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Premýšľali ste niekedy nad tým, či by nemohli byť ozajstné sexice medzi autami aj praktické? 
Aby ste nemuseli vyrážať na lov sami? Toto je naša odpoveď: Nová Trieda CLA Shooting Brake. 
Neuveriteľne použiteľný estetický zážitok. Zvonka aj vnútri.  

Navyše je v cene vozidla zahrnuté:
  havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky 
od spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
  servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

Vyskúšajte si harmonickú praktickosť ešte dnes.
www.mercedes-benz.sk/vitajte

Vitajte v rodine Mercedes-Benz
Už od 19 999,– €*

* Cena 19 999 € sa vzťahuje na Mercedes-Benz A 180 sedan. Nová Trieda CLA Shooting Brake od 28 699 €. Ceny sú uvedené vrátane DPH. 
Trieda CLA Shooting Brake: kombinovaná spotreba paliva 4,0 – 7,1 l/100 km; emisie CO2 105 – 165 g/km. Ilustračné foto. 
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modelov, ktoré prídu postupne aj na 

náš trh v priebehu prvého polroka, 

zatienilo zvyšok sveta. Druhý polrok 

nechcem vopred zakríknuť. Čo však 

môžem prezradiť, je, že tento rok osla-

vuje Mercedes-Benz 30 rokov 4Mati-

cu a obnovíme počas roka aj celú staj-

ňu našich SUV.

Čo ma však osobne teší ešte viac, je, 

že Mercedes-Benz oslávi tento rok 

25 rokov na Slovensku. V ľudských 

rokoch je to vek, keď je človek na vr-

chole fyzických síl, a ja som presved-

čený, že to platí aj o našom vzájom-

nom vzťahu. Zdá sa, že v tomto roku 

budú ešte viaceré príležitosti presved-

čiť sa o tom. Nechajte sa prekvapiť. 

Želám vám príjemnú zábavu pri číta-

ní aj o novinkách zo Ženevy a teším 

sa na stretnutie s vami na niektorom 

z našich podujatí.

 

 

S úctou 

Andrej Glatz

editoriál
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len pred pár dňami sa zavreli brány 

ženevského autosalónu. Niektorí z vás 

ho vďaka už tradičnému charterové-

mu letu, ktorý spoluorganizovala spo-

ločnosť Motor-Car Bratislava, mohli 

vidieť aj na vlastné oči. Prvé novin-

ky z autosalónu v podobe CLA Shoo-

ting Brake sú už aj v našich salónoch. 

Ženeva celkovo dýchala optimiz-

mom. Vo vzduchu bolo cítiť radosť, 

že konečne aj európsky trh začal rásť, 

a očakávania na tento rok sú rovnako 

pozitívne. Automobilky sa dobre pripra-

vili v podobe nových modelov a mu-

sím neskromne dodať, že na samom 

vrchole opäť žiarila hviezda. Nielen 

svojím stánkom, ale i tým, čo v ňom 

predviedla. Prakticky desať nových 

Milí čitatelia,
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Nezáleží na tom, kedy vstúpite na trh, ale 
na tom, či ste najlepší. Mercedes-Benz 
Triedy GLE prináša módny formát 
a najnovšie technológie... 
Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

predstavujeme
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E
mócie sa v posledných ro-

koch šplhajú v rebríčku dô-

vodov na nákup čoraz vyš-

šie. Proces rozhodovania pre 

kúpu konkrétneho modelu 

sa už niekoľko rokov neriadi číselnými 

argumentmi výkonu, objemov a mili-

metrov. Práve preto sa viacero automo-

bilov podriaďuje móde a úloha zákazní-

ka je z roka na rok dôležitejšia. Vlastne 

majitelia automobilov pomáhajú dizajné-

rom. A nová Trieda GLE sa prispôsobila 

móde a zákazníkom Mercedesu-Benz.

Najnovší prírastok do rodiny trojcí-

pej hviezdy je zároveň nositeľom nové-

ho označenia, na ktoré prechádza rodina 

terénnych modelov. Teda aj doterajšia 

Trieda M. Písmená GL sú skratkou ne-

meckého slova Geländewagen, čiže te-

rénne vozidlo a tretie písmeno naznaču-

je veľkostnú kategóriu. A to znamená, že 

zákazníci v tom budú mať poriadok. Ro-

dina s označením GLE bude mať dvoch 

členov. Štandardné GLE a GLE kupé. 

Páči sa vám?

KILOWATTOVÉ KORENIE
Pri pohľade na dizajn vám to bude od 

začiatku jasné. Hneď si všimnete všet-

ky dynamické prvky, ktoré ste možno do-

teraz na triede ML nevnímali. Skutočne 

stačilo „ubrať“ zo strechy a slovo dyna-

mické sa vám tlačí na jazyk prirodzene. 

Zadná časť zaujme aj spracovaním zad-

ných skupinových svetiel, inšpiráciu Trie-

dou S kupé nezaprú. Užšie zadné sku-

pinové svetlá zvýrazňujú celkovú šírku 

oveľa efektívnejšie, prirodzene aj kontrast 

nelakovaného plastu s farbou karosérie 

a kovovou spodnou časťou vytvára športo-

vo-agresívnu optiku. Do zoznamu športo-

vých detailov patria aj simulované odvet-

rávacie priestory na zadnom nárazníku. 

A nechýbajú ani rôzne vzory diskov ko-

lies, ktorých rozmer siaha až po 22 pal-

cov. A to bolo pred pár rokmi ešte ne-

predstaviteľné.

Predná časť rovnako dychtivo „požie-

ra“ vzduch a jediná lamela verzie AMG 

tiež zvýrazňuje veľkosť chladiča. Spod-

ná časť s imitáciou ochranného plechu, 

či ak chcete – spojlera, dotvára vynikajú-

cu kombináciu červeného laku, nelako-

vaného plastu a „kovových“ prvkov. Ak 

máme byť úprimní, GLE kupé vyzerá 

najlepšie s AMG paketom.
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 AMG ÚTOČÍ 
Ak máte chuť na kilowatty a želáte si 

ochutnať svet AMG bez nutnosti siah-

nuť po najvýkonnejšej verzii, máme 

pre vás dobré správy. Novým mode-

lom značky Mercedes-AMG je verzia 

GLE 450 AMG. Pod kapotou má ben-

zínový šesťvalec dopovaný dvoma tur-

bodúchadlami s maximálnym výkonom 

270 kW/367 koní. Maximálny krútia-

ci moment 520 Nm,  v spolupráci so sé-

riovou prevodovkou G9-TRONIC sa po-

stará o pružné zrýchlenie vo všetkých 

jazdných režimoch. Tak či onak, v Mer-

cedese GLE 450 AMG pozornosti istot-

ne neujdete. A nielen optickej, ale aj zvu-

kovej. 

Prioritu dynamiky pred šetrením na-

značuje aj fakt, že spočiatku budú k dis-

pozícii dve benzínové hnacie jednotky 

a iba jedna naftová. Už spomínaný mo-

tor 450 AMG doplní verzia GLE 400 

4MATIC so šesťvalcovým motorom, 

ktorý dopujú taktiež dve turbdúchadlá. 

Tentoraz však maximálny výkon činí de-

centných 245 kW/333 koní a maximál-

ny krútiaci moment 480 Nm. No aj to je 

dosť. Ak vám stačí optika a radi by ste 
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jazdili v sprievode primeranej spotre-

by, môžete si vybrať verziu GLE 350 d 

4MATIC, ktorý ponúkne kombináciu 

hodnôt 190 kW/258 koní a 620 Nm ma-

ximálneho krútiaceho momentu.

GLE MENÍ TVÁR
Stačí na to pohyb zápästia. Otočný 

ovládač DYNAMIC SELECT sa oplatí 

najmä pri výkonnejších verziách. Vodič 

si zvolí jazdný režim podľa nálad či po-

trieb. K dispozícii je päť režimov COM-

FORT, SLIPPERY, SPORT, SPORT+ 

a INDIVIDUAL, ktorým si nastavíte pa-

rametre podľa vašich preferencií. Každý 

režim zvýrazní žiadanú črtu, napríklad 

režim Sport+ pri manuálnom radení 

zvýrazní ostrosť podraďovania s adek-

vátnym medziplynom. Naopak, režim 

Comfort sa snaží vodiča čo najviac izo-

lovať od hluku, a, samozrejme, aj pruže-

nie bude na výtlky upozorňovať menej 

intenzívne. 

Systém vzduchového pruženia AIR-

MATIC s adaptívnym systémom tlme-

nia ADS ponúka aj doplnkové funkcie 

ako ACTIVE CURVE SYSTEM, kto-

ré eliminujú náklon karosérie a doká-

žu eliminovať aj pohyb karosérie pri 

prejazde výtlkom. V danom prípade sa 

prejazdová rýchlosť vyrovná mnohým 

autám s označením športové. Pocity 

z bezprostredných reakcií podporuje aj 

strmšie sprevodované riadenie.

DYNAMIC SELECT mení nielen na-

stavenie pruženia a odozvu plynu, ale aj 

iné parametre, ako napríklad podsviete-

nie palubnej dosky, osvetlenie vozidla, 

a dokonca aj ponuku v systéme Com-

mand. Najzaujímavejšia je však rozhod-

ne možnosť meniť zvuk výfuku.

ZÁRUKA 4MATIC
Zákazníci ju na Slovensku už dôver-

ne poznajú. V prípade Triedy GLE kupé 
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sa štandardný pomer 50 : 50 mení v pro-

spech zadnej nápravy na 40 : 60. Systém 

trakcie 4ETS je vyladený na maximálnu 

trakciu a zároveň na zvýšenie agility v zá-

krutách a okrem toho zabezpečí aj adek-

vátnu prejazdnosť terénom, ktorú táto 

kategória na základe svojho vzhľadu sľu-

buje. Systém ADAPTIVE BRAKE je 

pripravený maximalizovať účinnosť brz-

denia, prípadne dať šancu zastaviť auto 

aj za vami idúcemu vozidlu. 

LUXUS & BEZPEČNOSŤ
Pohľad do interiéru je predzvesťou 

zmien v rámci Triedy ML, ktorá sa na je-

seň predstaví v inovovanej podobe a s no-

vým označením GLE. Črty niektorých 

ovládačov sú výraznejšie, hoci logika ich 

umiestnenia si ctí tradíciu. Veľký osem-

palcový displej zobrazí všetko potrebné, 

systém COMMAND Online poskytne 

služby viazané na pripojenie na internet. 

V prípade potreby sa na displeji môžu zo-

brazovať napríklad aj virtuálne prístroje či 

iné dáta. Dizajnérom interiéru je zákazník 

sám, materiály, farby či náladové podsvie-

tenie sa mu prispôsobia.  

Kapitolu bezpečnosti už dnes ma-

jitelia dôverne poznajú. Zoznam asis-

tenčných systémov siaha od systému 

COLLISION PREVENTION AS-

SIST, brzdy PRE SAFE rozpoznáva-

jú chodcov, brzdový asistent BAS má 

aj asistenta prejazdu križovatkou, ak-

tívne asistenčné systémy mŕtveho uhla 

a jazdného pruhu kontrolujú priestor 

pred vozidlom i vedľa neho.

Aktívny tempomat DISTRONIC PLUS 

vám výrazne uľahčí prejazd dopravnej 

zápchy. Aktívny parkovací asistent zapar-

kuje namiesto vás a ak treba, z parkova-

cieho miesta aj vyparkuje. Svetlá ILS spra-

via z noci deň a čistý výhľad cez čelné sklo 

vám zabezpečia stierače MAGIC VISION 

CONTROL. Ešte niečo? Aha, zvuk. Nech 

sa páči, dajte si ušné bubienky masírovať 

zvukom z prémiovej audiosústavy Bang & 

Olufsen BeoSound AMG. 

Chcete dôvod na kúpu? Je to vzhľad, 

ktorý upúta, motor, ktorý potiahne, keď 

treba, poteší aj vaše uši a napokon je to 

prestíž, ktorá k trojcípej hviezde na ka-

pote akosi prirodzene patrí. Verzia GLE 

kupé dodáva aj potrebnú extravaganciu. 

Ak teda podliehate týmto argumentom, 

patríte k výnimočným... 

Finančný lízing *: 
Akontácia  13 668 eur s DPH

Mesačná splátka 1 125 eur s DPH

Posledná navýšená splátka 13 668 eur s DPH
* akontácia 20 %, lehota splácania 47 mesiacov, posledná navýše-

ná splátka 20 %, 4. rok poistenia sa dopláca

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-ho-

dinová pohotovostná služba, značkové fi nancovanie, 

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

predstavujeme

  GLE 350 D 4MATIC kupé
V6, 2 987 cm3, 190 kW/258 k, 

620 Nm od 1 600/min., 9G-TRONIC

Spotreba - kombi. 7,2 – 6,9 l/100 km

Emisie CO
2 189 – 180 g/km

Cena zákl. modelu 68 340 eur s DPH
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T
ento model je stelesne-

ním prestížneho charak-

teru značky Mercedes 

-Benz. Musel prísť a nako-

niec aj prišiel – v podobe 

značky Mercedes-AMG GLE 63 AMG 

s osemvalcovým biturbo motorom s ma-

ximálnym výkonom 410 kW/557 koní 

a s maximálnym krútiacim momentom 

700 Nm. Kombinácia spomínaných 

parametrov ponúka zrýchlenie z 0 na 

100 km/h v priebehu 4,3 sekundy a ma-

ximálnu rýchlosť, ktorá je, samozrejme, 

obmedzená na 250 km/h. Motor spolu-

pracuje so sedemstupňovou prevodov-

kou AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-

-TRONIC s možnosťou manuálneho 

radenia prostredníctvom páčok na vo-

lante. A manuálne radiť budete! Najmä 

kvôli zvuku motora, ktorý si pri podra-

dení automaticky dávkuje medziplyn. 

Okrem zimomriavok vám tento úkon 

zabezpečí aj adekvátnu porciu pozor-

nosti od okoloidúcich.

NA ŠPICI
Úvodný odsek je iba predohrou 

k špičkovému modelu, ktorý sa štan-

Think Big!
Prestíž a luxus musia v niektorých prípadoch 
doplniť aj kilowatty. Najvyššie požiadavky klientov 
bude plniť Mercedes-AMG GLE 63 Coupé...
Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

predstavujeme
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dardne označuje ako AMG S 63 Coupé. 

Extrémnu porciu výkonu zvýšili kon-

štruktéri až na 430 kW/585 koní a maxi-

málny krútiaci moment 760 Nm. Dyna-

mický rezultát je zrýchlenie na stovku za 

4,2 sekundy, maximálna rýchlosť je limi-

tovaná na 250 km/h. A opäť je prítomná 

aj zvuková stopa pri podradení aj v prípa-

de zrýchlenia, či už spomínaného podra-

denia, takže budúci majiteľ bude mať pô-

žitok v prípade každého jazdného režimu. 

Dizajn? Ak by ste ho označili za brutál-

ny, potešíte majiteľa, napokon v prípade 

verzií z Affalterbachu je pointou práve vý-

konová a dynamická nadvláda nad ostat-

nými. Zvonka ju naznačujú výrazné na-

sávacie otvory, zdvojená lamela masky 

chladiča, na bokoch objavíte širšie prahy 

a zozadu nechýba difúzor, dvojica konco-

viek výfuku a dynamiku jemne dopĺňa-

jú aj simulované odvetrávacie otvory v ná-

razníkoch. 

Vnútri vás čaká luxus presne podľa va-

šich predstáv, napokon dizajnérom Mer-

cedesu-Benz je zároveň aj jeho majiteľ. To 

už však dávno viete... 

Finančný lízing *: 
Akontácia  23 268 eur s DPH

Mesačná splátka 1 917 eur s DPH

Posledná navýšená splátka 23 268 eur s DPH
* akontácia 20 %, lehota splácania 47 mesiacov, posledná navýše-

ná splátka 20 %, 4. rok poistenia sa dopláca

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 

24-hodinová pohotovostná služba, značkové 

fi nancovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

predstavujeme
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  MERCEDESAMG GLE 63 
4MATIC KUPÉ
V8, 5 461 cm3, 410 kW/557 k, 700 Nm od 

1 750/min., AMG SPEEDSHIFT PLUS 7G-TRONIC

Spotreba - kombi. 11,9 l/100 km

Emisie CO
2 279 g/km

Cena zákl. modelu   116 340 eur s DPH

GLE 63 amg.indd   12GLE 63 amg.indd   12 16. 3. 2015   18:41:5216. 3. 2015   18:41:52



Foto: Bohumil Šálek

Vitajte v rodine!

Jar sa väčšinou označuje za obdobie vzniku nového života. Čo môže toto obdobie v srdci automobilo-

vého nadšenca evokovať lepšie ako prebudenie nového tátoša k životu? Nehovoriac o tom, keď je ním 

nový Mercedes. 

Keďže sny sa majú plniť, dovolili sme si v Mercedese pripraviť sviežu ponuku určenú najmä tým zákaz-

níkom, ktorí by radi rozšírili rodinu majiteľov hviezdnej značky. Po osvedčenej ponuke Triedy A, kto-

rú už od konca minulého roka ponúkame v edícii Entry už od 19 999 eur s DPH, tak rozširujeme túto 

ponuku aj o najpopulárnejší model z kategórie malých rodinných vozidiel – Triedu B. Vďaka tomu je 

toto vozidlo mimoriadne atraktívne nielen svojimi bezkonkurenčnými úžitkovými vlastnosťami, 6-roč-

ným servisom a 3-ročným poistením v cene, ale aj samotnou cenou. Tá sa aktuálne začína už od 

21 999 eur s DPH. 

Spolu s aktuálne uvedenou novinkou CLA Shooting Brake a so zavedenými modelmi CLA kupé a GLA 

si tak z našej ponuky „malých“ mercedesov dokáže vybrať naozaj každý. Veď uznajte sami, že taká roz-

manitá a atraktívna ponuka Mercedesu tu ešte nikdy nebola. A dovoliť si ho môžete aj vy.

Róbert Hatala, vedúci predaja osobných vozidieldiel

SINCE 1871

C
O

NT
IN

ENTA
L – G

ERMAN ENGINEERING

TESTED FOR YOUR

SAFETY

vysokorýchlostných
pneumatík Continental.

Objavte najnovšie 
technológie

www.continental.sk
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Luxus 
a emócia
Až o 20,7 cm dlhší než doterajšia dlhá verzia Triedy S – to je 
nová luxusná a exkluzívna vlajková loď modelovej palety 
Mercedes-Benz – Mercedes-Maybach... Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

T
oto prémiové vozidlo, kto-

ré sa popri Mercedese-

-AMG stáva druhou pod-

značkou, orientovanou na 

zákazníkov milujúcich re-

prezentatívnu exkluzivitu, sa vyznačuje 

maximálnym komfortom a bezpečnos-

ťou. O tom, že bude enormne žiada-

ný, svedčí aj záujem potenciálnych zá-

kazníkov už počas jeho premiérového 

verejného predstavenia tak v čínskom 

Kantone, ako aj americkom Los An-

geles – teda v jeho dvoch najsilnejších 

odbytových trhoch. 

NEZANEDBATEĽNÝ VÝKON
Vrcholný model S 600 dostane dva-

násťvalcový agregát 5,980 litra s dvo-

mi turbodúchadlami, pričom z 0 na 

100 km/h s ním vozidlo zrýchli za 5 se-

kúnd. Maximálna rýchlosť je ohraniče-

ná na 250 km/h. Osemvalcový agregát 

4,663 litra, rovnako s dvomi turbodúchad-

lami, bude zasa v modeli S 500. Model do-

stane sériovo prvú 9-stupňovú automatickú 

prevodovkou v prémiovom segmente: 9G-

-TRONIC. Od júna 2015 pribudne v po-

nuke aj vyhotovenie S 500 4MATIC. 

VEĽKORYSÁ EXKLUZIVITA
V porovnaní s bežným sériovým mode-

lom Triedy S má Mercedes-Maybach nie-

len oveľa väčší vnútorný priestor, ale je 

preňho charakteristický aj veľkorysý a zá-

roveň reprezentatívny interiér, umožňu-

júci ešte väčšiu individualizáciu. Tým pri-

maybach.indd   14maybach.indd   14 17. 3. 2015   8:19:2217. 3. 2015   8:19:22
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spieva k tomu, že v segmente luxusných 

vozidiel vytvára nové štandardy a vďaka 

svojej výbave spĺňa  najvyššie nároky na 

exkluzivitu a komfort.

TICHO VERZUS ZVUK
Mercedes-Maybach Triedy S je uni-

kátny svojou hodnotou odporu vzdu-

chu cw 0,26, pričom ide aj o najtichší 

vyrábaný sériový sedan na svete. Ti-

cho v interiéri, optimálne tlmenie hlu-

ku a izoláciu od aeroakustických vply-

maybach.indd   15maybach.indd   15 17. 3. 2015   8:19:3817. 3. 2015   8:19:38



vov na zadných sedadlách zabezpečuje 

špeciálne tesnenie. To okrem iného ob-

sahuje aj tesnenia stĺpikov C na zadných 

bočných dverách s trubicovým profi lom – 

na rozdiel od bežného perového tesne-

nia. Podobne špeciálne tesnenie majú aj 

lepené trojuholníkové okná.

Nie je to však len ticho, ktoré vás v May-

bachu dokáže fascinovať. Svoje čaro tech-

nickej dokonalosti tu predvádza aj zvuk 

– pomocou inštalovaného ozvučovacie-

ho systém Burmester® High-End s troj-

rozmerným priestorovým zvukom. Vďa-

ka tejto modernej funkcii dochádza nielen 

k uľahčeniu komunikácie cestujúcich se-

diacich vpredu s tými sediacimi vzadu, ale 

v konečnom dôsledku ponúka neobyčajný 

vizuálny a zvukový zážitok. Podobne zau-

jímavým optickým prvkom sú výškové re-

produktory integrované do zadných boč-

ných dvier, ktoré sa vysúvajú špirálovito 

smerom k cestujúcim, čím sa tak dostáva-

jú do popredia.

UNIKÁTNY KOMFORT
Výnimočnosť limuzíny Mercedes-May-

bach zvýrazňujú o. i. aj sériovo dodáva-

né riaditeľské kreslá vľavo aj vpravo (so 

samostatným  nastavením zmien polôh 

operadiel i časti na sedenie). Maximál-

ny sklon operadla riaditeľských kresiel 

je 43,5 stupňov. Operadlo možno nasta-

viť do najstrmšej polohy v uhle 19 stup-

ňov, čo umožňuje uvoľnenú prácu vzadu. 

Sklápateľné sedadlá disponujú podložkou 

pre lýtka s voľne nastaviteľnou dĺžkou, 

ako aj voľne nastaviteľným rozsahom otá-

čania. Komfortné opierky hlavy sú sério-

vo vybavené dodatočnými poduškami. Je 

samozrejmosťou, že sa jednotlivé funk-

cie zadných sedadiel, ako aj sedadla šofé-

ra, ovládajú elektricky. A nielen to. Už tak  

nadštandardný komfort pre sediacich na 

zadných sedadlách možno na želanie zvý-

šiť pomocou individuálne nastaviteľných 

viackrivkových sedadiel a masážnej funk-

cie ENERGIZING, ktorá je založená na 

princípe Hot Stone.

DRÁŽDENIE ZMYSLOV
Nebol by to Mercedes-Maybach, keby 

nemal v sebe množstvo exkluzívnych de-

tailov. Patrí k nim aj aromatizácia s exklu-

zívnou vôňou Maybach AGARWOOD, 

ionizácia a vylepšená fi ltrácia vzduchu  

ako súčasť balíka AIR-BALANCE, ako aj 

dva postriebrené, ručne vyrobené poháre 

na sekt. Mimochodom, vedeli ste, že agar 

z agarového dreva bol odjakživa jednou 

z najvzácnejších prísad? Je cennejší než 

zlato – čím dodáva tejto vôni neopakova-

teľný prejav…

PREPRACOVANÝ  DIZAJN
Pre dizajn exteriéru je typická štýlo-

vá suverenita s pokrokovou exkluzivitou. 

