoznáte,“ pokračuje v rozprávaní Vladimír Blažek. „V tomto
šlo o pravý Mercedes, ak sa oň majiteľ staral, ani pol milióna kilometrov
mu nijako výrazne neublížilo,“ dodáva a ako dôkaz ukazuje na ukážkový
interiér jedného z exemplárov na služobnom parkovisku spoločnosti Motor-Car Bratislava. To sa však už presúvame k ďalšiemu autu, pri ktorom
sa pán Blažek pozastaví a rozrozpráva ďalej. O Triede E z roku 1995 sa
tak dozvedáme aj skutočnosti, o ktorých sa často nehovorí. Ó

Mercedes-Benz W210 sa vyrábal v rokoch 1995 až 2003, posledný exemplár vznikol 6. marca
2003 a putoval rovno do továrenského múzea.

J A nešlo len o ich elektrické ovládanie, k dispozícii boli aj také chuťovky ako kompletné vyhrievanie, ven-
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TESNENIA: S tesneniami okolo okien nemal tento
Mercedes ani po rokoch žiadne problémy.

TESNENIE DVERÍ: Dobre si skontrolujte rámy dverí
pod tesneniami, časom sa tu vytvára korózia.

ZÁMOK KUFRA: Korózia sa často objavuje aj okolo
zámku batožinového priestoru.

LEM BLATNÍKA: Korózia napadá najmä podbehy
a lemy blatníkov.

SVETLO: Matný krycí plast svetlometov je na
starších kusoch takmer pravidlom. Dal sa však
samostatne vymeniť.

MADLO DVERÍ: Z vnútorných madiel dverí sa časom
odlupovala povrchová vrstva, to isté platí napríklad aj
o tlačidlách na volante.

Rady odborníka
POZOR
NA TAXIKÁRSKE KUSY
„Model W210 bol mimoriadne obľúbeným autom taxikárov. Pri dobrom servise ste ho nedokázali unaviť a ak mu majiteľ doprial náhradné dielce určené pre
verzie taxi, odolnejšie auto by ste nenašli,“ otvára tému o taxíkoch Vladimír Blažek. Vidí, že nás to zaujíma, a tak pokračuje: „Autá sa upravovali už vo fabrike,
okrem prípravy pre vysielačku či pevnejších poťahov dostali taxíky aj odolnejšie
brzdové obloženia, spojky či hardy spojky
na kardanoch. Zamaskovanú taxi verziu
ľahko odhalíte aj podľa vyššie položených
popolníkov v zadných dverách.“ Blažek
však zároveň varuje pred určitými rizikami: „Mnohé taxikárske kusy sú unavené rokmi tvrdej služby, na ich vzhľade to
však často nespoznáte. Mnohé z nich mali
na laku navyše krémovú fóliu, aby boli
v jednotnej farbe, v dobrom stave je preto
aj ich lak. Pozor na to, náklady na uvedenie takéhoto auta do pôvodného stavu vás
môžu zaskočiť.“

DAJTE SI AUTO PREVERIŤ
V súvislosti s povedaným je preto dobré nechať si auto pred kúpou preveriť. Po-

Skôr sa vyhýbajte základným benzínovým motorom. Sú síce spoľahlivé, no
pod relatívne ťažkým autom sa nevedia nadýchnuť a majú vyššiu spotrebu,“
upozorňuje odborník. Zároveň však
pripomína, že nájsť exemplár (najmä
naftový) s málo najazdenými kilometrami je dnes už skôr náhoda.
tvrdzuje to aj Blažek: „V spoločnosti Motor-Car Bratislava vám auto preklepneme
a podľa jeho identiﬁkátorov vieme povedať, v akej verzii odchádzalo pred rokmi
z fabriky. Ak už nie je vo svojej pôvodnej
podobe, je dobré zistiť prečo.“

NAFTA DRŽÍ PRÍM
Medzi motormi pre model W210 dominujú jednoznačne naftové motory.
Najrozšírenejšími sú naftové štvorvalce
220 CDI, rovnako populárne sú však
aj päťvalce 270 CDI či 2,9 TD. „Päťvalec 270 CDI sa väčšinou pokazil do
100 000 km, ak však túto hranicu prežil, vydrží večnosť a nikdy vás nenechá
v štichu,“ opisuje zaujímavý paradox
Blažek. „Naftových motorov s priamym vstrekovaním sa báť nemusíte,
nezruinuje vás ani ich bežný servis.

POZOR NA KORÓZIU
Bezpochyby najväčšou bolesťou tohto auta je korózia. Svoje o tom vie aj
Vladimír Blažek: „Toto je jediná výraznejšia slabina modelu W210. Môžete robiť, čo chcete, aj tak vám jedného dňa začne auto kvitnúť. Pozor si
treba dať najmä na prahy, lemy blatníkov či miesto okolo zámku zadného
kufra. Predchodca s tým problémy nemal, na druhej strane však treba priznať, že ten zasa trpel mechanickou
únavou podvozka, ktorá je pre W210
neznámym pojmom. Zaujímavé pritom je, že koróziu viete určitými opatreniami spomaliť, no úplne jej zabrániť nedokážete.“ Riešením je tak
hľadať čo najzachovalejšie kusy, ktoré
predchádzajúci majitelia vzorne parkovali v garážach. Ó

Prémiový
Mercedes-Benz Club
Mercedes-Benz klub Slovensko je nielen prejavom spolupatričnosti k značke Mercedes-Benz, miestom
stretnutí zaujímavých ľudí na atraktívnych podujatiach, ale aj spôsobom, ako získať zaujímavé beneﬁty.
Každý člen klubu získa zo Stuttgartu Mercedes-Benz Club Card obsahujúcu kód, pomocou ktorého získa
prístup na zaujímavé internetové stránky a informácie zo sveta striebornej hviezdy.
Viac informácií a možnosti prihlásenia: www.mercedes-benz-klub.sk
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Mobilný komfort
Predstavte si situáciu, keď sa náhle rozhodnete, že strávite víkend v Alpách,
dovolenku na Islande, v Nórsku alebo nebodaj v niektorom z ,,vychytených“
letovísk Azúrového pobrežia. A zároveň si chcete zachovať nielen svoj komfort,
na ktorý ste už zvyknutí, ale najmä osobnú slobodu...
Text: Peter Škorňa/Foto: Peter Škorňa, Concorde
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a luxus
P
rípadne sa rozhodnete, že sa
pôjdete na vlastné oči presvedčiť, ako si šťastne, spokojne a bez stresov žijú vaše deti
a vnúčence v niektorej z krajín na západ od našich hraníc a nebudete im chcieť ,,zaberať“ ich životný priestor.
Práve v takýchto prípadoch je ideálnym
spoločníkom obytné vozidlo. ,,Obytné vo-

zidlá ponúkajú ich majiteľom adekvátne pohodlie, komfort a luxus, na aký sú
zvyknutí. S jediným rozdielom – keď sa
rozhodnete tráviť chvíle oddychu napríklad na vašej chate, ste viazaní len na jedno miesto, jedno prostredie, kým v prípade obytného vozidla si svoj luxusný
odpočinok môžete dopriať, kdekoľvek sa
len rozhodnete,“ týmito slovami spoluma-
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jiteľ spoločnosti DANAX, zabezpečujúcej predaj a servis nemeckých luxusných
obytných vozidiel Concorde na Slovensku Ing. Peter Koždoň vysvetľuje ich ne-

spochybniteľné výhody. Ako ďalej pokračuje: ,,Vo veľkých modeloch obytných
vozidiel je dokonca vytvorené aj miesto
na transport vozidla smart. A to je nesku-

točná výhoda, keď napr. trávite dovolenku v niektorom z luxusnejších kempov
pri Cannes alebo Nice a rozhodnete sa, že
si pozriete mestá a ich okolie dôkladnejšie a hlavne – bez problémov s presunom
a parkovaním.“

MOBILNÉ ÚTOČISKO
Obytné luxusné vozidlá značky Concorde, konštruované na komfortné ubytovanie pre dve až päť osôb, začal nemecký
výrobca od konca uplynulého roka ,,stavať“ aj na ,,mercedesáckych“ podvozkoch.
V prípade hmotnosti do 9 ton na podvozku Atego, pri hmotnosti do 12,5 tony –
na podvozku Actros. Dĺžka vozidiel môže
byť rôzna – od 8 m až po 12,5 m a šírka
od 2,38 m až po 2,50 m. Zároveň k nemu
možno pripojiť príves do 3,5 t.
Ing. Koždoň sa podnikaniu s predajom a so servisom obytných vozidiel spolu s manželkou úspešne venuje už od roku 2005, pričom od roku
2006 zastupuje na Slovensku aj renomovanú značku Concorde. A hoci sa
mu v podnikaní darí, na základe svojich skúseností vie, že: ,,Na Slovensku aj
v prípade solventných ľudí stále panu-
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je predstava, že mobilné obytné vozidlo
nie je záležitosť dostatočnej úrovne, že
ide len o akýsi karavan pre niekoho, kto
nemá na hotel. Žiaľ, to všetko sú len
predsudky tých, ktorí takéto obytné vozidlo ani len nikdy nevideli zvnútra, nevyskúšali si ho. Ľudí, ktorí nevedia, že
vo vyspelých krajinách západnej Európy sú v súčasnosti k dispozícii špeciálne
luxusné kempy práve pre takéto obytné
vozidlá, ohodnotené niekoľkými hviezdičkami, pričom viaceré z tých, ktoré sa
nachádzajú pri mori, majú aj svoje súkromné pláže!“ Zároveň dodáva, že obytné vozidlá dosahujú svojou výbavou,
technickým vyhotovením, komfortom
a luxusom v porovnaní so segmentom
osobných vozidiel úroveň Triedy E prípadne S. Vozidlo má svoje samostatné
kúrenie, chladenie, klimatizáciu, splachovacie WC, chladničku, varič, elektriku a zásobník na 400 l vody. ,,Elektrinu si vie vďaka tichému vlastnému
plynovému generátoru aj vyrábať. Všetka technológia je umiestnená v temperovanom a vykurovanom medzipodlaží. Je to teda ideálny spôsob, ako tráviť
s partnerom voľné chvíle – vždy na
inom mieste. V lete či v zime. Steny
obytného vozidla sú tak dokonale izolované, že zodpovedajú až 30 cm hrubej
tehle, vďaka čomu sa netreba obávať, že
by vám v ňom bola v zime zima a v lete
teplo...“ poznamenáva.

MULTIFUNKČNÁ DOKONALOSŤ
Cestovanie v obytnom vozidle podporuje aj záujmy a koníčky majiteľov takéhoto vozidla. V zadnej časti vozidla
je umiestnený komfortný priestor na
uskladnenie bicyklov, lyží, vodného skútra, motorky, či dokonca aj ,,štvorkolky“.
O malom smarte pri dlhších verziách vyhotovenia nehovoriac...
V interiéri je inštalovaný špičkový audiosystém, multimediálny systém, reprosystém a navigácia, pričom LED televízory sa nachádzajú tak v samostatnej spálni,
ako aj v obývačke. Plne automatický satelit aj s internetom, solárne panely, hydraulické podpery na zabezpečenie stability vozidla po jeho zaparkovaní, podvozok
na vzduchových vankúšoch, LED diódové osvetlenie, viaczónová klimatizácia či
strešná klíma – to sú všetko súčasti, zabezpečujúce majiteľom obytného vozidla maximálny komfort.
A materiál interiéru? Ten sa inštaluje podľa výberu každého zákazníka indi-

viduálne – na mieru. Kto by si myslel, že
vnútro Concordu patrí výhradne plastu –
ten sa mýli. Ako poznamenáva Ing. Koždoň: „Nielen drevo, sklo, koža či antikoro, ale ani také luxusné materiály, akými
sú mahagón či mramor, nie sú v Concordoch žiadnou výnimkou...“
V prípade, že dovolenkujete na okraji púšte v Maroku či na planinách Islandu
a najbližšia reštaurácia je ďaleko, môžete predviesť svoje kulinárske umenie v kuchynskej časti, ktorej vybavenie obsahuje
takmer všetko potrebné – od chladničky,
mrazničky, rúry na pečenie a grilovanie,
umývačky riadu až po varnú plochu. Prípadne, pokiaľ milujete romantiku, z úložného priestoru vytiahnete záhradný nábytok a gril, uložíte ho pod vysúvateľnú
elektrickú markízu, otvoríte si fľašu obľúbeného, správne vychladeného vína a zapozeráte sa na západ slnka...

je pre vás tým najideálnejším riešením. Stačí už len maličkosť – pripraviť si ﬁnančnú
hotovosť. Cena štandardných modelov sa
začína od 240 000 eur s daňou. Pýtate sa,
kde sa končí? To záleží na vás, hoci sumu
600 000 eur s daňou by aj tí najnáročnejší
klienti prekročiť nemali... Ó

EFEKTÍVNA INVESTÍCIA
Milujete nezávislosť, aktívny život, spoznávanie nových miest a ľudí? Túžite po
mobilnom priestore určenom na prácu aj
oddych, pre rodinu a bývanie? V tom prípade by ste mali vedieť – že obytné vozidlo

Ing. Peter Koždoň
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Sofistikovaná
jedinečnosť
Už viac ako sto rokov vytvárajú kuchyne, ktoré
spĺňajú najprísnejšie normy estetiky, luxusu a kvality.
Kuchyne Eggersmann predstavujú perfekcionizmus
a nadčasovú eleganciu pretavenú do špičkových
dizajnérskych riešení. Chcete pre seba len to
najlepšie? Práve ste to našli.
Text a foto: DOMOSS EXCLUSIVE – Luxusné kuchyne a interiéry

V

roku 1908 založil Wilhelm Eggersmann v Nemecku výrobnú dielňu
na kuchynský nábytok.
Malými krôčikmi, stavajúc na nekompromisnej kvalite, vybudoval impérium a meno, ktoré je synonymom luxusu v kuchynskom svete.
Trvalo desiatky rokov, kým sa z malej
výrobne etablovala na prestížnu značku
na medzinárodnom trhu. Technologické
inovácie, prvotriedne materiály, rozširovanie výroby a vycibrený dizajn však priniesli svoje ovocie.
Dnes sa Eggersman pýši desiatkami
ocenení na poli dizajnu a showroomami
v Európe, Ázii aj Amerike. Ročne vyrobí na mieru viac ako 6 000 kuchýň
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pre najnáročnejších zákazníkov po celom svete.

NA MIERU VÁŠHO LUXUSU
Nič nepôsobí luxusnejšie ako masívne
drevené prvky v kombinácii s čistotou jednoduchých línií. Tmavé farby podčiarknu atmosféru kuchyne a vytvoria priestor
pre vaše kulinárske koncerty. Masívne dubové čelá kuchynskej zostavy kontrastujú
s chladnou betónovou sivou a spolu vytvárajú celok, ktorý udáva trendy. Kuchyňa
Concrete Vintage Oak zapadne do moderného interiéru veľkomesta, poteší fashionistov, najnáročnejších klientov, ktorí sa
neuspokoja s kompromismi, a tých, ktorí
sa neboja vytŕčať z radu. Luxusom a provtriednym vkusom.

KUCHYŇA NA CELÝ ŽIVOT
Nemecká precíznosť, dôraz na prvotriednu kvalitu materiálov, nadčasovú eleganciu a snúbenie tradície s najnovšími technológiami. Tieto prívlastky charakterizujú
kuchyňu Oxford. Klasika s labelom „made
in Germany“ je ako čisté biele plátno, ktoré dáva naplno vyznieť vašej osobnosti. Nevtieravá, žiarivá, priestranná a prešpekulovaná do posledného detailu, to je Oxford,
kuchyňa stvorená pre život.

Zaujali vás? Navštívte showroom
kuchýň DOMOSS Exclusive, kde nájdete exkluzívne nemecké kuchyne pre najnáročnejších klientov, špičkové spotrebiče
a značkový kuchynský nábytok. Viac informácií nájdete na www.poggenpohl.sk. 
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Luxusné kuchyne a interiéry
Bajkalská 22, 821 09 Bratislava, tel.: +421 2 5363 0641,
www.domosskuchyne.sk
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Investícia
do luxusu
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Z

ároveň máme rozpracované
ďalšie objednávky na Mercedes-AMG GT S, pričom
čerešničkou na torte je záujemca, ktorý si pravdepodobne od nás kúpi najnovšiu „esku“ vo verzii
Mercedes-Maybach,“ vysvetľuje záujem
slovenskej klientely o tieto prémiové a výnimočné modely striebornej hviezdy konateľ a riaditeľ spoločnosti Motor-Car
Trenčín Ing. Andrej Heleš. Ako ďalej vysvetlil, súčasní majitelia ,,zánovných“ vozidiel S na tejto triede jazdili aj v minulosti, iba tentoraz chceli pre seba niečo
atraktívnejšie a dynamickejšie, čo má na
rozdiel od limuzíny výraznejší športový duch. ,,Milo nás prekvapilo, že v poslednom čase sa zvyšuje záujem klientely
o väčšie mercedesy vo vyhotovení AMG
a tiež o autá vyšších tried, či už išlo o Triedu ML, GL, ale najmä Triedu S a najnovšie aj o novinku GLE kupé. Tým v poslednom čase konkurujú a česť menších
vozidiel zachraňujú najmä vozidlá Triedy GLA,“ poznamenal na margo predaja
Andrej Heleš a pokračoval: ,,Veľmi dobrú spoluprácu máme napr. s trenčianskou
autoškolou Havran-3, s. r. o., ktorá si od
nás už v minulosti kúpila vozidlá Triedy
B a C a tento rok si obohatili svoj vozový
park o ďalšie, tentoraz o nové „áčko“. Jednoducho, spočítali si náklady, porovnali
to s inými značkami a zistili, že u nás je to
pre nich výhodnejšie nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska záujmu
študentov, ktorí, pokiaľ môžu, preferujú pri výučbe práve mercedesy. A pritom,
nejde o jedinú autoškolu, ktorá si od nás
takto kúpila na výučbu študentov práve
mercedes...“

AUTOMOBILOVÝ FANATIK

Podnikateľ a špičkový slovenský pretekár
automobilov do vrchu Ján Miloň so svojím
žltým „miláčikom“.

