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Trieda A: kombinovaná spotreba paliva 7,3 – 3,5 l/100 km; kombinované emisie CO2 171 – 89 g/km.

Pripravená na novú generáciu
Trieda A už od 19 990 €
Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.
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editoriál

Milí priatelia,
jesenné dni konečne trocha schladili
ovzdušie, i keď matička Európa zažíva veľmi „horúce obdobie“ a ani automobilový sektor nevychladol. Horúce
jesenné novinky si to totiž namierili na tradičný frankfurtský autosalón,
kde i Mercedes-Benz predstavil najnovšie počiny svojich vývojárov.
Frankfurtská výstavná Festhalle roky
patriaca počas autosalónu značke
Mercedes-Benz i tento rok skrývala
jednoznačne a už akosi aj podľa očakávania, najexkluzívnejšiu expozíciu
tentoraz v popredí so športovo letnými modelmi. Svetovú premiéru si odbili kabriolety z úplne opačných pólov
našich tried a síce superluxusný najmodernejšími technológiami natlačený kabriolet Triedy S a malá neuveri-

teľne roztomilá mestská blcha (ako sa
často ľudovo prezýva v zahraničných
médiách) kabriolet smart fortwo.
Garde im na pódiu určenom pre novinky robili nové C kupé a vskutku
krásne športovými génmi presýtené
C 63 AMG kupé. Vyznávači športovej jazdy, ale aj tí, čo si chcú nechať
pri pomalej jazde popri morskej pláži
rozcuchať vlasy, alebo len tak vdýchnuť vôňu večernej atmosféry v letnom
meste, sa majú naozaj na čo tešiť.
Slávu si v septembri neužívali len
nové vozidlá. V bratislavskej Inchebe slovenský Mercedes oslávil svoje 25. narodeniny a bola to sláva hodná tohto veku. Aby nebolo slávy dosť,
Hviezdy ciest majú 15 rokov.
Milí čitatelia,
jeseň je stále teplá, vrelá, plná noviniek i osláv. O všetkom spomínanom
a, samozrejme, ešte viac sa dočítate
na stránkach čísla, ktoré práve držíte
v rukách a ja Vám pri tom prajem príjemné chvíle.
S úctou Váš
Andrej Glatz
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Základný
inštinkt

Hrať rolu najmenšieho modelu v ponuke je veľmi príjemné.
Zákazníci totiž sadajú za volant bez predsudkov a názor na svet
Mercedes-Benz si tak tvoria sami. A facelift je príjemnou pozvánkou
na znovuobjavenie Triedy A... Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

6

HVIEZDY CIEST 03/2015

trieda A - dva QR.indd 6

30. 9. 2015 9:28:36

N

ečakajte žiadne dramatické zmeny, tie napokon Trieda A ani nepotrebovala. Namiesto
toho je k dispozícii
množstvo detailov, ktoré udržia najmenší Mercedes-Benz v ohnisku pozornosti. Jemné retuše v oblasti dizajnu svedčia o nadčasovom dizajne
najmenšieho modelu. Naopak, dosť
výrazne sa zmenil najsilnejší model
v ponuke. Mercedes-AMG A45.

VYFARBITE SA
Krivky novej, faceliftovanej Triedy A sú prakticky nezmenené. Menil
sa najmä vzhľad predného a zadné-

ho nárazníka vrátane dizajnu výfukov. Pozorný pohľad na predné svetlomety odhalí fakt, že nová Trieda
A prezbrojila na LED technológiu. Za
príplatok môžete vyraziť v noci s výrazne silnejším svetelným štítom.
Do zoznamu identiﬁkátorov patria aj nové disky kolies s osobitým dizajnom, ktoré podčiarkujú veselý charakter auta. Fanúšikovia seriálu F1 si
môžu zvoliť verziu „Motorsport Edition“. Sivé lakovanie dopĺňajú detaily, ktorých farbu označuje Mercedes-Benz ako benzínovozelenú. Prakticky
identickú farbu používajú aj monoposty tímu Mercedes-AMG Petronas. Atraktivitu tohto modelu zvyšuje

aj fakt, že je takmer na nerozoznanie
od najsilnejšieho modelu.
Verzia „Motorsport Edition skloňuje spomínané palivové farby aj v interiéri. Benzínovozelené akcenty na
výduchoch klimatizácie, či pruhy na
čalúnení sedadiel, alebo prešívanie
bledomodrou niťou ideálne kontrastujú s tmavým čalúnením exteriéru.
Športový nádych dopĺňa na oﬁciálnej
fotograﬁi aj manuálna prevodovka,
ktorá podčiarkne športový charakter
malej Triedy A.
Ani ostatné verzie nešetria farbami,
náladové LED osvetlenie interiéru
vám poskytne až pätnásť farieb v piatich intenzitách osvetlenia.
J
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J BUĎTE ŠIKOVNÍ
Na želanie je k dispozícii aj väčšia
osempalcová obrazovka multimediálneho systému, takzvaný HEAD-UNIT. Po
novom s komplexnou integráciou smartfónu. Pre užívateľov produktov Apple je
to od decembra 2015 systém CarPlay, pre
užívateľov systému Android je to funkcia Mirror Link, teda zrkadlenie obrazovky smartfónu na veľký displej. Uľahčuje
to nielen ovládanie samotného zariade-

8

nia, najmä počas jazdy. Aby nedochádzalo k odvráteniu pozornosti vodiča počas
jazdy, na displeji vozidla sa zobrazujú iba
relevantné obsahy smartfónu.
Ak by však vodič predsa podľahol pokušeniu zábavy prostredníctvom smartfónov, priestor pred autom kontroluje najnovšia generácia systému COLLISION
PREVENTION ASSIST PLUS, ktorá
je po novom schopná aj autonómne brzdiť a eliminovať tak do určitej rýchlosti

zrážku, prípadne výrazne znížiť následky. Rovnako aj systém rozpoznávania
únavy dokáže v piatich stupňoch informovať o stave jeho bdelosti. Prvky aktívnej bezpečnosti dopĺňajú aj nové aktívne
LED svetlomety, ktoré sa prebojovali na
zoznam príplatkového vybavenia.

ZVOĽTE SI
Podvozok Mercedesu-Benz Triedy A
môže mať najnovšie adaptívne tlmiče,
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ktoré dokážu meniť charakteristiku tlmenia. Okrem nich dokáže systém DYNAMIC SELECT zmeniť v priebehu sekundy charakteristiku motora, prevodovky,
podvozku, riadenia a dokonca aj klimatizácie. Vodič tak môže plynulo meniť
svoje priority z komfortne orientovanej
jazdy na dynamickú športovú. Okrem
prednastavených režimov „Comfort“,
„Sport“, „Eco“ je k dispozícii aj „Individual“, v rámci ktorého si ohlas jednotlivých oblastí riadi sám vodič.

BUĎTE SILNEJŠÍ
A zároveň aj rýchlejší. Napokon verzie A 220 d a A 250 Sport a A 250
Sport 4MATIC si pripísali niekoľko kilowattov navyše. Najsilnejší diesel v ponuke si do kolónky výkonu píše
najnovšie 130 kW/177 koní. Maximálny výkon benzínového motora sa zaokrúhlil na 160 kW/ 218 koní. Na to,
aby ste si spomínané dáta aj adekvátne
užili, slúži nový systém Launch Assist.

NOVÍ ĽUDIA
Trieda A splnila do bodky svoju úlohu, ktorú jej naordinovali stratégovia.
Je vstupným modelom do sveta Mercedesu a približne každý druhý vodič
Mercedesu-Benz Triedy A, B, prípadne GLA, či CLA v Nemecku a západnej Európe vlastnil predtým vozidlo
niektorej konkurenčnej značky. Mercedes-Benz je technicko-technologickým
pionierom, preto sa nielen prispôsobuje novým požiadavkám klientov, ale
ich aj sám vytvára a zároveň demonštruje svoju ﬁlozoﬁu tým, ktorí prichádzajú s hviezdou na kapote do kontaktu prvý raz. A to je aj odpoveď, prečo
sa udiali pod kapotou Triedy A také
rozsiahle zmeny.

koní a šialený maximálny krútiaci
moment s hodnotou 475 Nm. Samozrejme, nejde iba o obyčajné nastavenie plniaceho tlaku, ale v duchu ﬁlozoﬁe AMG je nový model kompletne
prekopaný. Najväčšími zmenami prešli ventily a vačkový hriadeľ, zosilnené boli aj valcové vložky.

NOVÉ AUTO
„Pre nás je to úplne nové auto,“ vyjadril
sa šéf AMG Tobias Moers. A nielen vďaka novým devätnásťpalcovým diskom kolies, ale vďaka výkonu a dynamickým parametrom, ktoré ohýbajú myseľ pri každom
zošliapnutí plynu. Zrýchlenie z nuly na

stovku možno označiť za balistické. Akcelerácia je minulosťou v priebehu štyroch sekúnd a dvoch desatín! Áno, čítate správne.
Prenos extrémneho výkonu na vozovku nikdy nebol problémom vďaka pohonu všetkých štyroch kolies, najnovšie si
však môžete objednať aj mechanický samosvorný diferenciál vpredu, ktorý je súčasťou balíka AMG DYNAMIC PLUS.
Názov balíka sme zvýraznili preto, aby ste
vedeli, čo si máte objednať... Ó

A 160

MERCEDESAMG A 45 4MATIC

R4, 1 595 cm3, 75 kW / 102 k, 180 Nm
od 1 200/min. 6-stupňová mechanická

R4, 1 991 cm3, 280 kW / 381 k, 475 Nm od
2 250/min. 7-stupňová AMG SPEEDSHIFT DCT

Spotreba - kombi.

Spotreba - kombi.