Spolu tvoria už na pohľad viditeľný mo-

derný luxus. Napínavé vedenie línií dodá-

va Maybachu – s ešte dlhším rázvorom 

kolies – zodpovedajúcu silu a razantnú 

dynamiku. Markantné dizajnové prvky 

Triedy S, ako napríklad klenbová elegant-

ná línia strechy boli zachované vďaka oso-

bitnému spracovaniu bočnej steny. V in-
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teriéri vozidla Mercedes-Maybach Triedy 

S vládne moderný luxus v štýle loun-

ge. Vďaka jasnej architektúre, použitým 

ušľachtilým materiálom a ovládacím prv-

kom možno všetkými pórmi tela nasávať 

prítomnú zmyslovosť a eleganciu. Patrič-

ný honor interiéru dodáva kožené čalúne-

nie – zvýraznené ručne šitým obložením, 

napr. vo dverách, ale aj analógové hodiny 

značky IWC v prístrojovej doske. V rám-

ci balíka ozdobných prvkov Exklusiv ne-

možno zanedbať v zadnej časti vozidla 

inštalovaný ozdobný prvok z ušľachtilé-

ho dreva s vysokou úrovňou zmyselnos-

ti a manufaktúrnym charakterom, ob-

klopujúci celý priestor zadných sedadiel. 

Okrem toho sú z ušľachtilého dreva vy-

pracované aj  upínacie časti, dvere a ob-

klad prieduchov.

SAMOZREJMÁ BEZPEČNOSŤ
Komfort jazdy a najmä jej bezpeč-

nosť má na starosti množstvo asistenč-

ných systémov, medzi ktoré patria: brz-

denie PRE-SAFE® s rozpoznávaním 

chodcov, DISTRONIC PLUS s asis-

tentom riadenia a so systémom Stop&-

Go Pilot, asistent brzdenia BAS PLUS 

s asistentom prejazdu križovatkou, ak-

tívny asistent udržiavania v jazdnom 

pruhu, adaptívny asistent diaľkového 

svetla Plus, ako aj asistent nočného vi-

denia Plus. Mercedes-Maybach má vo 

„svojom kokpite“ integrovaný aj podá-

vač zámku pásu, airbag bezpečnostné-

ho pásu a airbag sedacej podušky, kto-

ré v iných značkách nie sú dostupné 

ani ako voliteľná súčasť výbavy. 

DÔRAZ NA DETAILY
Vášeň a citlivosť pre detail stelesňu-

jú vo vozidle Mercedes-Maybach malé 

slnečné rolety pre trojuholníkové okná 

v stĺpiku C. Spolu s elektricky zatvá-

rateľnými a otvárateľnými slnečnými 

roletami v zadných bočných dverách 

na želanie chránia cestujúcich na zad-

ných sedadlách pred zvedavými po-

hľadmi a priamym slnečným žiarením. 

Svetlé a príjemné prostredie v interiéri 

zase zabezpečí panoramatická posuv-

ná strecha. Vzadu je inštalovaná pevná 

sklená panoramatická strecha a vpre-

du elektricky ovládaná sklenená posuv-

ná strecha, ktoré sa starajú o individuál-

ne vetranie interiéru. Po prvý raz sa pre 

posuvnú strechu na želanie – pre model 

S 600 značky Mercedes-Maybach – po-

užíva technológia MAGIC SKY CON-

TROL, pomocou ktorej možno na-

staviť úroveň priehľadnosti na svetlú 

alebo tmavú. 

 HVIEZDY CIEST   01/2015 17

Finančný lízing *: 
Akontácia  26 779 eur s DPH

Mesačná splátka 2 207 eur s DPH

Posledná navýšená splátka 26 779 eur s DPH
* akontácia 20 %, lehota splácania 47 mesiacov, posledná navýše-

ná splátka 20 %, 4. rok poistenia sa dopláca

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-ho-

dinová pohotovostná služba, značkové fi nancovanie, 

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

  MERCEDESMAYBACH S 500
V8, 4 663 cm3, 335/455 kW, 700 Nm, 

9G-TRONIC

Spotreba - kombi. 8,9 l/100 km

Emisie CO
2 207 g/km

Cena zákl. modelu  133 896 eur s DPH
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Nová 
dimenzia 
slobody

Je viac ako isté, že v momente, keď 
nemecký fi lozof Kalr Jaspers 

charakterizoval budúcnosť ako 
priestor pre možnosti, ktorý je 

„priestorom pre našu slobodu“, nemyslel 
na motorizmus a nemecké 
automobilové technológie 

budúcnosti... Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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Č
o však nie je vylúčené, 

je fakt, že z jeho myš-

lienky vychádzali vývo-

jári a konštruktéri znač-

ky Mercedes-Benz, keď 

vytvárali koncepciu autonómnej mo-

bility a tým aj novú dimenziu slobo-

dy a dopravy budúcnosti. A to tak pri 

modeli Mercedes-Benz S 500 INTEL-

LIGENT DRIVE, ako aj pri modeli 

Future Truck 2025. Samozrejme, vý-

voj a optimalizácie autonómnej jazdy 

sa uvedenými modelmi nekončia.  

ZMENA DOPRAVY
Budúcnosť zmení vnímanie vozidla 

ako dopravného prostriedku. Tak z tech-

nického, ako aj zo spoločenského hľadis-

autonomna jazda2.indd   19autonomna jazda2.indd   19 17. 3. 2015   10:19:5917. 3. 2015   10:19:59



ka. Vozidlo už nebude len dopravným 

prostriedkom zabezpečujúcim prevoz 

posádky a tovaru z bodu A do bodu 

B, ale získa úplne nový status. Stane sa 

akýmsi osobným útočiskom, resp. hyper-

modernou, interaktívnou komfortnou 

pojazdnou kanceláriou, akceptujúcou 

všetky požiadavky daného obdobia na 

komfort, bezpeč-

nosť a luxus. Vďa-

ka autonómnej jaz-

de získajú cestujúci 

slobodu a čas strá-

vený vo vozidle tak 

budú môcť vyu-

žiť oveľa optimál-

nejšie a zmyslupl-

nejšie. 

VIRTUÁLNY 
ZÁŽITOK

Konštruktéri 

značky Mercedes-

-Benz prichádza-

jú s koncepciou 

interiéru autonóm-

ne jazdiacej luxus-

nej limuzíny, ktorá sa stane priestorom 

pre virtuálny 360° zážitok. Práve tomu-

to účelu bude slúžiť aj novo defi novaný 

moderný a maximálne estetický luxus, 

ktorý bude nielen veľkorysý a elegant-

ný, ale zároveň aj intuitívny. Do svojej 

štúdie tak preniesli nielen viac priesto-

ru, času – ale najmä možností interak-

cie, čím dosiahli dokonalú syntézu reál-

neho sveta s virtuálnym.

VARIABILITA
Výsledkom vízie je inovatívna kon-

cepcia interiéru, ktorý získal podobu 

akejsi luxusnej obývačky. Jej ťažiskom 

sa stal variabilný systém sedadiel so 

štyrmi otočnými pohodlnými kreslami. 

Cestujúcim to umožňuje usporiadanie 

sedadiel zoči-voči, vďaka čomu sa cestu-

júci vo vozidle pri vzájomnej komuniká-

cii môžu navzájom pozerať priamo do 

očí. V prípade potreby zase môžu na-

smerovať pohľad a obslužné centrum 

predstavujeme
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smerom dopredu, a tak sa venovať prí-

padnej manuálnej jazde. Tú zabezpe-

čuje aj výsuvný volant, ponúkajúci vo-

dičovi príslušnú alternatívu podľa jeho 

momentálneho želania.

KOMUNIKÁCIA
Inovácie neobišli ani komunikáciu, pre 

ktorú je charakteristická kontinuálna vý-

mena informácií medzi vozidlom, ces-

tujúcimi a vonkajším svetom. Interiér 

vozidla sa stáva „digitálnym priesto-

rom zážitkov“. Cestujúci sú tak pomo-

cou gest alebo dotyku displejov v intui-

tívnej interakcii s vozidlom. Jednotlivé 

príkazy cestujúcich systém rozpozná-

va automaticky – pomocou senzorické-

ho zaznamenávania pohybov očí, rúk 

a prstov. Zároveň sa na displej do inte-

riéru vozidla prenáša aj okolie vozidla a 

zobrazujú sa tu ako plynulá vizuálna pa-

noramatická informácia. Stratégia User 

Experience tak dostáva jasný rozmer – 

dôsledne vzájomne prepojiť intuitívne 

používanie a reč dizajnu.

PRIEKOPNÍCI
To, že je to práve spoločnosť Merce-

des-Benz, ktorá je priekopníkom v auto-

nómnej jazde, nie je náhodné. Koniec  

koncov, ide o vynálezcu automobilu.

Aj preto sa už dnes na verejných ces-

tách realizuje čiastočne autonómna 

jazda – napr. s modelmi Mercedes-Benz 

Triedy S, E, C a CLS. K tomu patrí aj 

asistent pri dopravných zápchach, ktorý 

nachádza uplatnenie v premávke s čas-

tým zastavovaním a rozjazdom aj pri 

riadení. Pri parkovaní s aktívnym asis-

tentom parkovania preberá technika 

výber vhodného parkovacieho miesta 

a riadenie. S množstvom asistenčných 

systémov a podstatne rozšírenými funk-

ciami pokračuje Mercedes-Benz vo svo-

jej stratégii „Intelligent Drive“, čím dô-

sledne zvyšuje komfort a bezpečnosť.

VÝVOJ A TESTY

V roku 2013 naznačil možnosti per-

spektívy a autonómneho jazdenia Mer-

cedes-Benz Triedy S 500 INTELLI-

GENT DRIVE na približne 100 km 

dlhej, historickej ceste Berthy Benz 

z Mannheimu do Pforzheimu.

O rok neskôr vozidlo budúcnosti – Futu-

re Truck 2025 – ako prvé autonómne jaz-

diace nákladné vozidlo na svete (vyrobe-

né na báze Mercedes-Benz Actros 1845) 

zvládlo autonómnu jazdu na jednom úse-

ku diaľnice A14 pri Magdeburgu.

Zároveň sa autonómna jazda testu-

je nielen v Nemecku, ale po celom sve-

te – aby sa tak do vývoja mohli zahrnúť 

aj rôzne dopravné podmienky a danos-

ti infraštruktúry na iných trhoch. A to 

všetko preto, lebo budúcnosť motoriz-

mu bude čoraz viac autonómna. Pre-

to, aby sme my ľudia mohli byť ešte slo-

bodnejší, ako sme...

 HVIEZDY CIEST   01/2015 21

autonomna jazda2.indd   21autonomna jazda2.indd   21 17. 3. 2015   10:20:1217. 3. 2015   10:20:12



N
ielen vaše podnikanie, 
ale aj vy ste úzko spä-
tý s autami. Venovali 
ste sa tejto oblasti už 
počas vášho štúdia?

- Ani veľmi nie. Som vyučený mecha-

nik elektronických zariadení. Neskôr 

som na Vysokej škole ekonomickej štu-

doval na Fakulte ekonomiky a riade-

nia výrobných odvetví. Keďže mi autá 

boli odjakživa blízke, v deväťdesiatych 

rokoch som začal podnikať s motoro-

vými vozidlami. Akurát s inými znač-

kami.

Od začiatku jari má značka Merce-
des-Benz svoje zastúpenie aj v Du-
najskej Strede. Prečo až teraz?

- Pretože na takéto zastúpenie dozrel 

čas. Viete, v plánoch – v rámci môj-

ho podnikania – bola táto prémiová 

značka prítomná už skôr. Juh Sloven-

ska a zvlášť Dunajská Streda majú veľ-

ký potenciál práve pre zastúpenie pré-

miovej značky, zosobňujúcej nielen 

tradíciu a luxus, ale aj komfort a spo-

ľahlivosť. Dnes o to viac, že jej typo-

vé rady vozidiel, tak osobných, ako aj 

úžitkových, sú veľmi pestré. A preto 

keď prišiel vhodný čas, dohodli sme sa 

s pánmi Glatzom a Šabom – a urobili 

všetky kroky potrebné na otvorenie za-

stúpenia.

Zastúpenie značky Mercedes-Benz 
bude v Dunajskej Strede trochu bo-
kom od ostatných konkurenčných 
značiek. Nebude to vaša nevýhoda?

- Práve naopak. Sme dostatočne blíz-

ko nielen im, ale aj dynamicky rozvíja-

júcemu sa nákupnému centru. Tiež si 

treba uvedomiť, že potenciálny rozvoj 

a rozmach mesta sa bude diať práve 

v lokalite nášho zastúpenia. A k tomu 

máme výhodu, že v prípade potreby 

môžeme kedykoľvek dokúpiť aj ved-

ľajšie pozemky. Mercedes nie je main-

streamové vozidlo. Práve naopak – je 

takou silnou, výraznou a jedinečnou 

značkou, že všetci, ktorí budú chcieť, si 

ho bez problémov nájdu. 

Predaj aj servis mercedesov dopo-
siaľ  v tomto regióne pokrývali za-
stúpenia v Nových Zámkoch a Bra-

tislave. Ktoré lokality plánujete 
pokrývať vy?

- V prvom rade Dunajskú Stredu. 

Ľudia, ktorí tu nežijú a nepoznajú po-

mery, ju podceňujú. V skutočnosti ide 

o silné mesto a špecifi cký región, po-

stavený na silnom patriotizme, hrdos-

ti a pomerne silnom podnikateľskom 

zázemí. Nakoniec, o jeho kúpnej sile 

svedčí aj fakt, že v súčasnosti má v Du-

najskej Strede svoje zastúpenie až 

21 motoristických značiek. Chýbal len 

Mercedes-Benz, ktorý sa – mimocho-

dom – práve v Dunajskej Strede teší 

pomerne veľkej priazni. Samozrejme, 

svojich klientov si budeme hľadať aj 

v okolí, ako napr. v Komárne či sme-

rom na Šamorín a Galantu...

Pôsobíte ako optimista...
- Samozrejme. Ale realistický.  Ľu-

dia majú radi zmenu. Niečo, čo je nové 

a neopozerané. Aj preto očakávam, že 

náš nový showroom bude miestom, 

kde sa budú stretávať priaznivci kvali-

ty a výnimočnosti. Dnes, krátko pred 

otvorením, už registrujem aj prvých zá-

profi l
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V oblasti podnikania s motorovými vozidlami nie je žiadny 
nováčik. Ako úspešný podnikateľ cítil, že v regióne, v ktorom žije, 
má značka Mercedes-Benz svoj veľký, doposiaľ nevyužitý potenciál. 
Konateľ spoločnosti Motor-Car Dunajská Streda – Ing. Jozef Rácz... 
Text: Peter Škorňa / Foto: Bohumil Šálek

Verím 
v potenciál 

značky

Ing. Jozef Rácz:
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ujemcov o najnovšiu Triedu S, a do-

konca jedného o nový model GT. 

Teda nie o menšie modely vozidiel, 

ale o prémiovú triedu najvyššej kvality. 

Aj to hovorí o opodstatnenosti značky 

Mercedes-Benz na Žitnom ostrove. 

Sústredíte sa teda na predaj vyš-
ších tried?

- To zase nie. Našou snahou je pri-

niesť trojcípu hviezdu ako vozidlo, kto-

ré si bez problémov – pomocou vý-

hodných benefi tov a leasingu – môžu 

dovoliť aj širšie skupiny klientov. Vďa-

ka modelovým radom, akými sú Trie-

da A alebo B, to pôjde. Tiež predpo-

kladáme, že osloví aj Trieda GLE. 

A nakoniec – veľmi dobrú povesť me-

dzi tunajšími podnikateľmi má úžitko-

vý Sprinter, a preto určité očakávania 

máme aj v rámci jeho predaja.

Stále hovoríme len o predaji, ale 
v rámci zastúpenia bude v Dunaj-
skej Strede aj servis vozidiel...

- Budeme komplexným zastúpením. 

Doposiaľ chodievali majitelia merce-

desov kvôli servisu do Nových Zám-

kov, Trnavy a Bratislavy. Tým, že sa 

mi do servisu podarilo získať veľmi 

skúsených, praxou preverených, kva-

litných ľudí, vytvoril som predpokla-

dy na to, aby klienti chodievali s vo-

zidlami k nám. Nakoniec – odpadne 

im tak starosť a časová strata spôsobe-

né s presunom vozidla do iného okresu 

a kraja. Budú mať profesionálne a kva-

litné servisné služby promptne zabez-

pečené priamo v mieste svojho bývania 

a podnikania. Aj preto počítam s tým, 

že v rámci servisu by sme mohli do-

siahnuť kapacitu osem až desať precho-

dov denne. 

S akým počtom pracovníkov bude 
disponovať zastúpenie Mercedes-
-Benz v Dunajskej Strede?

- Momentálne s jedenástimi – so 

štyrmi pracovníkmi servisu, dvomi ob-

chodníkmi, s dvomi prijímacími tech-

nikmi, jedným skladníkom, jednou si-

lou v administratíve a so mnou. 

Spomínali ste potenciál predaja. 
Vedeli by ste ho vyjadriť aj číselne?

- V tomto roku máme naplánova-

ných 67 osobných a 10 úžitkových vo-

zidiel, ja som si však dal takú svoju 

osobnú hranicu o čosi vyššiu. Viete, 

môžem sa vám zdať až prílišný opti-

mista, ale v živote – a to nielen podni-

kateľskom, ale aj osobnom – sa riadim 

pravidlom: ,,Kto sa prestane snažiť byť 

lepším, prestane byť dobrý.“ Nebudem 

však predbiehať a necháme sa prekva-

piť – aký bude tento predajný rok a aj 

opodstatnenosť dunajskostredského za-

stúpenia značky Mercedes-Benz – až 

na jeho konci... 

profi l

V živote sa riadim pravidlom: 
,,Kto sa prestane snažiť byť 
lepším, prestane byť dobrý.“ 
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S 
použitím mobilného telefónu 

s rozhraním Bluetooth® sa doká-

že moderný multimediálny sys-

tém COMAND Online Triedy 

E pripojiť na internet. Aj vďa-

ka tomu možno počas jazdy neobmedze-

ne využívať aplikácie Mercedes-Benz Apps 

„Mercedes-Benz Radio“ a „Service Merce-

des-Benz“. Sériovo je vo vozidle základná 

telefónia, ktorá prostredníctvom štandard-

ného rozhrania Bluetooth® spája mobil-

ný telefón s vozidlom a je vybavená funk-

ciou hlasitého hovoru. Na želanie okrem 

toho možno využiť novú, rýchlu mobilnú 

telefónnu sieť LTE. Mercedes-Benz Trieda 

E na rok 2015 disponuje tromi multime-

diálnymi systémami. Sériovo je inštalova-

ný systém Audio 20 CD, ktorý je na vý-

ber aj s predvýbavou pre nový navigačný 

systém Garmin® MAP PILOT pre Trie-

du E. Ako alternatíva k nemu je v ponu-

ke systém COMAND Online vrátane jed-

nomiestnej mechaniky DVD. Spoločným 

prvkom pre všetky verzie je farebný 7-pal-

cový multimediálny displej (17,8 cm) s veľ-

kou rozlišovacou schopnosťou s rozlíšením 

800 x 480 pixelov, ktorý zaujme animácia-

mi a 3D efektmi. Na želanie sa do novej 

Triedy E dodáva aj nový navigačný systém 

Garmin® MAP PILOT s ukladaním dáto-

vého záznamu na kartu SD. 

A nakoniec – novinkou je aj služba 

Live Traffi c Information. Tá sa bezplat-

ne poskytuje na obdobie troch rokov od 

prvej registrácie vozidla a zabezpečuje 

optimálne dynamické navádzanie do cie-

ľa s presne vypočítaným časom príchodu 

či poskytovanie presných dopravných in-

formácií. 

 HVIEZDY CIEST   01/2015 25

Mercedes-Benz Triedy E drží tempo s rýchlo vyvíjajúcou sa komunikačnou 
technikou a médiami. Aj preto prichádza v roku 2015 s úplne novou generáciou 
telematiky s možnosťou pripojenia na internet s výkonnými multimediálnymi 
prístrojmi a novým navigačným systémom.  Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

Multimediálne 
vynovená Trieda E

Na 85. medzinárodnom autosa-
lóne v Ženeve opäť dominovala 
expozícia spoločnosti Daimler.  

Tú si dôkladne prezreli aj návštev-

níci, ktorí na autosalón pricestova-

li zo Slovenska charterovým letom. 

Ten pre svojich priaznivcov už po jede-

násty raz spoluorganizovala spoločnosť 

Motor-Car Bratislava, vďaka čomu sa 

účastníci mohli oboznámiť nielen s vý-

nimočnou atmosférou prestížneho sve-

tového autosalónu, ale aj so širokým 

spektrom modelov vrátane desiatich 

premiérových. Medzi vystavenými vo-

zidlami nechýbal ani ikonický roadster 

300 SL (na fotografi i v popredí). Ten 

nielenže pred šesťdesiatimi rokmi zví-

ťazil s číslom 417 na legendárnych pre-

tekoch Mille Miglia, ale uvádzal aj pre-

miérovú, jubilejnú špeciálnu edíciu SL 

Special Edition „Mille Miglia 417“.  

Text a foto: Peter Kresánek 

Všetky cesty viedli do Ženevy

trieda E - zeneva.indd   25trieda E - zeneva.indd   25 17. 3. 2015   17:05:2117. 3. 2015   17:05:21
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Revolučná 
mobilita
Môže sa z dopravného prostriedku stať 
súkromné útočisko? Vizionári značky 
Mercedes-Benz dokázali aj túto 
predstavu zhmotniť do podoby 
luxusného autonómneho 
sedana Mercedes-Benz 
F 015 Luxury in Motion...
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

M
ercedes-Benz tak aj po-

čas Veľtrhu spotreb-

nej elektroniky v Las 

Vegas jasne demon-

štroval nielen svo-

ju silu a prémiovú pozíciu na trhu, ale 

aj fakt, že priekopnícky dosiahol ďal-

ší výrazný úspech na ceste od samo-

hybného vozidla k samostatne jazdia-

cemu vozidlu.

REVOLUČNÁ MOBILITA
S príchodom vozidla Mercedes-Benz 

F 015 Luxury in Motion nastáva situá-

cia, keď autonómne jazdenie mení spo-

ločnosť. A to výrazne. Práve tento se-

dan tým, že sa konečne stáva mobilným 

F 015 amg.indd   26F 015 amg.indd   26 17. 3. 2015   10:43:3417. 3. 2015   10:43:34
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životným priestorom, prekonáva svo-

ju úlohu dopravného prostriedku. A nie 

hocijako. Novú dimenziu moderného 

luxusu a komfortu, založeného na emo-

tívnom vnímaní, signalizuje už maxi-

málna ponuka priestoru a rázu salónika 

v interiéri. Výrazne sa na tom podie-

ľa aj inteligentný a najmä inovatívny – 

miestami až výrazne futuristický vzhľad 

tohto štvormiestneho sedana.

INOVATÍVNOSŤ
Novátorstvo vozidla Mercedes-Benz 

F 015 sa odzrkadľuje nielen v jeho po-

merne veľkorysých rozmeroch (dĺž-

ka 5 220 mm, šírka 2 018 mm a výška 

1 524 mm), monolitickom jednoliatom 

exteriéri, ale aj v rozmerných svetel-

ných moduloch s technikou diódových 

svetiel v prednej aj zadnej časti. Práve 

pomocou svetelných polí vozidlo nie-

lenže zobrazuje rôzne funkcie svietidiel, 

ale nimi aj komunikuje a interaktívne 

spolupracuje s okolím. Svetlá zobrazujú 

napríklad to, či F 015 jazdí v autonóm-

nom (modrá) alebo manuálnom (biela) 

jazdnom režime. Dynamický charakter 

dodáva sedanu jeho znížená predná 

časť, výrazne natiahnutá línia strechy, 

rovné čelné sklo a nízko umiestnená 

zadná časť. Stabilitu a účel vozidla zá-

roveň zvýrazňuje výnimočne veľký 

rázvor kolies (3 610 mm), ktorý v kom-

binácii s krátkymi prevismi zabezpe-

čuje maximálnu ponuku priestoru pre 

cestujúcich.