Zdá sa, že krízové roky má za sebou aj Motor-Car Trenčín. Podarilo sa mu nielen získať nových zákazníkov pre servis nákladných vozidiel, ale
aj zastabilizovať všetky servisné procesy, aby prevádzka spĺňala všetky najprísnejšie kritériá a normy. A najmä,
čoraz viac sa im darí oslovovať priaznivcov AMG modelov, ktoré v sebe
okrem precíznosti a dokonalosti striebornej hviezdy ukrývajú ešte čosi navyše. Najlepšie to dokazuje aj príklad
,,automobilového fanatika“, podnikateľa a špičkového slovenského pretekára automobilov do vrchu Jána Miloňa, ktorý si práve v Trenčíne zadovážil
svoj žltý Mercedes-AMG GT S. To, že
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J
-AMG GT S. Ostatné už bolo ako sen
– dostal som pozvanie do Nemecka na
testovanie vozidiel AMG a vtedy som
zistil, že mám predčasné Vianoce. Splnil sa mi sen a ja som získal vozidlo,
ktoré charakterizujú samé superlatívy“.
Na našu otázku, či sa s ním nebude báť
jazdiť po nekvalitných slovenských vozovkách, nám odpovedá, že je to v prvom rade veľmi dobrá investícia, ktorá okrem jazdenia bude slúžiť na to,
že keď sa bude chcieť pozrieť na niečo
krásne, nebude sa pozerať do zrkadla,
ale vojde do garáže... Prípadne – ak sa
bude chcieť dať uniesť dokonalosťou,
úplne mu postačí, keď ho naštartuje a započúva sa do charakteristického
brblavého ,,tlkotu“ motora, pripomínajúceho spiacu šelmu...

POCTA DOKONALOSTI

Konateľ a riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trenčín
Ing. Andrej Heleš s Jánom Miloňom pri odovzdávaní športového vozidla Mercedes-AMG GT S.

sa preň rozhodol, nebola vôbec náhoda. ,,Hneď po revolúcii, v roku 1989,
som si kúpil Mercedes Benz W210, neskôr Mercedes-Benz W123 300D známe aj ako Piano a celkovo, za štvrťstoročie mi prešla rukami približne stovka
mercedesov. Všetky modely. Či už
malé triedy, alebo tie väčšie a luxusnejšie. Mojou najväčšou túžbou bolo mať
model, ktorý na Slovensku v tom čase
ešte nebol. Takto som ako prvý jazdil napr. na Triede GL, ale aj na iných
modeloch. Viete, v rámci podnikania
som sa venoval aj dovozu áut zo zahraničia a značka Mercedes-Benz bola odjakživa mojou srdcovkou, vysvetľuje
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Ján Miloň. A aká bola jeho ,,púť“ k takej ,,modle“, akou je Mercedes-AMG
GT S? ,,Keď som nedávno v Nemecku testoval Aston Martin a veľmi uvažoval nad jeho kúpou, telefonicky ma
kontaktovali z trenčianskeho Mercedesu a oznámili mi, aby som zvážil,
čo chcem urobiť, pretože príde na trh
niečo ľahšie, rýchlejšie a ešte krajšie.
A hoci sme o novom modeli veľa nevedeli, pretože ešte nebol predstavený
verejnosti, a videli sme ho len na fabrických propagačných materiáloch, neváhal som ani na chvíľu. Okamžite
som sa preň rozhodol a bol som prvý,
kto si zo Slovenska objednal Mercedes-

Ako sme sa od Jána Miloňa dozvedeli, so svojou láskou k mercedesom
a automobilom ako takým, sa chce podeliť aj s inými, rovnako cítiacimi ľuďmi, a preto už pripravuje v Dubnici
nový, veľkorysý priestor, v rámci ktorého bude mať svoje čestné miesto
nielen jeho žltý Mercedes-AMG GT
S, ale plánuje v ňom vystaviť aj iné
modely mercedesov, na ktorých jazdil a ktoré doň bude postupne kupovať. ,,Bude to akýsi showroom venovaný motošportu a aj skvelým vozidlám.
V rámci jeho pomerne veľkorysej plochy s rozlohou približne 500 štvorcových metrov si nájdu svoj dôstojný
piedestál nielen môj najnovší Mercedes-AMG GT S, ale aj iné obľúbenejšie ‚medvede‘ – či už Piano, Mercedes-Benz W140 – a, samozrejme,
aj iné,“ vysvetľuje. Na našu otázku,
či neuvažuje aj o kúpe novej Triedy
S, poznamenáva: ,,Je pravdou, že ma
na ňu už môj priateľ – riaditeľ trenčianskeho mercedesu Andrej Heleš – nahováral, ale zatiaľ nie. Trieda S ma až tak neláka. Na mňa je
málo svižná a až príliš komfortná. Je
to síce vozidlo, ktoré je bezpečné, tiché, technicky dokonalé – nakoniec,
ako samotná značka Mercedes-Benz,
ideálne na dlhšie vzdialenosti, no ja
momentálne radšej na podobné trasy využívam svoj Mercedes-Benz CLS
63AMG. To je pre mňa auto, ktoré
v sebe ukrýva všetko, čo len má – je
dravé, dynamické, výborne sedí na vo-
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Dostal som pozvanie do Nemecka na testovanie
vozidiel AMG a vtedy som zistil, že mám
predčasné Vianoce. Splnil sa mi sen a ja som získal
vozidlo, ktoré charakterizujú samé superlatívy.
zovke, je technicky spoľahlivé, bezpečné a má skvelú spotrebu.“

RODINNÁ ATMOSFÉRA
O tom, že Ján Miloň je v showroome
Motor-Car Trenčín ako doma, svedčí aj fakt, že sa pozná a zdraví s celým personálom. ,,Na trenčiansky servis nedám dopustiť. Ľudia v ňom sú
maximálni profesionáli. Známemu sa
raz počas jazdy v noci pokazila jeho
„erka“, s ktorou mal ísť na golf do Rakúska, a keďže bol neďaleko Trenčína,
nebol pre Motor-Car Trenčín najmenší problém mu promptne odservisovať jeho vozidlo a zároveň poskytnúť
náhradné. To o niečom svedčí. Môžete mať drahé vozidlo, ale keď nemáte
k nemu zabezpečený aj adekvátne kvalitný servis, tak zistíte, že je vám nanič.
To sa vám v Motor-Car Trenčín nestane. Skôr naopak – získa si vás prístup
všetkých ľudí, ktorí tu robia. Či ide
o predajcu, servisného technika, ale-

bo o pani upratovačku. Všetci sú maximálne milí a ústretoví. A to nie je len
môj pocit, ale aj ďalších ľudí, ktorí sa,

podobne – ako aj ja, cítia v priestoroch
Mercedesu ako súčasť jednej veľkej rodiny,“ dodáva na záver Ján Miloň. Ó

Vážení priatelia,
letné mesiace sa považujú za typicky prázdninové a dovolenkové. Verím, že aj vy si nájdete čas na oddych a príjemné
strávené chvíle. Pre Mercedes-Benz je však toto leto mimoriadne aktívnym. Začíname veľkú SUV a Oﬀ Road ofenzívu.
Už v polovici júla sa v showroomoch objaví nový model, ktorý doteraz v našej ponuke nebol, GLE kupé. Zosobnenie dynamiky
a rýdzo športové ambície nenechávajú o jeho úspechu nikoho na pochybách. Čoskoro nato, v septembri, nastáva nová revolúcia v strednej Triede SUV, kde doteraz veľmi úspešný model GLK odovzdá štafetu svojmu väčšiemu nasledovníkovi, modelu
GLC. Spolu s ním dôjde k dizajnovému a najmä technickému omladeniu modelu ML a jeho premenovaniu na GLE.
Dlhoročný kráľ terénu – Trieda G – tiež nestarne a na jeseň prichádza s novým srdcom priamo odvodeným od motora, ktorý poznáme napríklad z AMG GT, zato však v civilnej verzii G500. Pre tých, ktorí sa chcú z „géčky“ pozerať na terén
z ešte väčšej výšky, ponúkne špeciálny limitovaný model G 4 x 42 ten pravý zážitok a adrenalín. No nielen SUV modely sú
u našich zákazníkov žiadané. Veľmi úspešná Trieda A medzičasom dospela a jej atraktívny dizajn a skvelá kombinácia
ceny a hodnoty budú v novom faceliftovanom modeli posunuté ešte vyššie.
Pre vás, ktorí sa chystáte na dovolenku a chcete ju absolvovať na novom Mercedese, máme pripravené špeciálne letné
ponuky vozidiel na priamy odber. Tieto ihneď dostupné vozidlá sú vzhľadom na generačné výmeny modelov limitované počtom ešte dostupných kusov. Preto neváhajte, veď A Entry od 19 999 eur s DPH či špeciálne ceny na posledné kusy
GLK či ML sa tak skoro opakovať nebudú. Našu aktuálnu ponuku nájdete na stránke www.kupaaut.sk, prípadne priamo u vami preferovaného predajcu na showroomoch Mercedes-Benz.
Príjemnú dovolenku a veľa šťastných kilometrov.

Foto: Peter Kresánek

Róbert Hatala, vedúci predaja osobných vozidiel
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Environmentálna
moderna
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Mimoriadne športovo výkonné parametre počas jazdy
kombinované s využitím najmodernejšej
environmentálnej technológie PLUG-IN HYBRID
to sú charakteristické rysy vozidla Mercedes-Benz
Concept V-ision e. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

Ž

enevský autosalón sa stal
priestorom, na ktorom
mohla stuttgardská automobilka s hrdo vystretou
hruďou demonštrovať svoj
pohľad na rôznorodosť a vývojový potenciál najväčšieho modelu osobných
vozidiel Triedy V. Vyššia miera exkluzívnosti a možností personalizácie
v kombinácii s priekopníckou technológiou PLUG-IN HYBRID, zabezpečujúcej nižšie emisie, posúva toto motorové vozidlo opäť na špicu v danom
segmente. A nielen to...

EFEKTÍVNY VÝKON
Účinný dvojitý systém pohonu technológia PLUG-IN HYBRID (kombi-

nácia benzínového motora s elektromotorom) garantuje výkon 245 kW
(333 k) a krútiaci moment až 600 Nm.
Tým je zabezpečená športová jazda
so spotrebou pod 3,0 l/100 km. Concept sa tak spotrebou paliva ocitol na
úrovni kompaktného vozidla, a to pri
zvýšenom výkone až o 105 kW! Navyše, vozidlo dokáže v plne elektrickom režime prejsť až 50 km, čo mu
zvyšuje opodstatnenosť najmä pri jazde v meste. V prípade kombinovanej
jazdy zabezpečuje ideálnu kombináciu spaľovacieho motora a elektromotora automatický inteligentný systém
riadenia jazdy. Samozrejme, hybridnú
interakciu si môže riadiť ovládačom
aj sám vodič, pričom má k dispozícii J
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J štyri režimy: Hybrid, E-Mode, E-Save a Dobíjanie. Najvyššia dosiahnutá rýchlosť konceptu sa pohybuje na
úrovni 206 km/h, pričom zrýchlenie
z 0 na 100 km/h dosiahne za 6,1 sekundy. Je to do značnej miery podmienené tým, že koncept využíva rovnaký moderný systém pohonu, ktorý
prináša mimoriadne dynamické parametre a účinnosť aj Triede C 350 e.

HARMÓNIA KONTRASTU
INTERIÉRU A EXTERIÉRU
Celý exteriérový dizajn je atribútom, zvýrazňujúcim výnimočnosť, dynamiku a športový charakter vozidla.
Potvrdzuje to aj samotná farba laku
designo titanium alubeam, ktorý spolu so športovými bočnými krytmi prahov a s nárazníkmi či so zadným spojlerom v kombinácii s vysokolesklými

46

20-palcovými diskami s mnoholúčovým dizajnom dodávajú konceptu atletický a svieži vzhľad. V miernom
kontraste oproti exteriéru sa nachádza slnkom zaliaty luxusný a veľkoryso komfortný interiér. Jeho nadštandard pritom umocňuje presklená
strecha, rozdelená na dve časti s rozmermi 1,92 x 1,12 m, čo ju radí na
piedestál najväčšej panoramatickej
posuvnej strechy v segmente stredne
veľkých úžitkových vozidiel. Vďaka
tomu, že je celá zo skla a je panoramaticky posuvná (vďaka systému MAGIC SKY CONTROL), do interiéru
vpúšťa neuveriteľné množstvo svetla.
Svetlo v interiéri tak hrá dôležitú úlohu v symbióze s bielou kožou napa
a mikrovláknom DINAMICA v bielej farbe, je nielenže v kontraste s tmavou podlahou z anglického orecha,

ale zabezpečuje aj jedinečný pocit veľkorysého priestoru, plného slobody
a ľahkosti.

DÔRAZ NA KOMFORT
Panoramatická posuvná strecha nie
je jedinou novinkou zvyšujúcou komfort, exkluzivitu a luxus. Za pozornosť
určite stoja v zadnej časti vozidla osadené manažérske kreslá garantujúce
špičkové pohodlie počas dlhých ciest.
Zároveň umožňujú relax nielen počas práce, ale aj oddychu. Kreslá možno pomocou jedného tlačidla vďaka
náklonu 49° sklopiť do polohy na ležanie. Pre väčší komfort sa môžu vysunúť aj integrované opierky na lýtka a samostatné opierky nôh. Pasažier
je pri oddychu rozmaznávaný nielen
tým, že má hlavu položenú na kvalitnom vankúši, ale že manažérske kres-
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lá sú vybavené aj trojstupňovým vyhrievacím a vetracím systémom
a zariadením na relaxačnú masáž.
A nielen to. Manažérske kreslá možno zároveň kombinovať so štandardnými sedadlami alebo aj s lavicami
na želanie.

DÔMYSELNÉ DETAILY
V súčasnosti sa čoraz častejšie stáva dopravný prostriedok aj pojazdnou kanceláriou. V Mercedes-Benz
Concept V-ision e pracovný komfort
zabezpečujú aj dva skladacie stolíky
(veľké 35 x 35 cm) s povrchom potiahnutým bielou kožou napa. Dômyselne
sú riešené aj dve držadlá iPadov. Sú
integrované do operadiel sedadiel vodiča a spolujazdca, majú zabudovaný
nabíjací konektor a dva nabíjacie USB
porty a možno ich nakláňať a otáčať
o 90°. A nakoniec nerušenú pracovnú a zároveň pohodlnú atmosféru zabezpečujú aj veľká stredová konzola s viacerými držadlami na poháre,
úložný priestor, USB konektor, zásuvka na SD kartu, päťlitrová chladnička
a zásuvky 220 V a 12 V. Ó

Mimoriadne úspešný
model Mercedes-Benz
Triedy V
Už dnes je isté, že za necelý rok od uvedenia na trh sa novej Triede V na trhu
motorových vozidiel darí nad očakávania. Aj to je dôvod, prečo sa
v tomto roku rozšíri o nové dĺžky vozidiel a modely s pohonom všetkých kolies. Už od januára je Trieda V dostupná aj v dĺžkach karosérie
kompakt (dĺžka 4 895 mm a rázvor
3 200 mm) a extra dlhá (dĺžka
5 370 mm a rázvor 3 430 mm s predĺženými prevismi). Od marca je dostupná nielen špičková motorizácia
V 250 BlueTEC (140 kW/190 k), ale
aj modely V 200 CDI (100 kW/136 k)
a V 220 CDI (120 kW/163 k) s trvalým pohonom všetkých kolies 4MATIC, ktorý je k dispozícii pre všetky
tri dĺžky karosérie.
Trieda V sa tak tento rok rozšírila až
na 18 rôznych verzií.
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Žilinská
Drive Emotion terapia
Po daždivom a chladnom premiérovom ročníku na Letisku Žilina sa tentoraz
v polovici mája (16. mája), vyše stovka zúčastnených priaznivcov prémiovej
značky Mercedes-Benz a predovšetkým vozidiel nesúcich vo svojom znaku
písmená AMG dočkala nádherného počasia. Text: Peter Škorňa/Foto: Milo Fabián

H

ovorí sa, že slnečné lúče
pôsobia na emócie ľudí
pozitívne. Ich kombinácia s vozidlami, nesúcimi
vo svojom znaku striebornú hviezdu a navyše aj označenie
AMG, však pôsobí až liečivo blahodarne.
Nakoniec, svoje by o tom vedeli pove-
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dať všetci, ktorí si počas 2. ročníka DRIVE EMOTION ŽILINA, ktoré organizovali spoločnosti MOTOR-CAR Žilina
a MOTOR-CAR Martin, na vlastnej
koži vyskúšali tep ,,srdca“, technickú dokonalosť, živelnosť a dravosť vozidiel,
akými sú napr. Trieda A45 AMG s najsilnejším sériovým štvorvalcovým mo-

torom na svete či Trieda GLA 45 AMG
s obdivuhodným výkonom až 360 konských síl! Obe napínali svoje ,,svaly“
a predvádzali svoje genetické predispozície úspešnosti nielen pri jazdách zručnosti, ale predovšetkým počas adrenalínovej
DRAG RACE na ¼ míle. Atraktívnou
disciplínou bola aj EASY DRIFT. Pri tej-
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to škole kontrolovaného šmyku na vozidle MB CLA 200 (vo verzii AMG),
s predným náhonom a obutými špeciálnymi pneumatikami na zadnej náprave,
boli – za asistencie profesionálov z DrivingAcademy – hodnoty endorfínov
a dopamínov jazdcov v kokpite vozidla
prisatého na pristávaciu plochu letiska,
vyhnané na absolútne maximum.