Emisie CO2
Cena zákl. modelu

5,6 – 5,4 l/100 km
128 – 124 g/km
19 990 eur s DPH

Emisie CO2
Cena zákl. modelu

7,3 – 6,9 l/100 km
171 – 162 g/km
51 660 eur s DPH

ČERVENÝ BARÓN
Konkurenčný boj o post najsilnejšieho hatchbacku vyriešili v Affalterbachu veľmi promptne. Mercedes-AMG
A45 opäť kraľuje vo svojej kategórii.
Poznáte to, robotu máte hotovú, ale niečo vnútri vám hovorí, že
ste mohli spraviť viac. A to je začiatok príbehu faceliftovaného modelu
Mercedes-AMG A45. Vzhľadom na
zmenu označenia si konštruktéri povedali, že motor rozoberú, skontrolujú a ak sa dá, ešte trochu nadopujú vyšším výkonom. Výsledok? Opäť
zaokrúhlený výkon na 280 kW/381

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
6 663,33 eur s DPH
Mesačná splátka
195 eur s DPH
Posledná navýšená splátka
6 663,33 eur s DPH
Spracovateľský poplatok
239,88 eur s DPH
Odkupná cena
36 eur s DPH

Príklad ﬁnančného lízingu*:
Akontácia
10 755,53 eur s DPH
Mesačná splátka
799 eur s DPH
Posledná navýšená splátka
10 332 eur s DPH
Spracovateľský poplatok
619,92 eur s DPH
Odkupná cena
36 eur s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného
leasingu; RPMN: 7,42%; fixný úrok p. a.: 6,38%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 19 990,00 €; lehota splatnosti
v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 22 767,55 €;
Po skončení akciového 3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje
havarijné poistenie vozidla do konca doby financovania. Jeho cena
nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN. Na modely Triedy A okrem
A 160, A 160 d a A 45 AMG je možné získať zvýhodnené financovanie
s úrokom od 0 % p. a. Ponuka platí do 31.12. 2015

* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného
leasingu; RPMN: 7,90%; fixný úrok p. a.: 6,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 51 660,00 €; lehota splatnosti
v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 59 296,45 €;
Po skončení akciového 3-ročného havarijného poistenia sa vyžaduje
havarijné poistenie vozidla do konca doby financovania. Jeho cena
nie je zahrnutá vo vypočítanom RPMN. Na modely Triedy A okrem
A 160, A 160 d a A 45 AMG je možné získať zvýhodnené financovanie
s úrokom od 0 % p. a. Ponuka platí do 31.12. 2015

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

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

Novinka v portfóliu mladej automobilky Mercedes-AMG spája estetiku
kupé s možnosťou predviesť dramatické divadlo pálenia pneumatík
v každej zákrute. Mercedes-AMG C63 S je showman... Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

N

ové kupé s odznakom
AMG na seba zvonka nijako zvlášť neupozorňuje.
Ale počkajte chvíľu. Najprv si pozriete obrázky. Je
to len silnejšie kupé Triedy C od Mercedesu-Benz? Ani náhodou. Je to individuálny model, ktorý so spomínaným nemá
spoločné takmer nič. Okrem dvier, strechy a zadnej kapoty. Všetky ostatné diely sú zmenené, aby zhltli širší rozchod kolies, viac chladičov. C63 S Coupé je totiž
širšie až o viac ako šesť centimetrov. A to
je priamy dôkaz toho, že Mercedes-AMG
vyrába samostatné automobily, sesterské
modely sú iba technickým základom celej prestavby.

DVAJA BRATIA
Slabší a silnejší. Pravda, označenie slabší je celkom komické, takmer až urážlivé. Napokon, nestačí vám porcia 350 kW/
476 koní a maximálny krútiaci moment

10

C 63 s.indd 10

650 Nm? Samo osebe sú to hodnoty, ktoré
ohýbajú nielen myseľ, ale dokážu trápiť dezén pneumatík pri každom zošliapnutí plynového pedálu. Akcelerácia z nuly na stovku bude minulosťou v priebehu štyroch
sekúnd. Maximálna rýchlosť je limitovaná
na morálnych 250 km/h.
Správnou voľbou však bude verzia C63 S s maximálnym výkonom

375 kW/510 koní a s maximálnym krútiacim momentom 700 Nm, ktorá zbrúsi jednu desatinu z času potrebného na zrýchlenie z nuly na stovku. A to je dostatočný
argument na to, aby ste si odškrtli danú
možnosť. Prevodovka je v oboch prípa-
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chova. Dovolíme si vás upozorniť na dôležitú príplatkovú položku. Ak si zaškrtnete
AMG Driver's Package, výrobca vám posunie limitér rýchlosti na 290 km/h. Zrejme
preto, aby ste si vyžiadali neblokovanú verziu, bez obmedzenia prekročí C63 S aj hranicu tristo kilometrov za hodinu. Ale túto
položku zatiaľ v ponuke nenájdete.

VIDIEŤ A POČUŤ

doch rovnaká: športová sedemstupňová
prevodovka AMG SPEEDSHIFT MCT.
Mimochodom obe verzie sú rýchlejšie ako limuzína, hoci iba o jednu desatinu. Čo je však dôležitejšie, obe sú rýchlejšie
ako ich najdôležitejší konkurent z Mní-

Zoznam možností obsahuje aj dva typy
výfukov. Hlasný a hlasnejší. Už v základnom prevedení má výfuková sústava klapku pre komfortný, respektíve športový režim. Podľa toho, či chcete ostatných strašiť,
alebo potrebujete telefonovať. Tou druhou alternatívou je športový výfuk. Ten
hučí stále.
Akcelerácia, zvuk výfuku na maximálke sú veci, ktoré si záujemcovia preštudujú ako prvé. Posunúť dynamiku Triedy
C kupé na túto úroveň si však vyžiadalo
množstvo konštrukčných zmien. Elastoki-

nematika zavesenia kolies je tuhšia, náboje kolies sú zmenené a aj ložiská kolies sa
posunuli o dvadsaťpäť milimetrov smerom
von. C63 má klasický samosvorný diferenciál, silnejšia verzia C63 S používa elektronicky riadený diferenciál.
Zvonka sa najsilnejšie kupé Triedy
C identiﬁkuje predným spojlerom, dvoma vydutiami na kapote a zadným difúzorom a jemným spojlerom, takže rozsiahlu technickú revolúciu pod kapotou
účinne maskuje. O to efektnejšia bude
akcelerácia, o to viac vynikne zvuk osemvalca. A to je pointa... Ó

MERCEDESAMG C 63 S KUPÉ
V8, 3 982 cm3, 370 kW / 510 k, 700 Nm od
1 750/min. 7-stupňová AMG SPEEDSHIFT MCT
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

8,9 – 8,6 l/100 km
209 – 200 g/km
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Hodina estetiky
Namiesto vzrušenia a zvuku osemvalca verzie
AMG prináša štandardné kupé Mercedesu-Benz
Triedy C aj dávku estetiky.
Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG

C

hápem, že predchádzajúca
dvojstrana vás zaujala nepochybne oveľa viac, no v skutočnosti budú „štandardné“
verzie oveľa obľúbenejšie.
A v duchu ﬁlozoﬁe automobilky Mercedes-Benz je kupé Triedy C výnimočným
modelom, ktorý má ďaleko od jednoduchej konverzie sedanu na kupé. To, čo konštruktéri urobili, presahuje rámec bežných
úprav, siluete kupé sa prispôsobilo všetko.
Možno práve tajomný úsmev na tvárach je
dôkazom technického know-how Stuttgartu. Bavorskí inžinieri si zgustli na všetkých
frontoch: na dizajne, dimenziách aj na dynamike.

DIZAJN
V zozname klasických karosárskych verzií úraduje kupé prakticky od začiatku automobilového priemyslu. Dvojica bezrámových dvier patrí do zoznamu povinných
prvkov na kupé. Bez nich je efekt iba polovičný. Kombinovať elegantnú bočnú líniu so športovo-agresívnou prednou časťou nie je jednoduché. Aj napriek tomu to
dizajnéri Mercedesu-Benz zvládli. Podobnosť s Triedou C je zrejmá, no aj napriek
tomu je kupé Triedy C originálnym zjavom. Kupé sa identiﬁkuje zozadu prakticky okamžite úzkym pásom zadných svetlometov. V priebehu jedinej sekundy viete,

12
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že ide o model kupé. Podobnosť s kráľovskou Triedou S kupé dvíha prestíž majiteľov. A to aj v prípade, že v „Céčku“ absentuje chrómovaná lišta. Naopak, nechýbajú
prvky ako koncovky výfukov, odvetrávacie
otvory alebo difúzor.

DIMENZIE
Nástrojom zvýraznenia dizajnu sa stali
aj dimenzie. Nové kupé narástlo do dĺžky
v porovnaní s predchodcom o takmer rovných desať centimetrov, rázvor osí kolies
narástol o osem centimetrov. Šírka si pripísala štyri centimetre a správny postoj na
ceste zabezpečuje aj nižšia svetlá výška o jeden a pol centimetra. Konečný vzhľad určí
sám zákazník, menšie než sedemnásťpalcové disky kolies však určite nebude mať.
Stačí, ak si odškrtnete balík AMG Line
a vzhľad kupé dostane ďalšiu dávku individuality. Osemnásťpalcové disky AMG,
športové prahy, takzvanú diamantovú
masku chladiča. Do interiéru sa nasťahuje kontrastné šitie, kombinácia ekologickej
kože a látky a kombinácia jaseňového dreva s hliníkovými lištami. Nech sa páči...

DYNAMIKA
Športovo ladený podvozok môže mať
elektronicky riadené tlmiče klasického
podvozka AGILITY CONTROL, ktoré v duchu ﬁlozoﬁe Mercedesu-Benz ide-

álne kombinujú komfort so športovými
jazdnými vlastnosťami. Ak to máte radi
tvrdšie, máte k dispozícii športový podvozok s priamejším prevodom riadenia,
ktorý v cenníku nájdete pod označením
športové riadenia. Maximálny pôžitok poskytne vzduchový podvozok AIRMATIC
s ovládačom DYNAMIC SELECT. Vodič si nastaví auto podľa svojej nálady, prípadne podľa podmienok na ceste. Takže
od ekologického režimu môžete postupnými krokmi prejsť až nastavenie Sport+, ktoré je pripravené odprezentovať dynamiku nádherného kupé. Ideálnou verziou pre
tento prípad bude C300 kupé. Maximálny výkon dvojlitrového motora 180 kW/245
koní je dostatočným predkrmom pre všetky verzie s označením AMG. Z identického objemu poskytujú verzie C200 a C250
maximálny výkon 135 kW/184 k respektíve 155 kW/211 koní. Základnou pohonnou
jednotkou je verzia C 180 s maximálnym
výkonom 115 kW/156 koní. V prípade, ak
chcete estetiku kombinovať s ekonomikou,
máte k dispozícii dieselové verzie s maxi-
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C 180 KUPÉ
R4, 1 595 cm3, 115 kW / 156 k, 250 Nm od
1 200/min. 6-stupňová mechanická
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

5,8 – 5,3 l/100 km
135 – 122 g/km

málnym výkonom 125 kW/170 koní respektíve 150 kW/204 koní.

ARMÁDA SPÁSY
Nijako inak sa nedá nazvať dlhý zoznam asistenčných systémov, ktoré vás
zachránia pred mikrospánkom a zrejme aj pred nukleárnou vojnou. COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS
sleduje pohyblivé aj pevné prekážky, ak
treba, autonómne brzdí a je v činnosti až do rýchlosti 200 km/h. Do rýchlosti 40 km/h dokáže zabrzdiť pred prekážkou a zabrániť tak kolízii. Postupné
zavádzanie autonómnej jazdy prezrádza aj rozšírená funkcia odstupového
radaru DISTRONIC PLUS s funkciou
Stop&Go Pilot dokáže výrazne uľahčiť vodičovi riadenie aktívnymi zásahmi
do riadenia a sledovaním vozidla idúceho vpred, čo pomáha napríklad pri chýbajúcom vodorovnom značení. Balíček
asistenčných systémov označuje Mercedes-Benz ako Intelligent Drive. A to nie
je náhoda... Ó
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Tri v jednom
Jar bude v rámci mestskej mobility patriť smartu fortwo kabriolet, ktorý
má v sebe zakódovaný ,,genofond“ predurčujúci na to, aby sa stal
kultovým. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

14
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O

právnene. V prvom
rade skrýva v sebe
hneď tri podoby - od
zatvoreného dvojmiestneho vozidla, cez
auto s veľkou posuvnou skladacou
strechou, až po kabriolet s kompletne
otvorenou sklápacou strechou.