DIZAJNÉRSKY SKVOST
Výrazný rukopis dizajnérov sa odzr-

kadlil hneď v samotnom charaktere sa-

lónika. Nielen príjemná atmosféra, ale 

elegancia, ľahkosť a kvalita sú atribúty, 

ktorými je nasiaknutý každý milime-

ter interiéru. Zmyselne prechádzajú-

ce previsy a teplé, organické materiály 

ako orechové drevo s otvorenými pór-

mi s tvarovanou dyhou a mimoriadne 

mäkká koža napa v ľadovej bielej farbe 

vytvárajú kontrast s technicky a chlad-

ne pôsobiacimi kovovými a so sklený-

mi plochami v jasných líniách. 

VARIABILITA SEDENIA
Najvýraznejším prvkom interiéru je 

variabilný systém sedadiel so štyrmi 

otočnými čalúnenými kreslami, umož-

ňujúci usporiadanie sedadiel tvárou 

v tvár. Elektricky poháňané sedadlá sa 

pre pohodlné vystupovanie a nastupova-

nie otáčajú vždy o 30 stupňov smerom 

von hneď po otvorení dverí. V prípade 

manuálnej jazdy môže vodič aj spolu-

jazdec zamerať svoj pohľad a orientovať 

obsluhu dopredu, pričom sa im v tom-

to prípade vysunie volant automaticky 

z prístrojovej dosky. Kožené podušky 

čalúnených kresiel sú vsadené do zaob-

lenej škrupiny sedadla z lešteného hliní-

ka. Každú škrupinu sedadla možno otá-

čať aj manuálne a kontrastne ju lemuje 

pás s technikou diódových svetiel, ktorý 

svieti namodro. 

predstavujeme
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VÝMENA INFORMÁCIÍ
Nepretržitú výmenu informácií me-

dzi vozidlom, cestujúcimi a okolím 

zabezpečuje šesť displejov inštalova-

ných po celom obvode a harmonicky 

umiestnených v prístrojovej doske, ako 

aj v zadnej stene a v bočných stenách. 

Cestujúci môžu intuitívne a interaktív-

ne komunikovať so zosieťovaným vo-

zidlom gestami, funkciou sledovania 

očí a dotykom obrazoviek s vysokým 

rozlíšením. 

NOVÉ MATERIÁLY, 
NOVÉ SYSTÉMY

Použitím nových materiálov bola pre 

F 015 vyvinutá vysoko účinná štruktú-

ra „Smart Body Structure“ (SBS). Kom-

binácia plastu spevneného uhlíkovými 

vláknami, hliníka a vysoko pevnost-

nej ocele – prispôsobená  súčasným po-

žiadavkám – umožnila vytvoriť suro-

vú karosériu, ktorá je v porovnaní so 

súčasnými sériovými vozidlami ľahšia 

o 40 %! Podobne inovatívnym prvkom 

karosérie je aj novodobý systém „Sa-

loon Doors“ s dverami, ktoré sa otvá-

rajú smerom od seba. Predné a zad-

né portály možno aktivovať nezávisle 

od seba. Uhol otvárania ktorýchkoľ-

vek dverí v uhle 90° po oboch stranách 

vozidla umožňuje komfortný prístup 

k priestrannému interiéru. Stĺpik B 

v tomto prípade nebol vôbec potrebný. 

BEZPEČNOSŤ 
NADOVŠETKO

Ukážkovú bezpečnosť zabezpečuje aj 

vysoko stabilný systém spojenia s me-

chanickými prvkami zamykania, ktoré 

pevne spoja zatvorené predné a zadné 

dvere a navyše ich pevne pripevnia na 

rám strechy a bočné obloženie prahov. 

Výsledné spojenie dráhy zaťaženia 

umožňuje extrémne vysokú absorp-

ciu energie v prípade predného alebo 

bočného nárazu pri najmenších prieni-

koch do interiéru s cestujúcimi. Pasív-

nou bezpečnosťou sa vyznačujú aj sa-

motné dvere vozidla. V prípade nárazu 

sa v nich aktivujú horné hrany oblože-

nia dverí pod bočnými oknami. Táto 

štruktúra PRE-SAFE Structure, umož-

ňuje maximálnu bezpečnosť pri mini-

málnom konštrukčnom priestore: pri 

bočnom náraze sa tieto prvky karosé-

rie bleskovo „nafúknu“, podobne ako 

airbag, a dokážu tak maximálne absor-

bovať energiu nárazu. Bezpečnostným 

opatreniam sa nevyhla ani samotná ka-

roséria. Dizajnéri ju navrhli tak, aby  

integrovaný elektrický pohon s palivo-

vým článkom bol chránený pred nára-

zom. 
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Zjav
Ak hľadáte niečo spoľahlivejšie ako              Mercedes-Benz 

W123, máte veru problém. Pri správnej údržbe totiž najazdí 
milióny kilometrov a určite vás prežije. Držať ho pri živote je 

pritom príjemne lacný špás. Text: Václav Lipavský / Foto: Daimler AG

V 
prvej polovici sedemdesia-

tych rokov sa nad kvalitou 

áut v Štuttgarte nikto ne-

zamýšľal. Polemika okolo 

jej úrovne totiž neexistova-

la, buď boli mercedesy kvalitné, ako to len 

šlo, alebo sa vôbec nevyrábali. Samozrej-

me, nebolo to lacné – tým sa však vo fabri-

ke nezaoberali. Ponúkať auto, ktorým by si 

neboli na 100 percent istí, jednoducho ne-

prichádzalo do úvahy. Vedeli však, že sa to 

oplatí a ani tentoraz sa nemýlili, „stodvad-

saťtrojka“ sa totiž, napriek nevýraznému 

a, priznajme si, aj trochu nudnému vzhľa-

du, stala najpopulárnejším mercedesom 

v histórii. Chcel ju každý, stredná trieda aj 

bohatí klienti sa šli utĺcť, aby ju mohli vlast-

niť, zatiaľ čo robotníci si jej plagáty lepili 

na vráta garáží, z ktorých vykúkali ich vy-

blednuté volkswageny. Piano, ako ho všet-

ci familiárne volali, totiž malo to, čo iným 

chýbalo – skutočnú kvalitu. „To auto bolo 

jednoducho úžasné,“ začína svoje rozprá-

vanie o W 123 Vladimír Blažek, vedúci 

predaja jazdených a historických vozidiel 

spoločnosti Motor-Car Bratislava. A nie sú 

to len prázdne slová, sám ich totiž niekoľ-

ko vlastnil a jeden mimoriadne zachova-

lý exemplár opatruje dodnes. „Neviem, či 

fabrika vyrobila vôbec niečo trvanlivejšie. 

Tento mercedes neunavíte, ani keby ste 

chceli, dodnes ich je plná Afrika, čo je preň 

asi tá najlepšia vizitka,“ dodáva s úsmevom 

na tvári. 

POZNALI SME HO AJ 
V ČESKOSLOVENSKU

Piano bolo dobre známym mercede-

som aj vo vtedajšom Československu. 
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„U nás ho preslávili najmä veksláci, mä-

siari a pumpári, stodvadsaťtrojka si na-

koniec zahrala aj v známom fi lme Bony 

a klid,“ objasňuje zaujímavú kapito-

lu života tohto mercedesu v ČSSR Bla-

žek. Na rozdiel od Nemecka si ho u nás 

v tom čase, samozrejme, bežný človek 

nemohol dovoliť, cez Tuzex sa však pár 

kusov predalo aj v ČSSR. Práve na jed-

nom z nich nám Vladimír Blažek ne-

skôr ukazuje aj miesta, na ktoré si treba 

dať pri kúpe tohto typu pozor. „V Čes-

koslovensku boli v obľube najmä nafto-

vé verzie a manuálne prevodovky. Mer-

cedes s automatom tu v tom čase nikto 

nechcel, všetci sa báli jeho vyššej spotreby. 

Populárnymi boli najmä verzie 200 D 

s manuálnymi prevodovkami,“ dopĺňa 

pohotovo.

PRVORADÁ BEZPEČNOSŤ 
Sedany W 123 sa na trhu objavi-

li už v roku 1976, teda v roku, keď sa 

na nemeckom trhu povinne zavied-

li bezpečnostné pásy na predných se-

dadlách. To však nebol jediný bezpeč-

nostný prvok týchto štuttgartských 

„tankov“. Okrem deformačných zón 

a bezpečnostného stĺpika riadenia, čo 

boli v tom čase riešenia zaisťujúce Pia-

nu pozornosť všetkých médií, sa po 

jeho modernizácii v ponuke objavi-

lo napríklad aj príplatkové ABS. Pre za-

ujímavosť, v roku 1983 si zaň fabrika 

účtovala príplatok 2 800 DM. Pri zá-

kladnej cene 26 900 DM (sedan Mer-

cedes-Benz 200) to predstavovalo neu-

veriteľne vysokú sumu. To sa však už 

na trhu objavilo aj mimoriadne atrak-

tívne kupé C 123 (v predaji od roku 

1977) a kombi verzia S 123. Tá sa za-

čala predávať na jar 1978 a s prepĺňa-

ným naftovým päťvalcom 300 TD šlo 

o neuveriteľne prestížnu a výkonnú zá-

ležitosť. Dnes sú jeho výkony úsmevné, 

no v roku 1978 bolo toto kombi s auto-

matickou prevodovkou, max. rýchlos-

ťou 144 km/h a so zrýchlením z 0 na 

100 km/h za 21 s voľbou skutočne ná-

ročných zákazníkov. Automobilka 

však myslela aj na ekonomicky zame-

raných klientov a od jesene 1982 ponú-

kala základný benzínový typ 200 dopl-

nený o pohon na LPG. Aj s 27-litrovou 

„plynovou“ nádržou v kufri si zaň však 

v Štuttgarte pýtali ďalších 3 000 DM 

k základnej cene auta. 

JAZDIA DODNES
Extrémna odolnosť a z nej vyplýva-

júca vysoká životnosť sa zaslúžili o to, 

že mnoho exemplárov modelu 123 je 

dodnes normálne v prevádzke. Nie 

v úlohe veterána s maximálnou opate-

rou, ale ako predmet denného užíva-

nia. „Sú to nezmary. Ak sa vám ho raz 

podarí naštartovať, nič ho nezastaví. 

Žasli by ste, v akom zúboženom stave je 

toto auto ešte schopné jazdy. To, čo do-

káže W 123, nezvládne nič iné na sve-

te,“ dopĺňa s lišiackym výrazom v tvári 

Vladimír Blažek. Za desať rokov výro-

by (1975  – 1985) sa z modelov W 123, 

C 123 a S 123 vyrobilo takmer 2,7 mil. 

kusov, z toho viac než milión putova-

lo ako nových ofi ciálne na export. Kom-

bi verzií sa pritom vyrobilo len nece-

lých 200 000 kusov, ak však zháňate 

najvzácnejšiu karosársku verziu, musí-

te siahnuť po kupé, ktorých vzniklo len 

99 884 exemplárov. 
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Bezpečnosť pri náraze bola pri vývoji Piana kľúčová.

Kombi verzií sa vyrobilo málo, ich cena porastie 
rýchlejšie ako pri sedanoch.

Najvzácnejším z celého modelového radu je kupé C 123. Obľúbené boli aj v USA.
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POZOR NA KORÓZIU

Jediným vážnejším problémom W 123 bola korózia. Aj tá 

sa však objavovala skôr pri unavených kusoch so zanedbanou 

starostlivosťou. „Korózia napadla ako prvé väčšinou blat-

níky,“ hovorí Blažek a prstom ukazuje na zadný lem svoj-

ho auta. „Tu je to ešte v poriadku, na väčšine exemplárov 

sú však už zhnité. Opraviť to však nie je nijako zložité,“ 

dodáva. Hoci bola protikorózna ochrana auta na slušnej 

úrovni, aj najmladšie kusy dnes majú 30 rokov. Exemplár 

bez hrdze je tak čoraz vzácnejším úkazom.

ELEKTRIKA? BEZ PROBLÉMOV
„Tieto autá boli vyrobené, aby slúžili, a to aj v plnej 

miere dokazujú. Ani po rokoch sa na nich skoro nič ne-

sype. Elektrika? Zabudnite, na W 123 skoro žiadna nie 

je a nemá sa tu čo pokaziť,“ pokračuje Vladimír Bla-

žek a našu pozornosť upriamuje na jednoduchú poistko-

vú skrinku pod motorovou kapotou. Výdržou prekonáva 

W 123 dokonca aj svojho nástupcu W 124, ktorý dodnes 

platí za jedno z najodolnejších áut na trhu.

  

CIEN ZA SERVIS SA NEBOJTE
Takmer tri milióny vyrobených kusov je dosť na to, 

aby sa stalo Piano zaujímavým aj pre výrobcov náhrad-

ných dielcov. Zohnať naň akýkoľvek diel preto nie je ani 

dnes problémom, ceny sú pritom veľmi prijateľné. Platí 

to dokonca aj pre značkové dielce, ktoré sú kvalitou nie-

kde inde ako lacná druhovýroba neznámeho pôvodu. „Sta-

čí zájsť do Rakúska a zoženiete tam dokonca aj dobové rá-

diá, aké len chcete,“ potvrdzuje dostupnosť špecifi ckých 

náhradných dielcov aj Blažek.

ZA 500 EUR JAZDÍTE
Najlacnejšie exempláre W 123 nie je problém zohnať 

už za 500 eur, skutočne náročným zberateľom potom sta-

čí 10 000 eur, to sú však už exempláre v stave nového auta. 

„Za 5 000 eur máte auto, ktorým môžete s trochou preháňa-

nia najazdiť ďalších milión kilometrov,“ prekvapuje oslove-

ný odborník. Jeho slová nám rýchlo potvrdzujú aj webové 

portály orientujúce sa na jazdené autá. Pozor si treba dávať 

len na podvodníkov, ktorí odolnosť týchto áut často zneuží-

vajú a predávajú ich so stočenými kilometrami.

DÔLEŽITÝ JE STAV MOTORA
Pri zmienke o odporúčaných motoroch sa Vladimír Bla-

žek opäť rýchlo rozhovorí: „Vysokého kilometrového ná-

jazdu sa nebojte, dôležitý je skutočný stav motora. Na dru-

hu motora v tomto prípade nezáleží, podarili sa všetky. 

Len aby nedymil a nežral olej, od takého ruky preč.“ Vy-

slovene zlý motor Piano nemalo, zvoliť si tak môžete aký-

koľvek z ponuky. „Asi najžiadanejšie sú dnes päťvalce 

300 D a 300 TD. Pri správnej údržbe to boli nezničiteľ-

né motory a keď sa niečo aj objavilo, šlo skôr len o nejaké 

zostarnuté tesnenie. Často takto napríklad slzilo stvrdnu-

té tesnenie pod olejovým fi ltrom. Občas tiekli prepado-

vé hadičky, ale ani to nie je nič, čo sa nedá rýchlo a lacno 

odstrániť,“ uzatvára zaujímavé rozprávanie o Mercedese 

W 123 Vladimír Blažek. 

predstavujeme

Karosérie začínajú „kvitnúť“ od lemov blatníkov. 
Oprava je, našťastie, jednoduchá a lacná.

Mechanická odolnosť podvozka tohto mercede-
su bola lepšia ako pri novšom modeli W 124.

Palubné dosky časom praskali, najčastejšie 
medzi okrúhlymi výduchmi ventilácie.

Motorom chýbala elektronika, ich spoľahlivosť sa tak odvíjala skôr 
od pravidelnej údržby. Dokázali najazdiť milióny kilometrov.

Ozdobné lišty prvých kusov časom povolia, stačí ich však 
prilepiť, a je po probléme.
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spektrum

„Sú to čistí, skromní, pracovití a veriaci 

ľudia, žijúci v drsných prírodných pod-

mienkach Oravy. Vychovávajú sedem 

detí. Najmenšia Bernadetka má len šty-

ri roky,“ takto vo svojej výzve pomôcť 

Tomčíkovcom opísali Jolana a Marek 

Fogašovci rodinu, ktorá pri požiari pri-

šla o strechu nad hlavou. Volanie o po-

moc známej opernej divy a jej manžela 

nezostalo bez odozvy. Manželia Gla-

tzovci, Krölovci a ďalší, najmä priazniv-

ci Hviezd ciest i parkúrov, sa stretli na 

dobročinnom podujatí. V príjemnom 

prostredí kaviarne Le Bar v bratislav-

skom obchodnom centre Eurovea vy-

zbierali – a na pomoc rodine Tomčíkov-

cov odoslali – vyše troch tisíc eur. Na 

snímke: Na stretnutí prispeli aj džezmen 

Peter Lipa a šéfka Fashion TV Gabriela 

Drobová.  Text a foto: Peter Kresánek  

„Myslím si, že vozidlá s hviezdou v zna-

ku dosiahli pekné výsledky nielen celosve-

tovo, ale aj na Slovensku. Ak zohľadníme 

reexporty, potom tu ako jediné spomedzi 

prémiových vozidiel zaznamenali medzi-

ročný rast. Ten bol navyše znovu dvojcifer-

ný. Predstavoval zvýšenie o 14,3 percenta.“ 

V príjemnej atmosfére prvého tohtoroč-

ného stretnutia so zástupkyňami a zástup-

cami médií to okrem iného uviedol gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Ing. Andrej Glatz. Zároveň sa tou-

to cestou poďakoval médiám za doteraj-

šiu priazeň a profesionálnu prácu pri zve-

rejňovaní informácií týkajúcich sa nielen 

pôsobenia spoločnosti Daimler, ale aj jej 

značiek, zastupovaných v SR spoločnos-

ťou Mercedes-Benz Slovakia, i skupiny ob-

chodno-servisných centier Motor-Car Bra-

tislava. Text a foto: Peter Kresánek  

Zväz polygrafi ckého priemyslu udelil najnovšie 

ocenenie „Zlatá pečať“ spoločnosti Slovenská 

Grafi a. Opäť za časopis Hviezdy ciest. Nezávis-

lá odborná porota pritom vyzdvihla jeho exce-

lentnú kvalitu. Text a foto: Peter Kresánek  

Zlatá pečať 2014 Stretnutie 
s médiami

Poskytli pomoc

1/2HVIEZH /2015 /2VIEZDY CIEST   01HV Y CIEST   

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 benefi ty. 
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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Najmenšia limuzína dostala väčší kufor, viac výkonu, pohon všetkých 
štyroch kolies a šialene atraktívne krivky... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

predstavujeme
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Happyend
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O
päť dôkaz, že Meredes-

-Benz svojich zákazní-

kov miluje. Trieda CLS 

Shooting Brake opäť 

roztrhala knihu konven-

cií a CLA Shooting Brake to nádherné 

kombi ponúka aj tým, ktorí si Merce-

des-Benz kupujú po prvý raz. A hneď 

im ponúkne praktický formát v nád-

hernom imidžovom balení, ktorého es-

tetika je možno aj vydarenejšia než 

v prípade limuzíny. Pritom bezrámové 

dvere vám ostanú, rovnako ako aj nád-

herná predná časť či bočné prelisy na 

dverách. Estetické spracovanie je na fo-

tografi ách vynikajúce, naživo bude ešte 

krajšie. O tom nepochybujem.

MOTORISTICKÁ NUMEROLÓGIA
Ostro klesajúca zadná časť zvádza 

k mylnej predstave o menšom batoži-

novom priestore. Jednoducho, ak ti-

pujete, že obeťou estetiky sa stal vyu-

žiteľný objem, mýlite sa. V základnom 

nastavení vás čaká nie menej ako 

495 litrov využiteľného priestoru. 

V prípade, že operadlá zadných seda-

diel vyklopíte do kolmej polohy, do-

stanete až 595 litrov a po ich sklope-

ní narastá celkový prepravný objem na 

1 354 litrov, čo je viac ako dosť, a to aj 

v prípade, že ste sa rozišli s priateľkou, 

u ktorej ste bývali. Dovolím si tvrdiť, 

že v histórii automobilizmu nenájdete 

také krásne kombi, akým je CLA Sho-

oting Brake. Prepáčte, mýlil som sa. 

Áno, až po CLS Shooting Brake.

Interiér je už notoricky známy, ne-

treba ho predstavovať. Ctí si tradície, 

systém Command slúži ako brána do 

internetu, bez ktorého si dnešní mla-

dí už život nevedia predstaviť. Vďaka 
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aplikáciám je súčasťou interiéru aj po-

sledný status vášho kamoša či pred-

poveď počasia, alebo mapy Google. 

Zoznam bezpečnostných prvkov sia-

ha od sériového predkolízneho systé-

mu COLLISION PREVENTION AS-

SIST, ktorý si môžete doplniť vyššou 

úrovňou, ktorá je označená ako PLUS. 

Tá dokáže v prípade hroziacej kolízie 

s pred vami idúcim autom aj autonóm-

ne brzdiť a výrazne znížiť následky ko-

lízie. Zároveň upozorňuje aj na chod-

cov a cyklistov, ktorí vám skrížia cestu. 

Prirátajte k tomu aj sériovo montovaný 

ATTENTION ASSIST, ktorý sleduje 

vašu bdelosť a v prípade nutnosti vám 

odporúča aj prestávku a máte k dispo-

zícii kombináciu bezproblémového jaz-

denia bez stresu.

Pod kapotou vás čaká identická po-

nuka motorov aj druhu pohonu. To 

znamená, že si objednáte buď s poho-

nom predných kolies, prípadne využi-

jete benefi t pohonu všetkých štyroch 

kolies 4MATIC, ktorý v kombinácii 

s talentom na prepravu lyží či snoub-

ordov dáva skutočný význam.

ORANGE ART
V Stuttgarte pripravili aj bonbónik na 

úvod predaja v podobe verzie Orange 

Art, ktorá kombinuje dnes mimoriadne 

módnu sivú farbu karosérie s oranžový-

mi akcentmi na diskoch kolies, lištách 

nárazníkov a aj vo svetlometoch. Rov-

naké farebné kombinácie na vás čaka-

jú aj v interiéri, použitie športových se-

dadiel je samozrejmosťou a dokonca aj 

bezpečnostný pás má oranžové lemo-
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vanie. Páči sa vám? Tak si ho rýchlo 

objednajte, lebo ponuka verzie Orange 

Art je limitovaná.

V SIENI SLÁVY
Derivát AMG – tento sen každého 

chlapa a chlapca – uvedie každý Mer-

cedes-Benz do siene slávy. Prirodze-

ne, Affalterbach otvoril kapotu verzie 

CLA Shooting Brake, aby zistil, že to, 

čo mu chýba, je poriadny motor. O slo-

vo sa prihlásila verzia CLA 45 AMG 

Shooting Brake, čo znamená, že rodi-

na je pokope. Päťdverový hatchback, 

štvordverové kupé a napokon aj nádher-

né kombi s bezrámovými oknami sú tri 

vstupenky do sveta vysokrýchlostných 

dobrodružstiev s množstvom adrena-

línu, streľby do výfukov a perfektnej 

stopy alebo driftov na okruhu. Jed-

noducho aj najmenšie AMG ponúka 

kompletný zoznam jazdných zážitkov, 

pričom súčasťou balíka je aj možnosť 

používať ho každý deň bez problémov 

na cesty do roboty, za priateľmi alebo 

na spomínaný okruh.

Druhý odsek je ódou na najvýkon-

nejší štvorvalec. Poznáte ho, takže sta-

čí aj rekapitulácia technických údajov. 