SPRIEVODNÉ AKCIE
V rámci akcie sa – v spolupráci aj so
spoločnosťou CONTINENTAL – úspešne odprezentovali aj ďalšie motoristické
novinky Mercedes-Benz, ktoré si účastníci vyskúšali v rámci individuálnych jázd
mimo areálu letiska. Deti prežívali nefalšovanú, úprimnú radosť pri súťažiach
zručnosti na dopravnom ihrisku a iných
atrakciách, dospelí si testovali svoju odolnosť, napr. pri jazde na segwayi či počas vyhliadkových letov vrtuľníkom. Pomyselným vyvrcholením podujatia bol
– najmä pre prítomné dámy – zážitok
z jazdy kaskadéra na motorke AdamaPeschela, ale aj vystúpenie tanečnej skupiny IN FREE z tanečnej školy DEEP
DanceClub Martin. Druhý ročník sa vydaril. Pokiaľ by sme mali byť poverčiví,
máme sa na čo tešiť. Budúci rok nás totiž
čaká to najlepšie... Ó
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Tomáš Hodúr:

Kvalita kritériom
úspechu
Keď niekto v slovenských podmienkach dokáže
úspešne pôsobiť a podnikať šestnásť rokov, zrejme vie, v čom
spočíva úspech. Ako – a najmä na čom – možno ísť za svojím
cieľom, nám prezradil majiteľ spoločnosti COM-KLIMA
Ing. Tomáš Hodúr... Zhováral sa: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek

V

aša spoločnosť
úspešne pôsobí na
slovenskom trhu už
pomerne dlhý čas...
- Áno, podnikať som
začal ako živnostník symbolicky – na
sviatok práce, 1. mája v roku 1999. Od
začiatku som sa realizoval v oblasti klimatizačnej techniky, akurát v mojom
portfóliu boli skôr lacnejšie značky. Postupom času, od roku 2001, sme začali
portfólio rozširovať najskôr o francúzsku značku Airwell a neskôr pribudli
značky Samsung či Teknopoint. Výrazný zlom však nastal po tom, ako sme
sa začali orientovať predovšetkým na
značku Daikin, najväčšieho výrobcu
klimatizačnej techniky na svete. V súčasnosti je COM-KLIMA aj ich najväčším dílerom na Slovensku a tretím
v Maďarsku.
Má to nejaký súvis aj s vašou náklonnosťou k vozidlám so striebornou hviezdou?
- Má. Značka Daikin je nielen čosi
ako mercedes medzi klimatizáciami, ale podobá sa naň aj svojou širokou škálou produktov – od tých lacnejších či menších – až po riešenia, ktoré
by som prirovnal k Triede S. A keďže zastupujeme špičkovú ﬁrmu, zaoberajúcu sa nielen klimatizačnou technikou, ale aj tepelnými čerpadlami (ktoré
práve v súčasnosti – vďaka pripravovaným dotáciám, budú zažívať obrov-
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ský vzrast), je len prirodzené, že aj náš
vozový park tvorí značka, ktorá je celosvetovo najlepšou. Jednoducho, pokiaľ by som nemal motiváciu byť najlepším v tom, čo robím – nezastupoval
by som najlepšie produkty na trhu
v oblasti, v ktorej podnikám –, tak by
som nejazdil na najlepšej prémiovej
značke. V tom spočíva moja životná ﬁlozoﬁa – nielen ponúkať kvalitu, ale si
ju dokázať aj užívať.
Spomínali ste, že ste najväčším zástupcom značky Daikin na Slovensku. Znamená to, že nie ste lokalizovaní len v Komárne?
- Postupne sme sa vypracovali na
spoločnosť, ktorá má nielen svoju centrálu v Komárne, ale aj obchodné zastúpenia v Bratislave, Šali, Trebišove
a v Košiciach, kde pre nás pracuje približne 80 ľudí. Svoje zastúpenie máme
aj v susednom Maďarsku – v Budapešti, kde spolupracujeme s 20 ľuďmi.
Podľa vašich slov zastupujete svetovú značku, ktorá je akýmsi „mercedesom v klimatizačnej technológii“. Aká bola vaša cesta, resp. ako
ste sa dostali k reálnym – štvorkolesovým – vozidlám Mercedes-Benz?
- S riaditeľom Motor-Car Nové Zámky Róbertom Zaukom sa poznáme už
od detstva – sme najlepší kamaráti, takže som nevidel najmenší dôvod kupovať
vozidlá inej značky a inde, než v spoloč-

nosti Motor-Car Nové Zámky. Nakoniec
– nemal som ani inú možnosť. Na obchodnej báze však spolupracujeme od
roku 2005, keď sme uzatvorili prvý kontrakt na Triedu C 320 CDI. Toto vozidlo bolo naozaj spoľahlivé a po tom,
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ako som s ním bez najmenších problémov a porúch najazdil 100 000 km, posunul som ho ďalej do ﬁrmy...
Vy po určitom čase nepredávate
jazdené vozidlá?
- Nie. U nás sa vozidlá po troch až
štyroch rokoch nepredávajú, ale naďalej ostávajú vo ﬁrme, kde na nich jazdia ďalší kolegovia. Viete, je to predsa
len mercedes a ako taký je – na rozdiel
od iných vozidiel – uspôsobený na oveľa dlhšie efektívne využívanie. Vozidlá
následne predávame až po približne
7 až 8 rokoch a aj to si niektoré z nich
kupujú naši zamestnanci, ktorí na nich
spokojne jazdia doteraz. To, že ľudia,
ktorí u nás pracujú, nielen jazdia, ale
si môžu od nás aj odkúpiť také vozidlo,
akým je Mercedes-Benz, je pre nich aj
určitá motivácia.
Koľko mercedesov ste takto nakúpili za desať rokov?
- Približne dvadsaťdva. Skoro celé
portfólio – od Triedy A až po manažérsku Triedu E. Osobne však musím spomenúť dve Triedy R, na ktoré ja osobne nedám dopustiť pre ich priestorovú
veľkosť a naozaj skvelé jazdné vlastnosti. Na jednej máme najazdených
už 350 000 km... Škoda, že sa ich výroba zastavila. Spokojní sme aj s úžitkovými Vitami a Sprintermi. V Bratislave
máme Citan. Vlastne, v našom ﬁremnom portfóliu máme skoro všetky typy
osobných a úžitkových vozidiel, okrem
Triedy S.
Vy ju ešte nemáte?
- Nie. Zatiaľ. Minulý rok som si kúpil
novú Triedu E 350 BlueTec 4M hoci
sa priznám, že som chvíľu uvažoval aj
nad „eskou“. Rozhodlo nakoniec to, že
Trieda E mi príde kompaktnejšia a je
najmä menšia. Vyhovuje mi viac. Viete, napriek tomu, že nedám dopustiť
na svoju bývalú „erku“, s ktorej veľkorysým priestorom som bol maximálne
spokojný, po kúpe manažérskej Triedy E už by som do „erky“ späť nešiel.
Trieda E ponúka neporovnateľne väčší komfort, množstvo asistenčných systémov a celkový charakter, na ktorý si
okamžite navyknete...
Pri tom počte mercedesov, ktorými vo ﬁrme disponujete, viete povedať – odhliadnuc od vašich osobných vzťahov – čím si strieborná
hviezda získala vašu dôveru?
- V prvom rade svojou bezpečnosťou a spoľahlivosťou. Všetky, kto-

Postupne sme sa vypracovali
na spoločnosť, ktorá má nielen svoju
centrálu v Komárne, ale aj obchodné
zastúpenia v Bratislave, Šali,
Trebišove a v Košiciach, kde pre nás
pracuje približne 80 ľudí.
ré sme kúpili, jazdia spoľahlivo a bez
problémov dodnes. Aj to prvé – spred
desiatich rokov. Zároveň nikdy nedám dopustiť na profesionálny a až
nadštandardný systém servisu. V prípade, že sa nám pokazí nejaké vozidlo, z Motor-Car Nové Zámky si
poň prídu, odservisujú nám ho a privezú naspäť. V prípade, že súrne po-

trebujeme vozidlo, kým je to naše
v servise, novozámocké zastúpenie
nám ho zabezpečí. Umožňuje nám to
plne sa sústrediť na prácu a neriešiť
akékoľvek iné veci. S kvalitou a profesionálnym prístupom tamojšieho servisu však nemám takúto skúsenosť len
ja, ale aj moji známi, ktorí jazdia na
mercedesoch. Ó
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Vylepšená
„kondička“ Triedy G
Nie je celkom isté, či to má súvis s príchodom leta,
ale najcharizmatickejšia ikona terénu prichádza
pred svojich priaznivcov a milovníkov v najlepšej
kondícii, akú doposiaľ mala. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

M

odel Triedy G 500
mal inštalovaný nový
osemvalcový motor
s objemom 3,982 litra (známy už zo superšportu AMG GT), s dvoma turbodúchadlami medzi radmi valcov,
s piezoelektrickým vstrekovaním so
spaľovaním s vedeným lúčom s hliníkovou kľukovou skriňou a obežnými
plochami valcov s technológiou NANOSLIDE®. Vďaka vylepšenej technológii sa dosahuje až o 16 % vyšší
výkon motora so zároveň nižšou spotrebou v emisnej triede Euro 6. A aby
toho nebolo málo, vyššiu stabilitu
na cestách zabezpečí tejto nestarnúcej legende novonaladený podvozok
a citlivejšia regulácia elektronického
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stabilizačného systému ESP®. K dispozícii bude viacero modelov – a to:
G 350 d (180 kW/245 k), G 500 s novým V8 motorom (310 kW/422 k),
AMG G 63 (420 kW/571 k), AMG G
65 (463 kW/630 k) a v rámci uvedenia novej série bude ponuka obohatená aj o špeciálne vyhotovený exkluzívny model EDITION 463 s pôsobivými
športovými prvkami. Keď k tomu pripočítame vylepšený dynamický exteriér, ktorému výraz individuality dodáva nový balík farieb (ako napr. slnečný
lúč, paradajková červená, mimozemská zelená, lúč zapadajúceho slnka či
galaktický lúč) či exkluzívny interiér,
môžeme pokojne konštatovať, že Trieda G je toto leto nielen v najlepších rokoch, ale aj kondícii… Ó
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Proﬁúčtovníci:

cesta k samostatnému
podnikaniu na proﬁúrovni
O unikátnej franšíze Proﬁúčtovníci, sme sa porozprávali s Ing. Ladislavom Kozmonom zo spoločnosti
Consultare, ktorá je garantom tejto siete profesionálnych účtovníkov. Text a foto: Consultare, a. s.
Prečo ste sa rozhodli odovzdávať svoje 20-ročné skúsenosti v tejto oblasti
práve prostredníctvom franšízy?
Naším cieľom je vytvoriť odbornú
a kvaliﬁkovanú sieť účtovníkov, ktorí budú účtovať na profesionálnej úrovni. Vieme, že spoločne s nami vytvoria
sieť účtovníkov, ktorí budú partnermi ﬁnančnej správy a budú mať dôveru daňových úradov. Kúpou franšízovej licencie
v nás účtovník získa silného a skúseného
partnera, know-how a zázemie, ale zároveň môže ďalej rozvíjať svoje samostatné
podnikanie.

Na Slovensku je takmer 20-tisíc subjektov zaoberajúcich sa účtovníctvom.
Nefungujú všetky podľa rovnakých
štandardov kvality?
Často nie. Mnoho účtovníkov nespolupracuje s daňovým poradcom. Spracuje
klientovi doklady, ale ďalej za nič nezodpovedá. Je alarmujúce, že až 80 % účtovníkov
nemá poistenie svojho podnikania.
Ako teda Proﬁúčtovníci zmenia situáciu?
Proﬁúčtovníci účtujú spoločným postupom s vysokou odbornosťou, ktorú zabez-

pečíme pravidelnými bezplatnými školeniami. Vďaka unikátnemu softvéru môžu
Proﬁúčtovníci poskytovať svojim klientom
na dennej báze najpotrebnejšie ukazovatele, ktorými sú napríklad výška obratu, zisk,
DPH a iné.
Najdôležitejšou časťou našej spolupráce
je však preberanie zodpovednosti za prácu Proﬁúčtovníkov, a to prostredníctvom
daňových poradcov a audítorov. Tí budú
kontrolovať a garantovať správnosť výstupov a klient bude mať možnosť vidieť, ako
mu správne vedené účtovníctvo pomáha
v jeho podnikaní.
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Mercedes-Benz
Truck Roadshow 2015
Vidieť, ako sa osemkolesový Arocs vo zvírenom prachu bez najmenších
problémov, meter po metri posúva po prašnom a nerovnom teréne
na hlinenú oﬀroadovú vyvýšeninu a následne - ako sa s dvojicou až so
štvoricou kolies vo vzduchu naklopí a začne suverénne z kopca zostupovať, je
zážitok, ktorý sa len tak v bežnej premávke nevidí. Text: Peter Škorňa/Foto: Peter Škorňa, Filip Cúcs

A

presne to – predviesť
a otestovať schopnosti nákladných a úžitkových vozidiel, ale aj autobusov
značky Mercedes-Benz bolo obsahom dvojdňovej akcie Mercedes-Benz Truck Roadshow 2015, ktorá sa od

54

19. do 20. mája uskutočnila v priestoroch
Slovakia Ringu v Orechovej Potôni.

PLEJÁDA ,,KRÁSAVCOV“
Napriek tomu, že celá akcia bola určená najmä „ťažšej váhovej kategórii“ vozidiel, na on-roadovom module,

okružných jazdách či v škole bezpečnej
jazdy si priaznivci striebornej hviezdy
otestovali svoje vodičské zručnosti
okrem ťahačov a nákladných vozidiel či
autobusov Setra aj na všetkých modeloch a tried osobných vozidiel. V rámci
individuálnych jázd na úžitkových vo-
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zidlách boli k dispozícii vozidlá Triedy V 250 BT, V 220 CDI, Vito, Citan
a Sprinter. Veľkému záujmu sa tešili
nielen demonštrácie asistenčných systémov, jazdy zručnosti, ale predovšetkým
jazdy na offroadovej dráhe, kde napínali svoje svaly Unimog U5000, Arocs
4 145 8 x 4/4, ale zahanbiť sa nenechalo ani Fuso 6C 18 4WD či Triedy G
a ML. V rámci individuálnych jázd na
nákladných vozidlách presvedčili o svojej kvalite a technickej dokonalosti
Actros 1845 LS s návesom Schwarzműller alebo Krone. Najvyťaženejším bol
nakoniec pretekársky okruh, na ktorom si šikany, ako aj cieľovú rovinu do
sýtosti užili všetci vodiči, ktorí sa nebáli sadnúť za volant jedného zo siedmich Actrosov 1845 (pričom boli medzi
nimi aj Actrosy s návesom s celkovou
hmotnosťou celej súpravy až 20 t) a autobusu Setra S 516 HD/2. A aby sme
boli úplní, v rámci statického vystavenia sebavedome vypínali pred zvedavými pohľadmi hostí svoje slnečnými lúčmi zohriate karosérie vozidlá Actros,
Antos, Arocs, Atego, Fuso, Unimogy

Mercedes-Benz Truck Roadshow
sa tento rok po prvý raz realizovala
naozaj vo veľkolepom štýle - trvala
dva dni a konala sa v rozsiahlom
areáli a okolí Slovakia Ringu.
v rôznych vyhotoveniach, Zetros, autobus Setra, Showtruck, v ktorom prebiehali divácky zaujímavé prezentácie
tém, akými boli Fleet Board, After Sales
a Driver Training či vizuálne zaujímavý
model G 6 x 6 a iné ,,lahôdky“ značky
Mercedes-Benz.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY
V priebehu dvoch dní sa akcie zúčastnilo vyše 500 hostí, ktorí absolvovali až
895 jázd. A nielen to. V rámci Mercedes-Benz Truck Roadshow 2015 sa mohli zastaviť aj pri vystavených dakarských Sprinteroch a porozprávať sa so slovenskou

motocyklovou legendou Ivanom Jakešom
alebo absolvovať ďalšiu z množstva sprievodných aktivít či navštíviť ďalších vystavovateľov, ktorých aktivity súvisia s motorizmom. A, samozrejme, najmä pánsku časť
osadenstva zaujala pôsobivá a provokujúca prezentácia ženského šarmu a krásy počas módnej prehliadky pod holým nebom
– v podaní ﬁnalistiek súťaže Miss Universe
Slovensko 2015.
Nakoniec, o to počas 48 hodín na Slovakia Ringu išlo – aby sa „hviezdna rodina“ nielen stretla, ale mala zo stretnutia
čo najväčší emotívny a motoristický zážitok... Ó
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profil

„Zušľachtený“
Kým donedávna patrili predajné priestory martinskej spoločnosti
Motor-Car len osobným vozidlám Kia a úžitkovým mercedesom, od
apríla sa portfólio predávaných vozidiel rozšírilo aj o osobné vozidlá
značky Mercedes-Benz. To, čo tento krok podmienilo, v rozhovore
vysvetľuje konateľ a riaditeľ spoločnosti Motor-Car Martin
Ing. Miroslav Černák... Text: Peter Škorňa/Foto: Milo Fabián

M

Môžete priblížiť hlavný dôvod
niekoľkomesačnej rekonštrukcie martinského

showroomu?
- Martinská prevádzka kapacitne nevyhovovala štandardom značky Mercedes-Benz. Zásluhou realizovanej prístavby sa predajný priestor
pre osobné vozidlá zväčšil zhruba
o 360 m2, vďaka čomu tu teraz dokážeme bez akýchkoľvek problémov vystaviť až osem osobných mercedesov.
Nehovoriac o tom, že sme v rámci