BEZPEČNOSŤ NADOVŠETKO
Práve tá je druhým a veľmi dôležitým faktorom pre kabriolet. Vďaka
zvýšeniu torznej tuhosti o 15 % je najtuhším kabrioletom smart. Zároveň
bol obohatený aj o pokrokové asistenčné systémy, doposiaľ vyhradené len pre vyššie automobilové triedy.
Tým je napr. ESP® najnovšej generácie s asistentom jazdy pri bočnom
vetre a s funkciou rozjazdu na stúpaní (dodávané sériovo), či funkciou Výstraha pri malom odstupe a asistentom
udržiavania v jazdnom pruhu (dodávaný na želanie zákazníka). Odolnosť vozidla a hlavne maximálna bezpečnosť
jeho posádky v prípade prevrátenia sú
pritom samozrejmosťou.

PROGRESÍVNY DIZAJN
Typická silueta smartu s ultrakrátkymi prevismi - to je čisto puristické
a zároveň progresívne vyjadrenie dizajnérskeho rukopisu tvorcov funkčného a súčasne zábavného dizajnu
(FUN.ctional) značky smart. Športový charakter kabrioletu umocňuje aj
užší B stĺpik, pričom už na pohľad je
viditeľný nový, progresívnejší priebeh bezpečnostnej bunky tridion. Interiér kabrioletu je sériovo vybavený
dvoma slnečnými clonami s kozmetickými zrkadlami, stredovou konzolou
so zásuvkou, ako aj háčikmi na odevy vzadu na priečnom oblúku. Pre náročnejších zákazníkov je na želanie

k dispozícii aj vetrolam. Pre dizajnovo založených zákazníkov je k dispozícii možnosť farebnej individualizácie
exteriéru i interiéru BRABUS tailor
made.

MOTORIZÁCIA A NOVINKY
Kabriolet prichádza s dvoma modelmi trojvalcov s výkonmi 52 kW/71 k
a 66 kW/90 k, bude možné kombinovať buď s päťstupňovou manuálnou
prevodovkou alebo s plnoautomatickou dvojspojkovou prevodovkou twinamic. Smart fortwo kabriolet dostal
do vienka aj novinky najnovšej modernizácie ako napr. integrácia smartfónu cez MirrorLink® či balík Urban
Style (okrem iných s čiernym obložením podbehov kolies a so znížením
podvozka). Na výber sú tri línie výbavy: passion, prime a proxy.

TEXTILNÁ STRECHA
Variabilnosť a individualizácia sa
prejavili aj v možnosti výberu textilnej strechy tritop z troch farebných
variantov: blue denim (vzhľad džínsoviny), červenej alebo čiernej. Apropo,
strecha. Tú v prípade, ak slnko vykukne spoza mrakov, možno plnoautomaticky rýchlo - za 12 sekúnd - otvoriť, a to dokonca počas jazdy až do
maximálnej rýchlosti. Z bližšej vzdialenosti ju možno otvoriť aj rádiovým
diaľkovým ovládaním pomocou 3-tlačidlového kľúča od vozidla. Ó

SMART FORTWO 52 KW CABRIO
R3, 999, 52kW / 71 k, 91 Nm od 2 850/min.
5-stupňová mechanická
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

4,1 l/100 km
93 g/km
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Dve
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srdcia
Či chceme, alebo nie,
otázku ekologického
pohonu musí riešiť
každý výrobca. A Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC a GLE 500 e
4MATIC sú dôkazmi toho, že sa to dá riešiť aj
s nadhľadom, elegantne a bez zbytočných
kompromisov... Text: Majo Bóna/Foto: Daimler AG
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predstavujeme
chou jazdou? V tom
prípade pribudne na
zadných dverách vášho SUV písmeno „e“.

BEZ
KOMPROMISOV

P

rístup Mercedesu-Benz
je iný. Namiesto produkcie osobitných ekologických variantov, ktoré na
seba upozorňujú dizajnom, poskytuje svojim zákazníkom
alternatívy prakticky v každej kategórii. Športovo-úžitkové automobily nevynímajúc. Chcete benzínový agregát? Nech sa páči. Chcete úspornú
naftovú alternatívu? Samozrejme, vyhovieme vám. Chcete, aby sme vám
integrovali športový automobil do
karosérie SUV? Chlapíci z Affalterbachu vás obslúžia a možno aj vystrašia. Prajete si byť úsporní, ekologicky
čistí a svoje okolie chcete obdariť ti-

18

Ak sa vám páči estetika Triedy GLC,
svoje preferencie nemusíte nijako meniť.
Set batérií a elektromotor integrovali inžinieri Mercedesu-Benz do existujúcich
priestorov bez toho,
aby vás to nejako obmedzovalo. Teda musíte sa vzdať jedine zopár litrov objemu v batožinovom priestore, ktorý je
mierne vyšší. To je všetko. Dokonca aj
elektromotor je integrovaný medzi motor a prevodovku, takže k veľkým konštrukčným zmenám nedošlo a samozrejme, zachoval sa aj pohon všetkých
štyroch kolies. Prevodovka je v prípade hybridných verzií osvedčená sedemstupňová prevodovka 7G-TRONIC
a je optimalizovaná na využitie v hybridných modeloch.
Výmenou za spomínanú obetu je
elektrický dojazd na úrovni 34 kilometrov, čo je niekedy viac, ako väčšina vodičov prekoná na ceste do robo-
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ty v mestskom prostredí. A ak máte vo
ﬁrme nabíjačku, bezemisne môžete absolvovať cestu aj domov. V prípade, ak
tento limit presiahnete, benzínový motor sa automaticky pripojí, takže neprichádzate o potrebný dojazd a k tomu
patriaci pokoj v duši.

ŠESŤ SEKÚND
Presne toľko, respektíve o jednu desatinu menej potrebuje GLC 350 e
4MATIC na to, aby zrýchlil z 0 na
100 km/h. A to je hodnota, ktorou
sa v deväťdesiatych rokoch pýšili rýdzo športové automobily. Dnes si tento údaj pripisuje ekologická alternatíva v rámci triedy kompaktných SUV.
Pod kapotou úraduje dvojlitrový benzínový motor s maximálnym výkonom 155 kW/211 koní. Asistuje mu
elektromotor s maximálnym výkonom
85 kW/116 koní, ktorý si môžete dobíjať aj klasicky zo siete, prípadne využiť niektorú z rýchlonabíjacích staníc,

ktoré využívajú systém Menekes. Kombináciou oboch spôsobov pohonu sa
výsledná číslica priemernej spotreby
zastaví na 60 g CO2 na kilometer, čiže
2,6 litra benzínu na 100 kilometrov.

DYNAMIKA OSEMVALCA
Ekologicky orientovaných vodičov poteší aj väčšia Trieda GLE
500 e 4MATIC. Písmenko e znamená v danom prípade kombináciu šesťvalcového motora s objemom troch litrov s maximálnym
výkonom 245 kW/333 koní s elektromotorom s maximálnym výkonom
85 kW/116 koní. Tie čerpajú energiu
z batérií s kapacitou 8,8 kWh a umiestnené sú pod podlahou batožinového
priestoru. O adekvátnu dynamiku sa
postará aj monumentálny krútiaci moment 650 Nm, ktorý je schopný s veľkým SUV ordinárne hýbať a udeliť mu
dynamiku športiaka. Dojazd v čisto
elektrickom režime vďaka inteligentné-

mu manažmentu energetického toku
predstavuje vskutku impozantných
30 kilometrov. Pričom maximálna
rýchlosť v danom režime je 130 km/h,
takže aj na diaľnici či obchvate sa môžete pohybovať ekologicky. Napokon v duchu hesla Mercedesu-Benz aj
v prípade hybridnej technológie dostanete to najlepšie, alebo nič. Ó
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Otvorený

Prémiová značka, akou Mercedes-Benz je, nemôže
dopustiť, aby jej pýcha a najluxusnejšia Trieda S
trpela syndrómom neúplnej rodiny. Príchod už šiesteho variantu tejto triedy - vozidla Mercedes-Benz
Triedy S kabriolet ,,na svet“ bol nielen očakávaný,
ale aj zákonitý. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

20

s cabrio.indd 20

HVIEZDY CIEST 03/2015

29. 9. 2015 19:12:27

hyperluxus
T

rvalo symbolických 44 rokov, kým stuttgartská automobilka predstavila svetu
svoje ďalšie otvorené vozidlo, ktoré má podobne
ako jeho predchodca jediný cieľ, a tým
je úspech. A hoci so svojím najbližším
príbuzným - Triedou S Coupé má
spoločných až 60 % komponentov, predsa je len
iné, osobité a jedinečné.
V prvom rade zostanete
očarení jeho zmyselným
a exkluzívnym dizajnom,
výraznou individualitou
a nadčasovo exkluzívnou mobilitou.

INOVÁCIE
Najvýraznejším technologickým rukopisom inovatívnych riešení
je v kabriolete deliaca stena k batožinovému priestoru z hliníka a magnézia, ale
aj z hliníka vyrobená zadná časť karosérie. Tá sa výraznou mierou podieľa na
znížení hmotnosti karosérie. Bezpečnosť
v prípade možného prevrátenia vozidla
zvyšujú akumulátory, ktoré sa po prvý
raz pyrotechnicky spúšťajú za zadnými J
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J opierkami hlavy. Zároveň sú plynovým
generátorom vysunuté ochranné oblúky
do pracovnej polohy.

KOMFORT
Ambície najluxusnejšieho kabrioletu na svete sa odrazili aj v maximálnych
hodnotách, ktoré dosahuje samotný
komfort. Či už ide o zdokonalený automatický systém ochrany pred vetrom
AIRCAP, systém vyhrievania pre oblasť
hlavy AIRSCARF, vyhrievané lakťové

22
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opierky a vyhrievanie aj zadných sedadiel. Zároveň vodiča ,,rozmaznáva“ inteligentné poloautomatické riadenie systému klimatizácie. Priam obdivuhodnou
precíznosťou a komfortom sa vyznačuje aj sklápanie pomerne veľkej trojvrstvovej textilnej strechy, ktorá je pokrytá
butylom, čo vytvára lepšiu vodnú a akustickú bariéru. Strecha je v batožinovom
priestore oddelená od zvyšnej batožiny elektricky ovládateľnou roletou, ktorá zároveň uzatvára sklápaciu strechu.

Celý proces sklápania trvá len 20 sekúnd
a možno ho prevádzať aj počas jazdy až
do rýchlosti 60 km/h (pri otváraní aj zatváraní). A nakoniec, nemôžeme nespomenúť aj elektro-hydraulické diaľkové
zatváranie veka batožinového priestoru,
či možnosť zväčšenia úložného priestoru
smerom do interiéru vozidla.

DIZAJN
Ambícia patriť medzi najštýlovejšie,
najluxusnejšie a najkrajšie vozidlá Trie-
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dy S všetkých čias sa prejavuje najmä
v dizajne. Čierna diamantová maska
chladiča s hviezdou Mercedes a jednou
striebornou lamelou s pochrómovanými vložkami dominuje čelu vozidla. Dynamickú siluetu kapoty motora zvyšujú
aj dve výrazné štruktúrne línie. Môžeme
pokojne skonštatovať, že línie zvýrazňujú
typické črty kabrioletu nielen vpredu, ale
aj na bokoch vozidla. Rešpekt vzbudzuje aj výrazný predný nárazník s veľkými stredovými a aj postrannými otvormi
na prívod vzduchu. Dizajnéri však nezabudli ani na prvky elegancie. Tie reprezentuje Intelligent Light System s LED
s ušľachtilými Swarovského krištáľmi,
použitými v ukazovateľoch smeru jazdy
a dennom osvetlení. Samozrejme, dodávanými na želanie klienta. Dizajnovým
prvkom, upozorňujúcim na športový
a zároveň luxusný a noblesný charakter vozidla sú aj jednotlivé pochrómované časti. Zmysel tvorcov pre maximálne využitie detailu sa prejavil v zadnej
časti uloženej hviezde, ktorá je otočná
a slúži ako kľučka na manuálne otvorenie zadnej kapoty, ale aj ako kryt cúvacej
kamery a na želanie klienta dodávanej
360-stupňovej kamery.