Maximálny výkon dvojlitrového turbo-

motora 265 kW/360 koní katapultuje 

za asistencie maximálneho krútiaceho 

momentu 450 newton metrov a sedem-

stupňovej dvojspojkovej prevodovky 

AMG SPEEDSHIFT toto nádherné 

kombi-kupé za 4,7 sekundy na stokilo-

metrovú rýchlosť. Maximálka je, samo-

zrejme, limitovaná na 250 km/h. Im-

pozantné dáta pre kompaktnú triedu, 

samozrejmosť pre verziu AMG. Jed-

noducho CLA 45 AMG je technickou 

ukážkou účinnosti turbodúchadla aj 

V Stuttgarte pripravili aj bonbónik 
na úvod predaja v podobe verzie 
Orange Art, ktorá kombinuje dnes 
mimoriadne módnu sivú farbu 
karosérie s oranžovými akcentmi 
na diskoch kolies, lištách nárazníkov 
a aj vo svetlometoch. 
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umu konštruktérov. A nemýlite sa, na 

pliešku motora nájdete meno technika, 

ktorý váš motor skladal. Filozofi a „je-

den muž, jeden motor“ sa totiž dodržia-

va aj v prípade najmenšieho modelu.

Prirodzene, extrémna porcia maxi-

málneho výkonu smeruje na všetky šty-

ri kolesá, systém 4MATIC je plne va-

riabilný. Za normálnych okolností sa 

v režime pohonu predných kolies šet-

rí spotreba, len čo vodič zatúži po dyna-

mike pohon všetkých štyroch kolies sa 

automaticky prestaví do režimu 50 : 50. 

Ak si aktivujete športový režim radenia, 

4MATIC nastaví toto rozdelenie auto-

maticky a aj v prípade manuálneho re-

žimu je prioritou systému 4MATIC 

maximálna trakcia. V spolupráci so sta-

bilizačným systémom si nadelíte množ-

stvo radosti od zapnutého systému cez 

medzistupeň SPORT Handling mode 

až po ESP OFF, ktoré je určené na zá-

bavu mimo ideálnej stopy. 

ČERVENÁ DRÁŽDI
Je to farba, ktorá k motoršportu patrí. 

Červené akcenty, vynikajúce športové se-

dadlá s dávkou komfortu, na ktorý Mer-

cedes-Benz nikdy nezabúda, dopĺňa malá 

prevodová páka s perforovaným logom 

výrobcu z Affalterbachu. Je to jednodu-

cho najkrajšie prostredie v rámci triedy 

kompaktných kombi. A treba dodať, že aj 

štýlových, hoci, ak mám byť úprimný, ta-

predstavujeme
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Vďaka aplikáciám 
je súčasťou 
interiéru aj 
posledný status 
vášho kamoša 
či predpoveď 
počasia, alebo 
mapy Google
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kéto množstvo štýlových prvkov neponú-

ka žiaden z konkurentov. CLA 45 AMG 

Shooting Brake je stelesnením prvého 

stupienka automobilovej nirvány, ktoré 

vyjadrujú tri písmená: AMG.  
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  CLA 180 SHOOTING BRAKE
R4, 1 595 cm3, 90 kW/122 k, 200 Nm, 

6-stupňová mechanická

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

Emisie CO
2 133 - 125 g/km

Cena zákl. modelu  28 699 eur s DPH

Finančný lízing *: 
Akontácia  5 740 eur s DPH

Mesačná splátka 473 eur s DPH

Posledná navýšená splátka 5 740 eur s DPH
* akontácia 20 %, lehota splácania 47 mesiacov, posledná navýše-

ná splátka 20 %, 4. rok poistenia sa dopláca

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 

24-hodinová pohotovostná služba, značkové 

fi nancovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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K
uchyňa je miestom pre 

život. Investícia, ktorá sa 

vám vráti každé ráno pri 

pití prvej kávy, každý ve-

čer pri dobrej večeri. Ne-

mecké kuchyne značky Poggenpohl sú 

šité na mieru náročného zákazníka. Pr-

votriedny dizajn sa spája s kvalitnými 

materiálmi, praktické riešenia s tren-

dovými vychytávkami. 

Ak si želáte mať vo svojom dome či 

byte skvost, ktorého hodnota sa me-

ria modernou nadčasovosťou, inves-

tujte do kuchýň Poggenpohl. Viac ako 

120-ročná tradícia jednej z najzná-

mejších kuchynských značiek na sve-

te je pretavená do každej jednej série 

v špičkovej vizuálnej a technickej kvali-

te. Presvedčte sa na vlastné oči. Dosta-

nú vás prepracované detaily, dostatok 

úložného priestoru, intuitívne riešenia 

a hlavne dizajn, z ktorého nebudete ve-

dieť spustiť oči. 

OCEŇOVANÁ ODBORNÍKMI
Máte občas pocit, že topmoderný di-

zajn ovplyvní funkčnosť do nie úplne 

osožnej miery? V prípade línie P'7350 

môžete byť v pohode. Získala dve oce-

nenia „Interior Innovation Award 

2015“ a „Good Design Award 2014“, 

ktoré svedčia nielen o prvotriednom vi-

zuáli, ale aj o prepracovanosti inovácií 

do podoby funkčného dizajnu. Tieto 

ceny získavajú nielen dokonale estetic-

ky zvládnuté produkty, ale aj tie, kto-

ré spĺňajú prísne nároky na kvalitu ma-

teriálov a funkčnosť. Získať tieto ceny 

spomedzi tisícok prihlásených, to je 

dôkaz prvotriednosti značky Poggen-

pohl v kuchynskom svete. 

Zaujal vás tento dizajnérsky skvost? 

Kuchyne značky Poggenpohl si mô-

žete pozrieť na vlastné oči v showroo-

me na Bajkalskej ulici 22 v Bratisla-

ve. Okrem tejto značky tam nájdete 

špičkové spotrebiče Gaggenau, Miele 

či Gutmann a showroom interiétové-

ho nábytku Calligaris. Využite aj služ-

by profesionálnych dizajnérov, ktorí sú 

vám stále k dispozícii. Tento rok sa na-

vyše chystá exkluzívne rozšírenie sorti-

mentu. Viac sa dozviete už v nasledujú-

com čísle magazínu. 

štýl
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Dizajn nie je len o estetickom dojme. Dizajn je sila, dizajn je funkčnosť. 
V kuchyniach to platí stonásobne. Pozrite sa, ako to vyzerá, keď za dizajnom 
stoja prvotriedni odborníci. Text a foto: DOMOSS EXCLUSIVE – Luxusné kuchyne a interiéry

dizajnu
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Sedemdesiat   
Presne toľko modelov si môžete dopriať s pohonom všetkých štyroch 

kolies, ktorý sa už tradične označuje ako 4MATIC. Mercedes-Benz nijako 
nešetril, silu na  „všetkých štyroch“ si môžu dopriať od Triedy A až po 

supervýkonné AMG... Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG

P
ohon všetkých štyroch ko-

lies sa síce v našich kon-

činách nedostáva k slovu 

často, no ak ho potrebuje-

te, je na nezaplatenie. Bez 

ohľadu na veľkosť auta je tento druh 

pohonu žiadaný. V zásade ho mož-

no považovať za prostriedok aktívnej 

bezpečnosti, najmä v prípade menších 

skúseností s jazdou na zasnežených 

cestách. A Mercedes-Benz tento prvok 

aktívnej bezpečnosti 

poskytuje už od trie-

dy A až po luxusnú 

triedu V.

TRIEDA A, B, 
CLA, GLA

Sú to automobily s platformou, kto-

rá v základnom nastavení využíva po-

hon predných kolies. Prídavný pohon 

zadnej nápravy zabezpečuje kompak- 
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tná jednotka označená ako Power Take 

Off Unit. Prevod na kardanový hriadeľ 

je integrovaný do prevodovky, zadný di-

ferenciál má integrovanú viaclamelo-

vú spojku ovládanú elektrohydraulicky. 

Táto konštrukcia šetrí hmotnosť, v po-

rovnaní s konkurenciou váži o 25 per-

cent menej. Lamelová spojka plní funk-

ciu medzinápravového diferenciálu, jej 

ovládanie má na starosti elektronika.

Riadiaca elektronika je nastavená na 

kombináciu výhod aktívneho pohonu 

všetkých kolies pri zachovaní ekonomi-

ky prevádzky. Inými slovami, už v prípa-

de zaznamenania nebadateľného rozdie-

lu otáčok predného a zadného kolesa sa 

pripája pohon zadných kolies na druhej 

strane, ak to nie je nutné, pohon je roz-

pojený a auto využíva výhody pohonu 

predných kolies. Systém rozdeľuje krú-

tiaci moment v rozmedzí 100 : 0 až po 

50 : 50. Pri športovej jazde je pohon na-

stavený tak, aby pri rýchlej jazde a prí-

padnom šmyku stabilizoval auto, ak 

„sily“ pohonu nestačia, pripojí sa stabili-

začný ESP a trakčný systém 4ETS.

Trieda GLA ponúka aj režim pre 

jazdu v teréne. V danom prípade sa vy-

užívajú snímače stabilizačného systé-

mu pre dosiahnutie maximálnej trak-

cie na nespevnenom povrchu. Pri 

zjazde z kopca pomáha systém DSR 

udržiavať stabilnú rýchlosť v rozmedzí 

5 až 18 km/h, vodič ju môže upravovať 

prostredníctvom páčky tempomatu. 

BONUS V MALEJ TRIEDE
AMG pre triedy A 45 AMG 4MA-

TIC, GLA 45 AMG 4MATIC, CLA 45 

AMG 4MATIC a CLA45 AMG 4MA-

TIC SB znamená extrémne zážitky 

v sprievode extrémnych rýchlostí, a to 

nielen na rovinkách, ale aj v zákrutách. 

A to znamená jediné: odlišnú kalibráciu 

systému 4MATIC, ktorá zapája zadnú 

nápravu častejšie do hry. V extrémnych 

prípadoch prenesie sto percent výkonu 

krátkodobo aj na zadnú nápravu. Okrem 

toho, ak máte chuť na drifting, stabilizač-

ný systém vám ho s radosťou umožní. 

Ak si ešte netrúfate, môžete si užiť aj pod 

dozorom režimu SPORT Handling, prí-

padne dať sa kontrolovať v prípade akti-

vovaného stabilizačného systému.

TRIEDY C, E A S
Na rozdiel od tých menších využíva-

jú spomínané triedy stály pohon všet-

kých štyroch kolies, takže v každom 
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momente sú všetky štyri kolesá v zábe-

re. Aj v prípade limuzín či kombi kon-

štruktéri minimalizovali hmotnosť pri 

súčasnej optimalizácii a maximalizácii 

účinnosti pohonu 4MATIC. Základ-

né nastavenie pomeru medzi prednou 

a zadnou nápravou je 45 : 55 v pro-

spech zadnej nápravy, v prípade po-

treby sa dvojkotúčová lamelová tre-

cia spojka stará o aktívne rozdelenie 

krútiaceho momentu medzi nápra-

vy. Predpätie oboch lamiel krútiacim 

momentom 50 Nm zabezpečuje veľ-

mi rýchle reakcie v prípade preklzu ko-

lies jednej z náprav. Samozrejme, nad 

rýchlosťou reakcie bdie elektronika, 

ktorá získava údaje zo snímačov sta-

bilizačného systému ESP a trakčného 

systému 4ETS. Konštrukčnou zaujíma-

vosťou je aj prevod na prednú nápra-

vu, ktorý je opäť integrovaný do tela 

prevodovky, čo ušetrilo priestor a ne-

vynútilo si rozšírenie stredového tune-

la v oblasti pre spolujazdca.

BONUS E 63 AMG 4MATIC 
A CLS 63 AMG 4MATIC
A S 63 AMG 4MATIC

Ak máte chuť na extrémnu porciu vý-

konu v sprievode pohonu všetkých šty-

roch kolies, namiesto klasického po-

honu zadných kolies máte možnosť 

obohatiť najsilnejšie AMG modely skrat-

kou 4MATIC. V danom prípade je po-

mer medzi prednou a zadnou nápravou 

pevne stanovený ma 33 : 67 v prospech 

zadnej nápravy, pre zachovanie typic-

kých pretáčavých jazdných vlastností 

verzií AMG. Prevod na prednú nápravu 

je integrovaný do dvojspojkovej automa-

tickej prevodovky AMG SPEEDSHIFT 

MCT a toto riešenie si vyžiadalo iba se-

demdesiat kilogramov navyše, čo pozi-

tívne ovplyvnilo aj priemernú spotrebu 

– hoci v prípade modelov AMG pôsobí 

táto informácia skôr úsmevne. 

TRIEDA V
Nováčikom v ponuke modelov s po-

honom všetkých štyroch kolies je Trie-

da V. Pohon všetkých štyroch je v jej 

prípade identický ako v prípade Trie-

dy E, čiže základné nastavenie rozde-

ľuje krútiaci moment v pomere 45 : 55. 

O aktívne rozdeľovanie krútiaceho mo-

mentu sa stará dvojkotúčová spojka 

s predpätím 50 Nm. Prirodzene priesto-

rovo úsporné riešenie znamená, že 

v porovnaní s konvenčným pohonom 

nenarástla výška a zostalo zachované 

ťažisko. Potrebujete viac poháňaných 

náprav? Nech sa páči, Mercedes-Benz 

G63 AMG 6 x 6 je vám k dispozícii. 

Čo sa kreativity a plnenia želaní zákaz-

níkov týka, v prípade Mercedesu-Benz 

sa príbeh nikdy nekončí... 
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Sú dlhoročnými špičkovými 
stálicami slovenskej 

rýchlostnej kanoistiky. 
Z posledných majstrovstiev 

sveta priniesli dve zlaté 
medaily a momentálne 

podriaďujú všetko blížiacej sa 
olympiáde v Riu de Janeiro. 

Namiesto hviezdnych 
manierov majú radšej autá so 

striebornou hviezdou 
v znaku. Komárňania – 

Erik Vlček a Juraj Tarr... 
Text: Peter Škorňa / Foto: Miroslav Nôta, Peter Likér

Komárňanská 

K2 

Tréner kanoistov Peter Likér, 
konateľ Motor – Car Nové Zámky Robert Zauko, 
Erik Vlček a Juraj Tarr.
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K
toré športové vrcho-
ly plánujete absolvo-
vať tento – predolympij-
ský rok?

Erik Vlček: Majstrov-

stvá sveta. Na nich sa potrebujeme 

umiestniť do šiesteho miesta, aby sme si 

tak bez problémov zabezpečili účasť na 

olympiáde. 

Účasť nemáte istú aj napriek tomu, že 
ste momentálnymi majstrami sveta? 

Erik Vlček: Nie. Tomu sme podria-

dili aj naše sústredenie v novom trénin-

govom centre v Abú Zabí v Spojených 

arabských emirátoch. Chceli sme, aby 

bolo čo najkvalit- nejšie a aby 

sme už po maj- strovstvách 

mohli spokojne pláno-

vať a pripravovať našu účasť 

na Olympijských hrách v Riu 

de Janeiro.

Juraj Tarr: Pri- bližne dva 

mesiace pred majstrovstvami sa v azer-

bajdžanskom Baku uskutočnia prvé Eu-

rópske hry. Na nich by sme sa mali tiež 

zúčastniť. 

V minulosti ste obaja spolu jazdili 
aj K 4. Plánujete ju jazdiť aj v súčas-
nosti?

Erik Vlček: Nie. Po zisku zlatých me-

dailí z majstrovstiev sveta v K 2 na ti-

sícke a aj päťstovke sme sa rozhodli 

netrieštiť svoje sily. Sústreďujeme sa ma-

ximálne už len na K 2. Dôvodom je aj 

fakt, že špička v kanoistike sa v súčasnos-

ti nielen rozšírila, ale aj vyrovnala. Kým 

v minulosti boli našimi najväčšími súper-

mi predovšetkým Maďari či Nemci, dnes 

sú to aj Austrálčania, Srbi či Bielorusi.

Čo musí človek obetovať, aby sa stal 
– podobne ako vy – deväťnásobným 
majstrom sveta? 

Erik Vlček: V prvom rade musí mať 

predpoklady a talent. Nemyslím len ta-

lent na konkrétny šport, ale aj talent 

zvládať psychickú záťaž. Kanoistika je 

náročný, pomerne monotónny šport, pri 

ktorom je nutné na sebe denno-denne 

tvrdo pracovať. Byť najlepší v kajaku – 

na to nestačí len talent, na to treba mať 

pevnú vôľu, húževnatosť a schopnosť 

obetovať svoj voľný čas tvrdej drine, ve-

dúcej k snom a cieľom. Tieto predpokla-

dy často prevyšujú v konečnom dôsledku 

samotný talent. Poznám mnohých výbor-

ných kajakárov, ktorým nechýbal talent, 

disponovali fyzickými predpokladmi, 

mali aj cit pre vodu, ale neboli dostatoč-

ne húževnatí. Chýbal im ,,talent“ pre 

tvrdú prácu, pre odriekanie. 

Skončili, lebo ich zradila psy-

chika...

Juraj Tarr: Presne to – po-

kiaľ chcete byť úspešný, mu-

síte byť trpezlivý aj vo chvíli, 

keď sa dostaví prvý neúspech. 
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Ten vás nesmie zlomiť, ale, naopak,  mo-

tivovať ešte viac. 

Erik Vlček: Veľmi dôležitou vecou 

sú aj ľudia okolo vás – tréneri, kamaráti. 

Lebo pokiaľ máte dobrého trénera, ktoré-

mu na vás naozaj záleží, a kamarátov, kto-

rí vás neťahajú dole – mimo športu –, tak 

už to samotné je predpokladom toho, že 

by ste raz mohli byť úspešný.

Juraj, vy ste navyše dokázali zís-
kať okrem olympijského striebra 
a dvojnásobného titulu majstra sve-
ta ešte cennejšie víťazstvo – nad svo-
jím zdravotným problémom v minu-
losti... 

Juraj Tarr: V prvom rade som svo-

ju chorobu dokázal poraziť aj silou svo-

jej vôle. Nevzdal som sa svojich plánov 

a snov. Práve naopak. ,,Pobil“ som sa 

s rakovinou štítnej žľazy, a keďže som 

bol mladý, nezamýšľal som sa nad tým, 

čo by sa stalo, keby... Práve tu som si do-

kázal, že keď mám cieľ a pevnú vôľu, do-

kážem k jeho zdolaniu obetovať všetko 

svoje ja. Sústredene a poctivo. S poko-

rou k životu. O tom, že to vyšlo, sved-

čia napokon nielen osobné, ale aj športo-

vé úspechy.

Ste väčšinou stále spolu – na trénin-
goch, pretekoch či sústredeniach. 
Netrpíte ponorkovou chorobou?

Erik Vlček: Nie. Každý z nás sa po 

svojom vždy nejako odreaguje, čím eli-

minujeme príležitosti, pri ktorých by 

sme si liezli na nervy... 

V tenise sú napr. zmiešané družstvá 
alebo zmiešaná štvorhra. Rozmýšľa-
li ste niekedy nad tým, či by aj vo va-
šom športe neboli lepšie aj zmieša-
né posádky? 

Juraj Tarr: Určite by som si to vedel 

predstaviť. Máme dve veľmi schopné ka-

jakárky a myslím si, že s nimi by sme sa 

vo svete nestratili... 

Vo svojom obore ste hviezdami. Má-
vate aj hviezdne maniere? 

Erik Vlček: Nie. Aj napriek dosiahnu-

tým výsledkom stojíme s nohami pevne 

na zemi. A tak to bude aj v budúcnosti.

V súčasnosti používate na dopravu 
– Mercedes-Benz Triedy V. Do akej 
miery ste s ním spokojní?

Erik Vlček: Nebudem klamať a ani 

zveličovať, keď poviem, že mi pripadá, 

ako keby bolo toto vozidlo urobené na 

mieru pre nás. Je ideálne. Často potre-

bujeme mať veľký vnútorný priestor na 

transport vecí a pri „véčku“ – na rozdiel 

od vozidiel, ktoré sme mali predtým – 

nemusíme rozmýšľať, kam ich všetky po-

mestíme. Nedávno sme doň zmestili ešte 

aj bicykle. Dnes už viem, prečo nás naň 

nahovoril náš priateľ a tiež bývalý kaja-

kár a dnes konateľ novozámockého Mo-

tor-Car-u Robo Zauko. Vlastne, od neho 

máme nielen nové „véčko“, ale uňho ku-

pujeme aj iné vozidlá značky Mercedes-

-Benz. A, samozrejme, tam chodievame 

aj na servis, keďže sme maximálne spo-

kojní so službami a s prístupom.

Juraj Tarr: A nielen to – na strechu 

dokážeme pohodlne uložiť aj štyri či päť 

kajakov. Okrem veľkorysého vnútorné-

ho priestoru je aj mimoriadne komfort-

né a tiež veľmi bezpečné. Používame ho 

zatiaľ u nás v Komárne a v rámci Sloven-

ska, ale plánujeme ho vyťažiť aj na ces-

tách mimo našej krajiny, napr. počas pre-

tekov a sústredení v okolitých krajinách.

Erik Vlček: Nemusíme sa baviť o tom, 

aká je Mercedes-Benz značka vozidla. Je 

to legenda. Ja som svojej manželke pred 

dvoma rokmi kúpil „áčko“. Nakoniec, 

manželku by som do vozidla, ktoré by 

nebolo pekné, spoľahlivé a najmä bez-

pečné, nikdy neusadil (úsmev). Ľahko sa 

jej s ním parkuje, zmestí doň všetko, čo 

len potrebuje, takže je s ním maximál-

ne spokojná. Viete, keď ste mladý, tak je 

vášmu naturelu bližšia športovejšia jazda 

a aj autá, ale len čo máte rodinu, tak sú 

prioritnými také hodnoty, akými sú bez-

pečnosť, komfort a spoľahlivosť. A tiež 

spotreba. Jednoducho vozidlo, ktoré poj-

me celú vašu rodinu aj s patričným ná-

kladom kufrov a pod. V tomto ohľade 

je Trieda V, ktorú momentálne máme, 

priam ideálnym vozidlom.

Juraj Tarr: Ja jazdím už štyri roky na 

Triede E 300, na ktorej mi imponujú 

nielen asistenčné systémy, ale najmä po-

hodlie a komfort, ktoré ponúka... 

rozhovor

Prečo je na Slovensku vodný slalom populárnejší a známejší než kanoistika a ďalšie zaujímavé informácie, 
sa môžete dočítať  v neskrátenej verzii rozhovoru na www.eSTAR.sk
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Z
 tohto dôvodu od 

prvého tohtoročné-

ho čísla printového 

vydania magazínu 

HVIEZDY CIEST 

prinášame aj jeho úplne novú 

elektronickú verziu. 

V ČOM SPOČÍVA?
Elektronická multimediálna 

forma má oproti printovému vy-

daniu atypickejšie zalomený ob-

sah, je výrazne dynamickejšia, 

modernejšia a hlavne – vizuálne 

atraktívnejšia.

Stačí, ak si do svojich zariade-

ní iOS (tablet a smartfón) alebo 

Android (tablet) bezplatne stiah-

nete HVIEZDY CIEST z obcho-

du iStore alebo Google Play. Po-

mocou publikačného systému 

CoverPage tak ľahko získate po-

hľad na novú, vizuálne atraktív-

nu multimediálnu formu vášho 

magazínu.

Nebudete v ňom nútení kom-

plikovane listovať jednotlivé stra-

ny magazínu, ale v rámci jednot-

livých materiálov si budete môcť 

„scrollovať“ (posúvať) texty, pre-

klikať sa na webové linky, pre-

hliadať si galérie fotografi í, poze-

rať videá či počúvať hudbu.

Takže pokiaľ máte vhodné ko-

munikačné zariadenie – doscrol-

lovania, priatelia... 

predstavujeme

 HVIEZDY CIEST   01/2015 49

Vážení čitatelia magazínu HVIEZDY CIEST
a priaznivci striebornej hviezdy, máme
pre vás skvelú správu. Po tom, ako sme 
sa rozhodli ,,online“ generácii ponúkať púta-
vé 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 

HVIEZDY CIEST 
majú už aj multimediálnu tvár!