56

showroomu získali aj nový odovzdávací priestor, ktorý tu absentoval.
Keďže tento showroom pokrýva regióny Martina, Turčianskych Teplíc aj Oravu, našou snahou bolo,
aby sme výrazne zlepšili aj komfort
a služby pre všetkých klientov, ktorí
doň zavítajú.
Martinská prevádzka však nezastrešuje len predaj osobných mercedesov...
- Nie. Vo svojom portfóliu má aj
predaj úžitkových mercedesov. Ten
tu bol aj predtým. Úžitkové vozidlá –
na rozdiel od osobných – nepotrebu-

jú priestranný interiér, keďže môžu
byť vystavené aj v exteriéri. V rámci prevádzky poskytujeme aj kvalitný a profesionálny servis. Tým, že
sme predajné priestory pomerne výrazne zväčšili, vyšli sme v ústrety predovšetkým majiteľom osobných vozidiel Mercedes-Benz, ktorí keď idú do
servisu, už nemusia mať pocit, že idú
do priestorov značky Kia (pozn. pokiaľ sa v Martine predávali len úžitkové mercedesy, jedinou „osobnou“
značkou v showroome bola Kia).
Vyžiadalo si zväčšenie priestorov
aj zvýšenie počtu zamestnancov?
- V prvom rade by som rád poznamenal, že tak martinská, ako aj žilinská prevádzka pôsobia v rámci efektivity ako „dvojčatá“. Znamená to, že
ja som riaditeľ a konateľ oboch prevádzok, pričom obe majú svojich vedúcich predaja a servisu. Čo sa týka
Martina, tu sme po rozšírení priestorov prijali šesť nových zamestnancov – od predajcov cez recepčnú až
po asistentku predaja. Teda ľudí, ktorých úlohou je zabezpečiť čo najlepšiu komunikáciu s klientom. Vďaka
tomu dnes v spoločnosti Motor-Car
Martin pracuje 21 ľudí.
Do akej miery predpokladáte,
že sa zväčšenie a skvalitnenie
priestorov prejaví aj na zvýšení
predaja osobných vozidiel Mercedes-Benz?
- Tento rok sme mali v pláne predať 41 osobných vozidiel Mercedes-Benz, aj podľa vývoja a reakcií našich klientov však predpokladáme, že
plán nielen splníme, ale sa ho pokú-
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Turiec
sime aj pomerne výrazne prekročiť.
A to tak v Martine, ako aj v Žiline.
Samozrejme, pokiaľ sa bude všetko
vyvíjať tak, ako je to nastavené. Dokonca sme zaznamenali zvýšený záujem klientov, ktorí mali doposiaľ
vo ﬁrmách len referentské vozidlá
značky KIA, ako manažérske vozidlá si začali kupovať mercedesy. Je
to z môjho pohľadu veľmi pozitívny
trend, pretože sa nám darí aj zákazníkom KIA ponúknuť komfort, kvalitu a štandardy mercedesu.
Neuvažovali ste aj nad predajom
jazdených vozidiel?
- Uvažovali. Ten je však limitovaný novým priestorom a získaním ďalších pozemkov v susedstve, čo je momentálne dosť komplikované.
Aké typy osobných vozidiel sú
najobľúbenejšími medzi klientmi
Motor-Car Martin?
- Vyznie to možno paradoxne –
pretože Martin nie je veľké mesto –,
ale najväčší dopyt je po väčších typoch vozidiel, akými sú Trieda S,
ML, GL či E. Od svojho uvedenia na
trh sa veľmi populárnou stáva nová
Trieda V. Zároveň máme veľké očakávanie od príchodu Triedy GLE
kupé na trh, pretože na tú sme už
mali objednávky ešte pred tým, než
ju klienti videli na vlastné oči. Objednávali si ju už na základe katalógu.
Dokonca boli za mnou aj majitelia
ani nie ročných vozidiel Triedy ML,
ktorí si dali vypočítať možnosť odkúpenia ich vozidla s tým, že by sa domov odviezli na novej Triede GLE
kupé... Ó
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Silná značka prilákala

silné charaktery

Druhá polovica mája už tradične patrí všetkým milovníkom striebornej
hviezdy. Neskrývajú svoju vášeň k prémiovej značke, ktorej nevedia
odolať, a preto rok čo rok podnikajú púť do Orechovej Potône...
Text: Peter Škorňa/Foto: Peter Škorňa, Daimler AG, Filip Cúcs
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T

u, na slovensko-maďarskom
pohraničí, na nich aj tento
rok počas troch májových
dní Raňajok s hviezdou na
Slovakia Ringu (od 21. do
23. mája) čakala celá plejáda možností
motoristického vyžitia. Vyše 1 400 priaznivcom a majiteľom striebornej hviezdy
boli k dispozícii všetky modelové rady vozidiel. Na ploche areálu pútali pozornosť
staticky vystavené skutočné hviezdne poklady ako Mercedes-Maybach, Mercedes-AMG GT, nová Trieda GLE, Trieda S 500 4MATIC kupé, modely G 63
AMG a G 63 AMG 6 x 6, ale aj rodinná Trieda V – vo vyhotovení Marco Polo.
Na predvádzacie jazdy netrpezlivo čakalo vyše sto vozidiel, medzi ktorými nemohli chýbať mercedesy Triedy A, B, C,
S, CLS, ML, G, GLK, GLA, E, ale ani
Triedy V, vozidlá Sprinter, Vito či Citan.

POČASIE VS. VÁŠEŇ
Kým počasie počas prvého dňa ešte
viac než štyristo návštevníkom ako-tak
prialo, zvyšné dva dni to bolo ako s manželstvom: občas bolo jasno, miestami sa
prehnala búrka. Väčšinou však bolo nevľúdne, veterno a zamračené. To však
pri značke, akou je Mercedes-Benz, nehrá až takú úlohu. Najlepším dôkazom
bolo viac ako 2 100 absolvovaných jázd
na offroadovej dráhe, onroadových moduloch, pretekárskom okruhu či v rámci školy bezpečnej jazdy, kde s hrdosťou
obstáli nielen mercedesy, ale aj vozidlá
Brabus, smart, Jeep, Kia a Honda (ktorých predajcom je Motor-Car Group).
Tí, ktorí momentálne nesedeli v „kokpite svojej hviezdy“, sa v priestoroch kateringu – profesionálne zabezpečeného
spoločnosťou Residence Group, mohli
oddávať nielen chutným kuchárskym
delikatesám, ale aj príjemným tónom
spevu a hudby v podaní kapely On
the Road. Samozrejme, že aj tento rok
nechýbali sprievodné akcie a prezentácie
partnerov Raňajok s hviezdou – spoločností Samsung, BRABUS, Continental, Tuli, záchrannej služby FALCK,
Mary Kay, Kärcher, Vitaminwell,
LEAS.SK, Casa del Caffe, Fleetu,
elektrických bicyklov smart či leasingovej spoločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia.

EPILÓG
Mercedes-Benz počas troch májových dní jasne demonštroval, že je nie-

len prémiovou, ale aj stabilnou a silnou značkou, ktorá si aj napriek
nepriazni počasia dokáže nielen získať, ale aj udržať vášeň úspešných ľudí.

Aj preto sa už teraz oplatí tešiť na tie
ďalšie. Nepotrvá totiž dlho a na dvere
opäť zaklopú tradičné „hviezdne lukulské hody“... Ó
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Zákazníci spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica si mohli vyskúšať
najnovšie modely Mercedes-Benz v krásnom prostredí golfového
rezortu Tri Duby neďaleko Banskej Bystrice.

Trojcípe
raňajkové turné
Raňajky s hviezdou patria neodmysliteľne k pravidelnej a klientami značky
Mercedes-Benz dlhodobo očakávanej akcii, a preto sa – na prelome mája
a júna – konali aj v ostatných slovenských zastúpeniach striebornej hviezdy...
Text: Motor-Car Group, Peter Kresánek/Foto: Miloš Arpáš, Milo Fabián, Eduard Genserek, Peter Kresánek, Miroslav Renčo,
Ľubomír Pleidel, Juraj Gašpar, Tomáš Mačej, Stanislav Hrúz

PREŠOV
V metropole Šariša prijalo pozvanie
spoločnosti Motor-Car Prešov na Raňajky s hviezdou vyše 300 klientov, ktorí sa
okrem skúšobných jázd mohli v nedávno
vynovenom showroome oddať aj klavírnemu umeniu v podaní klaviristu a pedagóga Mariána Goleca. Každého hosťa privítali sektom, samozrejme, nealkoholickým
a každá dáma dostala krásnu ružu.

Zľava – Ing. Zuzana Mindášová – marketing a recepcia,
Ing. Jaroslav Koma s manželkou
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Majiteľ rezortu Tri
Duby pri obdivovaní
najnovšieho modelu
Mercedes-AMG GT. Ani
pán Konárik jeho žiare
neodolal a čoskoro pribudne do jeho zbierky
modelov Mercedes-Benz aj táto hviezda.

BANSKÁ BYSTRICA
Motor-Car Banská Bystrica „vytiahol“ štvorkolesové hviezdy z uzatvoreného showroomu
do malebného prostredia 18-jamkového golfového ihriska golfového rezortu Tri Duby na
Sliači. Práve tu sa pozvaní klienti oddávali
nielen testovaniu najnovších modelov
prémiových vozidiel, ale aj neformálnym priateľským rozhovorom – napr.
s majiteľom hotela Kaskády a hostiteľského golfového rezortu Karolom Konárikom, so spevákom Kulim a s členmi skupiny Desmod či so známym
českým hudobníkom a dirigentom Felixom Slováčkom.

Pri príchode si zákazníci mohli vybrať
predvádzacie jazdy v špeciálne
naskladaných moduloch, v ktorých si
mohli vyskúšať všetky triedy vozidiel
Mercedes-Benz.
Pozvaní zákazníci si počas
celého dňa
mohli vychutnať
špeciality z grilu
pripravené
šéfkuchárom
rezortu Tri
Duby Ladislavom Dibalom.

TRENČÍN
Posledná májová sobota patrila
klientom, ich deťom a autám aj v spoločnosti Motor-Car Trenčín. Tá privítala až 200 hostí, ktorým bolo na predvádzacie jazdy k dispozícii 28 vozidiel.
Na trenčianskych cestách sa testovali osobné, úžitkové, hybridné vozidlá,
pričom úspech zaznamenali aj AMG
modely. Záujmu prítomných hostí sa
tešili aj staticky vystavené GLE kupé
a CLA Shooting Brake, Mercedes-AMG GT, Mercedes-Maybach Triedy S
a Trieda V – Marco Polo.

Šéf Motor-Car Trnava Ing. Branislav Uhlík, ktorý
tunajšie zastúpenie, ocenené tiež za najlepší
showroom v strednej a východnej Európe, vedie
od samého začiatku – v rozhovore s Ing. Viliamom
Kupcom, PhD.

TRNAVA

ZVOLEN
Za krásneho slnečného počasia do areálu spoločnosti Mercedes-Benz ADIA Zvolen zavítalo počas
Raňajok s hviezdou až 185 zákazníkov a priaznivcov značky Mercedes-Benz. Tradične na Raňajkách vo Zvolene nechýbala ani prvá novodobá
Miss Československa Ivana Christová.
Zákazníci mali možnosť nielen obdivovať vystavené novinky, ale aj navyše vyskúšať 14 predvádzacích vozidiel
značky Mercedes-Benz. Najviac zaujalo kupé Triedy S a AMG modely.

Tradičné Raňajky s hviezdou tento rok
nevynechali ani v štrnásťročnom Motor-Car Trnava. Vyše štyristo prihlásených
hostí neodradilo ani vrtošivé počasie, a tak
Raňajky dosiahli rekordnú účasť. Ukázalo
sa, že Trnavčania si trúfajú aj na tie najvychytenejšie modely. Z dvadsiatich vozidiel
na testovanie sa tešil záujmu každý. Najžiadanejšie však boli S 500 PLUG-INHYBRID, S kupé 500 4M a GLA 45 AMG.
A podaktorí sa tu priklonili aj k rozhodnutiu – niektorý z predvádzaných modelov
hviezd ciest – nadobudnúť. Raňajky navštívil – okrem iných VIP klientov – tiež Ing.
Viliam Kupec, PhD., známy aj pôsobením
ako znalec, výskumník či poradca ministra
hospodárstva.

Najviac obletovaný a fotografovaný bol v Trenčíne
Mercedes-AMG GT.
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predstavujeme
Nový showroom v Martine
sa tešil návštevnosti.

Spanilá jazda okolím Turca.

MARTIN
Druhý júnový deň sa v centre Turca – Martine zišla stovka pozvaných hostí spoločnosti Motor-Car Martin. Tí si na testovacích jazdách odskúšali devätnásť vozidiel
Mercedes-Benz a dve vozidlá Brabus od spoločnosti Hošek Motors. Najväčšiemu záujmu sa tešili jazdy na vozidlách GLA 45 AMG a S 500, lákadlom – najmä pre oči –
však boli staticky vystavené vozidlá GLE kupé a Trieda V Marco Polo.

V Košiciach sa o príjemnú atmosféru a pohodu hostí starali aj krásne
hostesky či šikovní barmani.

O chuťové poháriky bolo
kráľovsky postarané.

DUNAJSKÁ STREDA
Najnovší prírastok v rámci obchodného zastúpenia značky
Mercedes-Benz, spoločnosť Motor-Car Dunajská Streda, využil svoju bezprostrednú polohu
pri areáli Slovakia Ring, a Raňajky s hviezdou absolvoval spoločne s bratislavskými zastúpeniami
v Orechovej Potôni.

KOŠICE

O osvetu
prvej pomoci
sa postarali odborníci.
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Rekordnú účasť klientov nezažila len
Trnava, ale aj metropola východu – Košice. Práve tu, do priestorov spoločnosti Motor-Car Košice zavítalo až 390
pozvaných klientov, ktorí okrem zoznámenia sa so staticky vystavenými
modelmi mercedesov, absolvovali až
177 testovacích a predvádzacích jázd.
Na druhý deň pokračovali Košičania
Dňom otvorených dverí, ktorý bol určený pre širokú verejnosť.
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Dovolenková inšpirácia: Marco Polo

Atraktívne novinky
v Nových Zámkoch
na zelenom koberci.

Zákazníci mali možnosť vyskúšať si vynikajúce jazdné
vlastnosti 16 vybraných modelov značky Mercedes-Benz
Jazda v module na trase
Bytčica – Rosina

NITRA A NOVÉ ZÁMKY
Pod Zoborom, v spoločnosti Motor-Car Nitra, sa v rámci Raňajok
Nechýbal ani úsmev na tvárach
s hviezdou, s najnovšími modelmi
spokojných zákazníkov.
značky Mercedes-Benz prezentovali 140 hosťom, ktorí na predvádzacích
vozidlách absolvovali až 110 jázd. Len o čosi menej – 118 prítomných hostí nevynechalo priateľské ,,rodinné“ stretnutie v priestoroch spoločnosti Motor-Car
Nové Zámky, kde si mohli nielen pozerať, ale aj v reálnych podmienkach testovať až 18 predvádzaných modelov vozidiel.

ŽILINA
Žilinský Motor-Car si pre svojich
partnerov, ktorí prijali pozvanie na
tradičné „raňajky“, pripravil až dvadsať vozidiel, ktoré klienti testovali na
štyroch jazdných moduloch. Najväčší záujem nepútala len vystavená nová
Trieda GLE kupé, ale – podobne ako
v Martine – aj rodinná Trieda V, vo
vyhotovení Marco Polo.
Plánovanie jázd v moduloch.

POPRAD

Ideálne miesto
na fotenie –
Priehradný
múr Vodné
dielo Žilina.

Pod Tatrami privítal už po 13. raz Motor-Car Poprad takmer 270 hostí. Radosť z jazdy
si vychutnávali nielen fanúšikovia luxusných
limuzín, ale aj rýchlych a športových vozidiel. Okrem iných bolo predstavené úplne nové GLE kupé, ktoré svojím dizajnom zatienilo aj výhľad na Tatry :)
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zdravie

Lekárka (nielen) ženám:

Odhaleného strašiaka
sa nebojíme
Stretli ste sa už s názorom, že ísť
na preventívnu lekársku
prehliadku je zbytočné
a mamograﬁcké vyšetrenie je
škodlivé, bolestivé – či dokonca
zbytočné? Často sa s takýmito
mýtmi, opakovane šírenými,
napríklad internetom, stretávam
aj medzi vzdelanými
a inteligentnými ľuďmi. Pravda
pritom je, že takéto vyšetrenia sú
dnes komfortné a nebolestivé.
Súčasne používané vysoko
soﬁstikované mamograﬁcké
prístroje skutočne veľmi
kvalitne chránia prsník. Eliminujú
nebezpečenstvo vyvolania
zmien v prsníku jeho ožarovaním
či stláčaním.
Text: MUDr. Alena Kállayová, primárka preventívneho centra Onkologického
ústavu sv. Alžbety/Foto: Peter Kresánek a Dollar Photo Club
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A

ko čitateľky a čitatelia
tohto časopisu máte určite blízko k automobilom. Netreba vás presviedčať, že ak chcete,
aby vám váš automobil dobre slúžil,
treba s ním ísť na pravidelnú servisnú prehliadku. Naša vlastná preventívna prehliadka však už takou samozrejmosťou nie je. Napríklad spomenuté
mamograﬁcké vyšetrenie absolvuje na
Slovensku stále zhruba iba jedna pätina žien, čo je hlboko pod priemerom
vyspelých krajín EU.
Slovenky nechodia podľa odborníkov
na preventívne vyšetrenia tak často, ako
by mali. Neraz sa tohto boja ešte viac
ako choroby. V súvislosti s tým som
rada príkladom, ktoré svedčia o postupnom prekonávaní zbytočných bariér.
Nielen ženami, ale aj mužmi. Čo je zatiaľ málo známe – proti onkologickému
ochoreniu prsníkov nie je automaticky
imúnna ani mužská časť populácie.

VARUJÚCI TREND
Preventívne centrum Onkologického ústavu sv. Alžbety patrí na Slovensku k najdlhšie pôsobiacim, najlepšie
vybaveným a obsadeným špičkovými odborníkmi. Komplexné preventívne vyšetrenie orientované najmä
na prevenciu v súčasnosti tých najrizikovejších, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení už v ňom absolvovalo vyše 60--tisíc osôb. Z nich sme
pri 2 058 zachytili rôzne štádiá onkologických ochorení. Boli v našej nemocnici ošetrení, liečení. Viacerí už
vyzdraveli a mohli si obnoviť plnohodnotný život. Varujúci je však aj v našej
vzorke zistený trend nárastu malignít,
teda prípadov, keď je už onkologické
ochorenie rozvinuté. Kým v roku 2010
sme indikovali 29 prípadov malígnych
ochorení, vlani ich už bolo 45...

VČASNÁ LIEČBA BÝVA
ÚSPEŠNÁ
Onkologické ochorenie, aj keď je
veľmi závažné, však už netreba vnímať
ako ľudský osud, či dokonca konečný rozsudok. Odborníci tvrdia: mnohé typy, ktoré sme predtým považovali
za smrteľné, dnes možno liečiť. Napríklad pri rakovine prsníka, ako pripomína prezidentka Ligy proti rakovine
MUDr. Eva Siracká, DrSc., môže byť
liečba úspešná až v 90 percentách prí-

1

padov. Vysoké percentá vyliečených je
aj v prípadoch rakoviny hrubého čreva, krčka maternice či detskej leukémie. Platí však jedno. Treba prísť včas.
Preventívna prehliadka môže doslova
zachrániť život.