ODHLUČNENIE
Rekordne nízkej hodnote hluku vetra
v tomto segmente (cw dosahuje len 0,29)
vďačí Trieda S kabriolet nielen prepracovanej aerodynamike, ale skvelému obtekaniu vzduchu pomáha aj koncepcia
zakrytovania celého vozidla. Zároveň sa

pozornosť aerodynamikov sústredila aj
na komfort jazdy bez prievanu, výsledkom čoho je na želanie klientov dodávaný automatický systém ochrany proti
vetru AIRCAP. Ten znižuje turbulencie v interiéri pomocou dvoch komponentov: spojlera so sieťkou v ráme čelného skla, ktorý možno vysunúť o sedem
centimetrov a z vysúvateľného vetrolamu s vypuklou kontúrou a ozdobným
krytom z ušľachtilej ocele za zadnými sedadlami. Cielené turbulencie, znižujúce
úroveň hluku zabezpečujú aj difúzorové
rebrá na spodnej hrane prednej lamely.

KLIMATIZÁCIA
Podobne ako nový prírastok v rodine
Triedy S zažíva svoj debut aj mimoriadne inteligentná regulácia klimatizácie
THERMOTRONIC. Tá je postavená
na dvojzónovom systéme, ktorý je vybavený až dvanástimi senzormi, z toho
dvoma solárnymi a osemnástimi individuálne riadenými výduchmi - servomotormi. Klimatizácia tak okamžite reaguje
na zmeny teploty v jednotlivých oblastiach. Zároveň - v opierkach hláv sú aktívne vzduchové šály Airscarf, ohrievajúce krk a šiju. Systém možno doplniť
o balíček Warmth Comfort s vyhrievanými sedadlami a lakťovými opierkami
či paketom Air-Balance s aromatizáciou
a ionizáciou vzduchu.

vený množstvom asistenčných systémov
nového druhu - či už ide o PRESAFE®
s rozpoznávaním chodcov - doplnený
o systém PRE-SAFE® PLUS (rozpoznávajúci náraz hroziaci zozadu a upozorňujúci vozidlá za sebou aktiváciou zadných
výstražných svetiel vysokou frekvenciou), DISTRONIC PLUS s asistentom
riadenia a pilotom jazdy v zápche, asistent brzdenia BAS PLUS s asistentom
prejazdu križovatkou, aktívny asistent
udržiavania v jazdnom pruhu, adaptívny asistent diaľkového svetla plus a asistent nočného videnia plus, či nakoniec
systém COLLISION PREVENTION
ASSIST PLUS zabudovaný už v sériovej verzii.

VÝKON
Kabriolet S 500 s motorom V8 a výkonom 335 kW (455 k) dosahuje kombinovanú spotrebu 8,5 litra benzínu
na 100 km. Dynamický a úsporný spôsob jazdy podporuje inovatívna automatická prevodovka 9G-TRONIC
a plynulú reguláciu tlmenia zabezpečuje aktívny systém vzduchového pruženia AIRMATIC. Ó

S 500 KABRIOLET
V8, 4 663 cm3, 335 kW / 455 k, 700 Nm
od 1 800/min. 9G-TRONIC

BEZPEČNOSŤ

Spotreba - kombi.

Ako je to už pre prémiovú Triedu
S samozrejmosťou, aj kabriolet je vyba-

Emisie CO2

9,1 – 8,5 l/100 km
212 – 199 g/km
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Mercedes
connect
Vyskúšajte nové
online prepojenie
s vaším
Mercedesom
Nové vozidlá Mercedes-Benz od tohto roka
prinášajú vzrušujúcu novinku: služby Mercedes
connect me, ktoré znamenajú novú éru
v oblasti prepojenia automobilov a internetu.
Text: Andrej Majláth / Foto: Daimler AG

Z

ÁKLADNÉ
SLUŽBY
MERCE
DES CON
NECT ME

Nové možnosti v oblasti konektivity Mercedesov sa delia na dve
skupiny. Tou prvou sú
základné služby Mercedes connect me, ktoré
vás výrazne odbremenia
od všetkých úkonov súvisiacich s údržbou a diagnostikou vozidla. Váš
Mercedes-Benz je vďaka Mercedes connect me

24

v spojení s autorizovaným servisným
strediskom, vďaka čomu odosiela cenné informácie o svojom stave do správnych a bezpečných rúk. Váš servisný
poradca vám vďaka týmto informáciám pripraví personalizovanú ponuku
na návštevu servisu presne v čase, keď
to potrebujete.
Neoceniteľnú a okamžitú pomoc od
Mercedes connect me získate aj v prípade poruchy alebo nehody, či už spojením s 24-hodinovou pohotovostnou
službou alebo s asistenčným centrom
Mercedes-Benz Customer Assistance Center. Samozrejme, to všetko len
v prípade, ak s týmto prepojením vozidla vopred súhlasíte.
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ROZŠÍRENÉ SLUŽBY
MERCEDES CONNECT ME
Druhá skupina nových služieb sa nazýva Remote Online. Vďaka službám Remote
Online získate prístup k svojmu vozidlu jednoducho pomocou smartfónu alebo tabletu.
Vo webovom rozhraní nájdete podrobné informácie o stave vášho vozidla bez toho, aby
ste museli byť v jeho blízkosti. Veľmi jednoducho si tak môžete skontrolovať napríklad
stav paliva v nádrži, tlak vzduchu v pneumatikách alebo dokonca zapnúť nezávislé kúrenie v predstihu, aby vás po nastúpení do
auta privítala tá správna teplota. Inými slovami, svoj Mercedes-Benz máte odteraz pri
sebe, kedykoľvek držíte smartfón, tablet alebo iné zariadenie pripojené na internet. Navyše, služby Remote Online vám kedykoľvek ukážu presnú polohu vášho vozidla
a dokonca umožnia jeho geograﬁcké monitorovanie. Predstavte si, že svoje auto niekomu požičiate a chcete byť informovaný
v prípade, ak vodič s autom opustí vami stanovenú oblasť. Vďaka službám Remote Online dostanete informáciu e-mailom okamžite, keď vodič túto zónu opustí, alebo sa do
nej opäť vráti. Užitočnou súčasťou služieb

Remote Online je aj diaľkové zamknutie
alebo odomknutie dverí.

DOSTUPNOSŤ
A AKTIVÁCIA SLUŽIEB
Základné služby Mercedes connect me
sú dostupné pre všetky nové generácie vozidiel Mercedes-Benz, ktoré sú vybavené
telematickým hardvérom NTG5. Rozšírené služby Remote Online sú k dispozícii na želanie alebo ako súčasť multimediálneho systému COMAND Online.
Pre staršie vozidlá pribudne možnosť dodatočného sprístupnenia služieb Mercedes connect me predbežne na jar budúceho roka.
Od jesene sa k online informáciám
o svojom vozidle dostanete aj pomocou mobilnej aplikácie pre iOS a Android, ktorá výrazne zvýši pohodlie
a rýchlosť využívania služieb Mercedes connect me. Aplikácia ponúkne aj
úplne novú navigáciu „od dverí k dverám“. Tá vás pred začiatkom cesty naviguje peši k vášmu vozidlu, ako aj od
vozidla k cieľu v prípade, že zaparkujete v jeho blízkosti.

Podmienkou na využívanie služieb
je bezplatná registrácia do zákazníckeho portálu www.mercedes-benz.com/
sk. Po vytvorení užívateľského konta
váš predajca prepojí váš proﬁl s vozidlom. Po súhlase s podmienkami používania máte otvorené dvere do úplne nového sveta zážitkov a do služieb
Mercedes connect me. z

HVIEZDY CIEST 03/2015
Päť situácii, kedy vám Mercedes connect me zachráni kožu, nájdete na www.eSTAR.sk
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Peter Wagner:

Základom
úspechu
bola naša empatia
Jedným z lídrov spoločnosti, prezentujúcej značku Mercedes-Benz
na Slovensku, pôsobiacich v nej od úplného začiatku, je aj riaditeľ
servisnej siete spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
– Ing. Peter Wagner. V tejto súvislosti sme mu položili pár otázok...
Zhováral sa: Peter Škorňa / Foto: Peter Kresánek a Bohumil Šálek

Z

načka Mercedes-Benz je
na Slovensku štvrťstoročie
a s ňou aj autorizovaný servis týchto vozidiel. V čom
dnes s odstupom času vidíte najväčšiu výhodu budovania vašich
servisných služieb oproti vašej vtedajšej konkurencii?
- V tom, že sme v roku 1990 začínali ,,na zelenej lúke“ - bez zbytočne
zlých návykov a skúseností, ktoré deformovali a limitovali kvalitu servisu
už počas minulého režimu. Zišli sme
sa partia ľudí, ktorá nasávala skúsenosti a štýl práce, ktorý úspešne fungoval roky v Nemecku a v Rakúsku.
Spolu s Julom Šabom sme na začiatku takmer rok chodievali do našej materskej spoločnosti vo Viedni, kde sme
postupne objavovali, ako má fungovať
servis v prostredí, ktoré nie je deformované ,,socialistickými maniermi.“ Prešiel som si za ten rok všetkými pozíciami - od mechanika, cez údržbového
technika, prijímacieho technika, skladníka, technológa. „Ochutnal“ som si
všetky chute pracovných pozícií, kto-
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ré som neskôr ako vedúci servisu obsadzoval. Dnes môžem povedať, že to
bola veľmi dobrá škola života. A aby
som nezabudol - našou najväčšou devízou v počiatkoch rozbehu spoločnosti
bola empatia. Pomocou nej sme pozorne počúvali a dodnes aj počúvame názory našich klientov.
Spomínate názory klientov. Môžete byť konkrétnejší?

né veci. Jednoducho sa jej snažíme zabezpečiť buď náhradné vozidlo, alebo
taxislužbu. V tom je nielen naša výhoda, ale aj cieľ - dosiahnuť čo najväčšiu spokojnosť klientov, ktorí následne môžu byť hrdí na to, že sú súčasťou
„mercedesáckej rodiny“.
Často sa hovorí o potrebe čo najlepšieho vzťahu zákazníka a servisného technika. Zaujíma ma však,

Auto si nekupujete dnes, ale oddnes
a aj preto sú služby servisu pre
zákazníkov najdôležitejšími.
- Naším cieľom nie je len to, že
klientke, ktorá k nám príde so svojím
vozidlom, v servise odvedieme špičkovú profesionálnu prácu. V prvom rade
sa jej snažíme zabezpečiť mobilitu po
celý čas, ktorý bude mať svoje vozidlo
u nás, aby si mohla vybaviť svoje už
dohodnuté, či už pracovné, alebo osob-

kde je tá hranica, keď je ten vzťah
vašich zamestnancov ešte v rámci
„normy“?
- Vami spomínaná nadštandardnosť
vzťahov medzi servisným technikom
a klientom musí byť správne vybalansovaná. Znamená to, že keď náš technik
pozná zákazníka po mene, a tak ho aj