Odkazy na stiahnutie HC 
pre operačný systém iOS a Android:

iOS zariadenia 
http://mb4.me/hc-itunes

Android zariadenia 
http://mb4.me/hc-google-play

Odkazy na stiahnutie HC 
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Poznáte to, radi by ste ochutnali čili, no máte obavy, že to bude príliš 
štipľavé a hľadáte korenie, ktoré ulahodí vašim chuťovým pohárikom, 
a pritom nebude príliš ostré. To je fi lozofi a modelu C 450 AMG 4MATIC...
Text: Majo Bóna / Foto: Daimler AG
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C
hápem, že pri písme-

nách AMG sa všetci muži, 

a dnes už aj ženy posta-

via, chytia za srdce, vy-

tiahnu petície za návrat at-

mosférického osemvalcového motora 

predchádzajúcej generácie najsilenjšie-

ho „céčka“. Na druhej strane, aj aktuálna 

generácia so svojím osemvalcovým bitur-

bom osloví výkonom aj zvukom a našla 

si už aj cestu pod kožu všetkých fanúši-

kov trojcípej hviezdy.

A na radosť všetkých vyznávačov ben-

zínu v nádrži sa Stuttgart rozhodol obo-

hatiť limuzínu triedy C o ďalší model   

Mercedes-Benz C450 AMG 4MATIC. 

Reprezentuje medzistupeň medzi najostrej-

ším modelom AMG a najsilnejšou benzí-

novou verziou, ktorú doteraz reprezento-

val model C400 4MATIC.

Vyšší potenciál však maskuje decent-

nými úpravami karosérie, ktoré nedáva-

jú hneď najavo potenciál pod kapotou. 

Zvonka síce objavíte odznaky AMG 

na prednom blatníku, predný náraz-

ník má väčšie chladiace otvory a je zná-

my z AMG paketov, ktoré si môžete do-

priať aj na ostatné verzie. Zadná časť 

poteší zdvojenými krytmi výfukov po 

oboch stranách, decentným spojlerom 

na veku batožinového priestoru a zvý-

razneným difúzorom. Model C 450 

AMG 4MATIC dodržiava fi lozofi u de-

centného, namiesto ostentatívneho vy-

jadrovania výkonu.   

BITURBO
Srdce miernejšieho AMG mode-

lu je šesťvalcový trojlitrový motor s ob-

jemom 3,0 litra, ktorý dopujú dve tur-

bodúchadlá. Výsledkom je maximálny 

výkon rovných 270 kW/367 koní a inšpi-

ratívny je aj maximálny krútiaci moment 

520 Nm. Stačí to na zrýchlenie z poko-

ja na stokilometrovú rýchlosť za 4,9 se-

kundy, verzia kombi vyžaduje o jednu 

desatinu navyše, maximálna rýchlosť je 

obmedzená na 250 km/h. Skratka 4MA-

TIC na konci označenia znamená, že 

pod kapotou máte pohon všetkých šty-

roch kolies, takže dynamike sekunduje 

aj jazdná istota.

Radenie rýchlostí má na starosti se-

demstupňová prevodovka 7G TRONIC 

PLUS, ktorá má prepracovaný riadiaci 

softvér a rýchlejšie časy preradenia v re-

žime Sport+ . Okrem bleskurýchleho 

preradenia ponúka aj manuálny režim, 

v ktorom má vodič nad radením rých-

lostí absolútnu kontrolu. Znamená to, že 

uu bbenenzízí--

rerezezentnto-o

Srdcce e mimierernen jšj ieho AMGM mmodde-

lluu jje e šeš sťvavalclcovový ý trtrojojlilitrtrovový ý motor s ob-

jjeemomom m 3,3 0 lilitra, kktorýrýý ddopopoppppujujujujjjjjúúú ú dvdvdvdvdveeeee ee tutututututututurr-rr-r-rrrrr

preradenia ponúkúka a ajaj mmananuáu lny y reežiimmm,, 

v ktororomom mmáá á vovoodididiččč č nananannaaaddddddd d d raraararararaddededededededdededeeeee ínínínínínníníníníníínínínnímmmmmmmmmmmmm m ýýýrýrýrýrýýrýýýrýrýrýrýrýrýrý hhhhchhchchchchchchcch-

llllolololoololololollololooololol tttstsststtsttsttststsstststíííííííííííííí bbbababababbabaababbabababababsssossososososossosos lúlúlúlúlúúlúlúlúlúlúlúúlúlúlúlútntntntnttntntntntnnnntnuuuuuuuuuu uuu u kokkokokokokokookokokookokookonttntntntnttntnntntnnttnttrrororororrrorororororolllllulululuuulululululuululu.. ZZZZZZnZnZnZnnZnnZnZnZnZnamamamammaamammenenenene áááá áá á ttototot ,, žežežežžže 
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nepreradí na vyšší prevodový stupeň ani 

v prípade, že sa dosiahli maximálne otáč-

ky. V režime Sport Plus pri preraďova-

ní smerom hore uberie riadiaca jednotka 

plynu dávku benzínu, čo umožní rých-

lejšie preradenie, naopak, pri podrade-

ní sa môžete tešiť na zvuk „medziplynu“ 

a v prípade brzdenia motorom vás od-

mení typické „brblanie“ do výfuku. 

SPRÁVNY POSTOJ
Z modelu C 63 AMG prevzal aj tuh-

ší aktívny podvozok AMG RIDE CON-

TROL, ktorý umožňuje vodičovi meniť 

charakter auta. K dispozícii má režimy 

„Eco“, „Comfort“, „Sport“ a „Sport Plus“, 

ako aj režim „Individual“. Režim Eco je 

dobrý na to, aby ste ho vypli, v bežnej pre-

mávke vystačíte s režimom NORMAL 

a zvyšné dva režimy slúžia na dávkovanie 

množstva zábavy. Režim Sport poskytne 

ostré reakcie na plyn, režim Sport+ uvoľ-

ní aj mravy stabilizačného systému, ktorý 

umožní radosť z driftingu. V režime Indi-

vidual si podľa vlastných predstáv nasta-

víte reakcie motora, prevodovky, tvrdosť 

podvozka, silu posiľňovača riadenia a, sa-

mozrejme, aj zvuk motora. Veľkoryso di-

menzované brzdové kotúče sa postarajú 

o adekvátne spomalenie.

NÁPADNÉ DETAILY
Športové sedadlá, červené bezpečnost-

né pásy, kontrastné prešívanie palub-

nej dosky, sedadiel a volantu vytvárajú 

tú správnu športovú atmosféru, podob-

ne ako pádla na volante, ktorými radí-

te rýchlostné stupne. Apropo, červená. 

Otvorte kapotu a uvidíte nádherný kryt 

motora. Mercedes AMG C 450 4 MA-

TIC kladie dôraz na estetiku aj tam, kde 

by ste to za normálnych okolností neča-

kali. Táto informácia vás však zrejme ne-

prekvapila...  
ý stupeň ani 

imálne otáč-

reraďova-

aca jednotka 

ožní rých-

podrade-

medziplynu“

m vás od-

ýfuku. 

al aj tuh-

DE CON-

ovi meniť 

charakter auta. K dispozícii má režimy 

„Eco“, „Comfort“, „Sport“ a „Sport Plus“,

ako aj režim „Individual“. Režim Eco je 

dobrý na to, aby ste ho vypli, v bežnej pre-

mávke vystačíte s režimom NORMAL 

a zvyšné dva režimy slúžia na dávkovanie 

Otvorte kapotu a uvidíte nádherný kryt 

motora. Mercedes AMG C 450 4 MA-

TIC kladie dôraz na estetiku aj tam, kde 

by ste to za normálnych okolností neča-

kali. Táto informácia vás však zrejme ne-

prekvapila...  
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PRÍKLAD:
Ak podnikateľ kúpil v januári 2014 

osobné auto formou fi nančného prenáj-

mu za cenu 36-tisíc eur, čas trvania lízin-

gu bol stanovený na 36 mesiacov. Pod-

nikateľ zaradil osobné auto do svojho 

majetku a stanovil daňové obdobie odpi-

sovania na 36 mesiacov, podľa počtu me-

siacov trvania lízingu, t. j. jeho daňový 

odpis bol vo výške 1-tisíc eur za mesiac 

(12-tisíc eur za rok 2014). Týmto spôso-

bom by po 3 rokoch osobné auto bolo 

daňovo odpísané v plnej výške.

Ak však podnikateľ kúpil v januá-

ri 2015 osobné auto za rovnakých pod-

mienok ako to predchádzajúce, t. j. za 

cenu 36-tisíc eur, čas trvania lízingu: 

36 mesiacov – daňová lehota odpiso-

vania už nebude 36 mesiacov, ale pod-

nikateľ zaradí osobné auto do 1. od-

pisovej skupiny, v ktorej je interval 

odpisovania 4 roky a bude uplatňovať 

rovnomerný spôsob odpisovania, t. j. 

každý rok bude jeho daňový odpis vo 

výške 9-tisíc eur.

Dovoľujeme si upozorniť, že zmena 

v čase odpisovania sa týka aj majetku, 

ktorý už bol obstaraný a zmluva o fi -

nančnom prenájme bola uzatvorená 

pred 1. januárom 2015, to znamená, že 

podnikateľ musí prepočítať daňový od-

pis prvýkrát za rok 2015 podľa novej 

lehoty odpisovania majetku. 

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2015 zrušila možnosť 
tzv. lízingového odpisovania majetku prenajatého formou fi nančného 
prenájmu. Zároveň sa zjednotil interval odpisovania takéhoto druhu  majetku 
s majetkom, ktorý je fi nancovaný z vlastných zdrojov alebo 
prostredníctvom bankového úveru.   Text: Ing. Martina Zabáková, Consultare Tax, s. r. o. / Foto: Golej

Auto na lízing: 
od januára sa odpisuje 4 roky
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Plávajúci skvost
Inšpirujúce inovatívne klonovanie – aj tak by sa dal charakterizovať 

Cigarette Racing 50 Marauder GT S Concept  – námorné prevtelenie 
nového športového vozidla Mercedes-AMG GT S s motorovým člnom... 

Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

E
xkluzívne výkonný mo-

torový čln dlhý približ-

ne 15 m a široký približne 

2,4 m poháňajú dva najvý-

konnejšie sériovo vyrába-

né pretekárske motory Mercury, ulože-

né v priestore, ošetrenom lakom AMG 

Solarbeam. Pomocou inteligentne od-

ľahčenej konštrukcie je motorový čln 

ľahší o približne 450 kg, vďaka čomu 

sa môže sebavedome pýšiť rýchlosťou 

až 217 km/h!

INŠPIRÁCIA
Hviezdna inšpirácia vysoko výkon-

ného motorového člna je nespochyb-

niteľná. Charakteristický dizajn Ciga-

rette Racing má všetky potrebné gény 

a plnokrvnú technológiu športového 

modelu Mercedes-AMG GT S: agilnú 

jazdnú dynamiku, vznešenosť, jedineč-

nosť, prvotriedny očarujúci jazdný vý-

kon a dych vyrážajúci dizajn. 

DIZAJN A INTERIÉR
Exteriér člna charakterizuje výrazne 

lesklý čierny trup a logo AMG s lakom 
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AMG Solarbeam s matnými čierny-

mi zvýrazňujúcimi prvkami. V reme-

selne dokonalom ručne vypracovanom 

interiéri dominuje kombinácia čiernej 

farby a AMG Solarbeam – s čiernym 

zvýrazňujúcim prvkom Alcantara®. 

V rámci interiérovej výbavy nechýba-

jú najnovšie technológie: komunikácia 

prebieha prostredníctvom rozhrania 

Bluetooth®, čln má počítačom pod-

porované riadenie, štyri displeje s vy-

sokým rozlíšením, navigáciu Garmin 

a Cigarette, ako aj audiosústavu naj-

novšej generácie.

S VETROM OPRETEKY
Plánujete v lete dovolenkovať na 

Zemplínskej Šírave, Litovskej Mare, 

na pobreží Chorvátska či v bezpečí 

Belize? Pokiaľ áno, v tom prípade, je 

najrýchlejší a najexkluzívnejší moto-

rový čln na svete – Cigarette Racing 

50 Marauder GT S Concept – opti-

málnym riešením toho, ako sa dá za-

hnať dovolenková nuda. Stačí len 

málo – pripraviť si 1,2 milióna ame-

rických dolárov... 
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Elektrická 
posila

Investícia do budúcnosti značky Mercedes-Benz – aj tak by sa dala 
nazvať jedinečná pokročilá technológia PLUG-IN HYBRID, stelesňujúca 

efektívnosť, dynamiku a komfort v jednom celku. Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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S
tuttgartská automobilka si na 

začiatok tohtoročnej jari pri-

pravila príjemné prekvape-

nie v podobe Triedy C 350 

PLUG-IN HYBRID, a to tak 

vo verzii sedan, ako aj vo verzii kombi. 

EFEKTÍVNY VÝKON
Kombinácia spaľovacieho moto-

ra a elektrického pohonu je garan-

ciou nízkej spotreby pri vysokom vý-

kone. Elektrický pohon totiž dokáže 

nahradiť alebo podporiť spaľovací mo-

tor tam, kde sú vlastnosti spaľovacieho 

motora nevýhodné, a umožňuje tak dô-

myselne premieňať prípadnú brzdnú 

energiu alebo odpadové teplo výfuko-

vého systému na elektrickú energiu 

a ukladať ju. Trieda C 350 PLUG-IN 

HYBRID je vybavená vysokonapäťo-

vým lítiovo-iónovým akumulátorom 

s celkovou kapacitou 6,2 kWh, kto-

rý slúži ako elektrický zásobník ener-

gie a dá sa nabíjať z externého prú-

dového zdroja, čím účinne prispieva 

k nízkym hodnotám spotreby a emi-

sií. Koncepcia hybridného pohonu je 

v prípade Mercedes-Benz po prvý raz 

kombinovaná s efektívnym štvorval-

covým zážihovým motorom. Zo zdvi-

hového objemu takmer dva litre získa-

va výkon 155 kW (211 k) a maximálny 

krútiaci moment 350 Nm. Elektromo-

tor poskytuje výkon až 60 kW a krútia-

ci moment 340 Nm. Vďaka vzájomnej 

kombinácii je tak k dispozícii systémo-

vý výkon 205 kW (279 k) a systémový 

krútiaci moment 600 Nm.

RADOSŤ Z JAZDY
Vysoký systémový výkon, inteligent-

né riadenie pohonu, nízka spotreba, eko-
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logickosť, dynamika a zároveň komfortná 

jazda – toto všetko tvorí takmer dokona-

lý a harmonický genetický kód, ktorý 

má v sebe toto obratné, športové a zá-

roveň prémiové vozidlo. Nakoniec, pre-

svedčte sa sami: sedan Triedy C 350 

PLUG-IN HYBRID zvládne zrýchlenie 

z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy a dosa-

huje maximálnu rýchlosť 250 km/h. Bo-

kom neostáva ani verzia kombi – s časom 

6,2 sekúnd a maximálnou rýchlosťou až 

246 km/h. Certifi kovaná spotreba pali-

va sa pohybuje na 2,1 l/100 km, čo zodpo-

vedá emisiám CO
2
 48 – 49 g/km. Obidva 

varianty navyše poskytujú možnosť čisto 

elektrickej jazdy do vzdialenosti 31 km, 

napr. v meste – úplne bez emisií CO
2
. 

VZOROVÁ JEDNODUCHOSŤ 
Jazdenie je jednoduché a účinné aj po-

mocou využitia funkcie kickdown. Záro-

veň poskytuje všetky vlastnosti moderné-

ho vozidla s hybridným pohonom, akými 

sú: Silent Start, pri ktorom sa vozidlo štar-

tuje takmer bez akéhokoľvek zvuku a je 

poháňané elektricky. Spaľovací motor 

je vypnutý a na plne elektrickú jazdu je 

k dispozícii až 60 kW elektrického výko-

nu. Čisto elektricky možno ísť až do rých-

losti 130 km/h. Druhou možnosťou je 

zvýšenie výkonu pripojením elektromoto-

ra, čím spaľovací motor získa 60 kW prí-

davného výkonu – napríklad na prudké 

zrýchlenie. Poslednou, treťou možnosťou 

je rekuperácia, pri ktorej sa energia získa-

va spätne pri brzdení a dobiehaní a ukla-

dá sa v akumulátore. Takto získaná ener-

gia sa následne môže využiť na elektrickú 

jazdu alebo na zvýšenie výkonu.

PREDVÍDAVÉ JAZDENIE
Jednou zo stratégií efektívnej jazdy je 

predvídavosť. Ak je presný cieľ cesty zná-

my, po zadaní príslušných údajov do navi-

gačného systému sa bude nabíjanie a vybíja-

nie vysokonapäťového akumulátora modelu 

C 350 PLUG-IN HYBRID riadiť tak, aby 

sa energia na celej trase využila optimál-

ne. Ďalšou významnou vlastnosťou je také 

nastavenie, aby vozidlo dorazilo do mes-

ta s úplne nabitým akumulátorom, ak je to 

možné, aby vozidlo mohlo jazdiť na elek-
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trický pohon počas jazdy s častým zasta-

vovaním a rozjazdom efektívne a často.

INDIVIDUALITA
Novinkou C 350 PLUG-IN HYBRID 

je tzv. haptický plynový pedál, pomáha-

júci znižovaniu spotreby paliva, a tým 

aj emisií výfukových plynov. Vodič po-

čas jazdy môže zasiahnuť manuálne 

a s pomocou štyroch druhov prevádz-

ky (Hybrid, E-MODE, E-Save, Charge) 

a piatich jazdných programov (Indivi-

dual, Sport+, Sport, Comfort, Econo-

my) samostatne riadiť súhru hybridné-

ho mechanizmu. Mercedes-Benz Triedy 

C 350 PLUG-IN HYBRID je sériovo vy-

bavený halogénovými svetlometmi H7. 

Okrem nich sú k dispozícii aj dva ener-

geticky šetrné varianty s technikou sve-

telných diód: statická aj dynamická 

verzia so systémom „Intelligent Light 

System s technikou LED“. 

VÝBAVA NAVYŠE
Okrem bežnej výbavy Triedy C po-

núka v rámci sériovej výbavy aj čosi na-

vyše: vzduchové pruženie AIRMATIC, 

s elektronicky regulovaným kontinuál-

nym nastavovaním tlmičov na prednej 

a zadnej náprave a tiež možnosť pred-

klimatizovania, pomocou ktorej možno 

nastaviť požadovaný teplotný komfort 

vo vozidle ešte pred jazdou. 

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO
Obidve verzie C 350 PLUG-IN 

HYBRID ponúkajú v rámci sériovej 

výbavy asistenta sledovania pozornos-

ti ATTENTION ASSIST, ktorý vodi-

ča varuje pred nepozornosťou a úna-

vou, ako aj asistenta prevencie kolízii 

COLLISION PREVENTION AS-

SIST PLUS, ktorý poskytuje ochranu 

pred zrážkami už od rýchlosti 7 km/h 

a v prípade pretrvávajúceho nebezpe-

čenstva zrážky, alebo ak vodič nerea-

guje, samostatne spustí brzdenie pri 

rýchlostiach až 200 km/h. Okrem toho 

sú na želanie k dispozícii nové a vďa-

ka svojim funkciám podstatne rozšíre-

né asistenčné systémy z novej Triedy S 

a Triedy E. 
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  C 350 PLUGIN HYBRID
R4, 1 991 cm3, 205 kW/279 k, 600 Nm, 

7G-TRONIC PLUS

Spotreba – kombi. 2,1 l/100 km

Emisie CO
2 48 g/km

Cena zákl. modelu  51 630 (v € s DPH)

Finančný lízing *: 
Akontácia  10 326 € s DPH

Mesačná splátka 783,28 € s DPH

Posledná navýšená splátka 10 326 € s DPH
* akontácia 20 %, lehota splácania 47 mesiacov, posledná navýše-

ná splátka 20 %, 4. rok poistenia sa dopláca

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, PZP 

a KASKO na 3 roky, Mobilo – záruka mobility, 24-ho-

dinová pohotovostná služba, značkové fi nancovanie, 

možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.
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Pocta nesmrteľnosti 
V roku 1955, získal Mercedes-Benz 300 SL v triede sériových športových 

vozidiel vavrínový veniec na  „Mille Miglia“ – počas najnáročnejších
pretekov na dlhé trate na svete.  Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

P
reto je len prirodzené, že od 

7. apríla pri príležitosti 60. vý-

ročia od tohto víťazstva pri-

chádza Mercedes-Benz na trh 

s poctou tejto nezabudnuteľnej 

udalosti – s jedinečným modelom SL Spe-

cial Edition „Mille Miglia 417“.

DECENTNÝ KOMFORT 
Interiér vybavený ušľachtilými prvkami, 

exteriér s opticky charakteristickou  líniou 

spolu so športovým charakterom a zvý-

razňujúcimi červenými prvkami dokazu-

jú, ako sa tvorí jedinečná súhra komfortu 

a temperamentu. Dynamickosť červenej 

farby sa vďaka kreativite dizajnérov obja-

vuje aj v ďalších častiach roadstera. Červe-

ná je „pera“ na spojleri predného nárazní-

ka. Na spojleri zadného nárazníka vytvára 

červená ozdobná lišta dokonalý kontrast 

so spojlerom z matného uhlíkového vlák-

na. A nakoniec, červené brzdové strmene 

presvitajú cez lúče čiernych kolies AMG 

Performance s decentným červeným le-

movaním. Červeným detailom robí rovno-

cenného ,,sparing partnera“ magnetitová 

čierna metalíza.

,,UŠĽACHTILÉ“ DETAILY 
Pastvou pre oči sú sedadlá AMG 
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Line, ako aj čierna stredová konzo-

la s kontrastnými vložkami a červený-

mi lemami. 

Na kožených opierkach hlavy sú vzo-

ry uhlíkových vlákien s vyšitou etike-

tou „SL Mille Miglia“. Cit pre detail 

predstavujú červené lemy, zvýrazňu-

júce čierne obloženie dverí s červenou 

lakťovou opierkou. Reminiscenciu na 

dosiahnutý úspech podčiarkuje aj le-

gendárne číslo „417“ zakomponova-

né do emblému špeciálneho modelu, 

symbolizujúce vášeň a neprekonateľnú 

charizmu.

TEMPERAMENT
Pod karosériou špeciálnej edície toh-

to roadstera sa ukrýva atraktívny vý-

kon, zabezpečujúci SL Special Edition 

„Mille Miglia 417“ osobitú charizmu. 

Šesťvalcový motor v modeli SL 400 má 

výkon 245 kW (333 k). Osemvalcový 

motor v modeli SL 500 disponuje ešte 

väčším výkonom – 335 kW (455 k).  

Komfort počas jazdy ,,zušľachťuje“ sé-

riový asistent dynamického prejazdu 

zákrutou a adaptívne nastavovanie tl-

mičov a najmä – na želanie klienta do-

dávaná – jedinečná technológia Active 

Body Control ABC. 



profi l
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V
yjadrili ste sa, že po 
minuloročných úspe-
choch to slovenská 
futbalová reprezen-
tácia bude mať ťaž-

šie než predtým, pretože nás už 
nikto nebude brať na ľahkú váhu. 
Nemôže to, naopak, byť aj naša 
výhoda?

- To ukážu až samotné zápasy. Áno, 

minulý rok sme získali dvanásť bodov 

zo štyroch – veľmi ťažkých – zápasov. 

Aj preto predpokladám, že aj tohto-

ročné zápasy budú divácky veľmi 

atraktívne. Viete, k športu patria tak 

prehry, ako aj výhry. Všetko je otáz-

kou sily mužstva, ako na ne dokáže 

zareagovať. Úspech neprichádza zo 

dňa na deň, je to dlhodobejšia záleži-

tosť a aj preto cesta k nemu nevedie 

len cez výhry. Práve v situáciách, keď 

po úspechu prídu aj prehry, sa uká-

že, do akej miery je tím silný a ako sa 

s tým dokáže vyrovnať. 

Po víťazstve nad Ukrajinou a Špa-
nielskom ste si uvedomili, že mô-
žeme hrať dobre aj so silnými 

súpermi. Čím to je? Silnou gene-
ráciou, chuťou po víťazstve alebo 
tímovým duchom?

- Ide o kombináciu viacerých fakto-

rov. Chlapci dozreli, mužstvo sa vhod-

ne  doplnilo novými typmi. S rastúcim 

výkonom a úspechmi hráči získali se-

bavedomie a chuť odovzdať na trávni-

ku všetko, čo v nich je. 