ZA ČO BOJUJEME
Často pripomínam, že až okolo tristo žien ročne by bolo možno na Slovensku zachrániť, ak by sa napríklad
podarilo, aby mamograﬁcké vyšetrenie absolvovalo nie terajších 20, ale
70 až 80 percent príslušnej populácie.
K tomu by prispel aj v krajinách Európskej únie bežný mamograﬁcký skríning, ktorý doposiaľ Slovensko stále
nemá. Tiež s týmto zámerom pôsobí
pri Onkologickom ústave sv. Alžbety
naša Ružová stužka.
Slovenská Ružová stužka je začlenená do Európskej koalície proti zhubným nádorom prsníka (Europa Donna), ktorá presadzuje už od roku 2003,
aby mali všetky ženy prístup k starostlivosti v špecializovaných mamograﬁckých jednotkách. Rezolúcie Európskeho parlamentu (2003 a 2006), ako aj
Písomná deklarácia proti zhubným nádorom prsníka v Európskej únii (2010)
vyzývajú členské štáty zabezpečiť, aby
všetky ženy v EÚ mali do roku 2016
prístup k liečbe v takýchto jednotkách zriadených v súlade s európskymi
usmerneniami na zabezpečenie kvality
skríningu a diagnostiky zhubných nádorov prsníka. Ó

2

3
1 Onkologický ústav sv. Alžbety už navštívila aj manželka veľvyslanca USA v SR Kate W. Sedgwick, dcéra
amerického kongresmana Ebony Meeks a manželka
ďalšieho amerického kongresmana lekárka Dr. Samia
Burton. „Onkologický ústav sv. Alžbety má rovnaké
prístroje na skoré odhalenie a liečbu rakoviny, aké
používame v Spojených štátoch,“ uviedla lekárka
S. Burton po tom, čo si v ústave prehliadli aj digitálne
mamografy a špeciálny digitálny bioptický stôl.
2 V rámci preventívnej prehliadky sa na funkčnej makete pacientky učia indikovať predbežné symptómy
ochorení samovyšetrením prehmatávaním prsníka.
3 Primárka Preventívneho centra Onkologického
ústavu sv. Alžbety MUDr. Alena Kállayová.
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interview

Motocyklový

matador
Pred koncom roka, krátko pred začiatkom poslednej Rely Dakar na
juhoamerickom kontinente sme sa rozprávali s najúspešnejším slovenským motocyklovým pretekárom Ivanom Jakešom o jeho príprave na samotné preteky. Keďže sa mu výnimočne podarilo získať dve
etapové víťazstvá, položili sme mu niekoľko otázok aj po pretekoch.
A nebudeme klamať – boli sme zvedaví aj na to, ako rely zvládli jeho
sprievodné mercedesy... Zhováral sa: Peter Škorňa/Foto: Marián Chytka

Na

poslednom Dakare ste získali
dve etapové víťazstvá a celkovo ste skončili na 8. mieste. V tejto súvislosti by ma
zaujímalo, čo má vo vašom vnímaní
väčšiu a osobnú prestíž: etapové víťazstvá, vďaka ktorým ste najúspešnejší slovenský pretekár na Dakare,
alebo 4. miesto v celkovom hodnotení, ktoré ste už v minulosti dosiahli?
- V prvom rade – Rely Dakar sú etapové preteky, v rámci ktorých sa vždy jazdí na konečné umiestnenie. V roku 2013
som dosiahol svoje doterajšie maximum,
štvrté miesto, a preto to pre mňa znamená moje maximum. Viete, etapové víťazstvá sú veľmi cenné najmä z pohľadu
motivácie do ďalších pretekov a rokov.
Znamenali uznanie mojich športových
a pretekárskych kvalít, a toho, že mám
na to byť medzi najlepšími aj v budúcnosti. Že viem vyhrávať etapy a myslím
si, že to nevyznie neskromne, ak poviem,
že mám aj na to, aby som raz vyhral aj
celú Rely Dakar.
Nakoniec, vaše kvality boli ocenené
aj samotnými konkurentmi...
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- Nikdy nezabudnem na to, ako za
mnou po jednom etapovom víťazstve prišiel celkový neskorší víťaz pretekov Marc
Coma a opýtal sa ma, ako je možné, že
som bol na blate taký rýchly. Podobne ma
aj zvyšní jazdci z absolútnej špičky brali
ako seberovného. To len potvrdzuje moje
slová.
Katalánku Laiu Sanz ste z ôsmeho
miesta zosadili až po poslednej etape. Bola to pre vás aj otázka ,,chlapskej“ cti?
- Laia je skvelá pretekárka. Tvrdá profesionálka. Nakoniec, skončili za ňou mnohí špičkoví jazdci, ako napríklad Joan
Barreda Bort. Priznávam však, že vami
spomínaná chlapská česť bola jedným
z kľúčových momentov, ktoré ma hnali vpred... No nie jediným. To, čo ma hnalo vpred, je, že sa snažím byť vždy, pokiaľ
to je možné, najlepším. Laia bola teda jedným z motivačných faktorov...
V čom to je, že žena dokáže byť rovnocennou súperkou mužom aj v takých náročných pretekoch, akými je
Dakar?
- Laia je ,,fabrická“ pretekárka značky
Honda, a tak jazdí celý rok. Na to má postavený – pre mňa nepredstaviteľný – ﬁ-

nančný rozpočet. Nemusí sa celý rok naháňať za sponzormi, rátať každé euro,
nemusí bojovať o jednotlivé dielce na motorku a pod. Venuje sa len jazdeniu, pretekom a tomu, aby bola čoraz lepšou pretekárkou. A aj to vidieť.
V tejto súvislosti ma zaujíma, či aj
naďalej ostávate pri svojom ,,Jakeš
tíme“ a neuvažujete, že by ste sa aj vy
stali fabrickým jazdcom...
- Áno. Aj ďalej idem svojou – hoci na
Slovensku neľahkou – cestou.
Ako by ste zhodnotili tohtoročný
Dakar v porovnaní s uplynulými
ročníkmi?
- Veľmi málo navigácie, málo
dún, veľa „plného plynu“
a takmer všade tvrdý, rýchly a nebezpečný povrch.
Máte 41 rokov. Kde
je vo vašom športe
hranica, keď si poviete: A dosť – nemáš už na špičku, na Dakar,
mal by si skončiť...?
- Takto zjednodušene sa J
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interview

Sprinter, v ktorom som spával, má odhlučnené
steny. Mohol som v ňom spať bez toho, aby ma
čokoľvek budilo a rušilo.
J to nedá povedať. Viacerí špičkoví jazdci
sú štyridsiatnici. Je to individuálne. Možno však povedať, že v našom športe je vyzretým a skúseným jazdcom ten, kto má
vek medzi 38 až 40 rokov. A nakoniec –
Dakar nie je o dravosti či rýchlosti, ale
o rozume, skúsenostiach, taktike a technike.
Prekvapil vás tohtoročný Dakar niečím?
- Zaskočil ma riaditeľ pretekov, keď
absolútne nepochopiteľne pustil preteky v ôsmej etape na soľné jazero. Zničilo sa tam veľmi veľa motoriek. Technika

68

trpela. Napríklad po tankovaní sme mali
všetci problémy s naštartovaním. Vo výške 3 800 metrov nad morom a pri teplote okolo štyroch stupňov sa soľ lepila na
chladiče motoriek, vytvárala sklo, následkom čoho sa motorky prehrievali. Čo ma
prekvapilo príjemne, to bol záver – keď
som dokázal ísť v blate veľmi rýchlo a mohol som ukázať, čo je vo mne a čo viem.
Všimol som si, že ste sa zlepšovali zo
dňa na deň a keby Dakar trval dlhšie,
vaše umiestnenie by bolo zrejme ešte
lepšie. Čo spôsobil váš pomalší rozbeh na Dakare?

- To, že som pred samotnou rely na
motorke najazdil len 30 hodín. Žiaľ, zvyšok času som venoval zháňaniu sponzorov, marketingu a podobným veciam.
Hoci som bol na tom fyzicky veľmi dobre, potreboval som na zžitie sa s novou –
inak veľmi kvalitnou a dobrou motorkou
KTM určitý čas...
Tento rok vám po prvý raz na Dakare robili „sprievod“ aj dva Sprintery.
Osvedčili sa v takom náročnom teréne a podmienkach?
- Tým, že Sprintery prešli špeciálnou
úpravou a že jazdili po spevnených, hoci
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miestami rozbitých štrkovo-prašných cestách, dokázali Dakar zvládnuť bez najmenších problémov. Nakoniec, sú to
mercedesy. Sprintery sa mi jednoznačne osvedčili. Mať na takom náročnom podujatí karavan, v ktorom sa môžete pokojne vyspať a načerpať sily do nového dňa
a v ktorom môžete mať všetky potrebné
veci na profesionálny a kvalitný servis, je
neopísateľná výhoda.
V čom konkrétne?
- Sprinter, v ktorom som spával, ma odhlučnené steny. Mohol som v ňom spať
bez toho, aby ma čokoľvek budilo a rušilo. Len čo som sa doň zatvoril, ocitol som
sa mimo prachu, dažďa, vetra, zhonu –
jednoducho mimo reality – venujúc sa len
relaxu.
Uvažujete do budúcnosti nad nejakým zdokonalením alebo vylepšením
Sprinterov alebo nad ich rozšírením

ešte o nejaké ďalšie vozidlo?
- Nie. Súčasné portfólio vozidiel a tímu
nechcem rozširovať. Možno sprievodné
vozidlá ešte trochu vylepším, ale ich počet bude nemenný. Mojou prioritou je
samotný Dakar a môj maximálny servis na jeho zvládnutie. Z tohto dôvodu
ešte zvážim, či budem – podobne ako
tento ročník – viesť materiál aj iným
jazdcom, keďže je to pre mňa zbytočná
záťaž. Uvidím. V každom prípade, nemám momentálne záujem z Dakaru robiť nejaký väčší marketingový megaprojekt, uväzovať na seba ďalšiu záťaž,
ktorá sa môže v konečnom dôsledku negatívne prejaviť na samotných pretekoch. Nakoniec, nie je to možné ani z ﬁnančného hľadiska.
Na Dakare ste vyhrali dvakrát etapové preteky, pričom vaším najlepším celkovým umiestnením bolo

štvrté miesto. Veríte v celkové pódiové umiestnenie?
- Samozrejme. Inak by som na Dakar
ani nešiel. Mám vek, skúsenosti a sily na
to, aby som to dokázal. Viete, mnohí na
Slovensku si to neuvedomujú – a predovšetkým možní sponzori – že Dakar sú
najťažšie preteky sveta, ktoré sa tešia veľmi veľkej pozornosti divákov a aj médií.
Byť v prvej desiatke v konečnom umiestnení na takejto rely, prípadne vyhrať etapu – je prestížna záležitosť. To, že sme
dvaja pretekári z takej malej krajiny, ktorí
dokážu byť v motorkách na svetovej špičke, znamená veľmi veľa. Postupne si budujeme oprávnený rešpekt a uznanie ostatných motocyklistických veľmocí – čo si
u nás uvedomuje len veľmi málo ľudí. Ja
osobne sa cítim na pódiové umiestnenie
a aj preto je ďalší ročník Dakaru mojou
osobnou a aj športovou výzvou.Ó
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svet

Raj uprostred
panónskej
pahorkatiny
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V prostredí malebných zelených
pahorkatín južného Burgenlandu,
v ktorom takmer 300 dní v roku
panuje slnečná, mierna panónska
klíma, len dvesto kilometrov
od Bratislavy, sa nachádza veľkolepý
ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH
by Reiters. Text: Peter Škorňa/
Foto: Hans Wiesenhofer, Andi Bruckner

„S

me typickým rodinným komplexom, pripravení poskytnúť maximálnu pohodu a relax až trom
generáciám našich hostí. Pokiaľ
sa naši klienti rozhodnú so sebou zobrať nielen deti, ale aj ich starých
rodičov, všetci si tu nájdu ideálny spôsob,
ako plnohodnotne stráviť svoj voľný čas, ﬁnančne dostupný aj pre rodiny s priemernou mzdou,“ týmito slovami charakterizoval zariadenia a priľahlý areál riaditeľ
rezortu Dr. Jaro Rataj. Ten sa jeho manažovania zhostil pred rokom – na základe osobnej ponuky majiteľa rezortu Karla J. Reitera – po svojom niekoľkoročnom
úspešnom pôsobení v talianskom špičkovom Cavallino Bianco Family Spa Grand
Hotel v južnom Tirolsku.
Ako ďalej vysvetľuje, jedinečnosť rezortu spočíva v tom, že obsahuje niekoľko
navzájom súvisiacich častí, vytvárajúcich
jednoliatu harmonickú a výnimočnú oázu
pokoja a relaxu: ,,Náš komplex je tvorený 4-hviezdičkovým ALLEGRIA HOTELOM, poskytujúcim až tri typy obytných zón: ‚pokojné izby Rezidenz‘, ‚tulné
Village izby‘ a nakoniec - ‚praktické Family izby‘. Celková ubytovacia kapacita tak predstavuje až 210 izieb, a to tak
pre páry, hráčov golfu, ako aj pre rodiny
s deťmi,“ približuje svoj rezort a dodáva,
že jeho druhou súčasťou je vlastné ALLEGRIA termálne kúpalisko Stegersbach,
ktorého veľkolepá vodná plocha, s rozlohou 1 500 m² v sebe skrýva 14 bazénov.
Tie obsahujú bazény pre batoľatá, mladšie a staršie deti, veľký termálny bazén s
„divokou riekou“, vírivý bazén, dva vonkajšie kaskádovité bazény, bazén s morskými vlnami, plavecký bazén či masážne,
alebo ponorné saunové bazény. „ALLEGRIA RESORT STEGERSBACH by
Reiters v sebe skrýva aj jeden vzácny po- J
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svet

lymfodrenáže, aromaoleje, Breuss masáž,
Lomi Lomi Nui či Aquaﬂoating – masáž
v termálnej vode.“

GOLFOVÝ RAJ

J klad – termálne liečivé so 42 – 45 °C horúcou vodou s vysokým obsahom síry. Jej
blahodarne liečivé účinky sa využívajú najmä pri liečbe pokožky, krvného obehu, kĺbov, chrbtice a svalov,“ uvádza Jaro Rataj.
Podľa jeho vysvetlenia spomínaný Vodný svet dopĺňa až 6 700 m² veľká vonkajšia časť s obrovským trávnikom s ležadlami a drevenými slnečnými terasami. Ich
súčasťou sú aj hracie zóny pre deti (ihriská
s jemným pieskom, vodnými zábavkami,
hojdačkami, drevenými preliezkami či skákacími hradmi) a tínedžerov (pre nich je
určená Beach Volleyball aréna, stolný tenis
či obrovské 6-dielne trampolíny a šmýkačka zo špeciálnej ocele s časomierou.
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ŠPIČKOVÉ WELLNESS
Neopakovateľná a zmysly uvoľňujúca
je aj novovybudovaná Allegria Yin Yang
Spa oblasť, určená exkluzívne len pre hotelových hostí od 15 rokov. Súčasťou tohto wellness sveta je nielen biosauna, parná sauna, kabíny s infračerveným svetlom,
vonkajšia a vnútorná fínska sauna, ale aj
nepriehľadná a odhlučnená oddychová
zóna. Highlightom je nový Yin Yang bazén s ohromujúcim panoramatickým výhľadom. Ako približuje Jaro Rataj: ,,Milovníci sáun si u nás môžu vyberať spomedzi
rôznych teplôt, aróm a stupňov vzdušnej vlhkosti. Napr. v rámci Dolce vita centre ponúkame klientom masáže La Stone,

Súčasťou rezortu je aj Reiters Golfschaukel Stegersbach-Lafnitztal – najväčšie golfové ihrisko v Rakúsku. ,,Na ploche 200 hektárov sa tak v tesnej blízkosti hotela a bazénov,
nachádzajú dve 18-jamkové golfové ihriská,
jedno 9-jamkové a jedno 5-jamkové Funparcours. Spolu s neďalekými ihriskami v Bad
Tatzmannsdorfe tak majú hráči golfu k dispozícii až 77 hracích polí, jedinečne situovaných v panenskej krajine, pričom viaceré až idylicky postavené Fairways na jemne
zaoblených pahorkatinách vedú popri vínnych pivniciach, viechach či cez romantické údolia plné zelene. V rámci akcie „Hello Juniors“, môžu deti do 12 rokov hrať golf
zdarma,“ opisuje Jaro Rataj špeciﬁká golfového areálu. Zároveň zdôrazňuje, že pokiaľ
niekto nehráva golf, môže využiť niekoľko
kilometrov dlhé upravené turistické, cyklistické a jazdecké chodníky južného Burgenlandu, z ktorých viaceré vedú k turisticky
atraktívnym pamiatkam.

FILOZOFIA ÚSPECHU
Kým donedávna tvorili takmer celú
klientelu rezortu domáci návštevníci, posledné roky ho objavujú aj návštevníci
z Čiech, zo Slovenska a z Talianska. ,,Práve našinci oceňujú priam blahodarne pôsobiaci pokoj, ticho, služby, čisté a upravené
prostredie. Až 90 % hostí však tvorí domáca klientela, ktorá k nám chodieva relaxovať dva až trikrát ročne“ vysvetľuje riaditeľ
rezortu. Zaujímavosťou je, že podobne ako
majiteľ, aj on ako riaditeľ býva spolu s hosťami priamo v hotelovom zariadení rezortu, čo u nás až také bežné nie je. ,,Filozoﬁa
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My si svojich hostí vážime a aj
preto im ponúkame to najlepšie
z najlepšieho. Je to jednoduchá
ﬁlozoﬁa - ako sa to má robiť...
pána Reitera je postavená na tom, že riaditeľ hotela má bývať v hoteli, pretože až vtedy sa bude aj hotelový hosť cítiť, ako keby
bol uňho doma. Preferujeme individuálny prístup k našim návštevníkom, a na to,
aby ste vedeli správne manažérsky nastaviť koncept hotela a jeho smerovanie, aby
ste vedeli o jeho chode všetko, nemôžete rozhodovať len od stola, vydávať príkazy a tváriť sa dôležito. Musíte sa s hotelom
zžiť. Treba poznať svojich zamestnancov
po mene, každý deň sa s nimi nielen pozdraviť, ale aj porozprávať, vedieť, čo ich
trápi a teší, musíte cítiť pulz celého systému
tvoriaceho komplex ubytovacích a relaxačných služieb. Musíte pre vaše myšlienky
a idey nadchnúť tak personál, ako v konečnom dôsledku aj hostí. Až na základe toho
možno robiť rozhodnutia a až na základe
toho sa môže rezort rozvíjať.“

AKO SA TO DÁ...
Jaro Rataj vie, že byť riaditeľom rezortu, patriaceho do renomovanej a prestížnej skupiny Reiters Hotels nie je jednoduché. Zvlášť, pokiaľ pochádzate z krajiny
východnej Európy. Ako prezradil, v zahraničí začínal vo vinici, pracoval na hotelovej
recepcii a nakoniec na rôznych manažérskych pozíciách. Vďaka svojim jazykovým
znalostiam, pokore, cieľavedomosti a dravosti sa v rebríčku posúval smerom ,,hore“
pomaly, ale vytrvalo – krok za krokom.
Vďaka tomu sa zoznámil aj s jeho teraj-