HVIEZDY CIEST 03/2015

wagner rozhovor verzia3.indd 26

29. 9. 2015 19:19:07

HVIEZDY CIEST 03/2015

wagner rozhovor verzia3.indd 27

27

29. 9. 2015 19:19:14

rozhovor

oslovuje, je síce v poriadku, ale už by si
nemal dovoliť s ním napr. žartovať nad
rámec únosnej miery, pretože to by bolo
už neprofesionálne. Vždy si u nás potrpíme na rešpekt voči našim zákazníkom,
lebo sú to nakoniec oni, na ktorých sme
v našej spoločnosti odkázaní.
Vráťme sa ešte k začiatkom - kvalitný servis sa dá vybudovať len vtedy, pokiaľ sa obklopíte tými správnymi a kvalitnými ľuďmi. Na základe
čoho ste si vyberali svojich spolupracovníkov?
- S pánom Glatzom a Julom Šabom
sme si do tímu vyberali ľudí, ktorých
sme nejakým spôsobom poznali, mali
ich overených. Ja tu mám napr. asi sedem spolužiakov z vysokej školy, ktorých
som dobre poznal z úplne iných situácií a prostredia, ako je ﬁremné a pracovné. Vedel som, akí sú, keď sa neštylizujú,
poznal som ich „človečenstvo“. Dodnes
väčšina z ľudí, ktorí s nami spolu začínali, je stále súčasťou našej spoločnosti.
A to je tiež dôkaz nielen o ich kvalite, ale
aj o správnosti našich rozhodnutí pri výbere spolupracovníkov.
Koľko máte v rámci celej vašej spoločnosti na Slovensku spolupracovníkov
zabezpečujúcich servisné služby?
- Približne sedemsto. Priamo riadim
v rámci štruktúry siedmich a nepriamo
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dvadsaťdva vedúcich servisov usmerňujem metodicky. To, samozrejme, neznamená, že sa pri svojich cestách, či v rámci školení po jednotlivých prevádzkach
našej spoločnosti na Slovensku nestretávam a nepoznám aj s ostatnými...
Zrejme budete so mnou súhlasiť, že
bezkonkurenčne najúspešnejšou
marketingovou akciou týkajúcou sa
servisu motorových vozidiel na Slovensku bola tá vaša - garantujúc
6-ročný bezplatný servis alebo do
najazdenia 160 000 km...
- Samozrejme. Málokto však vie, že
tejto akcii vďačíme v podstate Vitu. Na
tom sme si to najskôr pár rokov predtým
úspešne „odskúšali“. S tým rozdielom, že
pri ňom sme záruku predĺžili o dva roky
na tri roky a na 120 000 km. Bola to akási „prvá lastovička“, ktorá mala za následok, že sa nám Vitá začali predávať ako
„teplé rožky“. A tak sme prešli aj k osobným vozidlám. Vedeli sme, že bežný vodič ročne najazdí približne 26 000 kilometrov, a preto sme zvolili 6 rokov
a 160 000 km. A celé sme to spustili 1. januára 2000.
Myslíte si, že dnes - po rokoch - sa
slovenský klient pozerá na Mercedes-Benz ako na vozidlo, ktorého výsledná cena je tvorená nielen samotnou hodnotou vozidla, ale aj jeho

servisom, výhodami a konečnou zostatkovou hodnotou, ale aj ako na
vozidlo, ktoré sa z tohto pohľadu
oplatí viac než iné značky?
- Myslím si, že oproti minulosti si uvedený fakt - celkové náklady životného cyklu a nielen jednorazové pri kúpe
- uvedomuje čoraz väčšia skupina našich potenciálnych klientov. Pretože, ako
to hovorí aj Julo Šabo, cena vozidla pri
jeho kúpe je len jedna z častí celku, ktorý tvorí motorové vozidlo a jeho užívanie. Až spojením všetkých jeho jednotlivých častí dostanete výsledný ﬁnančný
efekt, vďaka ktorému vás nakoniec Mercedes presvedčí o svojej jednoznačnej výhodnosti.
Dá sa o takejto výhodnosti hovoriť aj
pri autorizovanom servise?
- Jednoznačne. Pokiaľ si uvedomíte, že
auto si nekupujete dnes, ale oddnes, tak
zistíte, že služby servisu sú pre zákazníkov
najdôležitejšími. S predajcom, ktorý vám
vozidlo predá, sa spravidla stretnete len
pri samotnej kúpe, dlhodobo však budete
v kontakte so servisom, ktorý nepochybne váš vzťah k produktu a v neposlednom
rade aj vaše rozhodnutie o kúpe ďalšieho auta značne ovplyvní. Aj preto okrem
toho, že sú ceny našich náhradných dielcov primerané, sa snažíme našim klientom poskytovať aj výhodné balíky služieb.
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V čom?
- Pokiaľ si ich rozmenia „na drobné“,
zistia, že komplexná cena za naše servisné služby - teda za samotnú prácu a náhradné dielce k tomu - je výhodnejšia,
ako keby si jednotlivé servisné súčiastky
skladali sami, zháňali si neoriginálne náhradné dielce cez internet a dávali si to
robiť kde-kade po garážach.
Ako je to pri nákladných vozidlách?
- Tu sa nám u klientov veľmi ujala servisná zmluva, v rámci ktorej má za presne stanovený poplatok vyplývajúci z odjazdených kilometrov zabezpečovaný
bezplatný servis. Ide o absolútne férový
produkt výhodný pre obe strany. Mali
sme klientov, ktorí si jedno nákladné vozidlo presne stanovený čas servisovali
mimo nás a potom druhé u nás s našimi
dielcami a prácou a podmienkami. Po
vyhodnotení zistili, že je pre nich naša
servisná zmluva ﬁnančne výhodnejšia.
Nehovoriac o tom, že s ňou nemajú ďalšie zbytočné starosti a komplikácie spojené so servisom vozidla.
Najnovšou ponukou z vašej strany
je až 10-ročný servis, ktorý vznikol
zo 6-ročného bezplatného servisu
a z možnosti jeho predĺženia o ďalšie 4 roky...
- Na ňom je zaujímavá extrémne výhodná cena originálnych súčiastok
a ponuka bezplatnej práce servisných
technikov v štvorročnom predĺženom
cykle. Predstavte si, že máte sedemročný Mercedes. Nemusíte obchádzať rôzne servisy a hľadať spôsob, ako ušetriť.
U nás, v rámci ponúkaných exkluzívnych servisných balíkov môže ďalšie štyri roky servisovať svoje vozidlo
presne tak, ako sa správne má a ako to
predpísal aj výrobca. A popri tom využívať výhody bezplatnej práce vyškolených servisných technikov a výhodné
ceny originálnych náhradných dielcov. Dokonca, dovolím si povedať, že
ceny našich kvalitných certiﬁkovaných
a otestovaných originálnych náhradných dielcov sú také výhodné, že sú už
na úrovni viacerých neoriginálnych náhradných dielcov. Aj z toho vyplýva, že
pomocou našich servisných balíkov tak
nielenže zaplatíte v konečnom dôsledku menej, než by ste si mysleli a než by
ste platili inde, ale že si zároveň zhodnocujete aj cenu svojho vozidla. Nehovoriac o tom, že využívaním nášho autorizovaného servisu sa klientovi
automaticky predlžuje služba Mobi-

U nás v rámci ponúkaných
exkluzívnych servisných balíkov
môžete ďalšie štyri roky servisovať
svoje vozidlo presne tak, ako
sa správne má a ako to predpísal
aj výrobca.
lo, záruka na prehrdzavenie karosérie
a možnosť využitia kulančných subvencií zo strany výrobcu.
Čo však v prípade, ak má vozidlo
napr. už osem rokov a ja som už jeho
tretím majiteľom?
- Realizácie našich servisných balíkov sa ďalšie štyri roky vzťahujú na vozidlo ako také, nie na majiteľa. Znamená to, že nie je podstatné, koľkokrát
vozidlo zmenilo, či zmení majiteľa, podstatné je, aby bola údržba robená v slovenskom autorizovanom servise Mercedes-Benz a vozidlo nebolo staršie ako
10 rokov. Bez ohľadu na najazdené kilometre. Toto je vec, ktorá je atraktívna
aj pre tretích či štvrtých majiteľov vozidla, a ktorá tu doposiaľ nebola. Dokonca jeho majiteľ ho môže mať kúpené napr. aj v autobazári a nie priamo

u nás - ako autorizovaného predajcu. Podstatné je to, aby spĺňal predpoklady, ktoré som už spomenul. Pokiaľ
viem, v súčasnosti žiadna automobilová značka na Slovensku svojim klientom takýto jedinečný a výhodný produkt neponúka.
K servisným službám neodmysliteľne patrí aj lakovníctvo. Do akej miery máte tieto služby zabezpečené
pre vaše jednotlivé prevádzky v rámci Slovenska?
- Naša bratislavská lakovňa - mimochodom najväčšia v strednej Európe - pokrýva požiadavky a potreby všetkých našich prevádzok v hlavnom meste a jeho
okolí. Okrem toho máme okrem Martina, Dunajskej Stredy a Nových Zámkov
lakovne vo všetkých našich autorizovaných servisných prevádzkach. Ó
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ilovníkom luxusných
interiérov určite netreba predstavovať nemeckú značku kuchýň Poggenpohl. Showroom
na Bajkalskej ulici v Bratislave, pod hlavičkou spoločnosti DOMOSS, prešiel radikálnou zmenou. Po faceliftingu ponúka
nielen kuchyne, ale aj kompletnú prehliadku interiérového dizajnu s najvyšším
štandardom kvality a výnimočnosti.

ZAČNITE KUCHYŇOU
Novinkou v ponuke a expozícii štúdia
DOMOSS Exclusive je nemecká značka luxusných kuchýň Eggersmann. Sto
rokov skúseností, zachovávanie tradícií
a hodnôt, ktoré prežijú generácie, špičkové technológie a najkvalitnejšie materiály sa pod touto hlavičkou spájajú do
kuchyne na mieru, ktorá splní všetky
vaše sny bez nutnosti pristúpiť na kompromisy. Trvalo desiatky rokov, kým sa
z malej výrobne etablovala na prestížnu
značku na medzinárodnom trhu. Technologické inovácie, rozširovanie výroby
a vycibrený dizajn priniesli svoje ovocie.

30

Interiér pre
výnimočných
Zariaďujete si domov. Miesto, kam sa vraciate
po náročnom dni, priestor, ktorý má dokonale
zohľadňovať vaše potreby a napĺňať vás šťastím
a pokojom. Nielen inšpiráciu nájdete v novom
koncepte interiérového štúdia DOMOSS Exclusive.
Text a foto: DOMOSS EXCLUSIVE - Luxusné kuchyne a interiéry

Pozrite si novinku Paso supermat v kombinácii so striebornohnedým dubom na
vlastné oči. Nájdete ju vystavenú priamo v showroome. Zladený interiérový
koncept dopĺňa nábytok Calligaris spolu s najčerstvejším prírastkom do dizajnérskej rodiny Presotto Italia. Všetky
tieto svetoznáme značky nábytku fareb-

ne a štýlovo dotvárajú ukážku útulného
obytného priestoru.