Predsa len, dnes máme reprezen-
tačné mužstvo, ktoré robí divá-
kom opäť radosť. Je to vďaka reš-
pektu, charizme vás ako trénera 
alebo vďaka niečomu inému? 

- Za tie roky, čo trénujem, som na-

dobudol určité vedomosti a skúse-

nosti s prácou s mladými ľuďmi. 

Na začiatku mi pomohol syn, kto-

rý s mnohými z nich hrával. Druhým 

človekom, ktorému som veľmi vďač-

ný za pomoc, bol môj kamarát Vlado 

Weiss, ktorý chlapcov poznal a s kto-

rým som o nich a o futbale viedol 

dlhé rozhovory. A nakoniec je to aj 

výsledok vyzretosti samotných – väč-

šinou kľúčových – hráčov.

Do akej miery vyzretosť?
- Vytvorila sa jednoliata partia, kto-
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Dalo by sa povedať, že sa narodil pod šťastnou hviezdou. 
Celý život sa venuje tomu, čo má rád – športu. Najskôr ako aktívny 
futbalista (a tiež reprezentant vtedajšieho Česko-Slovenska), neskôr 
ako klubový tréner a v súčasnosti aj ako úspešný reprezentačný 
tréner. A nielen to. Hviezdy mu učarovali natoľko, že je im niekoľko 
rokov verný aj počas svojich ciest. Kedysi búrlivák, dnes 
rešpektovaný a hrdý Košičan – Ján Kozák. Text: Peter Škorňa / Foto: Dominika Karasová

Patriot

Robím si soju robotu. Najlepšie 
ako viem a môžem. Nepotrebujem, 
aby som vzbudzoval strach, 
kladiem dôraz na vzájomný 
rešpekt a úctu.
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rá má svoj cieľ, za ktorým si ide. Sila 

tohto kolektívu sa však ukáže až vte-

dy, keď príde neúspech. Ja len verím, 

že keď prídu aj zlé chvíle, ukážu, akí 

sú silní a vnútorne vyzretí. 

Predsa len, rád by som sa dopát-
ral vášho know-how. V čom spo-
číva? Ste k hráčom kamarátsky 
alebo si pomáhate zvýšeným hla-
som? Čo je za tzv. Kozákovým ru-
kopisom?

- Robím si soju robotu. Najlepšie, 

ako viem a môžem. Nepotrebujem, 

aby som vzbudzoval strach, kladiem 

dôraz na vzájomný rešpekt a úctu. 

Tiež si treba uvedomiť, že väčšina 

hráčov pôsobí v zahraničí – prešla 

rukami kvalitných trénerov, absolvu-

jú kvalitné zápasy. Chlapci sú profe-

sionáli a vedia, že keď sa dohodnú 

určité pravidlá, tak tie musia platiť. 

Pre niektorých z hráčov môžu byť 
najbližšie majstrovstvá vrcholom 
ich kariéry. Uvažovali ste niekedy 
aj vy nad svojou vrcholnou profe-
sionálnou métou?

- Ako aktívny hráč som sa zúčast-

nil aj majstrovstiev Európy a aj maj-

strovstiev sveta. Ako tréner som 

s mužstvom Košíc postúpil do sku-

pinovej fázy Ligy majstrov, bol som 

dvakrát víťazom našej ligy. Mám rád 

výzvy a dosahovanie neprekonaných 

mét – po celý svoj život. Reprezentá-

cia krajiny je vrcholom pre každého, 

a teda aj pre mňa. Aj preto verím, že 

sa spolu s chlapcami kvalifi kujeme 

na majstrovstvá Európy, kde Sloven-

sko v ére svojej samostatnosti ešte 

neúčinkovalo. 

V politike či v spoločenskom ži-
vote sa často stáva, že keď sa ľu-
dia dostanú o krok vyššie, tak sa 
zmenia k horšiemu. Vy ste skôr 
opačný prípad – po búrlivom ,,ko-
šickom“ období ste sa až záhadne 
zmenili. Čo sa to s vami stalo? 

- Každý človek urobí vo svojom ži-

vote aj nejaké hlúposti, na ktoré by 

najradšej zabudol... (úsmev) Každý 

však vekom dospievame, vyvíjame sa. 

Získavame nové skúsenosti. Povedz-

me si úprimne – v určitých rokoch 

sme aj v slovenskom futbale zažíva-

li „divočinu“, keď naše jednotlivé re-

akcie podmieňovali rôzne – často až 

neštandardné – impulzy. Našťastie, 

tak ako sa vyvíjame my a doba, v kto-

rej žijeme, vyvíja sa aj šport a futbal 

na Slovensku. To podmieňuje aj naše 

každodenné správanie. Snažím sa ro-

biť všetko preto, aby som čo najlep-

šie  reprezentoval nielen seba a slo-

venský futbal, ale aj krajinu a mesto, 

odkiaľ pochádzam. Pretože, a neham-

bím sa za to – som patriot, východ-

niar a hrdý Košičan. Vždy. 

profi l

Ján Kozák s priateľom Karolom Šimkom.
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Vo vašej rodine nepadlo 
„jablko“ ďaleko od stromu... 

- Syn Janko ma milo prekvapil, keď 

sa rozhodol – po skončení hráčskej 

kariéry v zahraničí – pokračovať ako 

tréner. Dnes si už úspešne robí aj tré-

nerskú licenciu. Futbalu sa venuje aj 

môj vnuk, ktorý sa momentálne snaží 

uchytiť v Anglicku. 

Čo vám futbal doposiaľ dal a čo, 
naopak, vzal? 

- Po celý svoj život som ako koní-

ček a aj povolanie robil to, čo mám 

rád – šport a futbal. Ako hráč a dnes 

ako tréner. Zažil som veľa zaujíma-

vých okamihov, spoznal 

mnoho priateľov. Futbal mi toho dal 

v živote toľko, že sa mu to dnes ako 

tréner snažím aspoň ako-tak vrátiť.

Ste nielen úspešný športovec 
a tréner, ale jazdíte aj na úspeš-
nej a prémiovej značke motorové-
ho vozidla...

- Keď som ako aktívny hráč chodie-

val do zahraničia, vnímal som znač-

ku Mercedes-Benz ako niečo, z čoho 

cítiť vážnosť a rešpekt. Mojej pova-

he a veku vtedy vyhovovali skôr iné 

– športovejšie vozidlá. Zároveň som 

– aj vzhľadom na vtedajšie príjmy – 

vedel, že mercedes sa stane pre mňa 

ideálnym vozidlom 

až o pár rokov. Prvého „medveďa“ 

som si tak kúpil až v roku 1998. Bola 

ním Trieda SLK. Neskôr som mal 

dve CLK a teraz – keď som už do-

zrel (úsmev) – som presedlal na Mer-

cedes-Benz Triedy M.

Prečo ste sa rozhodli práve pre 
SUV? 

- Po roku jazdenia nedám na Trie-

du M dospustiť. V tomto vozidle 

mám väčší pocit bezpečia a prehľad 

na ceste počas jazdy. Samozrejme, že 

„emelka“ má také jazdné vlastnosti 

a vnútorný komfort, že ho viem oce-

niť najmä počas dlhších jázd – napr. 

z Košíc do Bratislavy. Kvalitný a do-

stupný servis je pri takejto značke sa-

mozrejmosťou... Dnes neľutujem, že 

ma v košickom Motor-Car-e jeho ko-

nateľ a môj dobrý kamarát a spolu-

hráč golfu Karol Šimko „namotal“ 

práve na tento typ mercedesu....

Ste jediným, kto vo vašej rodine 
podľahol hviezde?

- Vôbec nie... Nedávno sme kupo-

vali nové „áčko“ aj vnukovi. Teraz 

na ňom jazdí v Anglicku a pokiaľ 

viem, je s ním veľmi spokojný. 

Úspech neprichádza zo dňa na 
deň, je to dlhodobejšia záležitosť 
a aj preto cesta k nemu nevedie 
len cez výhry. 
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Aké budú ďalšie kroky Jána Kozáka po skončení jeho trénerskej kariéry? Stane sa z neho politik? Aký je jeho nesplnený 
sen a čo si myslí o tom, že šport je len pre deti bohatých rodičov?

O tom všetkom sa dočítate v neskrátenej verzii rozhovoru na www.eSTAR.sk
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Magická Banská    
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, ktorá sa v nich skrýva už po stáročia. Môžeme 

byť pyšní aj na viaceré jedinečné historické, literárne, národopisné, technické 
a prírodné bohatstvá, ktoré majú svoj domov a pôvod aj v blízkom 

okolí Banskej Štiavnice... Text: Peter Škorňa / Foto: Silvia Krausová, Ľubomír Lužina a autor
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K
aždý, kto zavíta do Banskej 

Štiavnice, by si nemal dať 

ujsť návštevu štiavnických 

tajchov, ktoré sú dôkazom 

dôvtipnosti, umu, trpezli-

vosti a vôle človeka. Ako už ktosi napísal: 

„Tajchy sú srdcom Štiavnických vrchov, 

v ktorých pulzuje voda ako krv v žilách.“ 

Známe sú svojou dávnou slávou, keď sa 

v nich zachytená energia z masy vody dô-

myselne využívala na pohon banských stro-

jov. Tento úžasný vodohospodársky systém 

bol funkčný už v 17. storočí. Tajchy si svoj 

význam našli aj dnes, keď sa stali miestom 

oddychu. Nie náhodou – tajchy, rozprestie-

rajúce sa smerom na juhozápad od Banskej 

Štiavnice, sú tak citlivo vložené do krajiny, 

že vytvárajú príjemný vzhľad prostredia 

a udržujú špecifi ckú mikroklímu.

TAJCHY
Verejnosti najznámejším a najväčším 

štiavnickým tajchom je Počúvadlo hlbo-

ké až 11 m. Jeho stavba bola dokončená 

v roku 1779. Mimochodom, vedeli ste, že 

významnou mierou sa na výstavbe Počú-

vadla podieľali ženy, čo v tých časoch nebo-

lo bežným zvykom? Obľúbeným tajchom, 

ktorý je súčasťou Piargskej skupiny vod-

ných nádrží, je aj Evička s hĺbkou 10,5 m, 

pričom prvá zmienka o nej sa datuje už od 

roku 1638! Súčasťou spomínanej skupiny 

nádrží je aj Vindšachtský tajch, hlboký je 

14,5 m, ktorého výstavba bola ukončená 

v roku 1715, ale aj 14,5 m hlboký tajch Ba-

komi – pôvodne nazývaný aj „Tajch sväté-

ho Pachomia“ – vybudovaný v roku 1740. 

Veľmi obľúbenými sú však aj tajchy Malá 

a Veľká Richňava, Beliansky, Vodáren-
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   Štiavnica
2. časť

Hviezdoslavova horáreň, 
miesto narodenia Mila Urbana.

Počúvadlo ukryté v srdci Štiavnických vrchov

Vindšachtský tajch
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ský, Klinger, ale aj Kolpašský tajch, hlbo-

ký 13,5 m, vybudovaný v roku 1754, kto-

rý je súčasťou Kolpašskej skupiny vodných 

nádrží. 

VÝSTUP NA SITNO
Po tom, ako sa cez Štiavnické Bane po-

pri Vindšachtskom tajchu dostávame na 

Počúvadlo, zaparkujeme na jednom z par-

kovísk a po krátkej chvíli kochania pokoj-

nou hladinou Počúvadla sa z južného kon-

ca jazera vyberieme po zelenej turistickej 

značke smerom na Sitno. Ide o nenáročnú 

túru, ktorá je ideálna pre rodiny aj s malý-

mi deťmi. Po príjemnej chôdzi cez listnatý 

les vychádzame na Tatárskej lúke, odkiaľ 

pokračujeme Náučným chodníkom Sitno 

– od rázcestia už po modrej značke – po-

medzi až päťdesiat metrov vysoké skalné 

veže, cez strmšie kamenné a drevené scho-

dy až na vrchol Sitna. Mimochodom, 

ešte pred vystúpením na Sitno je vhod-

né odbočiť – hneď za schodmi – do-

prava na skaly, odkiaľ je krásny 

výhľad na panorámu Štiavnic-

kých vrchov.

ROZHĽADŇA 
A HRAD SITNO

Vrcholu Sitna, nachádzajúceho sa 

v najväčšom sopečnom pohorí Slovenska 

– v nadmorskej výške 1009 metrov domi-

nuje historická turistická rozhľadňa. Pô-

vodne bola postavená už v roku 1727, 

prešla však viacerými úpravami až po tú 

súčasnú, v ktorej sa nachádza malá ex-

pozícia sitnianskej prírody (preparova-

né zvieratá, nerasty, archeologické nálezy 

z neďalekého Sitnianskeho hradu). Sitnu 

však nedominuje len vyhliadka, ale aj ro-

zostavaná a pomaly rozpadajúca sa kvád-

rová chata Andreja Kmeťa, ktorá hyzdí 

okolie a chátra už cez dvadsať rokov. Prá-

ve tá má veľký predpoklad na to, aby sa 

stala ideálnym „pomníkom“ raného stre-

doslovenského vnímania kapitalizmu 

a tzv. karpatského podnikania v oblasti tu-

ristického ruchu...

Neďaleko – pod vrcholom Sitna – sa 

nachádza praveké hradisko, pričom asi 

10 minút chôdze po asfaltovej ceste sme-

rom dolu, na juh, sa dostávame k rui-

nám hradu Sitno. Hrad (či skôr jeho 

zvyšky) pochádza z prvej polovice 13. sto-

ročia a bol súčasťou rozsiahlej vojenskej 

pevnosti, ktorá mala veľký význam kvô-

poklady Slovenska
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Hrad Sitno Štôlňa Bartolomej v areáli múzea

,,Hviezdna“ rozhľadňa na Sitne
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li ťažbe vzácnych kovov a tatárskemu 

ohrozeniu. Po tom, ako sa ho začiatkom 

18. storočia zmocnili a ako ho následne 

zničili kuruci Františka Rákocziho II., os-

tala z neho v súčasnosti len ruina. V kaž-

dom prípade, výhľad na okolité hory je aj 

z vrcholu hradu jedinečný...

BANSKÉ MÚZEUM
Zostupujeme zo Sitna na Počúvadlo 

a odtiaľ sa cez Štiavnické Bane vraciame 

späť do Banskej Štiavnice. Približne kilo-

meter pred samotným mestom sa zastavu-

jeme pod tajchom Klinger v Banskom mú-

zeu v prírode. Ide o jedinečné múzeum 

svojho druhu na Slovensku, v rámci kto-

rého odporúčame nielen prehliadku štôl-

ne Bartolomej, ale najmä prehliadku dedič-

nej štôlne Glanzenberg priamo v Banskej 

Štiavnici.

SVÄTÝ ANTON
Aby sme si z návštevy a pobytu v ,,stre-

dovekej banskej perle“ odniesli čo naj-

viac zážitkov, na druhý deň sa hneď zrá-

na z Banskej Štiavnice vydávame smerom 

na juh, do neďalekej dedinky Svätý Anton. 

Práve tu, pri hlavnej ceste, sa pod lesom na-

chádza jej dominanta a Národná kultúr-

na pamiatka: barokovo-klasicistický kaštieľ 

Svätý Anton, označovaný aj ako Kaštieľ 

Antol či Koháriovský kaštieľ. V kaštieli sa 

okrem ručne maľovaných plátených ná-

stenných tapiet a vzácnych predmetov, do-

vezených z celého sveta, obrazov známych 

maliarov či nábytku z 18. a 19. storočia, na-

chádza aj jediná špecializovaná poľovnícka 

expozícia s celoslovenskou pôsobnosťou. 

Okolie kaštieľa zase tvorí rozsiahly anglic-

ký park – ideálny na pokojnú relaxačnú 

prechádzku.

KONIEC DOBRÝ...
Meditácia v anglickom parku kaštie-

ľa Svätý Anton nás natoľko ,,naštartova-

la“, že sme sa odhodlali otestovať najnovší 

mercedes Triedy CLS tak, ako sme to do-

posiaľ neurobili ešte nikdy. Jednoducho, 

rozhodli sme sa zdolať Sitno nielen po 

vlastných, ale aj pomocou „štvorkolky“. 

Zo Svätého Antona sme po krátkej jaz-

de smerom na juh odbočili z hlavnej cesty 

na úzku asfaltovú cestu šplhajúcu po lú-

kach a cez les – až na úpätie Sitna. Tu sme 

sa najskôr pristavili pri otvorenej závore 

s vyznačeným zákazom vjazdu nepovole-

ným osobám. Keďže lesné serpentíny ve-

dúce až na vrchol Sitna boli na testovanie 

vozidla ideálne a mocnejšie než uvedený 

zákaz, po krátkom zaváhaní sa naše červe-

né CLS 350 BLUETEC 4MATIC kupé 

na svojich elektrónoch a gumách s nízkym 

profi lom nebojácne a sebavedome driapa-

lo až na Sitno. Netušiac, že sa rúti rovno 

do náručia nie najprívetivejších, no nako-

niec veľkorysých ochranárov. 
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Zaujímavé linky:
http://www.banskastiavnica.sk/

http://www.banskastiavnica.org/

Cesta späť:
BANSKÁ ŠTIAVNICA – ŠTIAVNICKÉ BANE – POČÚVADLO – BAN-

SKÁ ŠTIAVNICA – SVÄTÝ ANTON – SITNO – BANSKÁ ŠTIAVNICA 

– HRONSKÁ DÚBRAVA – NITRA – BRATISLAVA

https://goo.gl/maps/i8uEfhttps://goo.gl/maps/i8uEf

BRATISLAVA

NITRA

HRONSKÁ DÚBRAVA

BANSKÁ ŠTIAVNICA

BANSKÁ ŠTIAVNICA

HRONSKÁ DÚBRAVA

ŠTIAVNICKÉ BANE

POČÚVADLO SVÄTÝ ANTON 

SITNO

Kaštieľ Svätý Anton

Poľovnícka expozícia na chodbách kaštieľa
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Nezmar
Najnovším vrcholom na celom svete obľúbenej legendárnej 
Triedy G sa stal showcar G 500 4 x 42. Demonštruje rokmi a praxou 
overenú pravdu, že lepšia ako Trieda G môže byť už len Trieda G.  
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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A
ko možno dosiahnuť, 

aby po modeli G 63 

AMG 6 x 6 prišlo na 

motoristický trh ešte 

niečo rovnako atraktív-

ne? Jednoducho –- stačí, pokiaľ spojíte 

vynikajúci hnací mechanizmus s poho-

nom všetkých kolies vrátane portálo-

vých náprav z modelu 6 x 6 – redu-

kovaný o jednu nápravu so sériovou 

karosériou Triedy G.  Výsledkom tejto 

automobilovej alchýmie je tak showcar 

stelesňujúci superlatívy a výhody kon-

štrukčného radu.

VÝKON A TECHNOLÓGIE
Nový štvorlitrový agregát so silou 

V8 s dvoma turbodúchadlami modelu 

G 500 4 x 42 a výkonom 310 kW (422 k), 

má nielen vynikajúci priebeh výkonu, 

ale vďaka značne odľahčenej konštrukcii 

je zároveň vysoko hospodárny a spĺňajú-

ci emisnú normu Euro 6. Pomáha tomu 

aj nové usporiadanie turbodúchadiel do 

cylindrického V – tzv. „horúcej vnútor-

nej časti“. A nielen to. Zmenou prešli aj 

plochy valcov, ktoré sú vyrobené techno-

lógiou NANOSLIDE®, vďaka čomu sú 

dvakrát tvrdšie ako bežne používané lia-

tinové vložky valca, čím minimalizujú 

vnútorné trenie, a tým aj spotrebu paliva 

a umožňujú najvyššie jazdné výkony.

NEPREKONATEĽNÝ
Presvedčivé predpoklady úspešnosti 

sú v prípade G 500 4 x 42 dosiahnuté aj 

jeho jazdnými vlastnosťami tak na asfal-

te, ako predovšetkým v teréne. Výrazne 

širší rozchod portálových náprav v po-

rovnaní so sériovým vozidlom (takmer 

o 30 cm), veľké 22-palcové disky s roz-

mermi 325/55 R 22, uchytenie tuhých 

náprav k podvozku a redukcia v ozube-

ných portálových prevodovkách dáva-

jú showcaru punc neporaziteľnosti a ne-

spútanej športovej dynamickej dravosti 

tak počas jazdy v suchom, mokrom, 

ale aj zasneženom teréne, v zákrutách, 

na klzkých, ale aj prašných povrchoch. 

Zvýšená svetlá výška na 450 mm pomá-

ha aj ,,slušnej“ brodivosti s maximom 

hĺbky ponorenia vozidla do 1 000 mm!

DELIKATESA
Mercedes-Benz novej modelovej Trie-

dy G 500 4 x 42 nepatrí medzi main-

streamové motoristické „menu“. Urče-

ný je gurmánom – na rozmaznávanie 

ich jemne vycibrených ,,chuťových po-

hárikov“. V konečnom dôsledku to po-

tvrdzujú aj prídavné dielce z uhlíkových 

vlákien, „dochutené“ gurmánskymi prí-

sadami z lákavej interiérovej ponuky 

designo Exklusiv. Čerešničkou na tor-

te tohto 5-hviezdičkového menu pre 

milovníkov terénnej jazdy je podvo-

zok s dvojitými teleskopickými vzpera-

mi s nastavovaním charakteru tlmenia, 

vďaka čomu si každý, kto sa pohodlne 

usadí v jeho kokpite, môže nechať roz-

maznávať komfortom a pohodlím na 

úrovni luxusného sedana. 
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uviedol 
rok jubileí  ples

1

11. Mercedes-Benz 
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Jedinečné stretnutie príjemnej a nenútenej spoločnosti: jedenásty 
Mercedes-Benz ples dôstojne uviedol – pre túto značku naozaj 
výnimočný rok. Ide o jubilejný 25. rok pôsobenia značky 
Mercedes-Benz na Slovensku. Tiež rok konania 50. medzinárodných 
jazdeckých pretekov Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava CSIO-W***.   
Text a foto: Peter Kresánek

1. Z vystúpení medzinárodnej tanečnej skupiny ExtravaDansa.
2. Manželia Kállayovci, Ján Krídla a manželia Hatinovci.
3. Otvárací tanec manželov Glatzovcov a Krölovcov.
4. Hostí plesu vítali aj najnovšie modely hviezdnych vozidiel.
5. Hlavná cena tomboly: exkluzívna súprava šperkov od klenotníctva A Briliant.

2 3

4 5
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H
ostí plesu, dámy v dl-

hých večerných toa-

letách a pánov zväč-

ša v smokingoch, opäť 

prichýlil nablýska-

ný päťhviezdičkový Double Tree ho-

tel Hilton Bratislava. Už vo foyeri ich 

čakali vystavené, rovnako naleštené, 

najnovšie modely hviezd ciest v čer-

venej a čiernej farbe. Ďalšie v žltom 

vyhotovení zasa zabezpečovali hos-

ťom bezplatnú hviezdnu limousine 

prepravu.

O pohodovú náladu v hlavnej sále 

hotela sa staral orchester Happy-

band. Tanečnými kreáciami na Vie-

ner Waltz začala program nadnárod-

ná skupina ExtravaDansa. Hostí na 

plese, tradične vtipne, takmer do-

slova jednoslovne, privítali konate-

lia spoločnosti Mercedes-Benz Slova-

kia: Andrej Glatz a Stephan Andreas 

Kröl. Obligátny úder na gong aj mo-

derovanie celého podujatia zasa so 

šarmom zvládla Kvetka Horváthová. 

Medzi top účinkujúcimi nechýbali 

ani Pavol Hammel a DJ Mirec.

1 32

4 5
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 Program plesu kulminoval, keď le-

gendárna skupina Olympic spusti-

la známy hit „Dynamit, dynamit“... 