ším zamestnávateľom Karlom J. Reiterom.
Ako dnes hovorí, po prvom rozhovore zistil, že ,,vysielajú“ na rovnakých vlnových
dĺžkach. V tejto súvislosti nás zaujímalo,
ako si vysvetľuje, že to, čo je možné a funguje v zahraničí, nefunguje aj na Slovensku... ,,Osobne si myslím, že na Slovensku
je to nielen veľký problém inej mentality
ľudí, ich povahy a prístupu k podnikaniu
ako takému, ale že chýba reálny koncept
turizmu. Jeden, taký, ktorý by bol v prospech rozvoja turistického ruchu a v prospech ľudí, ktorí budú na Slovensku využívať služby spojené s cestovným ruchom.
Taký, ktorý by podporoval aj rozvoj regiónu a rozvoj podnikania. Nemeniaci sa
každé volebné obdobie. Pozrite sa, u nás
v regióne Stegersbach vzrástol počet prenocovaní v cestovnom ruchu za posledných
15 rokov z 2 300 ročne na 237 000. Tu –
v Rakúsku – pán Reiter všetky peniaze,
ktoré za 40 rokov zarobí, „nevyberá“ z ﬁrmy, ale ich investuje do rozvoja rezortov,
do bytov pre svojich zamestnancov a pod.
Vďaka tomu je nielen úspešný, ale nepotrebuje ani žiadne štátne či európske dotácie,
ktoré sa nakoniec „použijú“ na niečo úplne
iné. Jeho hotely zásobuje vyše 100 miestnych dodávateľov, my nepotrebujeme zarábať na ich nízkej kvalite a cene, my nena-

kupujeme čínske a iné dovezené potraviny
z veľkoskladov. Máme ich z fariem a od regionálnych dodávateľov. My si svojich hostí
vážime a aj preto im ponúkame to najlepšie
z najlepšieho. Je to jednoduchá ﬁlozoﬁa –
ako sa to má robiť...“ vysvetľuje Jaro Rataj
a dodáva, že základnou podmienkou, aby
bol hotelier v cestovnom ruchu úspešný, je,
aby si vážil a ctil svojho zamestnanca. Len
taký zamestnanec dokáže následne pre hoteliera urobiť maximum. ,,To následne
pocítia samotní spokojní hostia, ktorí sú
najlepšími marketingovými ambasádormi hotela a najmä jeho konceptu. Nielen
v tom, že sa k nám vrátia, ale že si ešte so
sebou privedú priateľov. Je to úplne jednoduché...“ dodáva na záver riaditeľ
ALLEGRIA RESORT
STEGERSBACH
by Reiters. Ó
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BONVIVaN
Hoci nie je ani vinohradník a ani vinár, po štvrťstoročí obchodovania s týmto
produktom vínu rozumie. Miluje kvalitnú gastronómiu a dobré veci. A čo je
najdôležitejšie - vie sa tešiť zo života. Prevádzkovateľ najväčšieho e-shopu
s vínom Wineplanet.sk a najväčší dovozca a distribútor kvalitných
a prémiových vín a značkovej kávy na Slovensku, majiteľ a generálny riaditeľ
spoločnosti Corner & Co. Ing. Július Chládek... Text: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek

M

ohli by ste prezradiť, čo bol ten prvotný impulz, keď
ste sa rozhodli venovať predaju vína?
- Možno očakávate odpoveď, že vinohradníctvo a vinárstvo boli odjakživa mojou vášňou, realita je však
prozaickejšia. Keď sme začiatkom deväťdesiatych rokov obchodovali s nealkoholickými nápojmi, často som
chodieval aj s manželkou do Španielska. V tom čase sme sa rozhodli, že sa začneme venovať aj predaju
španielskeho vína na Slovensku. Podarilo sa nám tak „zabiť dve muchy
jednou ranou“ - aj sme si poriadne
oddýchli a zároveň sme boli na služobnej ceste.
Nemali ste dovtedy s vínom, resp.
s vinárstvom žiadne iné skúsenosti?
- Nie. Víno som konzumoval pre
jeho chuť a príjemné účinky. Som
človek pôžitkár a gurmán, ktorý má
rád dobré veci. Milujem dobré a najmä kvalitné jedlo a tiež dobré a kvalitné nápoje. Jednoducho – milujem
všetko, čo robí život lepším a krajším... Viete, kedysi som sa ako vrcholový športovec nezamýšľal nad chuťami, pretože všetko bolo pre mňa
presne vypočítané dopĺňanie energie.
Aj preto si dnes, keď sa môj život vý-

razne zmenil, tieto veci maximálne
vychutnávam.
Slovensko nebolo a ani dnes nie je
ešte typickou krajinou, kde by sa
víno vychutnávalo...
- To je pravda. Tu sa víno do revolúcie skôr len konzumovalo. Ľudia pritom rozlišovali víno biele a víno červené, čo viac-menej stačilo... My sme sa
rozhodli na Slovensko dovážať vína,
ktoré človeku môžu aj chutiť, ktoré
majú svoju kvalitu. Vďaka tomuto roz-

tom, či je to veľmi kvalitné, alebo nie je.
Ja som prémiové značky vína začal ponúkať v čase, keď v reštauráciách ponúkali hosťom biele a červené víno,
alebo „kyselé“ a to „fajnové“, sladké.
Prípadne, pokročilejší čašníci ešte rozlišovali medzi sudovým a fľaškovým.
Dnes neľutujem, že keď som ponúkal španielske a francúzske vína, tak
sa na mňa pozerali ako na zjavenie.
Rozhodol som sa ísť ťažšou cestou –
deﬁnovať trendy a ponúkať špičkovú

V súčasnosti ponúkame približne
2 000 druhov vína. Na začiatku
sme nechávali výber na someliérov,
no dnes približne 90 % vín a ich
značiek vyberám ja.
hodnutiu sme dnes lídrom na trhu
v tomto prémiovom segmente...
Ako to možno docieliť? Nakoniec,
predajcov zahraničných vín je na
Slovensku niekoľko...
- Človek musí byť posadnutý tým,
čo robí a čo ho baví. Keby mi išlo len
o peniaze, tak predávam víno a iné
veci na množstvá a nezáleží mi na

kvalitu. To bola a aj zostala moja ﬁlozoﬁa.
Obaja vieme, že „učený z neba
nikto nespadol“ a aj preto ma zaujíma, do akej miery ste sa dali
usmerňovať vinárskymi odborníkmi?
- Samozrejme. Dlhodobo spolupracujeme s Asociáciou somelierov SR, J

HVIEZDY CIEST 02/2015

wine planet chladek2.indd 75

75

21. 6. 2015 22:20:48

interview
w

V normálnych krajinách
sa pije predovšetkým víno
z daného regiónu a čím je krajina
vyspelejšia, tým má konzument
skôr tendenciu oceniť aj vyššiu
kvalitu z iných častí sveta.
J ako aj s inými inštitúciami, pričom už
dva roky v našich priestoroch pôsobí
aj Vinársky inštitút. Snažíme sa, aby
spotrebitelia boli vo víne čo najvzdelanejší, pretože čím viac budú rozumieť
dobrému vínu, tým je väčšia pravdepodobnosť, že skončia „u nás“.
Podľa akých pravidiel sa riadite
pri výbere vín a ich značiek a odrôd, ktoré na slovenskom trhu zastupujete?
- V súčasnosti ponúkame približne
2 000 druhov vína. Na začiatku sme nechávali výber na someliérov, no dnes
približne 90 % vín a ich značiek vyberám ja. Nakoniec, za tých približne
20 rokov cieľavedomého vyhľadávania
partnerov a značiek a pôsobenia v tejto
komerčnej sfére si myslím, že mám na
to aj slušné vedomosti a znalosti.
Zrejme ste kvôli vínu dosť rozcestovaný...
- To som. Zúčastňujem sa niektorých veľtrhov – či v Nemecku, Veľkej Británii, alebo vo Francúzsku, na
ktoré však už idem jednoznačne pripravený a viem, čo na nich chcem
komerčne dohodnúť. Svoje osobité
a nenahraditeľné čaro však pre mňa
majú osobné návštevy u špičkových
vinárov.
Ľudia investujú peniaze do zlata,
drahokamov, obrazov. Nájdu sa aj
takí, ktorí investujú do vína?
- Určite. Víno je jednou z lákavých
a overených komodít investovania.
Takýmto dokonca pomáhame vybrať
a investovať svoje peniaze do prémiových značiek včas, aj dva-tri roky pred
tým, než dané vína prídu na trh. Napríklad počas týždňa Bordeaux en primeurs...
Z ktorej vinohradníckej oblasti je
víno vášmu srdcu najbližšie?
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- V prvom rade vína z Bordeaux,
ale porovnateľné s nimi sú pre mňa aj
vína z Čile. Samozrejme, kvalitné vína
sú aj z Toskánska, zo Severnej Ameriky, z Austrálie, ale vinárskou klasikou, ku ktorej sa všetky snažia priblížiť, je predsa len Bordeaux...
Ktoré kritériá by mali zavážiť pri
rozhodnutí, že toto víno je také
dobré, že by si ho mal človek kúpiť?
- To je veľmi individuálne a záleží to od momentálneho čara okamžiku. Viete, môžete si pokojne otvoriť fľašku vína za 100 eur a nebude
to “pravé orechové“. Niekedy vám
a vašim chuťovým pohárikom ulahodí viac víno hoci aj desaťnásobne
lacnejšie. V každom prípade existujú štandardy, podľa ktorých viete rozlíšiť dobré a kvalitné vína od
tých ostatných.
V rámci Wine Planet však predávate aj slovenské vína. Je o ne záujem?
- Je. V rámci nášho predaja predstavujú až 70 % objemu. A myslím
si, že to tak aj má byť. V normálnych krajinách sa pije predovšetkým
víno z daného regiónu a čím je krajina vyspelejšia, tým má konzument
skôr tendenciu oceniť aj vyššiu kvalitu z iných častí sveta. Tým netvrdím,
že slovenské vína nedosahujú dobrú kvalitu. Slovensko má veľmi dobrý potenciál v bielych vínach a ukázalo sa, že vieme robiť aj veľmi kvalitné
ružové vína.
Chodievate po svete, študujete
víno. Pokiaľ by ste mohli porovnať
slovenských konzumentov s tými
zahraničnými, ako na tom sme?
- Na toto je ťažká odpoveď. Určite ešte nejaký ten čas potrvá, kým aj
u nás budú mať záujem laickí kon-

zumenti vo väčšej miere navštevovať rôzne kurzy a prednášky o víne
a budú tak vínu aj rozumieť... Pretože
jedna odroda z rôznych oblastí chutí
úplne inak a musíte víno milovať a rozumieť mu, poznať rukopis vinárov,
teroár, z ktorého pochádza a iné faktory, aby ste vedeli rozoznať hoci to,
ktorý rizling je zo Severnej Ameriky,
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ktorý z Južnej Ameriky, z Európy či
Austrálie. Aj preto robíme školenia či
degustácie pre verejnosť a ﬁrmy, pre
hotelové zariadenia vypracúvame vínne karty, školenia pre ich personál
alebo absolvujeme s niektorými našimi klientmi aj cesty do vinárskych oblastí Argentíny, Čile, Francúzska, Talianska a Španielska.

Spomínali ste, že ste milovník života, dobrých a kvalitných vecí.
Možno to povedať aj o vašom
vzťahu k motorovým vozidlám?
- Jednoznačne. Dokonca je aj ten
prémiovo-hviezdny, keďže už 20 rokov som spokojným klientom Mercedesu. Momentálne jazdím Triedou
GL a manželka Triedou ML... Ó
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Krásy Muránskej
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, ktoré si ešte stále zachovávajú
svoju prirodzenosť, je aj Muráň s jeho okolím...
Text: Peter Škorňa/Foto: Michal Rengevič, Eduard Genserek, Ján Lajtoš, Jana Šmídtová a Peter Škorňa
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1. časť

Do

Mikroregiónu
Muránska planina prichádzame na úplnej hviezdnej
novinke – Triede CLA Shooting Brake
cez Zvolen, Banskú Bystricu a Brezno.
Priznám sa, že najmä po opustení R1
dávame maximálny pozor na cestné
výtlky, pretože nízky podvozok a proﬁl pneumatík nie je práve stavaný na
pomerne špeciﬁcký proﬁl slovenských
vozoviek. Na večer sa zastavíme až na
samom okraji Horehronia – v Michalovej, severozápadnej vstupnej bráne do
Mikroregiónu Muránska planina, ležiacej v Slovenskom Rudohorí – pres-

ne na hraniciach Národného parku
Muránska planina. Progresívny a nezameniteľný dizajn nášho zaparkovaného červeného Mercedesu, ako aj jeho
takmer nehlučný chod, vzbudí pozornosť miestnych obyvateľov – nakrátko
vytrhnutých z každodennej monotónnej letargie...

HOREHRONSKÉ
EUROŠIALENSTVO
Ako sa večer od miestnych dozvieme, kedysi dávno sa tu vo vysokej peci
upravovala vyťažená železná ruda na
železo. Dnes sa tu naokolo namiesto
železnej rudy ťaží drevo, kopú zemiaky, prípadne sa v miestnych pohostin-

ských zariadeniach „upravujú“ miestni
chlapi. S tým rozdielom, že výsledným produktom sú namiesto zakalenej ocele akurát tak ich zakalené pohľady. Aj preto nečudo, že súčasnou
pýchou pomerne ospalej obce, ležérne rozvalenej v nádhernom horskom
prostredí, je práve nová Krížová cesta,
vedúca spod kopca až na vrchol Kalvárie – a na úpätí protiľahlého kopca učupená drevená koliba. Už z diaľky, z jej šindľovej strechy do doliny,
svieti navôkol pomerne veľký nápis
EURO SALAŠ. K tomuto eurofondovému zázraku vedie asfaltová EUROcesta – lepšia, než je miestami tá našská – slovenská – v dedine. Pokiaľ sa
aj vám zdá názov salaša nevhodný, nečudujte sa – sme nielen holubičí národ, ale keď treba a niečo z toho „kvapne“, dokážeme okamžite zabudnúť na
akúkoľvek národnú hrdosť a stávame
sa väčšími Poturčencami, než samotní Turci. To, či v EURO SALAŠI varia EUROhalušky s EURObryndzou
z mlieka na lúkach sa pasúcich EUROoviec, omastené s EUROškvarkami zo
slaniny EUROprasiat, sme sa, žiaľ, nedozvedeli. Táto drevená atrakcia je pre J

Muránska planina
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Huculské „zbojnícke“ kone

J hladných a náhodných návštevníkov
zatvorená. Vstup je totiž len pre objednaných hostí...

KONEČNE DOMA 
V KRAJI ZBOJNÍKOV
Keďže je čas obeda a namiesto pravej
talianskej pizzy, pečenej v tradičnej horehronskej pizzerii v strede Michalovej,
máme predsa len chuť na niečo našskejšie, pokračujeme cez Pohronskú Polho-

ru ďalej – až do sedla Zbojská. Tu sa nachádza ďalší salaš, ktorý – na rozdiel od
predchádzajúceho – je už „náš“. Nielen
preto, že sa volá Salaš Zbojská, ale aj z dôvodu, že sa v týchto miestach – v neďalekej v Lopušného krčme, kedysi schádzali zbojníci, vedení Jakubom Surovcom.
Dovtedy, kým ho páni z Brezna a Zvolenskej stolice – práve v tejto krčme nelapili a lámaním na kolese na šibeničnom
vrchu Viselnice nad Breznom nezmordo-

vali zo sveta...
No uznajte sami, aké miesto pre hladného, národne uvedomelého našinca,
„odkojeného“ na zbojníckej tradícii Juraja
Jánošíka, Martina Mravca Uhorčíka, Fedora Hlavatého, Adamčíka, Ilčíka, Hrajnohu, Vdovčíka, rôznych arizátorov, kolektivizátorov, privatizérov, raubírov
dotácií, a iných národných hrdinov, môže
byť autentickejšie a prítulnejšie? Nehovoriac o ponuke priam ľubozvučne znejúcich poctivých lazníckych gurmánskych
biodelikates, akými sú ,chlieb so šmaľcom a cibuľkou, vrchárska zemiaková polievka nakyslo, ﬁzolňa, honelníkova šalata, špecialita zbojníka Jakuba Surovca
– kapustové halušky s baraním mäsom, či
pouhorské tľapkance´. Myslím si, že nepreženiem, ak poviem, že táto rázovitá ponuka si nielenže zaslúži minimálne päť
gastronomických michelinských spiežovcov, ale je natoľko „sýto neodolateľná“,
že sebazdravšie „hipsterské“ raw koláčiky, zeleninovo – ovocné smoothie a iné
podobné mestské zženštelé nezmysly sú
oproti nim len slabou náhradou...

KOŇMO, ČI PO SVOJICH...
Parný rušeň na ozubnicovej železnici.

80
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nomickú nirvánu, existuje niekoľko možností, ako naložiť s načatým dňom.
Asi najjednoduchšou sa javí tá, že sa
ubytujete priamo na salaši. Dokonca, pre
ľudí, ktorí netrpia sennou nádchou, existuje aj možnosť prespania na sene. Za pomerne nepatrný ubytovací poplatok vám
hostitelia garantujú, že tu zažijete skutočný – teda nie virtuálny – adrenalín. Nielen tmu v noci, vôňu lesa, stebiel trávy
a ovčích bobkov, ale aj bečanie oviec, erdžanie huculských koní či brechot salašníckych psov (pre ľudí z mesta – to je to
veľké a chlpaté, čo nedáva mlieko, nezmestí sa do kabelky a nemusíte to nosiť
na rukách, lebo to isté dokáže nebojácne
chodiť po svojich – pozn. autora).
Ďalšou možnosťou je – pokiaľ máte
pevnú obuv, charakter a vôľu – že sa vyberiete spáliť zbytočné kalórie približne
trojhodinovou túrou cez náučný zbojnícky chodník tisovského zbojníka Jakuba
Surovca zo sedla Zbojská, ťažko prístupnými skalnými roklinami Čertovej doliny, kamenným korytom Čertovho potoka, až naspäť – k salašu v sedle Zbojská.
Treťou možnosťou je sa zo salaša vybrať hrebeňmi a dolinami Muránskej planiny Slovenského rudohoria a Muránskej
planiny na huculských koňoch. Či len tak,
skúšobne na hodinku, alebo – vďaka existencii Huculskej magistrály, spájajúcej
územia Muránskej planiny a Čierneho
Hrona – od Salaša Zbojská, až po Sihlu –
aj niekoľko dní. Apropo, vedeli ste, že doslovný preklad slova hucul z rumunského jazyka znamená „zbojník“? Aj preto je
viac než isté, že zbojnícku atmosféru bude
mať aj vaše vandrovanie na chrbte vášho
koňa hucula.
A nakoniec, poslednou, štvrtou možnosťou, čo môžete na sedle Zbojská urobiť, je,
že sa vyberiete do Brezna a Chvatimechu

(pri Podbrezovej) na historickom motorovom vozni alebo opačným smerom do Tisovca na unikátnej parnej zubačke...