TALIANSKA ELEGANCIA
Taliani sú známi svojím vycibreným
vkusom a veľkým citom pre krásu a estetiku. Inovatívny prístup, vysoké nároky na
kvalitu, minimalistický dizajn, ktorý slúži klientovi, nie naopak, to je Presotto Italia. Dizajn pre život, to je ich motto, hlavná idea jedného z lídrov na európskom
trhu dizajnového nábytku. Presotto Italia je dokonalou inšpiráciou. Knižnice na
mieru, šatníky, stoly, stoličky, ale i postele,
toto všetko vám pomôže splniť si sen o dokonalom Domove. Je rozdiel listovať v luxusných magazínoch či pozerať inšpirácie
na internete, a reálne vidieť na vlastné oči
hru farieb, dotknúť sa materiálov, prejsť
prstami po povrchu jedálenského stola či
vyskúšať pohodlie operadla...
Predstavte si, ako to môže vyzerať u vás
doma, presvedčte sa na vlastné oči!
Všetky najnovšie trendy na jednom
mieste, dizajnérske novinky, špičkové značky nájdete v interiérovom štúdiu
DOMOSS Exclusive na Bajkalskej ulici
v Bratislave. www.domosskuchyne.sk,
poggenpohl@domoss.sk z
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Spoľahlivý
partner
Keď sa na prelome tisícročí objavila vo výrobnom programe
automobilky Mercedes-Benz nová generácia Triedy C (W203),
len málo ľudí tušilo, aké kvalitné auto v Stuttgarte navrhli.
Jeho najväčšie prednosti totiž vyplávali na povrch
až po rokoch tvrdej služby.
Text: Václav Lipavský/Foto: Daimler AG

Okrem sedanu bolo od roku 2001 v ponuke aj praktickejšie kombi.
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eprávom podceňované dieťa – tak by sa dala
v stručnosti charakterizovať druhá generácia Triedy C s kódovým označením W203. Jasné, fabrika do jej vývoja
vložila obrovské úsilie, no to isté urobila aj o dva roky skôr pri vtedajšej superluxusnej Triede S a ani to jej nezabezpečilo
imunitu pred detskými chorobami, ktorými často strpčovala život svojich prvých
zákazníkov. Aj preto v Stuttgarte zmobilizovali všetky svoje sily a celý vývojový
tím pracoval na modeli W203 s takou precíznosťou, akoby nič iné na svete neexistovalo. Nebolo to lacné ani jednoduché, no
to koniec koncov v Mercedese nikdy neriešili. Šlo jednoducho o kvalitu a spokojnosť zákazníkov bez ohľadu na všetko ostatné. Či však nejde skôr len o legendy, sa
opäť pýtame nášho tradičného sprievodcu svetom starších Mercedesov Vladimíra Blažeka, vedúceho predaja jazdených
a historických vozidiel spoločnosti Motor-Car Bratislava. „Ako každé auto, aj generácia W203 mala svoje špeciﬁká, ak si na
ne však majiteľ zvykol, šlo o najspoľahlivejšie auto, aké si len mohol priať,“ začína
Blažek zaujímavé rozprávanie o druhej
generácii Triedy C. Od svojho predchodcu prevzala generácia W203 len pár podvozkových prvkov, inak ju navrhli doslova od podlahy úplne novú. A v praxi
to bolo veru vidieť.

Mercedes-Benz C (W203) bol vo výrobe v rokoch 2000 až 2007. Ide
o jeden z najspoľahlivejších Mercedesov na trhu.

s automatickou prevodovkou,“ pokračuje
na tému motorov Blažek a hneď dodáva:
„Výkonovo stačil aj základný štvorvalec
verzie C 200 CDI, ak ste však chceli skutočnú raketu, stačilo siahnuť po päťvalci
270 CDI. S ním Céčko doslova lietalo, navyše za rozumnú spotrebu.“ Automobilka si dala záležať aj na palete benzínových
motorov, z ponuky ste tak mohli vyberať
celú plejádu štvor-, šesť- a dokonca aj jeden osemvalec. Všetko sa začínalo atmosférickou verziou C 180 a končilo špičkovým osemvalcom verzie C55 AMG (270
kW/367 k).

CHCELI HO AJ TAXIKÁRI
NAFTA V KURZE
Naftový Mercedes-Benz bol medzi zákazníkmi vždy považovaný za akúsi stávku na istotu, inak to, samozrejme, nebolo
ani pri generácii W203. „Bezkonkurenčne najžiadanejšou verziou bola 220 CDI

Hoci sa nebavíme o vyslovene „taxikárskej“ Triede E, ani generácia W203 nestála mimo záujmu prepravných služieb. „Aj
keď sa to pri pohľade z vonka nezdá, toto
auto bolo vzadu až nečakane priestranné.
Bolo v ňom dokonca viac miesta ako v ná-

V kabíne boli použité veľmi kvalitné materiály. Problémy s odlepujúcimi
sa lištami toto auto nepoznalo.

stupcovi, nehovoriac o komfortnom naladení pruženia rozmaznávajúcom posádku
aj na vyslovene rozbitých cestách. Aj preto ho často využívali práve taxikári,“ pokračuje Vladimír Blažek. A nešlo pritom
len o priestor, veľmi kvalitne bola postavená aj celá kabína. Prax ukazuje, že precízny výber poťahových materiálov a vnútorných plastov priniesol ovocie v podobe
odolnej kabíny, ktorá ani po rokoch tvrdej práce nejaví výrazné známky opotrebovania. Svoje o tom vie aj náš odborník:
„Je neuveriteľné, aký kvalitný interiér to
auto malo. Na rozdiel od starších generácií „malých“ Mercedesov sa v jeho kabíne
ani pod náporom silného slnka nič nekrútilo, všetky lišty ostali na svojom mieste
a vďaka pevnému skeletu nikde nič nezavŕzgalo.“

CENY AKO OCTAVIA
Cenový rozptyl generácie W203 je veľký, okrem samotnej motorizácie, výbavy
a karosárskej verzie záleží aj na veku a celkovej kondícii auta. V zásade však platí, že sa jeho ceny pohybujú v podobných
reláciách ako pri Škode Octavia. „Hoci
sú ceny podobné Octavii, Céčko je predsa len kus iného auta. Nemusíte sa báť
ani cien servisu, zákazníci si vedia nájsť
veľa náhradných dielcov aj v druhovýrobe a ich cena nikoho nezruinuje,“ komentuje Vladimír Blažek aktuálnu cenovú
ponuku generácie W203 na trhu s jazdenými autami. Zároveň potvrdzuje, že autá
so slovenským pôvodom, alebo preukázanou servisnou históriou v zahraničných
značkových servisoch sú síce drahšie, ale
rozhodne sa do nich oplatí investovať. Zaujalo nás to, a tak sa pýtame ďalej.
J
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Rady odborníka
HISTÓRIA JE DÔLEŽITÁ
„Pri aute ako toto je mimoriadne dôležitý jeho pôvod a servisná história. Ľudia dnes často zháňajú najmä naftové
verzie, tých sa však ako nových predalo na Slovensku relatívne málo. Na trhu
sa tak objavujú kusy zo zahraničia s pochybnou minulosťou a nepreverenou servisnou históriou. Tento Mercedes je taký
kvalitný, že stočené kilometre (pokojne
aj 100 000 - 150 000 km) má občas problém odhaliť aj odborník. Ak máte v rukách auto s jasnou a čistou históriou,
jeho hodnota je omnoho vyššia ako pri
exemplároch s nejasným počtom najazdených kilometrov,“ vysvetľuje špeciﬁkum generácie W203 Vladimír Blažek.

BENZÍNOVÉ MOTORY
SÚ SPOĽAHLIVÉ, ALE ŽERÚ
Pri výbere motorov vedú pri Triede C
(W203) jednoznačne naftové agregáty.
Drvivá väčšina klientov hľadá práve verzie spaľujúce naftu, je to však šťastná voľba? „Naftových verzií sa určite báť netreba, najmä základné štvorvalce 200 a 220
CDI dokázali v kombinácii s manuálnymi prevodovkami bez problémov jazdiť
za päť litrov. Ani s automatom sa však
často nedostali za sedemlitrovú hranicu,“ obhajuje voľby naftových verzií Blažek. Zároveň však jedným dychom dodáva: „Veľmi spoľahlivé sú aj benzínové
agregáty, v niektorých prípadoch dokonca spoľahlivejšie než prepĺňané naftové
motory. Vydržia neskutočné porcie kilometrov, ich problémom je však spotreba.
Hoci sú to kone na neuťahanie, len málo-

kedy ste pri jazdení podliezli desaťlitrovú
spotrebu. Ak navyše častejšie využívate
veľký potenciál podvozku, je to s apetítom benzínových motorov ešte horšie.“

POZOR NA TAXIKÁRSKE AUTÁ
Podobne ako pri ostatných Mercedesoch, aj pri generácii W203 je veľmi dôležité zistiť, či daný exemplár neslúžil
kdesi ďaleko za našimi západnými hranicami ako taxík a nepoctivý predajca
ho nedeklaruje ako vozidlo po súkromnej osobe. „Nezdolná mechanika a mimoriadne kvalitná kabína výborne maskovali jeho skutočný kilometrový nájazd.
Pozor si preto dávajte na to, aké auto
vlastne kupujete. Určite si ho dôkladne
skontrolujte a snažte sa čo najdetailnejšie
odhaliť jeho servisnú históriu,“ radí Blažek. Keď sme už pri kabíne, bolesťou bol
združený modul ovládacích páčok pod
volantom, tie časom vplyvom mechanickej únavy jednoducho „odchádzali“
a museli sa pravidelne meniť.

S KORÓZIOU
PROBLÉM NEMAL
Veľmi dobre bol na tom tento Mercedes-Benz aj v oblasti antikoróznej ochrany. Opatrenia automobilky sa ukázali ako mimoriadne účinné a hnedý mor,
ako sa hrdzi často hovorilo, sa autu celé
roky vyhýba. Jedinou slabinou boli dvere. „Pri zanedbaných kusoch sa občas
ukázala korózia na spodných lemoch
dverí, nezaškodí sa preto zamerať na tieto partie. Nosné časti karosérie našťastie
ani po rokoch nekvitnú,“ tvrdí Blažek.

Mercedes-Benz W203 mohol mať pod kapotou benzínové aj naftové
šesťvalce. Šlo o spoľahlivé agregáty, benzínové však trpeli relatívne
vysokou spotrebou.
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Po modernizácii v roku 2004 dostal Mercedes-Benz
W203 číru optiku svetlometov. Svietili podstatne lepšie
než starší model.

Pri neustálom dennom svietení sa skracuje životnosť
kontaktov v zadných združených svetlometoch.
Riešením je výmena kompletného plastového držiaka
žiaroviek.

Pozor na voňavé nádobky pri výduchoch klimatizácie.
Tekutina z nich môže pokvapkať tlačidlá stredovej
konzoly a ničí ich povrchovú úpravu. Častý problém
áut z druhej ruky.