Na preplnenom parkete hlavnej sály 

Double Tree hotela Hilton nastala 

skutočne výbušná nálada. Večer po-

kračoval a hostia na parkete i v sále, 

bez ohľadu na dátum narodenia, 

sa bavili a tancovali: „Jako za mla-

da...“ podľa ďalšieho textu frontma-

na Olympicu Petra Jandu. Čas sa 

pritom už prehupol cez polnoc do 

nového dňa – Sviatku svätého Valen-

tína. A tak na ples textom dobre za-

padol aj nasledujúci megahit Olym-

picu: „Dej mi víc své lásky...“ 

Po vystúpení nám v zákulisí gita-

rista a spevák Petr Janda potvrdil, že 

tak ako viacerí účastníci plesu, aj on 

preferuje značku s hviezdou: „Zho-

dou okolností prvý mercedes, ktorým 

som sa ako hudobník vozil, nazývali 

Piano, aj keď sa na ňom nedalo hrať. 

Mercedesy jazdím už tretie desaťro-

čie. Doposiaľ som, podľa mňa, nese-

del v príjemnejšom a spoľahlivejšom 

aute.“  

1.  Medzi delikatesami na plese bola aj Mercedes torta. K jubileu značky ju pripravil šéfkuchár hotela Adam Soos spolu s cukrárom Pavlom Šebestom.    
2. Ozdobou plesu boli tiež dámy Jankovičová a Glatzová.
3.  „Jako za mlada...“ spieval a hral frontman legendárnej skupiny Olympic Petr Janda.
4 + 6 + 7. Jedinečné stretnutie príjemnej a nenútenej spoločnosti oživila účasť viacerých osobností. Nechýbali ani príťažlivé róby a ženský šarm.
5. Generálny riaditeľ spoločnosti Siemens na Slovensku a tunajší predstaviteľ tohto koncernu Ing. Vladimír Slezák so svojou manželkou. 
8. Zaplnený parket hlavnej sály Double Tree hotela Hilton, kde zábava pokračovala až do skorých ranných hodín.

6 7

8
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Fujifi lm pokračuje v uvádzaní precízne prepracovaných produktov vysokého štandardu modelom X-A2. Tento fotoapa-

rát má potenciál ešte vylepšiť reputáciu značky Fujifi lm, ktorá je už aj tak na vysokej úrovni.

Model X-A2 má retrovzhľad navonok, modernú techniku vnútri a je vytvorený z prvotriednych materiálov. Špeciálnu 

pozornosť si zaslúži obal prednej časti fotoaparátu, ktorý imituje textúru kože a má veľký podiel na tom, že sa zariade-

nie drží v ruke pohodlne a bezpečne. Zaujme 16,3-megapixelový senzor APS-C s ISO na úrovni až 25 600 a vymeniteľ-

nými objektívmi. Fanúšikov fotoaparátov novej generácie nepochybne osloví nielen lepšia výdrž na batériu v porovnaní 

s inými podobnými zariadeniami, ale aj možnosť prenášať fotografi e bezdrôtovo cez Wi-Fi, prípadne ich rovno šíriť cez 

internet. Jedným z najdôležitejších faktorov úspechu modelu X-A2 je zabudovaný displej s vysokým rozlíšením a mož-

nosťou vyklopenia o 175 stupňov. 

Žiadne zrkadlo, 
iba krásne fotografi e

Konvertibilný ultrabook Lenovo Yoga 2 Pro je vrcholom celej doterajšej evolúcie po-

čítačov a mobilných zariadení. V jednom mimoriadne tenkom a ľahkom tele sa na-

chádza špičková technická výbava, ktorú ocenia aj grafi ci, dizajnéri a iní profesionáli 

pôsobiaci v oblasti tvorby digitálneho obsahu. 

Polohy, do ktorých možno tento ultrabook nastaviť, sú štyri, najčastejšie však budú vy-

užívané dve z nich: notebook a tablet. Displej zariadenia možno celkom preklopiť nao-

pak a vytvoriť tak tenký tablet. V takomto režime sa klávesnica na zadnej strane automa-

ticky deaktivuje. Zaujímavosťou je, že výrobca do softvérovej výbavy systému Windows 8 

pridal aj funkciu Harmony, ktorá sama zistí, v akom režime sa práve zariadenie používa 

a prispôsobí tomu nielen obsah na obrazovke, ale aj preferencie samotného zariadenia. Vi-

zuálne atraktívnym, ale predovšetkým funkčným doplnkom je jedinečný kĺbový mechaniz-

mus pozostávajúci z dovedna 800 kusov súčiastok z ocele a hliníka. Inšpirácia pochádza z dizaj-

nu kovových náramkov hodiniek. Displej tohto špičkového ultrabooku má rozlíšenie nevídaných 

3 200×1 800 pixelov a dokáže rozpoznať desať dotykov naraz. Takto vy-

soké rozlíšenie na displeji s uhlopriečkou 13,3 palcov je už za 

hranicou rozpoznateľnosti zdravým ľudským okom, takže ob-

raz je pri vhodnom obsahu mimoriadne čistý a detailný. 

Evolúcia ultrabookov 
a tabletov
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Text: Erik Stríž, Foto: Fuji fi lm, Lenovo, popSlate, CINT

Budúcnosť máme na dosah ruky!
Microsoft začiatkom tohto roka predstavil široké spektrum noviniek, medzi ktorými 

nechýbali ani holografi cké okuliare HoloLens, ktoré priblížia našu každodennú skúse-

nosť s počítačmi k fi lmom sci-fi . 

Okuliare HoloLens umožňujú ovládať špeciálne upravené prostredie Windowsu s pomo-

cou pohybov rúk, pričom prostredie je viditeľné jedine pre používateľa s týmito okuliar-

mi. Vzniká tak možnosť manuálne pracovať s virtuálnymi 3D modelmi, sledovať inštruk-

tážne videá priamo pri konkrétnej činnosti, hrať hry alebo rozšíriť koncept inteligentnej 

domácnosti. Predstavte si svet, v ktorom sú domáce spotrebiče prepojené s počítačmi 

a okuliarmi HoloLens a na princípe rozšírenej virtuálnej reality vás informujú napríklad 

o svojom aktuálnom stave. 

Ponuka obalov a krytov pre mobilné telefóny sa vyvíja rýchlym tem-

pom a bolo iba otázkou času, kedy sa na nich začnú objavovať aj dis-

pleje. S vynikajúcim nápadom prišli tvorcovia krytu popSlate, pri-

čom ho dotiahli až do predaja. 

Ich kryt nielen ochráni hodnotný iPhone pred poškodením v dô-

sledku pádu, ale pridá mu aj 4-palcový displej na zadnej strane. Ten-

to displej pritom nevyžaduje žiadnu elektrickú energiu. Elektronic-

ký papier alebo displej s elektronickým atramentom – displeje typu 

e-ink možno predstaviť oboma spôsobmi, pričom každý z nich je 

správny. Tento lacný, energeticky mimoriadne efektívny a skvele či-

tateľný zobrazovací panel je vhodný pre široké spektrum potrieb 

a v prípade krytu na iPhone plní funkciu doplnkového displeja. Pou-

žívateľ naň môže pomocou bezplatnej aplikácie umiestniť ľubovoľný 

obraz vrátane mapy, textu či fotografi e. Tvorcom tohto zaujímavé-

ho krytu by sme mohli vyčítať azda jediné – to, že použili čiernobie-

ly displej, keď už dnes poznáme aj farebné e-ink panely. 

Druhý displej 
pre váš iPhone
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Čo myslíte, čo spraví z jačmeňa džbán plný piva? Pokiaľ neviete, 
prezradíme vám to: čas. Teda aspoň podľa starého litovského príslovia. 
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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T
o, že hodinky ukazujúce 

čas sú jednou z vecí, kto-

ré robia z chlapca chla-

pa, vari ani písať netre-

ba. A pokiaľ chcete byť 

nielen chlapom, ale aj v správny čas na 

správnom mieste, potrebujete k tomu 

aj správnu časomieru. Napríklad takú, 

akú vám, páni, vo forme špičkových 

hodiniek ponúka značka Mercedes-

-Benz... 
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kazujúce

vecí, kto-

ca chla-

ť netre-

ete byť 

ny čas na 

k tomu

lad takú, 

kových 

cedes-

PÁNSKE HODINKY 
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 1194

CENA: 405,76 eur s DPH

PÁNSKE ŠPORTOVÉ HODINKY 
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 1333

CENA: 231,82 eur s DPH

PÁNSKE 
 HODINKY 

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 

B6 695 2493

CENA: 289,80 eur s DPH

PÁNSKE 
 HODINKY CERAMIC

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2535

CENA: 405,76 eur s DPH

PÁNSKE HODINKY 
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 0916

CENA: 463,75 eur s DPH
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Cestu do budúcnosti nám už v minulosti ukázala ikona štýlu 
Coco Chanel svojím legendárnym výrokom: „Byť nenahraditeľný, 

znamená byť jedinečný.“ Text a foto: A-Briliant

Srdcová záležitosť

P
ritom vôbec netušila, že 

práve táto vizionárska 

myšlienka zapustí korene 

pri zrode jedinečnej kolek-

cie šperkov Invisible line 

by BRILIANT. Jedinečnej, v zmysle 

odlišnej, s rafi novaným tajomstvom 

tvoriacim nenahraditeľný rukopis ce-

lej tejto avantgardnej línie.

PRVÉ KROKY & ŠPERKY
Ženy a šperky patrili odpradávna 

k sebe, dokonca možno vyhlásiť, že 

praveké ženy sa od tých dnešných vo 

vzťahu k hmotnej kráse príliš nelíši-

li. Archeológovia totiž našli v Izrae-

li a v Alžírsku šperky staré 135-tisíc 

rokov, čo znamená, že ženy sa rady 

zdobili už o 50-tisíc rokov skôr, než 

si vedci doposiaľ mysleli! Ženy v tej-

to „disciplíne“ netreba podceňovať, 

to ovládali už aj starovekí Egypťania 

z „high society“, ktorí milovali zla-

to a drahé kamene. Vedeli ste, že prá-

ve Egypťania položili kvalitný základ 

pre moderné klenotníctvo? No aj keď 

sa dejiny šperkov prirodzene formo-

vali, od praveku až dodnes sa nezme-

nil jeden fakt: ženy prostredníctvom 

šperkov komunikujú so svojím oko-

lím! Či už ide o mladé dievča s pír-

singom, alebo zrelú ženu s výhradne 

umeleckými klenotmi. Obe siahajú 

po osobitej forme komunikácie – rov-

nako ako naši prapredkovia!

BRILIANT NA SCÉNE!
Či už chcete dať šperkom naja-

vo príslušnosť k určitému „kmeňu“, 

alebo demonštrovať svetu svoju ne-

zameniteľnú identitu, zvoľte hlav-

ne vhodného propagátora. Boutique 

BRILIANT so svojím originálnym 

konceptom šperkov už takmer 20 ro-

kov priťahuje ženské duše, ktoré pre-

ferujú moderný a zároveň nadčasový 

štýl. Fúzia dvoch generácií v spoloč-

nosti vychádza z faktu, že ženy majú 

biologicky danú potrebu obklopovať 

sa peknými vecami (ergo šperkami), 

preto v BRILIANTE hľadajú predo-

všetkým umeleckú individualitu a ich 

nápadité kreácie to hmatateľne potvr-

dzujú. Aby boli kolekcie šperkov čo 

najrozmanitejšie, spolupracujú s de-

siatkami elitných dizajnérskych ate-

liérov v 11 krajinách sveta! 

ČAS NA INVISIBLE LINE!
Verný svojmu menu zostal Boutique 

a_briliant.indd   80a_briliant.indd   80 17. 3. 2015   12:01:4717. 3. 2015   12:01:47



BRILIANT aj pri vytvorení éterickej, 

a pritom markantne výraznej „chic“ 

kolekcie Invisible line. Keď sa spo-

jí výnimočné know-how špičkových 

talianskych dizajnérov s precíznou 

ručnou výrobou realizovanou 

v Trenčíne, vznikne charizmatické 

umelecké dielo, ktorého pestrosť 

a mnohotvárnosť je založená na 

ostrých kontrastoch v základných 

farbách, ako aj v schopnosti docieliť 

jemné nuansy v celom rade odtieňov. 

Pre ženy, ktoré majú rady niečo iné, 

jednoducho neexistuje iná možnosť, 

ako „ochutnať“ z tejto luxusnej kolek-

cie zlatých prsteňov, náušníc a náhr-

delníkov osádzaných drahými kameň-

mi. A keď je už reč o zlate... Poznáte 

to japonské príslovie: „Keď vidí zlato, 

aj anjel zíde zo svojej cesty?“ Tu bu-

dete v pokušení hneď trikrát, pretože 

šperky sú zapracované do žltého, bie-

leho a ružového zlata! 

TAJOMSTVO ODHALENÉ!
Určite vás v tejto chvíli zaujíma, 

z čoho vychádza záhadný názov ko-

lekcie Invisible line, ktorá nesleduje 

žiadne konvenčné postupy. Absolút-

na exkluzivita spočíva v princípe uni-

kátneho, neviditeľného osadenia (tzv. 

Invisible Setting) prírodných dra-

hých kameňov bez použitia akéhokoľ-

vek lepidla, aj keď to pri pohľade na 

šperk zhodnotíte ako technicky ne-

možné. No kde inde by sa mali diať 

vizuálne zázraky, ak nie v klenotníc-

kom impériu?

V MOCI KAMEŇOV
Trochu iný spôsob vnímania šper-

kov sa nám ponúka cez energetické 

vlastnosti vzácnych kameňov, ktoré 

práve tu zohrávajú kľúčové poslanie. 

Čo tak mocný ametyst, šperk kráľov, 

alebo radšej jemný ruženín, o ktoré-

ho účinkoch starí Egypťania tvrdili, 

že spomaľuje starnutie človeka? Ešte 

zaujímavejšie je 

zistenie ekolo-

gických tech-

nikov, že vib-

rácie ruženínu 

znižujú účin-

ky elektrosmogu 

až o 85 %! A mož-

no vám do oka pad-

ne slnečný citrín, dy-

namický karneol, mystická 

záhneda či ušľachtilý kameň kle-

notníkov, sý-

tomodrý 

topás. Ak 

dáva-

te prednosť extravagancii, dokonalou 

voľbou je tyrkys, prezývaný aj šťastný 

kameň, ktorý bol v kultúrach Azté-

kov a Mayov natoľko posvätný, že ho 

bežný smrteľník nemo-

hol nosiť. V Tibete bol 

dokonca vzácnejší než 

zlato! Absolútnym uni-

kátom medzi kameňmi 

je šperk Indie – mesač-

ný kameň, a to predo-

všetkým vďaka špecifi c-

kému perleťovo-mliečnemu 

zafarbeniu, v ktorom sa zrkad-

lia všetky farby života na zemi!

FATÁLNA 
PRÍŤAŽLIVOSŤ

Šperky Invisible line 

budú za vás vyjadrovať es-

tetickú intuíciu, iskru, silu, 

vtip, nadčasovosť, premys-

lenú rafi novanosť a vysokú 

kultivovanosť. Úžasne komfort-

né je, že sa nemusíte znepoko-

jovať, čo, ako a s čím zladiť. 

Celá súprava spolu doko-

nale „hrá“ a zároveň 

môžete prezentovať 

každý kúsok z kolekcie 

individuálne. Nakoľko intenzívny ná-

dych tak svojej fyzickej kráse dáte, 

je iba na vás, no nikdy nezabúdajte 

na slová francúzskeho dramatika Jo-

sepha Ernesta Renana: „Žena, kto-

rá sa zdobí, si plní len svoju povin-

nosť.“ 
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Hviezdna 
časomiera

MB Collections
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Benjamin Franklin, americký vynálezca, fi lantrop a objaviteľ, charakterizoval 
pojem času slovami: ,,Ak je čas najvzácnejšia vec zo všetkých, tak jeho premr-
hanie je najväčším plytvaním, pretože stratený čas nemožno znova nájsť a to, 
čo nazývame dostatkom času, sa vždy ukáže ako príliš málo.“  
Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG
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P
okiaľ teda ani 

vy, dámy, ne-

mienite mr-

hať svojím 

časom, ale, 

naopak, ste rozhodnu-

té sebavedome ísť za 

svojím cieľom a ambí-

ciami, odporúčame vám 

upriamiť pozornosť na 

naozaj elegantnú, kvalitnú 

a prestížnu ,,hviezdnu“ ča-

somieru, ktorú prináša pré-

miová kolekcia Mercerdes-

-Benz. Nakoniec, najlepšie bude, 

pokiaľ to posúdite samy... 

DÁMSKE HODINKY 
SPORT FASHION

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 1331 

CENA: 231,82 eur s DPH

DÁMSKE HODINKY 
BUSSINES IN STYLE

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2445

CENA: 312,99 eur s DPH

DÁMSKE HODINKY PUNK 
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2433

CENA: 289,80 eur s DPH

DÁMSKE HODINKY 
URBAN CHIC

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 695 2443

CENA: 185,44 eur s DPH

DÁMSKE 
HODINKY 

GLAMOUR
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B6 604 

2443

CENA: 115,85 eur s DPH
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Jedným z kľúčových faktorov, 
pre ktoré je Mercedes-Benz 
Actros v segmente ťažkých ná-
kladných motorových vozidiel 
s prípustnou celkovou hmotnos-
ťou od 16 t bezkonkurenčným 
a jasným európskym lídrom 
(s podielom 23 % na trhu), je 
jeho mimoriadna hospodárnosť 
a vysoká úroveň bezpečnosti.

Nakoniec, najlepšie to potvrdzujú sa-

motné nespochybniteľné fakty. Actros 

s technológiou spracovania spalín 

Euro VI spotrebuje až o 5 % menej pa-

liva než predchádzajúci model s tech-

nológiou Euro V. Zároveň v kombi-

nácii s Predictive Powertrain Control 

(PPC) tempomatom sa dá úspora pali-

va zvýšiť o ďalších 5 %!

MARKANTNÝ ROZDIEL
V rámci testov Fuel Duel (ide o pri-

bližne 750 porovnávacích testov spo- 

treby v rôznych vozidlových parkoch 

a v reálnych podmienkach použitia) 

sa oproti konkurencii preukázala jed-

noznačná dominancia Actrosu nielen 

vo viac ako 90 súbojoch s konkuren-

ciou, ale aj v spotrebe. Tá je nižšia až 

o vyše 11 %!

O nespochybniteľnej úspore sved-

čí napokon aj spotreba nákladného 

motorového vozidla Actros 1845 LS 

v projekte Fuel Duel počas prevádz-

ky v prepravnom podniku Meiberg. 

Po prekonaní 4 972,7 km bola spotre-

ba paliva nižšia o 1,9 l/100 km, prípad-

ne o 7 %, než ako spotreba porovnáva-

ného vozidla. Po prejdení 120 000 km 

ročne tak majiteľ Actrosu môže ušet-

riť až 2 280 l paliva a znížiť emisie CO
2
 

o šesť ton!

TESTY FUEL DUEL 
Samotné testy Fuel Duel vždy pre-

biehajú podľa rovnakých pravidiel: vo-

dič príslušného vozidlového parku zís-

ka podrobné pokyny a spočiatku ho 

sprevádza skúsený pracovník odbytu 

značky Mercedes-Benz. Potom vodič 

týždeň jazdí na vozidle Actros s pod-

Dominancia Actrosov v testoch Fuel Duel

spektrum

spektrum mix.indd   84spektrum mix.indd   84 16. 3. 2015   12:03:1316. 3. 2015   12:03:13



 HVIEZDY CIEST   01/2015 85

spektrum

porou telematickej služby FleetBoard 

v rámci svojho bežného pracovného 

nasadenia. Vozidlá s hviezdou, kto-

ré sa zúčastňujú projektu Fuel Duel, 

majú rovnaké konfi gurácie: spravidla 

sú vybavené kabínou vodiča Stream-

Space, systémami PPC a FleetBoard. 

Rozpoznávacím znakom je neprehliad-

nuteľné olepenie vozidiel odkazujúce 

na túto akciu. V súčasnosti je v 22 kra-

jinách v rámci projektu Fuel Duel na 

cestách 90 vozidiel Actros.

POWERSHIFT 3 A 
PPC TEMPOMAT

V rámci testov (napr. vozidla Actros 

1845 LS) počas prvého dňa získa vodič 

informácie o vozidle a prvýkrát sa zo-

známi s režimom Economy sériového 

automatizovaného radenia Mercedes 

PowerShift 3. Novinkou pre nejedného 

vodiča je aj predvídavý tempomat Pre-

dictive Powertrain Control (PPC), po-

mocou ktorého o. i. dokáže odhadnúť 

optimálny prevodový stupeň rýchlej-

šie ako ktorýkoľvek vodič a v správnej 

chvíli presne preradiť.

SYSTÉM FLEETBOARD 
Pomocou telematickej služby Fle-

etBoard sa určí hospodárnosť jazdy 

vodiča. Vďaka nej mu prostredníc-

tvom displeja sprostredkuje rozsiah-

le a podrobné informácie – na žela-

nie buď súhrnne o dlhšom časovom 

období, alebo denne len o posled-

nej trase. Vodič zároveň získa úda-

je o vozidle a tiež pokyny na ešte hos-

podárnejší spôsob jazdy.

FAKTORY ÚSPECHU
Dobrých vodičov je čoraz menej. 

Aj preto je dôležité, aby technické 

prvky vozidla ešte viac odbremeňo-

vali vodiča tak v oblasti bezpečnos-

ti, ako aj v oblasti hospodárnosti. 

V súčasnosti je na palube Actrosu 

„13 strážnych anjelov“, čo dokazuje, 

že vývojári značky Mercedes-Benz vo 

vozidle Actros spojili obidva faktory 

úspechu: od asistenta udržiavania od-

stupu cez asistenta regulácie stability 

(ESP) a asistenta udržiavania jazdné-

ho pruhu až po asistenta Active Bra-

ke Assist 3, ktorý v prípade potreby 

aktivuje núdzové brzdenie, či už ide 

o prekážky, ktoré sú v pohybe, alebo 

o tie, ktoré sú nehybné.

  Text: Peter Škorňa / Foto: Daimler AG

V lete, v polovici júna, predvedie v ďalšom pokračovaní fi lmu Jurský park 

svoje jazdné vlastnosti a obratnosť nové SUV značky Mercedes-Benz   model 

GLE 450 AMG kupé. Samozrejme, v pralese plnom dinosaurov nebudú chýbať 

ani ďalšie vozidlá so striebornou hviezdou v znaku. A nielen to. Približne me-

siac po „hviezdnej“ hollywoodskej premiére sa GLE 450 AMG kupé začne do-

dávať už aj slovenským zákazníkom. Špeciálne pre fi lm série Jurský park: Jurský 

svet bol ručne vyrobený prvý prototyp GLE 450 AMG kupé. Počas celého obdo-

bia jeden a pol roka nakrúcania na havajských ostrovoch a v areáli NASA New 

Orleansu ho bolo treba zachovať v utajení.  Text: MBSK / Foto: DAIMLER AG

Mercedes-Benz  GLE 450 AMG 
kupé  zažije hviezdnu 
fi lmovú premiéru
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Príchodom nových vysoko 
terénnych vozidiel Unimog U 
4023 a U 5023 na trh sa završu-
je generačná obmena všetkých 
modelov Unimog.  

Maximálna hmotnosť Unimo-

gu U 4023 je 10,3 tony a U 5023 až 

14,5 tony. Vysoký stupeň účinnosti 

oboch veľkých Unimogov zaručuje nový 

dieselový štvorvalec Euro VI so zdviho-

vým objemom 5,1-litra (170 kW/230 k; 

900 Nm). Maximálna (technická) rých-

losť vozidla 90 km/h je vhodná aj pre 

dlhšiu, respektíve i diaľničnú prepra-

vu. Vysoký komfort jazdy aj v teréne po-

skytuje vďaka nanovo riešenému ulo-

ženiu a vnútornému usporiadaniu aj 

nová zväčšená kabína vodiča Unimogu 

U 4023 i U 5023. 