OZUBNICOVÁ „ŠTREKA“
Už koncom 19. storočia bolo z Tisovca
do Pohronskej Polhory vybudované železničné spojenie, ktoré je atraktívne prudkým stúpaním na sedlo Zbojská. Aby sa
toto stúpanie dalo zvládnuť, bola na šesťkilometrovom úseku vybudovaná ozubnicová železnica s maximálnym stúpaním
50 promile, ktorá je v súčasnosti jedinou
zachovalou a prevádzkovanou železnicou
tohto typu v strednej Európe. Trať má
aj ďalšie technicky zaujímavé úseky, ako
napr. dvakrát lomený stúpavý viadukt
či 770 metrov dlhý Tisovecký tunel. Jednoducho – jazda ozubnicovým parným
vlakom pomedzi prekrásnu lesnú scenériu patrí medzi nezabudnuteľné zážitky,
o ktoré by ste v žiadnom prípade nemali prísť. Upozorňujeme len že parný vláčik
jazdí len v presne stanovenom čase, a aj
preto je vhodné si naplánovať svoju cestu
a čas strávený v ňom vopred.
Po krátkom váhaní, ktorú z možností
uprednostníme, si nakoniec volíme kompromis, a aby sme ,,neurazili“ ani jednu z nich, sadáme si do našej novej Triedy CLA Shooting Brake a pomaly sa na
nízkoproﬁlových ,,elektrónoch“ zo salaša – po poľnej ceste a cez koľaje – blížime
k dočasnému provizórnemu obchvatu, vedúcemu stúpajúcimi a klesajúcimi serpentínami lesa až do Tisovca...

bou. Presnejšie povedané, pochybujeme,
že si na ne ešte niekto pamätá. V Tisovci sa jednoducho nejakým neznámym pričinením zastavil čas. Už samotný vstup do
mesta vo vás navodí pocity, aké mávate pri
pozeraní smutného čiernobieleho dokumentárneho ﬁlmu. Prípadne si pripadáte,
že ste sa premiestnili v časopriestore kamsi
do roku 1972. Výrazne tomu napomáhajú
nielen zanedbané a ošumelé fasády budov,
smutné výrazy tvárí okoloidúcich ľudí, ale
najmä dominanta mesta – obrovský prašný kameňolom, hrdo sa týčiaci nad týmto
ospalo pôsobiacim mestečkom. Zaujímavým je v tejto súvislosti fakt, že práve tu
pôsobili viaceré osobnosti minulých storočí, ako napr. Dr. Pavol Jozeffy, Štefan
Marko Daxner, August Horislav Škultéty,
Dr. Vladimír Clementis či Terézia Vansová. A pokiaľ máte pocit, že osobnosti
tu pôsobili, či odtiaľto pochádzali už dosť
dávno, upokojím vás – osobnosťou Tisovca je podľa nás každý, kto v tomto rozpačito pôsobiacom mestečku dokáže – zo
dňa na deň – prežiť...

ŠTÚR, COBURG A BRAŇO
V duchu nehynúceho Štúrovho odkazu: ,,Naspäť cesta nemožná, napred sa J

PRECHOD BRÁNOU ČASU...
Pomaly vchádzajúc do Tisovca si uvedomujeme, že toho staré banské mestečko má už svoje lepšie časy dávno za se-

Salaš Zbojská
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Chov oviec patrí na Muráni k neodmysliteľnému koloritu aj dnes.

J ísť musí“ sa vydávame napred. Presnejšie – ani nie dvadsať kilometrov smerom na severovýchod sa z Tisovca, cez
Muráň – až na Prednú Horu. Posledným cieľom tejto našej prvej etapy putovania, je historická budova postavená v polorenesančnom slohu, s južnou
botanickou záhradou a ohrievaným jazierkom, so zaskleným nádvorím, monumentálnym schodiskom v hlavnom
priečelí, s terasami a originálnym orlojom, ktorá za celý čas svojej existencie
vo svojich priestoroch hostila celý rad
významných osobností. Najznámejšími
sa viac – menej za storočnicu jej existencie stali predsa len dve...
Prvou bol jej staviteľ a majiteľ – bývalý bulharský cár Ferdinand Coburg,
ktorý deﬁnitívne opustil Prednú Horu
v roku 1944 – spolu s ustupujúcou ne-

meckou armádou.
Druhou osobnosťou, ktorá sa nezmazateľne zapísala do análov tohto dnes
už Odborného liečebného ústavu psychiatrického, sa stal Braňo Mojsej –
známa slovenská karikatúra speváka,
spisovateľa, podnikateľa a poprednej
slovenskej spoločenskej a televíznej celebrity, ktorý práve priestory tohto zariadenia využil v roku 2004 pri jednom
zo svojich protialkoholických liečení...
Zastavujeme v neďalekom rekreačnom zariadení Predná Hora a tešíme
sa, že využijeme ponúkané wellness
služby ich vodného sveta. Potrebujeme relax a dobiť energiu. Pretože na
nás čakajú ďalšie poklady a tajomstvá
Muráňa a jeho blízkeho okolia. Či už
ide o Muránsky hrad, jedinečnú Ochtinskú agonitovú jaskyňu, či voľne

chované kone na Veľkej Lúke pri Muráni na Muránskej planine. Ale o tom
až nabudúce... Ó

Zaujímavé linky:
www.muranskaplanina.com/
www.huculskamagistrala.sk/
www.tisovec.com/
www.zbojska.sk/
www.slovakregion.sk/regiony-slovenska
www.zubacka.sk/
www.eurosalas.sk
www.prednahora.sk

Trasa:
BRATISLAVA - NITRA - ZVOLEN - BANSKÁ BYSTRICA - BREZNO
- MICHALOVÁ - POGROSNKÁ POLHORA - SEDLO ZBOJSKÁ TISOVEC - MURÁŇ - PREDNÁ HORA

https://goo.gl/maps/qsDfI

viac zo sveta umenia z hudby z techniky a vízií z moderného
dizajnu zživotného štýlu z profilov úspešných ľudí z
zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk

Navštívte
82
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spektrum

HVIEZDY CIEST
sú najúspešnejšie
médium roka!
V priestoroch štúdia Olympia v Divadle Nová scéna v Bratislave koncom
apríla slávnostne vyhlásili výsledky renomovanej súťaže Podnikové
médium roka, ktorú organizoval Klub podnikových médií - pod odbornou
garanciou Slovak Business Agency. Text: Peter Škorňa/Foto: Bohumil Šálek

V

súťaži, do
ktorej sa
podľa slov
jej riaditeľky Moniky Kozelovej prihlásilo až
54 redakcií, získal magazín
HVIEZDY CIEST – v kategóri Podnikový magazín
– externá komunikácia prvé
miesto, čím potvrdil, že nielen vozidlá so striebornou
hviezdou v znaku, ale aj magazín o nich tvoria prémiovú značku. Za magazínom
Hviezdy ciest sa umiestnili časopisy spoločností Syngenta Slovakia, Alphamedical a J&T Banky.
Navyše, magazín
Hviezdy ciest získal
aj špeciálnu cenu
GRAND PRIX 2014.

Cenu získava médium, ktoré
odborná porota uzná ako
najlepšie podnikové médium roka spomedzi všetkých zúčastnených médií!
Ako o. i. uviedla riaditeľka súťaže: „Poslaním súťaže
je vyhľadávať a vo viacerých
kategóriách oceňovať najlepšie
formy internej a externej podnikovej komunikácie. Najviac ma
na tejto súťaži teší fakt, že každým
rokom kvalita podnikových médií
stúpa.“ Získanie uvedených ocenení
v tejto prestížnej celoslovenskej súťaži je zároveň aj ocenením práce všetkých, ktorí sa na tvorbe magazínu
Hviezdy ciest v roku 2014 podieľali
a prispeli tak k udržaniu jeho vysokej obsahovej a formálnej kvality.
Zvlášť v tomto roku, keď si magazín HVIEZDY CIEST pripomína svoje 15. výročie... Ó

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
spektrum medium roka.indd 83
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Výnimočnosť
troch písmen
84
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Pánske doplnky Mercedes-Benz, zvýraznené tromi charizmatickými
písmenami AMG, to je nielen futuristický dizajn, agresívny vzhľad, vyššia úroveň
dizajnu a spracovania, ale aj to najlepšie, čo môže táto prémiová značka
ponúknuť v oblasti doplnkov. Tu už nemusíte hľadať dokonalosť a výnimočnú
kvalitu vyhotovenia, zmysel pre detail či vernosť štýlu. Tu je to všetko zhmotnené
do doplnkov, ktoré vyčnievajú vysoko nad všetkými ostatnými. Aj preto, páni,
ako je v spoločnosti Mercedes-Benz zvykom, prijmite len to najlepšie – alebo
vôbec nič. Text: SCG/Foto: Daimler AG

MANŽETOVÉ
GOMBÍKY AMG
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B 66953851

CENA: 50,32 €

SLNEČNÉ
OKULIARE AMG
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B 66959920

CENA: 221,75 €

ŠPORTOVÁ TAŠKA AMG GT
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B 66952751

151,16 €

ČIAPKA AMG GT
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B 66952708

30,16 €
Ceny sú uvedené s DPH.
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Mercedes-Benz
Golf Tour 2015
Úvodným turnajom odštartovala séria
Mercedes-Benz Golf Tour 2015. V Báči sme
spoznali nielen postupujúcich do slovenského
ﬁnále, ale aj šiestich šťastlivcov, ktorí si užili
regionálne európske ﬁnále MercedesTrophy
Regional Final CEE 2015 v Salzburgu.
Text: Martin Pavlík/Foto: archív Mercedes-Benz

A

j v aktuálnej sezóne sa
spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia rozhodla
privítať vážených klientov a partnerov na sérii
golfových podujatí pod názvom Mercedes-Benz Golf Tour 2015. Z troch postupových turnajov 13. mája v Báči, 3. júna
vo Veľkej Lomnici a 10. júna na Táľoch
zišli účastníci slovenského ﬁnále – prví
deviati hráči v kategóriách A a B a prví
štyria hráči v kategórii C na každom
z troch kvaliﬁkačných turnajov. Finá-

86
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le nás čaká 5. a 6. septembra v Skalici,
kde okrem športového turnaja je pripravený aj spoločenský Texas scramble.
Všetky kvaliﬁkačné turnaje sa hrajú systémom STF netto v troch súťažných kategóriách: kategória A: HCP 0-18, kategória B: HCP 18,1-36,0, kategória C:
HCP 37-54.

STRETNUTIE PRVÉ, BÁČ
Motivácia na úvodný turnaj bola dostatočná, preto sa obrovskému záujmu
zo strany hráčov netreba čudovať. Prá-

HVIEZDY CIEST 02/2015
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ve z tohto turnaja postupovali šiesti golﬁsti na MercedesTrophy Regional Final CEE 2015 v Salzburgu. Veď zahrať
si MercedesTrophy na medzinárodnej
úrovni je veľká česť, zodpovednosť a odmena zároveň. Areál v Báči sa zapĺňal,
miestami sa zdalo, že nebude kde zaparkovať. Nakoniec všetko prebehlo bez najmenších komplikácií a čakali sme na
slávnostné otvorenie turnaja. Ani dažďová prehánka, ktorá nás zastihla na začiatku samotnej hry, nenarušila hladký priebeh. Po niekoľkých minútach išli odevy
do dažďa dolu a nakoniec nás aj opálilo. O dobrej atmosfére svedčia aj skvelé
výsledky. Na pódium bolo vo dvoch kategóriách treba zahrať 40 bodov.

TURNAJ V SALZBURGU
Na turnaj MercedesTrophy Regional Final CEE 2015 v Salzburgu sa nominovali prví traja hráči v kategóriách
A a B, kvaliﬁkačným turnajom bol však
len ten prvý, teda na ihrisku GC Welten v Báči. Do Salzburgu tak vycestovalo slovenské družstvo v zložení Dominika Anetová, Vladimír Veselovský,
Róbert Kováčik, Marián Hojsík, Anton
Obžera a Dušan Guľáš. A veruže Slovensku neurobili zlé meno. Na prelome
mája a júna vybojovali na ihrisku Golf
club Salzburg Championshipcourse Eugendorf štvrté miesto v tímovej súťaži
vo svojej skupine. Individuálne trofeje

našim reprezentantom ušli, Dominike
Anetovej sa však podarilo zvíťaziť v súťaži Drive to the Major. Pripomenieme, že MercedesTrophy Regional Final
CEE a MercedesTrophy World Final
v Stuttgarte sa môže hráč zúčastniť len
raz za život.

STRETNUTIE DRUHÉ,
VEĽKÁ LOMNICA
Dejiskom druhého kvaliﬁkačného
turnaja Mercedes-Benz Golf Tour 2015
bol areál Black Stork vo Veľkej Lomnici. Hoci sa už nehralo o postup do stredoeurópskeho ﬁnále v Salzburgu, chuť
ani motivácia hráčom nechýbali. Svedčia o tom aj výsledky, z ktorých by som
vyzdvihol dva. Ihrisko obišiel v pare
Martin Vasilenko, no tento skvelý výkon mu v kategórii A stačil „len“ na
druhú pozíciu. Famózne totiž zahral
Ján Friesz ml., ktorý dokázal pod Tatrami zahrať mínus 6! Gratulujeme!

STRETNUTIE TRETIE, TÁLE
O dobré výkony nebola núdza ani na
ihrisku Grey Bear. Po troch kvaliﬁkačných turnajoch všetko nasvedčuje tomu,
že vo ﬁnále nás čakajú kvalitní hráči a úžasné súboje. V kategórii A bolo
na pódiové umiestnenie treba zahrať
40 a viac bodov, v kategórii B 38, pričom víťaz Róbert Brizlák ich nazbieral až 51. Ó
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Maličkosťami
k dokonalosti
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Dámy, poznáte výrok stredovekého talianskeho sochára, maliara,
architekta a básnika - Maličkosťami sa dosahuje dokonalosť,
ale dokonalosť nie je maličkosť...? Text: SCG/Foto: Daimler AG
Nie? Nič to. Teraz už však viete, že
pokiaľ kladiete dôraz na detail, kvalitu
a luxus, nemôžete pominúť také ,,malič-

kosti“,
“, akými sú aj moderné, vkusné, elegantné
né a s majstrovskou precíznosťou
zhotovené
vené doplnky najnovšej jarnej ko-

lekcie Mercedes-Benz. Samozrejme, že
s jedinečným a nezabudnuteľným logom
vašej prémiovej striebornej hviezdy... Ó

NÁKUPNÁ TAŠKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B66952995

151,15 €

PEŇAŽENKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6695282

70,50 €

KABELKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952824

161,25 €

PUZDRO NA IPHONE®6
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952826

20,10 €

Ceny sú uvedené s DPH.
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Čakanie na

Principessu
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Úspech je zmesou tvrdej práce a veľkých snov, v prípade
jedinečného šperku aj veľkého hľadania a odvážnych slov. Človek
neprestane hľadať, pokiaľ ho poháňa vášnivý záujem. Presnejšie,
záujem nájsť výnimočnú perlu pre labutie krivky unikátneho
klenotu Principessa del Lago. Text a foto: A-Briliant

M

YŠLIENKA JE K
ROKOM K ČINU...

Na začiatku tohto originálneho projektu stáli dvaja muži.
Pán Tomio z Kobe, japonský pestovateľ
a dlhoročný dodávateľ perál pre Boutique BRILIANT a Martin Mikuš, čelný predstaviteľ tohto prestížneho klenotníckeho domu. V roku 2009 mu
stačilo jedno osudové stretnutie so špeciálnou kolekciou nepravidelných perál majstra Tomia, aby sa neskôr rozhodol vdýchnuť dušu šperku v tvare
labute, kde by práve dokonale nepravidelná perla harmonicky zapadla do
éterického labutieho tela. „Elegancia,
vlastná estetická hodnota, unikátnosť,
krása prírody – to všetko som chcel
spojiť do jednej podstaty,“ vysvetľuje
expert na drahé kamene M. Mikuš.

LOV NA SLEČNU
NEDOKONALÚ
Niekedy sú však túžba a realizácia
od seba vzdialené doslova na roky, najmä ak odmietate robiť akékoľvek kompromisy. Keď staviate svoje dielo na
kvalite, neuspokojíte sa len tak s niečím. V duchu tohto princípu postupo-

val aj autor konceptu: „Počas hľadania
tej najideálnejšej perly mi prešlo rukami obrovské množstvo kandidátok.
No keďže tu nešlo iba o zámer nájsť
krásny tvar, ale aj top kvalitu čisto bielej perly bez akýchkoľvek farebných
podtónov, trvalo to niekoľko rokov.“
Takáto úroveň precíznosti nakoniec
priniesla svetu fenomenálny klenot
s organickým drahokamom – perlou
s najvyššou kvalitou perlete, ktorej jedinečnosť spočíva v jej neštandardných
kontúrach a brilantnom doladení do
šperku – dámskej brošne – v podobe
labute. Spojenie perly, pokladu kráľovien a labute, kráľovnej ladnosti, nie je
náhodné. Obe sú vzácnym dielom prírody tak, ako je vzácnym dielom Boutique BRILIANT podmanivá Principessa del Lago!

JEJ VÝSOSŤ V NAJMENŠÍCH
DETAILOCH!
Túto luxusnú brošňu však netvorí iba víťazná perla južných morí.
Impozantné je aj zasadenie perly do
18-karátového bieleho zlata, ktoré
podľa perzského príslovia pomáha
v čiernych dňoch. V oku labute žiari
modrý zafír – preslávený aj tým, že

mu patrí čestné miesto v mnohých
korunovačných klenotoch. Finálnu
podobu tejto vznešenej labute korunuje 169 briliantov elitnej kvality
s celkovou hmotnosťou takmer 1 karát. Výroba tohto neopakovateľného
skvostu zabrala klenotníckym majstrom v Trenčíne takmer dva roky,
pričom pri jeho zrode intenzívne
spolupracovali so špičkovými dizajnérmi z Japonska.