PODVOZOK URČITE
SKONTROLUJTE
Ak sa budeme baviť o výraznejšej slabine
Triedy C, sú ňou spodné ramená viacprvkovej nápravy. Vydržali veľa, ale nie večnosť.
Pomocou nich sa nastavuje geometria náprav, ak sú však ich púzdra a silentbloky zničené, auto najmä pri zložitých jazdných manévroch na ceste nedrží tak, ako by malo.
„Pozor si treba dať aj na opotrebovanie gumových puzdier zadnej tehlice,“ dodáva
k problematike podvozku Vladimír Blažek.
Každopádne prvých 150 000 km sa podvozku netreba ani dotknúť.

SLEPNÚCE SVETLÁ
Podobne ako pri ostatných autách s plastovými krytmi svetlometov sa problém
s matnejúcimi hlavnými svetlometmi nevyhol ani prvým exemplárom modelu W203.
Potvrdzuje to aj Blažek: „Kusy pred faceliftom (do roku 2004) nemali číru optiku svetlometov, pri oxidácii krycieho plastu (zmatnel) skutočne strácali svetelný výkon. Po
modernizácii sa s príchodom čírej optiky situácia rapídne zlepšila a plast svetlometov
odolával starnutiu lepšie. Ak krycí plast stratil pôvodnú priehľadnosť, musel sa vymeniť celý svetlomet. Pri celodennom svietení
sa vplyvom vyššej teploty a nečistôt niekedy
„unavili“ aj zadné združené svetlomety. Ich
vnútro (úchyty žiaroviek) zasiahla korózia,
čo znamenalo výmenu celého panelu so žiarovkami. Ó
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Príprava

na beznehodovú
dopravu

J

e najvyšší čas priznať, že pasívne
bezpečnostné prvky vozidiel neochránia dostatočne cestujúcich
pred vážnym zranením pri nehode, ale je naozaj prepotrebné
vybavovať ich aktívnymi, najmä elektronickými bezpečnostnými zariadeniami,
ktoré inžinieri automobilky Mercedes-Benz vyvíjajú od roku 1981. Tie totiž
v dostatočnom predstihu zabránia kolíznym situáciám.
Dôkazom toho, že sa pustili na zložitú
a technicky náročnú cestu, je skutočnosť,
že súčasné trucky s celkovou hmotnosťou

36

40 ton môžu po bežných cestách jazdiť
rýchlosťou 85 km/h, pričom sa ich kinetická energia rovná kinetickej energii osobného automobilu jazdiaceho rýchlosťou
400 km/h! Následky nehody pri takejto
uvoľnenej energii musia byť zákonite tragické. Podľa súčasných štatistík dopravných nehôd aj sú. Do zabezpečovania vozidiel však pozitívne vstúpili elektronické
prvky kontroly riadenia vozidiel.

PRVÝM BOL SYSTÉM ABS
Skratka predstavuje zariadenie proti blokovaniu kolies pri prudšom brz-

dení. Pri zablokovaných kolesách sa vozidlo nedá riadiť a pokračuje v smere
jazdy zo začiatku blokovania. O vyvinutie systému na odstránenie tohto problému sa konštruktéri pokúšali už od roku
1929, ale prvý spoľahlivý systém ABS
priniesla na trh až spoločnosť Bosch
AG v roku 1978. Pritom musíme uviesť,
že Bosch AG dostal na takýto systém
patent ešte v roku 1936. No zariadenie z roku 1978 už fungovalo bezchybne a v decembri ho namontovali do automobilu Mercedes-Benz S-Class. Od
roku 2004 je ABS povinne štandardnou
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Autonómny Mercedes-Benz Future Truck 2025
Začiatkom júla sa v Berlíne konalo predvádzanie elektronických
bezpečnostných vybavení vozidiel Mercedes-Benz, ktoré pre
350 európskych expertov na cestnú dopravu usporiadal Daimler AG.
Text: Stano Cvengroš / Foto: Daimler AG a autor

Skupina vozidiel vybavená súčasnými bezpečnostnými
technológiami. Zľava: dodávka Sprinter, autobus Setra,
súprava Actros s naloženým návesom a autonómny
Future Truck 2025.

výbavou všetkých vyrábaných automobilov v Európe.

SYSTÉM ESP
V roku 1986 Mercedes-Benz uviedol ďalší bezpečnostný systém. Teraz
však proti pretáčaniu kolies pri akcelerácii. V roku 1994 uviedol zase tzv. Dynamickú kontrolu riadenia. A o rok po
intenzívnych skúškach spoločne so skupinou Bosch AG sa tento systém dostal do predaja ako ESP - Electronic Stability Program. Veľmi dobre sa osvedčil
v automobile Mercedes-Benz S600 Cou-

pe, v limuzíne S-Class a SL Roadster. Slávu však zožal po zabudovaní do automobilov A-Class, do ktorých sa štandardne
montoval od augusta 1999. Podľa štatistiky dopravných nehôd, osobné automobily Mercedes-Benz majú oveľa menší počet účastníkov dopravných nehôd od čias,
keď sa pri ich výrobe štandardne zaviedol systém ESP! V roku 2000 nasledoval
asistent nechceného prejazdu jazdných
pruhov a v roku 2006 prišiel aktívny brzdový systém Mercedes-Benz a po ňom
v roku 2012 asistent varovania pred nehodou. Možno bez zveličenia povedať, že

automobilka Mercedes-Benz svet dopravy celkom zmenila práve zásluhou spomínaných bezpečnostných elektronických
systémov, ktoré uviedla ako prvá na svete.
Veď v období rokov 2000 až 2001 sa nemecké cesty stali bezpečnejšími napriek
tomu, že doprava tovarov sa v Európe
zvýšila o 15 %. Počet fatálnych nehôd truckov pritom v Nemecku klesol o 60 %. Snaha teraz je, aby sa počet mŕtvych pri dopravných nehodách do roku 2020 znížil
o polovicu. Ale oﬁciálni predstavitelia EÚ
musia prijať nielen pasívne, ale najmä aktívne elektronické systémy, ako povinné
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Truck Actros so zaťaženým návesom pri vyhýbacom manévri z rýchlosti 80
km/h bez akéhokoľvek brzdenia iba so zapnutým systémom ESP.

vybavenie všetkých automobilov predávaných v Európe.

ĎALŠIE SYSTÉMY
Samozrejme, že okrem spomínaných
najdôležitejších systémov inžinieri Mercedes-Benz vyvinuli ďalšie elektronické programy, ktoré hneď po dôkladnom
overení začali montovať do sériovo vyrábaných automobilov tejto značky. Ide
napríklad o aktívny tempomat, aktívne
brzdenie, aktívne spätné zrkadlá, aktívne
osvetľovanie cesty, aktívny odstup za vozidlom, aktívny navigačný systém. Všetky
vedú napokon k autonómnemu systému
riadenia vozidiel, čo bola vlastne hlavná
téma podujatia v Berlíne.

PREDVÁDZANIE
SYSTÉMOV  ESP
Najskôr nasledovala séria technických
prednášok o jednotlivých systémoch, ich
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konštrukcii a uplatňovaní vo vozidlách. Po
nich účastníkov rozdelili na menšie skupiny, ktoré absolvovali vo vozidlách praktické ukážky jazdy pri zapnutí jednotlivých
elektronických bezpečnostných systémov.
Napríklad, náhly prejazd z pravého do ľavého pruhu pri rýchlosti jazdy 80 km/h, so
zapnutým asistentom ESP. Vraví sa mu
vyhýbací manéver. Najskôr v osobnom
automobile, potom s truckom so zaťaženým návesom, v dodávke Sprinter s trojnápravovým zaťaženým prívesom, vo Vite
s menším jednonápravovým prívesom
a napokon v autobuse. Poznamenávame, že
vodič pred náhlym nečakaným odbočením
do ľavého jazdného pruhu nepribrzdil, neznížil rýchlosť, ale pri 80 km/h si vozidlá (aj
s prívesom) zachovali stabilitu a neopustili
ľavý jazdný pruh. Ale prítomní „cestujúci”
mali z jazdy úžasný zážitok. Pripútaní v sedadlách neutrpeli nijakú ujmu. Vozidlá tento manéver vodičov zvládli perfektne! Ak-

tívny systém ESP fungoval aj pri prejazde
slalomom. Vozidlá ani raz nevybočili z predpísanej trate vyznačenej kužeľmi.

AKTÍVNY BRZDOVÝ
ASISTENT
Úžasná bola jazda so zapnutým
asistentom brzdenia opäť z rýchlosti
80 km/h. V diaľke povedzme 200 metrov v jazdnom pruhu bola zaparkovaná
limuzína M-B. Vodič s návesovou súpravou odštartoval a v rýchlosti 80 km/h
systém kontroloval odstup od zaparkovanej limuzíny, pričom vodič nebrzdil, nechal všetko iba na brzdového asistenta.
Ten neustále kontroloval vzdialenosť odstupu a preratúval si ju na potrebnú brzdnú dráhu. Keď sa dopracoval k výsledku, že vodič už mal začať brzdiť, asistent
aktivoval brzdový systém, ktorý truck začal prudko spomaľovať, až sa súprava zastavila zhruba 3 metre za odstavenou li-
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Kĺbový autobus pri vyhýbacom manévri pri rýchlosti jazdy
80 km/h bez potreby panického brzdenia vodičom
spoľahlivo zahol do vedľajšieho jazdného pruhu.

Monitory radarového obrazu
priestoru bokov vozidla na A stĺpikoch.

kovací asistent a asistent Stop-and-Go. Ide
o automatické vypínanie motora počas
státia napr. na križovatkách.
Technici Mercedes-Benz namontovali autonómny systém do amerického trucku Freightliner Super Truck. Značka tiež
patrí do skupiny Daimler AG. Na cestách
USA nie je zákaz používať autonómne
systémy vo vozidlách. Takže tento truck
najazdil po amerických High Ways množstvo míľ bez akejkoľvek poruchy.
V Berlíne na stretnutí si účastníci
mohli Future Truck 2025 pozrieť v detailoch. Dostali sme vznešenú výnimku a skoro ráno na druhý deň podujatia sme si mohli na tratiach budovaného
letiska pri Berlíne výnimočne vyskúšať Future Truck pre rok 2025. Po zadaní údajov o jazde, ale bez navigácie, sme
si mohli na priamych úsekoch ohraničených bielymi čiarami jazdného pruhu vyskúšať autonómnu jazdu tohto trucku.
Po naštartovaní motora si jeho systém
zaradil prevodový stupeň, pohol sa a pre-

raďoval stupne. Za prekážkou pribrzdil,
ak vo vedľajšom pruhu nebolo žiadne
vozidlo, zapol smerovku, obišiel prekážku a vrátil sa späť do svojho jazdného
pruhu. Na kruhových objazdoch bolo
treba prevziať riadenie, pretože satelitná
navigácia nemá presné údaje o cestách,
kde sa vyžaduje presnosť na desiatku
centimetrov. Takže na týchto úsekoch
sme truck odkočírovali ručne a kde sa
dalo, zapli sme autonómnu jazdu.
Truck nemá spätné zrkadlá a priestor
okolo vozidla kontrolujú radary. Obrazy
po bokoch vozidla sa znázorňujú na monitoroch umiestnených na stĺpikoch A. Vidieť v nich i najmenšie detaily po bokoch
trucku s celým návesom.
Dúfajme, že sa „náčelníci“ Európskej únie v Bruseli spamätajú a umožnia
skúšky takýchto truckov aj na autostrádach Európy. Aby sa čo najskôr mohla vyrobiť ich overovacia séria a začať premýšľať o sériovej výrobe. Veď si všetci želáme
bezkolízne riešenie verejnej dopravy. Ó

muzínou. Pritom stačila predstava tej
obrovskej kinetickej energie, ktorou sa
súprava rútila na zaparkovaný automobil. Čo sa mohlo stať bez perfektne fungujúceho brzdového asistenta?