VYNOVENÉ UNIMOGY
Novinkou je aj regulácia tlaku 

v pneumatikách Tirecontrol plus 

s jednoduchou obsluhou. Optimalizo-

vaná výkonnejšia prevodovka s vyš-

šou životnosťou má kratšie časy prera-

denia a ponúka osem rýchlostí vpred 

a šesť vzad. Na želanie je aj terénna 

skupina na použitie mimo ciest (pre 

rozsah rýchlosti 2,5 až 35 km/h). Bez-

pečnosť jazdy oboch Unimogov zvyšu-

je štandardne terénny protiblokovací 

systém. Rovnako ako nová, dvojstup-

ňová, dekompresná motorová brzda 

(brzdný výkon až 180 kW). Robust-

né U 4023 a U 5023 zaručujú pri jaz-

Nový veľkopriestorový jedno-
kĺbový štvornápravový autobus 
Mercedes-Benz CapaCity L po-
skytuje pri najväčšej prípustnej 
hmotnosti 32 ton a na európ-
ske pomery výnimočnej dĺžke 
21 metrov miesto až pre 191 ces-
tujúcich!  

Pohyblivosť, ovládateľnosť a spôso-

bilosť autobusu aj na jazdu v extrém-

nych situáciách zvyšuje osobitne vy-

vinuté kĺbové riadenie Articulation 

Turntable Controller (ATC) s prepo-

jením na elektro hydraulicky riade-

nú štvrtú vlečenú nápravu. Vozidlo 

s priemerom zatáčania 24,47 m má 

minimálnu prejazdovú šírku smero-

vého oblúka v rámci priemeru zatá-

čania autobusu 7,1 m. CapaCity L 

bol vyvinutý predovšetkým pre účel-

né využitie počas dopravných špičiek 

na vysoko frekventovaných linkách 

v mestských aglomeráciách. Rovna-

ko ako pre dopravné systémy BRT 

(Bus Rapid Transit) s vlastnými jazd-

nými pruhmi pre autobusy. CapaCity L 

poskytuje radový šesťvalcový motor 

10,7-litra spĺňajúci stupeň čistoty spa-

lín Euro VI. Spomedzi všetkých mest-

ských autobusov s naftovým pohonom 

spotrebuje CapaCity L najmenej pali-

va v prepočte na jedno miesto pre ces-

tujúceho. 

Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Zavŕšenie generačnej obmeny vozidiel Unimog

CapaCity L najdlhší európsky linkový autobus 
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de v teréne torznú fl exibilitu až do 

0,6 m a skrížiteľnosť náprav až do 

30 stupňov! 

Výnimočnosť nových Unimogov 

potvrdzujú aj ich ďalšie paramet-

re: nájazdové uhly (vpredu 44, vza-

du 51 stupňov); prechodový uhol 

(34 stupňov); bočný uhol sklonu 

(38 stupňov); stúpavosť (45 stup-

ňov) a prekonávanie vodných pre-

kážok až do hĺbky 1,2 metra. 

Text: MBSK / Foto: Daimler AG

V závere uplynulého roka 
prekročil systém car2go   ako alter-
natívne riešenie mestskej dopra-
vy v 30 metropolách ôsmich krajín 
sveta   hranicu milióna užívateľov.  

Najväčší podnik na spoločné používa-

nie vozidiel: systém car2go vyvinula spo-

ločnosť Daimler. Od svojho štartu už 

poskytol vyše 32 miliónov plne zautoma-

tizovaných prenájmov. Počas roka sa pri-

tom počet prenájmov strojnásobil. Aktu-

álne sa jeden nový prenájom začína už 

každú poldruha sekundy. Užívatelia sys-

tému car2go majú k dispozícii zhruba 

12,5-tisíca bielo-modrých vozidiel smart 

fortwo. Približne 1,3-tisíca z nich sú smart 

fortwo electric drive, jazdiace na energiu 

z elektrickej batérie. Vozidlá car2go už 

možno otvárať priamo pomocou aplikácie 

pre smartfón. Po ukončení prenájmu sa 

zasa úplne automaticky uzamknú. Mimo-

chodom, v tomto roku sa očakáva opätov-

né rozšírenie siete car2go. 

Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Systém car2go má už viac než 
milión užívateľov 

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
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Prvých dvadsať vozidiel Mer-
cedes-Benz Sprinter 313 CDI 
obohatilo ponuku požičovne vo-
zidiel AVIS, ktorá je najväčšia 
na Slovensku. 

Nové Sprintery prevzali riaditelia 

spoločnosti United Group: obchodný 

Erik Čillík a prevádzkový Mikuláš Fe-

dor. Symbolický kľúč od novej fl oti-

ly obom predstaviteľom slovenského 

zastúpenia AVIS-u odovzdal generál-

ny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Andrej Glatz. Odovzdávania 

sa okrem iných predstaviteľov zúčast-

nili reprezentanti divízie vanov Daimle-

ra pre strednú a východnú Európu ako 

aj Áziu a Afriku Utz Egmont Rachner 

a Serkan Sarikaya. 

„Slovenská sieť AVIS-u disponuje 

pre svojich zákazníkov fl otilou až šty-

risto vozidiel s tým, že veľkosť fl otily 

sa medzimesačne podľa potrieb trhu 

mení. Ako líder na trhu poskytuje naj-

vyššiu kvalitu služieb a produktov. 

Logicky preto spolupracuje so spoloč-

nosťami a využíva značky, ktoré kva-

litu nielen zaručujú, ale môžu ju po-

sunúť na ešte vyššiu úroveň.“ Zhodne 

zdôvodnili doplnenie svojho parku vo-

zidlami Mercedes-Benz Sprinter zá-

stupcovia AVIS-u Erik Čillík a Mi-

kuláš Fedor. Ako ďalej uviedli pri 

ich prevzatí, fl otilu Sprinterov budú 

ešte rozširovať, respektíve obmieňať. 

Nové Sprintery poháňané štvorvalco-

vým motorom 2,2 CDI (95 kW/129 k) 

s predĺženým rázvorom 4,325 metra 

a vysokou strechou, ponúknu klien-

tom AVIS-u popri vysokej úžitkovej 

hodnote aj rozsiahlu výbavu. Okrem 

iného: ADAPTIVE ESP, ABS, ASR, 

BAS, EBV, airbag vodiča, dvojse-

dadlo spolujazdca, asistenta bočného 

vetra, centrálne uzamykanie s diaľko-

vým ovládaním, elektricky ovláda-

né a vyhrievané vonkajšie spätné zr-

kadlá, elektricky ovládané predné 

okná, tempomat či poloautomatickú 

klimatizáciu TEMPATIC. 

Text: Peter Kresánek / 
Foto: autor a Michal Žitný 

AVIS už ponúka aj Sprintery 
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Slávnostný večer bol plný napätia a oča-

kávania už od samého začiatku. Na pódiu 

– pod moderátorskou taktovkou Mateja 

Cifru – predstavilo svoju zmyselnosť, dô-

vtip a prirodzenosť dvanásť nádherných 

fi nalistiek, ktoré prešli výberom spomedzi 

stoviek prihlásených uchádzačiek. Po viac 

než dvojhodinovom „boji“ napokon ko-

runku kráľovnej krásy, titul Miss Univer-

se SR 2015 a možnosť reprezentovať našu 

krajinu na svetovom fi nále Miss Universe 

získala 20-ročná Denisa Vyšňovská z Prie-

vidze. A keďže táto 176 cm vysoká štu-

dentka hospodárskej informatiky, ktorá 

si v budúcnosti plánuje otvoriť butik s ob-

lečením alebo čokoládovňu, získala aj ti-

tul Miss Tip, pocestuje zrejme aj na súťaž 

Miss Intercontinental. 

Denisa získala aj hlavnú cenu súťaže – 

nové štvormiestne mestské vozidlo smart 

forfour od spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia. Kľúče od neho jej počas sláv-

nostného galavečera odovzdal generálny 

riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slova-

kia Ing. Andrej Glatz. O tom, že už jede-

násťročné partnerstvo súťaže krásy so spo-

ločnosťou Mercedes-Benz Slovakia nie 

je náhodné a že najnovší smart forfour 

je atraktívnou hlavnou cenou, motivujú-

cou každú fi nalistku k maximálnemu vý-

konu, svedčia aj slová poslednej federál-

nej miss, majiteľky spoločnosti In Agency 

a riaditeľky MISS Universe Slovenskej re-

publiky 2015 Silvie Chovancovej-Lakato-

šovej. Tá na margo hlavnej ceny uviedla, 

že vďaka možnosti testovať smart forfour 

sa do tohto mestského auta, ideálneho pre 

mladých a dynamických ľudí, úplne za-

milovala nielen ona, ale aj všetky súťažia-

ce fi nalistky.

Dvanástka najkrajších a dokonalých dievčat Slovenska, krásne šaty, ladné 
pohyby a pozorné oko odbornej poroty - to bol už 17. ročník prestížnej súťaže 
krásy Miss Universe SR 2015...  Text: Klára Schulz / Foto:  IN AGENCY

Zvíťazila prirodzená krása,
nenútená elegancia a šarm

Titul prvej vicemiss si odniesla fi nalistka Anita Polgáriová z Rožňavy, vďaka 
čomu pocestuje na medzinárodnú súťaž Miss Earth. Druhou vicemiss sa 
stala Dominika Zemanová z Bratislavy. Už pár dní pred fi nále si v priestoroch 
showroomu Mercedes-Benz v Bratislave zástupcovia médií v tajnom 
hlasovaní vybrali víťazku titulu – Miss Media, ktorou sa stala 24-ročná 
„levica“ Veronika Šebáková zo Šamorína.
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V
íťazi získavali známky za 

najlepší jazdný štýl pro-

stredníctvom systému 

analýzy výkonu FleetBo-

ard tak, že optimalizo-

vali opotrebovanie vozidiel a ich spot-

rebu. Tým stúpali po rebríčku až na 

víťazné pozície. Vzhľadom na nároč-

nosť a minimálny mesačný nájazd 4 

000 km tvorili najdôležitejšie kritériá 

parametre ako predvídavý a defenzív-

ny jazdný štýl a spôsob brzdenia. Aj 

to len svedčí o tom, že k víťazstvu vie-

dol najhospodárnejší jazdný štýl. 

V Lige vodičov však nejde len o ví-

ťazstvo v samotnej súťaži, ale aj k uve-

domeniu si, že dobrý vodič dokáže 

vhodným spôsobom jazdy dospieť až 

k 15-percentnej úspore paliva! Nižšia 

spotreba paliva tak zároveň zname-

ná menej emisií CO
2
, a tým aj men-

šiu záťaž pre životné prostredie. Nové 

kolo Ligy vodičov FleetBoard odštar-

tuje už teraz – na jar, keď budú vodi-

či z Európy, Brazílie a Južnej Afriky 

opäť súťažiť v národných súťažiach. 

Viac informácií o konečnom rebríčku 

a prehľade ocenení získate na: 

www.driversleague.com.

V rámci súťaže Liga vodičov FleetBoard o najlepšieho vodiča a fl otily zvíťa-
zil so známkou 9,88 za jazdný štýl v kategórii „Najlepší vodič“ Miroslav Cisar. 
Titul „Najlepšia fl otila“ na Slovensku si odniesol tím dopravnej spoločnosti 
NAD-RESS Senica, a. s., ktorý dosiahol známku 9,75. Text: MBSK / Foto: Daimler AG

Liga vodičov 
FleetBoard 2014 pozná víťazov

spektrum

spektrum mix.indd   90spektrum mix.indd   90 16. 3. 2015   12:04:2216. 3. 2015   12:04:22



viac zo sveta umenia  hudby  techniky a vízií  moderného 
dizajnu životného štýlu  profilov úspešných ľudí  

zaujímavosti a exotiky sveta na www.estar.sk

Navštívte      eStar.sk      zo svojho počítača, smartfónu 
                                                               alebo z tabletu.

P
redpokladáte, že situáciu 

možno predvídať aj vopred? 

Máte pravdu, na posúdenie 

úrovne bezpečnosti, ktorú 

vozidlo poskytuje svojej po-

sádke (ale napríklad aj ďalším účastní-

kom cestnej premávky či chodcom) slú-

žia známe testy Euro NCAP (New Car 

Assessment Programme). Ich základ tvo-

ria vybrané skúšky bezpečnosti vozidla 

nárazom a testovacie programy. 

Pre spotrebiteľov sú tak testy 

Euro NCAP najvýznamnejším objek-

tívnym zdrojom informácií o bezpeč-

nosti automobilov.

Teraz máme pre vás dobrú sprá-

vu: Triedu C značky Mercedes-Benz 

práve v rámci bezpečnostných tes-

tov Euro NCAP vyhodnotili na prvé 

miesto v jej kategórii – spomedzi vozi-

diel uvedených za uplynulý rok. Trie-

da C pritom zažiarila nielen najlep-

ším možným hodnotením v podobe 

piatich hviezdičiek. Dokonca jej prisú-

dili titul „Best in Class“, čo možno in-

terpretovať ako bezpečnostne najskve-

lejšia zo všetkých tried. 

Najnovšie ocenenie vysokej miery 

úrovne bezpečnosti Triedy C je o to 

cennejšie, že testy Euro NCAP boli 

v roku 2014 sprísnené. Zvýšili sa pri-

tom nároky na jednotlivé uskutočňo-

vané skúšky. Zároveň sa hodnotenia 

dôraznejšie orientovali aj na nové bez-

pečnostné technológie. Také, ako je 

napríklad autonómne núdzové brz-

denie i ďalšie bezpečnostné asistenč-

né systémy, ktoré podporujú bezpeč-

né jazdenie a pomáhajú predchádzať 

nehodám. 

Napriek vynikajúcemu výsledku 

Triedy C v testoch Euro NCAP, je 

hodnotenie prostredníctvom testova-

nia bezpečnosti vozidla nárazom len 

jednou zo súčastí celkovej fi lozofi e 

bezpečnosti značky Mercedes-Benz. 

Trieda C je napríklad tiež dôsledne 

dimenzovaná na reálne nehody. A to 

i na základe poznatkov získaných 

z analýz aktuálnych výskumov nehôd. 

Značka Mercedes-Benz tým znovu 

zdôrazňuje svoje priekopnícke a vedú-

ce postavenie v rámci bezpečnosti au-

tomobilov. 

Zamysleli ste sa už nad prípadmi kolízie dvoch vozidiel, keď posádka 
jedného vyviazne takmer bez ujmy – pričom tá druhá si to ťažko odnesie? 
Text: Peter Kresánek / Foto: Daimler AG

Najbezpečnejšie vozidlo
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1 V ZNAMENÍ PANNY OČAMI 
JANY FARMANOVEJ
V priestoroch GMB v Mirbachovom 

paláci sa od začiatku februára až do 

5. 4. 2015 koná výstava V znamení 
panny slovenskej maliarky Jany Far-

manovej, pôsobiacej na výtvarnej scé-

ne od konca 90. rokov 20. storočia. 

Farmanová predstavuje tematický 

okruh malieb a akvarelov na papieri 

viažucich sa k spoločenskému mikro-

svetu dospievajúcich dievčat, čo tvo-

rí tematické jadro jej vlastného „opus 

magnum“. Refl ektuje detaily z pre-

meny dieťaťa na dievča a dievčaťa na 

ženu. Defi novanú tému vníma rovnako 

s jej pozitívami aj negatívami: od gýča 

až po intímnu scénu sebapoznávania. 

Refl ektuje jej vrstevnatosť na úrovni 

porozumenia a spoznávania (aj samej 

seba). Výstava V znamení panny je ob-

razové rozprávanie, ktoré nás pripú-

tava k maliarsky šťavnatým obrazom. 

Diváka vťahuje do senzuálneho vníma-

nia obrazu, jeho príbehu a vnútorné-

ho života. 

pozvánky
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Crawford (klavír), Aaron James (kon-

trabas), Emanuel Harrold (bicie) a Yos-

uke Sato (altsaxofón).

3 BETH HART A RENÉ LACKO 
& DOWN TOWN BAND 
DODAJÚ ,,MESTU BAHNA“ 
BLUESROCKOVÝ PUNC
Piešťany navštevujú viacerí kvôli ich 

liečivému bahnu. Koncom apríla 

(26. 4. 2015) sa však piešťanský Dom 

umenia stane miestom, ktoré bude pat-

riť kvalitnej hudbe. O tú sa postará sú-

časná hviezda amerického rocku Beth 

Hart, ktorá je napriek svojmu mladé-

mu veku už stálicou na bluesrocko-

vej scéne. Podporu jej bude robiť René 

Lacko & Down Town band, ktorých 

štýl hrania je ovplyvnený celým radom 

gitaristov od B. B. Kinga až po Erica 

Claptona a, samozrejme, Jimiho Hen-

drixa, S. R. Vaughana. Mimochodom, 

bol to práve spôsob, akým Lacko inter-

2 KRÁĽ DŽEZU GREGORY 
PORTER NA SLOVENSKU!
Kalifornčan, v súčasnosti medzinárod-

ne etablovaná a zároveň aj renomova-

ná spevácka hviezda Gregory Porter 

v rámci koncertného cyklu City Sounds 

zavíta 22. apríla 2015 na Slovensko – 

do Bratislavy! Táto hudobná lahôdka 

v podobe aktuálneho držiteľa ocene-

nia Grammy za najlepší džezový a do-

dajme, že aj famózny vokálny album 

Liquid Spirit. Nie je preto náhoda, že 

samotní kritici nazývajú Portera aj krá-

ľom džezu a porovnávajú ho s osobnos-

ťami ako Joe Williams, Nat King Cole, 

Donny Hathaway či Marvin Gaye. 

Gregory Porter kedysi začínal ako ná-

dejný hráč amerického futbalu, je ne-

priehľadnuteľný aj vďaka svojej čiapke 

a v súčasnosti cestuje po svete so skve-

lo zohratou kapelou, s ktorou koncer-

tuje už tri roky. Formáciu, s ktorou sa 

predstaví aj na Slovensku, tvoria Chip 

2

1

pozvanky.indd   92pozvanky.indd   92 17. 3. 2015   12:20:5717. 3. 2015   12:20:57



 HVIEZDY CIEST   01/2015 93

kým spracovaním, na konci ktorého sú 

všetci spokojní, že to už majú za sebou. 

Tak herci, ako aj diváci... 

5 SVETLO KONTRA TEMNOTA 
V HRE MOJMÍR II. 
To, čím žijeme dnes, má svoje kore-

ne v minulosti, ktorá sa nám vidí časo-

vo možno veľmi vzdialená, ovplyvňuje 

nás však viac, ako sa nazdávame. Preto 

sa nedá obísť obdobie „založenia ríše“, 

teda obdobie Veľkej Moravy a jej kľú-

čové postavy – Svätopluka, Rastislava, 

Mojmíra, Konštantína a Metoda. Ko-

morná hra Mojmír II. alebo Súmrak 

ríše z pera jej autora Viliama Klimáč-

ka, uvádzaná na pôde SND, je postave-

ná na konfl ikte dvoch výrazných osob-

ností Rastislava a Svätopluka, ktorý 

spočíva v nezmieriteľnosti dvoch kon-

cepcií národného bytia. O tom, že by 

mohla zaujať predovšetkým náročnej-

šieho a vnímavejšieho diváka, ktorý si 

potrpí na osobitý, prirodzený a silný 

herecký prejav, svedčí aj samotné ob-

sadenie hry, pretože mená ako Robo 

Roth, Emil Horváth či Daniel Fischer, 

takými hercami nepochybne sú. 

pretuje Hendrixove skladby, ktorý mu 

vyniesol aj medzinárodné uznanie.

4 NEVESTA HÔĽ 
ŽIVELNOSŤ, MAGICKOSŤ 
A NAHOTA
Činohra našej najprestížnejšej diva-

delnej scény priniesla vo februári na 

dosky, ktoré znamenajú svet, premiéru 

Švatnerovho diela Nevesta hôľ. 
Opätovne sa ju podujal (po jej spra-

covaní v Martine v polovici osem-

desiatych rokov minulého storočia) 

uviesť režisér a zároveň riaditeľ Čino-

hry SND Roman Polák. Nevesta hôľ 

so svojimi rovinami fantázie, ktoré 

sa miešajú s realitou, s vidinami, pre-

ludmi a priam magickou záhadnos-

ťou, nie je pre adresáta práve ľahkým 

orieškom v knižnom ani vo fi lmovom 

spracovaní. O to väčšou výzvou sa sta-

la pre samotných hercov (najmä pred-

staviteľku Zuny Petru Vajdovú, Tava 

– Jozefa Vajdu, postavy On – Milana 

Ondríka a nakoniec Libora – Danie-

la Heribana) a v konečnom dôsledku 

aj pre samotného diváka. Na toho totiž 

čaká viac než tri a pol hodiny pomer-

ne rozvláčneho, nie práve jednoduché-

ho predstavenia so zaujímavým scénic-

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 1 • 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 • Šéfredaktor: Iľja Majda • Šéfeditor: Peter Škorňa • Redakčná rada: Peter Kresánek  (predseda), Andrej Glatz, Ivan Mičko, 
Stanislav Trepač, Michal Žitný, Róbert Hatala, Ingrid Janečková, Iľja Majda, Peter Škorňa • Objednávky inzercie: Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava 831 07, tel.: +421 2 4929 4960, +421 2 4929 4914, 
fax:+421 2 4929 4929, e−mail: info@mercedes−benz.sk; ENTER AD, s. r. o., tel.: +421 2 5463 0748 / 0907 718 753, fax:+421 2 5463 0754, e−mail: hviezdyciest@enter−ad.com • Grafi cká úprava a layout: NEWS.sk, s. r. o. 
• Tlač: Slovenská Grafi a, a. s. • ISSN 1335−8812 • Rozširuje: MEDIAPRINT − KAPA PRESSEGROSSO, a., s. • Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípadne jeho častí,
výhradne s povolením vydavateľa • Neoznačené texty – SCG, resp. vydavateľ. Neoznačené fotografi e – archív Daimler AG.

4

3 5

pozvanky.indd   93pozvanky.indd   93 17. 3. 2015   12:21:0517. 3. 2015   12:21:05



Približne 100 miliónov eur in-
vestuje v najbližších rokoch ne-
mecký Daimler do rozšírenia 
produkčných kapacít lítium-ióno-
vých (Li-Ion) batérií. 
Investícia je určená pre jeho dcérsku spo-

ločnosť Deutsche ACCUmotive. Už v po-

lovici roka 2015 v nej má byť dokončená 

nová výrobná hala. Po ukončení aktuál-

nej etapy výstavby bude mať Deutsche 

ACCUmotive v saskom meste Kamenz 

k dispozícii takmer 20-tisíc štvorcových 

metrov výrobných a logistických plôch. 

To je štyrikrát väčšia plocha, než akú 

mala pred zahájením výroby v roku 

2011. Deutsche ACCUmotive už doda-

la viac ako 50-tisíc lítium-iónových baté-

rií, najmä pre smart fortwo electric dri-

ve a hybridné varianty Triedy S, E a C 

značky Mercedes-Benz. Ako perspektív-

ne sa javí uplatnenie lítium-iónových ba-

térií, napr. aj pri stabilizovaní sietí pod-

nikov a vyrovnávaní špičkových zaťažení 

u výrobcov elektrickej energie. Rovnako 

ako v domácnostiach využívajúcich foto-

voltaické zariadenia. 

Text: MBSK / Foto: Daimler AG
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Dodržali sme sľub! 
O 10,8 % menej nafty* v 835 dueloch.
Actros sa nezastaví pred žiadnou výzvou a presvedčí.

Dopravcovia a vodiči po celej Európe testovali počas uplynulých mesiacov Actros v reálnych podmienkach. 
Doterajší výsledok je jasný: vo všetkých dueloch spotrebováva Actros priemerne o 10,8 % menej nafty.* 
Ďalšie duely sa uskutočnia v priebehu nasledujúcich týždňov a mesiacov aj na Slovensku.
Presvedčte sa sami: www.fuelduel.sk
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 * Stav: marec 2015: Priemerná spotreba vozidiel s Euro V a Euro VI, najazdených 4 299 119 kilometrov v reálnych podmienkach, 835 duelov.