ORIGINÁL JE IBA JEDEN!
Príbeh taký osobitý ako samotný
šperk. S ničím neporovnateľný, nikým
nenapodobiteľný – jediný svojho druhu! Rovnako ako neexistuje druhá
identická perla, nemôže existovať ani
identická Principessa del Lago! Vychádzajúc z faktu, že sa dnes nekompromisne kopíruje takmer všetko a mnohé produkty tak prichádzajú o svoju
exkluzivitu, môže byť práve tento top
šperk nadčasovou dedičnou záležitosťou. Prelína sa v ňom romantika, vášeň, dokonalá jednota, rovnováha života, pretože práve labuť & perla sú pre
ženy symbolmi niečoho božského, akoby krehkého a zraniteľného, a pritom
sebaistého a silného! Ó
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Produkt pre náročných
kávičkárov
Káva je fenomén. Pije sa už viac ako tisíc rokov a po čaji je druhý najčastejší
nápoj na svete. Ak, samozrejme, nepočítame čistú vodu...
Rovnako ako vo všetkom, aj vo svete kávy existujú ľudia, ktorí vedia nielen
oceniť jej chuť, ale vyžadujú aj zachovávanie starých dobrých procesov výroby. Práve pre nich vznikajú stále nové, ale menej známe ﬁrmy vyrábajúce jedinečné kávovary. Jednou z nich je aj značka Poppy a jej produkt Pour-Over,
ktorý nielen cedí horúcu vodu cez kávu vo ﬁltri, ale jej zrnká aj sám rozmelie. Nádobka má kapacitu na niečo cez 550 g kávových zŕn a kanvica pojme
1,5 litra vody. Odmenou za vyššiu nadobúdaciu cenu kávovaru bude nielen
takmer kompletný vlastný proces výroby, ale aj jedinečný produktový dizajn
s vyladenou kombináciou kovu a skla.

Revolúcia domácej
starostlivosti
o zdravie
Moderné mobilné telefóny síce majú funkcie na sledovanie športových aktivít, ale stále nevedia odsledovať životné funkcie a odhaliť prípadné začínajúce problémy.
my.
Práve na to slúži digitálny stetoskop Stethee, výnimočný nástroj dostupný
ný pre širokú verejnosť. Ide o prvý inteligentný digitálny stetoskop, sledujúci činnosť srdcaa v dosiaľ nevidenom rozsahu. Vyzerá síce ako elegantné ťažidlo na papier, na rozdiel od
d neho však v sebe
ukrýva modernú techniku, senzory a vysielače. O výsledkoch svojich zistení
tení informuje zvukom, obrazom, a dokonca aj vibrovaním. Správanie srdca zobrazuje vo forme blikajúceho
obvodu s farebným motívom meniacim sa podľa kondície srdca. Oveľa viac informácií potom zobrazí po pripojení k smartfónu cez bluetooth. Úžasným doplnkom
m je interpretáciaa
tlkotu srdca vstavaným vibračným systémom. Navyše, Stethee možno prepojiť
repojiť s bluetooth
h
slúchadlami a počúvať srdce tradičným spôsobom.

Foto:
Poppy,
Stethee
Text: Erik Stríž, Fo
Foto
to:: Po
to
P
Popp
opp
ppy
y, S
y,
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Mercedesy medzi jaštermi
Na Slovensku, rovnako ako celosvetovo, začiatkom júla 2015 režisér Steven
Spielberg so spoločnosťou Universal Pictures uvedie do kín vo formáte 3D ďalší ﬁlm zo série Jurský park (Jurassic Park)
pod názvom Jurský svet (Jurassic World).

Výnimočné jazdné vlastnosti predvedú
v novom ﬁlme, najmä na pozadí pralesa
dinosaurov, viaceré vozidlá značky Mercedes-Benz. Nebude tu chýbať terénna
ikona Trieda G a v unikátnom vyhotovení G 63 AMG 6 x 6 všestranne použiteľný

Unimog (predstavený ako „dinosauria“ sanitka) či niekoľko rôznych verzií Sprintera.
Viac na (mb4.me/Jurassic-World_TVC-de), respektíve mikrostránke Jurassic
World: http://mb4.me/btQLmzT8. Ó
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!

Vážení čitatelia magazínu HVIEZDY CIEST a priaznivci
striebornej hviezdy, máme pre vás skvelú správu. Po tom, ako
sme sa rozhodli ,,online“ generácii ponúkať pútavé témy na
stránke www.eSTAR.sk, aj v prípade HVIEZD CIEST sme pristúpili
k elektronickej verzii pre zariadenia s operačnými systémami
iOS a Android. Text: Peter Škorňa

Z

tohto dôvodu od prvého
tohtoročného čísla printového
vydania magazínu HVIEZDY
CIEST prinášame aj jeho úplne novú elektronickú verziu.

V ČOM SPOČÍVA?

Elektronická multimediálna forma má
oproti printovému vydaniu atypickejšie
zalomený obsah, je výrazne dynamickejšia, modernejšia a hlavne – vizuálne atraktívnejšia. Stačí, ak si do svojich zariadení
iOS (tablet a smartfón) alebo Android (tab-

let) bezplatne stiahnete HVIEZDY CIEST
z obchodu iStore alebo Google Play. Pomocou publikačného systému CoverPage
tak ľahko získate pohľad na novú, vizuálne atraktívnu multimediálnu formu vášho
magazínu. Nebudete v ňom nútení komplikovane listovať jednotlivé strany magazínu,
ale v rámci jednotlivých materiálov si budete môcť „scrollovať“ (posúvať) texty, preklikať sa na webové linky, prehliadať si galérie
fotograﬁí, pozerať videá či počúvať hudbu.
Takže pokiaľ máte vhodné komunikačné
zariadenie – doscrollovania, priatelia... Ó

Odkazy
Odk
Od
dkaz
ka
k
azy
zy n
na
a st
stia
stiahnutie
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ahn
hnut
utie
eH
HC
C
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia

Android zariadenia

http://mb4.me/hc-itunes

http://mb4.me/hc-google-play
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Modely, čo držia cenu
Až 57 percent zo svojej terajšej ceny, keď sú nové, môžu po štyroch rokoch užívania dosiahnuť pri následnom odpredaji vozidlá
Triedy S, E a C, ako aj modely CLA a GLA značky Mercedes-Benz
či smart fortwo electric drive. Prognózuje to nemecký inštitút pre
výskum trhu Bähr & Fess Forecast, ktorý dlhodobo porovnáva vývoj zostatkových hodnôt vozidiel. V portfóliu Daimlera si podľa tohto hodnotenia najlepšie udržujú cenu, respektíve najmenej strácajú na hodnote modely: S 300 BlueTEC HYBRID, E 350 BlueTEC,
C 180 BlueTEC, CLA 180 CDI a GLA 180, ďalej CLS 350 CDI
Shooting Brake, GL 400 4MATIC a B 160 CDI a kabriolet smart
fortwo electric drive.
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

Praktickejší a silnejší Citan
Mestská dodávka Mercedes-Benz Citan s registráciou ako osobné motorové vozidlo sa už dodáva sériovo (ako
nákladné na želanie) vo vyhotovení
spĺňajúcom v predstihu emisnú normu Euro 6. Spotreba paliva dieselového Citanu sa pritom znížila až na
4,3 litra/100 km (podľa NEJC). Nové

vyhotovenia Citanu zároveň majú až
o desať percent vyššiu hnaciu silu (krútiaci moment zvýšený o 20 Nm na
200 až 260 Nm) pri zachovaní výkonu
od 55 kW/75 k do 81 kW/110 k. Ešte
praktickejší Citan s novými prvkami
zvláštnej výbavy zároveň poskytuje rozsiahlejšie možnosti individualizácie. Od

dvojitého sedadla spolujazdca s výškovo nastaviteľnými opierkami hlavy cez
špeciálne pre toto vozidlo vyvinutý navigačný systém s dotykovou obrazovkou
87 mm (3,5 palca) a delené vyklápacie,
respektíve pevno zabudované panoramatické strešné okno z výroby až po kameru na cúvanie aktivovanú zaradením
spiatočky či poplašné zariadenie pre vybrané vyhotovenia.
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

Domáce akumulátory
Od jesene tohto roku sa začnú dodávať
aj pre domácnosti lítiovo-iónové stacionárne akumulátory. Vyrába ich dcérska spoločnosť Daimlera: Deutsche ACCUmotive, ktorá pôvodne vyvíjala a dodávala
akumulátory najmä pre hybridné vozidlá
a elektromobily značky s hviezdou. V súčasnosti aj so svojimi partnermi dodáva
akumulátorové moduly s obsahom energie po 2,5 kWh pre súkromné využitie,

94

respektíve 5,9 kWh pre priemysel. Na použitie v súkromnej sfére možno skombinovať až osem modulov do akumulátora
energie s kapacitou 20 kWh. V domácnostiach, ktoré napríklad disponujú vlastným
fotovoltaickým zariadením, tak možno
prebytočný prúd uložiť prostredníctvom
stacionárnych akumulátorov takmer bez
strát na neskôr.
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG
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Maybach
na Inchebe
Hranicu dvestojedentisíc návštevníkov
pokoril jubilejný 25. ročník Autosalónu
v bratislavskej Inchebe. Medzi 35 vystavujúcimi značkami, tak ako na všetkých bratislavských autosalónoch predtým, nechýbala ani značka s hviezdou. Spomedzi
vozidiel ocenených tradičnou súťažou časopisu Auto magazín a Incheby si vavríny
– ako najluxusnejšie vozidlo na autosalóne odniesol: Mercedes-Maybach Triedy S,
pričom Mercedes-Benz získal aj cenu Incheby za najkreatívnejšiu expozíciu.
Text a foto: Peter Kresánek

Hudobné smarty
V lete vyrazí na turné po Európe najmenšia pojazdná koncertná sála na svete:
štúdia smart forgigs s najcitlivejšími a najvýkonnejšími audiokomponentmi (celkovo 150 dB/5 720 wattov, zahrnuje okrem
iného päť zosilňovačov, digitálny procesor talianskeho špecialistu Mosconi, 16 reproduktorov a dva basy; všetko v kombinácii s farebným podsvietením zladeným
s hudbou vnútri aj zvonka vozidla. Štúdia
smart forgigs, vyhotovená s audio partnerom JBL, jestvuje zatiaľ len v jednom
exemplári a je nepredajná. Jedinečný zážitok z krištáľovo čistého špičkového zvuku
je však dostupný pre všetky vozidlá smart
novej generácie. Ponúkajú ho dva systémy JBL: jeden pre model fortwo, druhý
pre forfour.
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

Canter druhýkrát
Fantastické, všestranné – také
prívlastky získal ľahký nákladný
Fuso Canter 6C18 4 x 4 v ankete,
ktorú pripravil anglický časopis Trade Van Driver Magazine. Je to už
druhýkrát, čo zvíťazilo v tomto časopise, ktorý oceňuje najlepšie riešenia pre zákazníkov dodávok z maloobchodu.
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG
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sú univerzálne morálne dilemy a neriešiteľné otázky. Režisér a riaditeľ Činohry SND Roman Polák skrátil predlohu takmer na polovicu a snažil sa jej dať
punc aktuálnosti. Náboj dramatickosti
a až antickej tragickosti vniesli hlavným
hrdinom Diana Mórová, Ján Koleník
či Alexander Bárta. No dosť bolo slov.
O tom, do akej miery sa hra vydarila, sa
treba presvedčiť na vlastné oči...

3 EROS RAMAZZOTTI
OPÄŤ ZAVÍTA DO KOŠÍC

1

1 VEĽKOLEPÝ
A PESTROFAREBNÝ
BALET KORZÁR

2 ANTICKÝ KONFLIKT
STODOLOVEJ
BAČOVEJ ŽENY

SND prinieslo priaznivcom baletu dielo zo Zlatého fondu, jedno z majstrovských diel éry romantického repertoáru
– balet Korzár. Tento príbeh o láske medzi korzárom Konrádom a krásnou Grékyňou Medorou, o únosoch krásnych
žien, o pašovi túžiacom po láske, dopĺňa nielen skvelé baletné stvárnenie, ale
aj scénicky a kostýmovo vynikajúco zvládnuté vizuálne exotické prostredie gréckeho ostrova či tureckého bazára. Spoločne
tak vytvára pestrofarebný orientálny koberec – plný nespútanej vášne, lásky aj dramatických situácií. Atraktivitu predstaveniu dodáva aj fakt, že ho na scéne SND
inscenuje absolvent Akadémie ruského
baletu A. Vaganovej v Petrohrade a neskôr Konzervatória Rimského-Korsakova – vynikajúci ruský choreograf Vasilij
Medvedev.

Bačova žena – dielo Ivana
Stodolu, dramatika, spisovateľa, lekára a reformátora – patrí medzi najväčšie
hodnoty slovenskej dramatiky. Dokonale koncentrovaná
tragédia ponúka silný príbeh
o žene, milujúcej matke, ktorá sa bez
vlastnej viny
ocitla v zúfalom rozpoložení a medzi dvomi
nezmieriteľnými mužmi si vybrala vernosť
sebe... Bačova žena – to

Eros v staroveku stelesňoval pudovú potrebu bohov aj ľudí spájať sa a tiež nežnú lásku medzi partnermi. Talian Eros
Luciano Walter Ramazzotti nielenže stelesňuje, ale aj je speváckym a mužským
idolom už niekoľko rokov. Tento populárny, výnimočný pop-rockový spevák,
gitarista, skladateľ a producent počas
svojej kariéry predal viac ako 55 miliónov kópií svojich nahrávok. Po piatich rokoch sa vracia Košíc, aby
tu – 30. 9. 2015 v Steel Aréne –
v rámci svojej EROS WORLD
TOUR 2015 odohral jediný exkluzívny koncert v tomto roku
na Slovensku!

4 UMELECKÁ RETROSPEK
TÍVA MIRY HABERER
NOVEJ
Mira Haberernová patrila predovšetkým
v 60. a na prelome 60. a 70.
rokov 20. storočia k popredným postavám
mladej slovenskej výtvarnej scény. Umelkyňa sa vo

3
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Hviezdy ciest
Magazín spoločnosti
Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 5, Bratislava 831 07, SR
IČO: 35 780 754
(Daimler AG, Mercedesstrasse 137
Stuttgart 703 27 SRN, majetkový podiel 51 %,
Motor−Car Wiesenthal & Co., spol. s r. o.
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava,
majetkový podiel 49 %, SR – stav k 1. 1. 2011)
Ročník XV / číslo 2
Pre Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o.
pripravuje Samuel Consulting
Group, s. r. o.
Belopotockého 6, 811 05 Bratislava
Tel. + 421 905 647 042, e-mail: skorna@scg.sk

5

svojej ranej tvorbe venovala štrukturálnej graﬁke, neskôr prostredníctvom texturálnej maľby došla až k mäkkej plastike v rezonancii s pop-artom a Novou
ﬁguráciou. Už počas štúdií sa začala prejavovať ako nonkonformná výtvarníčka so špeciﬁckým antiestetizujúcim výtvarným prejavom. Postupne objavovala
čaro abstrakcie so sálajúcou energiou zobrazovania prežitého. Žiaľ, po roku 1972
jej bola znemožnená verejná prezentácia.
Retrospektívnu výstavu autorky bude
možno zhliadnuť v Galérii mesta Bratislava – na druhom poschodí Mirbachovho paláca od 18. júna do 6. septembra.

5 TOM JONES VYSTÚPI NA
BRATISLAVSKOM HRADE!
Hudobná legenda, ktorá predala viac
ako 100 miliónov hudobných nosi-

čov, získala ocenenie Grammy a Brit
Awards a ktorej kráľovná Alžbeta II.
udelila rytiersky titul za výnimočný prínos v oblasti hudby, príde 19. augusta na Slovensko, aby v Bratislave – pod
holým nebom na západnej terase Bratislavského hradu – „odpálil“ jeden zo
svojich povestných koncertov. Áno,
nemýlite sa – reč je o spevákovi Sirovi Thomasovi Jonesovi Woodwardovi, známom pod menom Tom Jones.
Nad Bratislavou sa tak budú niesť jeho
nesmrteľné svetové hity ako Delilah,
She‘s a Lady či Sexbomb. Keďže koncert Toma Jonesa má obmedzenú kapacitu len na 1 500 ľudí, mali by ste sa po
lístkoch poobzerať čím skôr... Ó
Text: SCG/Foto: Martin Geišberg,
Jozef Barinka, Peter Brenkus,
Zuzana Novotná, INT
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Mercedes-Benz
Trieda C je
Svetovým autom
roka 2015
Svetovým autom roka 2015 (s titulom World Car of the Year)
je Trieda C. Rozhodla o tom celosvetová 75-členná porota súťaže World Car Awards 2015.
Za najlepšie vozidlá na svete v ich kategóriách zároveň vybrala z účastníkov

súťaže super športový Mercedes-AMG
GT (titul 2015 World Performance Car) a luxusnú Triedu S kupé (titul 2015 World Luxury Car). Vozidlá
s hviezdou v znaku si tak ako prvé
v jedenásťročnej histórii World Car
Awards najnovšie vybojovali najvyššie

ocenenia až v troch z piatich hodnotených kategórií. Ocenenia pre víťazov
tohtoročnej súťaže World Car Awards
odovzdávali v rámci medzinárodného
autosalónu v New Yorku (New York
International Auto Show). Ó
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

Tri ocenenia za inovácie pre Mercedes-Benz
Mercedes-Benz získal tri ocenenia Automotive INNOVATIONS
Awards 2015. Prvé ako najinovatívnejšia prémiová značka automobilov súčasnosti s väčšinou
svetových noviniek.
Druhé ako najinovatívnejšia značka uplynulého desaťročia. Tretie získala jej materská spoločnosť Daimler ako najinovatívnejší koncern
v oblasti alternatívnych pohonov.
O ocenenia Automotive INNOVA-

TIONS Awards stuttgartskej značky
s hviezdou sa zaslúžilo 578 samostatných inovácií so 183 svetovými novinkami. „Láska k vynaliezaniu sa nikdy nekončí,“ bolo motto Carla
Benza, zakladateľa značky. Inovácie

sú dodnes veľkým faktorom úspechu
značky Mercedes-Benz. Ó
Text: Peter Kresánek/Foto: Daimler AG

Navyše je v cene každého vozidla
Mercedes-Benz zahrnuté:
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PZP a KASKO na 3 roky v cene

Mobilo - záruka mobility

Servis na 6 rokov alebo
do 160 000 km

24-hodinová pohotovostná služba

Možnosķ predęženia záruky
až na 6 rokov

ZnaĆkové financovanie
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BRATISLAVA CSIO 3*- W / FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™

www.csio.sk

23.– 26. júla 2015

Predaj vstupeniek do VIP stanu s celodenným občerstvením: tel.: 02/49 29 49 61, e-mail: ingrid.janeckova@daimler.com

ŠPORTOVÝ AREÁL TJ SLÁVIA STU, MÁJOVÁ 21, BRATISLAVA
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investujúca do vidieckych oblastí
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