TRUCK BLÍZKEJ BUDÚCNOSTI
 AUTONÓMNE VOZIDLÁ
Všetky spomínané bezpečnostné technológie, ba ešte aj ďalšie inžinieri Mercedes-Benz použili na stavbu prototypu
nazvaného Future Truck 2025. Mal premiéru na Medzinárodnej výstave úžitkových vozidiel IAA 2014 v Hannoveri.
Prvé skúšky s jeho autonómnou jazdou
sa uskutočnili na úseku diaľnice pri Magdeburgu. Ale podľa „Viedenskej zmluvy o cestnej doprave z roku 1968“, ktorú podpísala väčšina európskych krajín,
platí, že vodič musí mať počas celej jazdy
vozidlo pod vlastnou kontrolou a za
každých podmienok. Povolený je iba par-

Vykrytie slepej zóny v zrkadlách
pri odbočovaní trucku doprava.
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V

Najlepší dizajn
automobilov na svete
Počas tohtoročnej medzinárodnej súťaže značiek
a dizajnu Automotive Brand Contest získala stuttgartská
automobilka historický úspech. Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG

rôznych kategóriách získala
až jedenásť víťazných ocenení z 15 kategórií, čím dokázala, že jej dizajn je najobľúbenejší na svete. Výrazný
náskok dizajnu Mercedesu pred ostatnými
značkami potvrdzuje aj ďalšie ocenenie poroty - zisk titulu „Brand of the Year“. Zmyselná
čistota ako výraz moderného luxusu: Odbornú porotu presvedčili najmä tvary exteriéru, ako aj interiéru vozidiel značky Mercedes-Benz. To sa prejavilo aj v trojnásobnom
ocenení „Best of Best“ a to pre športový automobil Mercedes-AMG GT, CLA Shooting
Brake, ako aj Future Truck 2025, ktoré zvíťazili v kategórii „Exterieur Premium Brand“.
Model F 015 Luxury in Motion získal vavrín víťazstva v rámci ocenenia „Innovation of
the Year“.
V rámci súťaže Automotive Brand Contest sa nestratil ani smart. Model smart
fortwo získal špeciálne ocenenie v kategórii
„Interieur Premium Brand“. Okrem toho,
modulárny systém merania smart extended spoločnosti Braunwagner GmbH získal
hneď dve ocenenia. V kategórii „Architecture & Events“ obsadil prvé miesto. Ó

Najlepší výkon
v najtvrdších podmienkach.
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Objavte vysokorýchlostné pneumatiky
– s maximálnym brzdným výkonom.
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Keď na brzdení záleží.
www.continental.sk
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Značka Daimler AG

GLE kupé, GLC, GLE: kombinovaná spotreba paliva 11,9 – 3,3 l/100 km; emisie CO2 278 – 78 g/km.

To najlepšie do každého terénu
Nové kupé GLE, nová GLC a nová GLE
4MATIC je viac ako 4x4
Navyše k vozidlu dostanete:
havarijné a povinné zmluvné poistenie na 3 roky
v spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.,
servis na 6 rokov alebo do 160 000 km.

www.mercedes-benz.sk/SUV
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Budapeštianske
smarttimes

Ako inak, ani tento rok nesmela v kalendári žiadneho fanúšika vozidiel
smart chýbať najväčšia udalosť roka, celosvetové stretnutie fanúšikov
mestského autíčka smart – smarttimes. Tentoraz nás organizátori pozvali
do Budapešti, hlavného mesta Maďarska. Text a foto: Juraj Klamo

A

kcia sa konala v srdci tejto metropoly na Námestí hrdinov, kde postupne
parkovali všetci účastníci z rôznych kútov sveta. Dátum podujatia bol stanovený na
posledný augustový víkend, ale už od stredy si mohli záujemcovia užiť rôzne výlety v okolí Budapešti – v štýle orientačných pretekov. Hneď ráno každý dostal
tzv. „roadbook“ – kompletný prehľad zaujímavých miest (nielen v maďarčine,
hurá) s detailným popisom trasy, ale aj
s celým sprievodným programom podujatia. Keďže počasie bolo naozaj krásne,
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nevynechali sme jazero Balaton, zrúcaninu kláštora, stredoveký hrad, ale aj čarokrásny skanzen a fascinujúce ﬁlmové štúdiá. Tohtoročnou novinkou bola nočná
jazda, počas ktorej sme objavovali Budapešť doslova pod rúškom noci.
Zraz oﬁciálne otvorila CEO smartu Anette Winkler, ktorá svoj prejav zakončila zaželaním skvelého víkendu
a pozvaním na typický maďarský guláš, ktorý pre nás už bublal v kotlíkoch.
Rok 2015 je pre celý smart tím dôležitý najmä preto, že jeden z jeho modelov, cabrio, oslavuje už 15. narodeniny.
Pri tejto príležitosti nám, bolo predsta-

vené nové cabrio, ktoré sa tak prvýkrát
ukázalo na verejnosti dokonca ešte pred
svojou celosvetovou premiérou - na autosalóne vo Frankfurte. Pre fanúšikov
smartu to bola veľmi sladká čerešnička
na záver oﬁciálnej časti.
Zlatým klincom smarttimes 2015
bola však jednoznačne tzv. „smart parade“ (prejazd vozidiel mestom alebo jeho
okolím v jednej uzavretej smart kolóne). Začali sme na slávnom maďarskom
okruhu Hungaroring, kde sa konávajú
aj preteky formuly 1. Presun z námestia na okruh bol individuálny, a vozidlá
sa tu začali zhromažďovať od 10. hod.
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Pred spoločným štartom sa nám z tribúny naskytol pohľad na pestrú cieľovú
rovinku s vyše tisíckou našich áut. Samozrejme, trvá hodnú chvíľu, kým sa
také množstvo zoradilo do radov, takže
bol pripravený aj sprievodný program
a občerstvenie. Hlavnou atrakciou bola
súťaž o najšialenejšieho smarta. O výhru v tejto kategórii bojovali napr.
smart limuzína alebo smart vozidlo
zimnej údržby. Pre našu radosť sme si
mohli vyskúšať aj jazdu na okruhu, aj
keď nešlo o žiadne preteky. Odjazd
kolóny odštartovala opäť Anette Winkler, ktorá na novom smart cabrio viedla všetkých. Celý sprievod bol odprevádzaný policajtmi, ktorí uzatvorili hlavné
trasy iba pre nás a odkláňali ostatných
účastníkov premávky. Popri ceste postá-

valo množstvo ľudí s vlajočkami a kamerami v rukách – vidieť toľko malých
autíčok v jednej dlhej kolóne bolo pre
nich netradičným zážitkom.
Po príchode na námestie sa ešte súťažilo o najlepší smart klub na svete, ale aj
o najsilnejšiu hudobnú aparatúru zabudovanú v aute. Taliansky klub očaril svojím vystúpením najviac, prvé miesto si
nepochybne zaslúžili. Ceny o najkrajšie
autá si odniesli (takpovediac, už tradične) Gréci.
Večer pomaly plynul a väčšina sa už
nevedela dočkať momentu vyhlásenia
miesta konania smarttimes 2016. Takže,
všetkých milovníkov cestovania a smartov pozývame do prístavného nemeckého mesta Hamburg! Vidíme sa o rok,
priatelia, váš smartcars club tím! Ó

Informácie nájdete už aj na stránke
www.smarttimes16.com, ale taktiež
na stránke slovenského smartcars clubu
www.smartcars.club, kde sa môžete
dozvedieť aj o zrazoch prebiehajúcich
na Slovensku.
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Vzostup
vďaka kvalite

Bratia Jaroslav a Pavol Maslenovci podnikajú spoločne už dvadsať
rokov. Najskôr ako živnostníci, neskôr ako spoločníci založili
známu a expandujúcu spoločnosť MASLEN, s. r. o. Čomu vďačia za
svoj úspech, prezradil v rozhovore jeden z nich - Pavol Maslen...
Text: Peter Škorňa / Foto: Eduard Genserek

S

te ideálnou ukážkou, ako
vyzerá špirála rastu ﬁrmy.
Kým na začiatku - v roku
2003 ste spracovali a vyrobili 300 000 m2 strešných krytín a doplnkov, v minulom
roku to bolo už takmer 1,3 milióna m2. Zároveň disponujete nielen
najmodernejšími technologickými
zariadeniami v tejto oblasti, ale aj
úspešným know-how. Zrejme nebudete protirečiť, keď poviem, že
si plníte svoj podnikateľský sen...
- Ťažisko celej výroby máme sústredené v Banskej Bystrici, odkiaľ rozvážame výrobky do regionálnych centier
nielen na Slovensku, ale aj do Česka a do Rumunska, kde sme otvorili
dcérske ﬁrmy. Odtiaľ sú následne distribuované ďalej do regiónov. Tým, že
sme nedávno založili dcérsku ﬁrmu aj
v Rakúsku, pripravili sme si bázu na
našu postupnú expanziu aj na trhy západnej Európy. Takže, pokiaľ mám
byť úprimný, obom - mne aj bratovi
a zároveň aj našim kolegom, s ktorými vo ﬁrme spolupracujeme, sa zatiaľ
naše ciele a predstavy postupne krok
za krokom darí napĺňať.
Zdá sa, že dôležitú úlohu v stopercentnom chode vašej spoločnosti má nielen moderná výrobná
technológia, ale aj logistika a doprava...
- To áno. Celý rozvoz vyrobeného
tovaru si zabezpečujeme sami, svoji-
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mi vozidlami. Hoci v začiatkoch sme
sa na to snažili využívať externé ﬁrmy, časom sa nám to ukázalo nepružné a zbytočne komplikované. Chceme
mať čo najkratšie dodacie lehoty a byť
tak u zákazníka - od objednávky tovaru až po jeho dovezenie - najneskôr do
týždňa. V tom spočíva aj jedna z našich výhod oproti konkurencii.
Koľko vozidiel tvorí váš ﬁremný
vozový park?

úplne nový Mercedes Actros 1845LS,
EURO 6. Vo vozovom parku máme
aj Mercedes ATEGO 1526L, EURO
5 a najnovší typ Mercedes ATEGO,
EURO 6.
Nemenej ,,silno“ je však zastúpená aj značka Mitsubishi...
- To máte pravdu. Vozidlá Fuso
Canter sa nám veľmi osvedčili, sme
s nimi maximálne spokojní a to ako
s pomerom výkon, spotreba, úžitko-

Chceme mať čo najkratšie
dodacie lehoty a byť tak
u zákazníka – od objednávky
tovaru až po jeho dovezenie
– najneskôr do týždňa.
- V súčasnosti máme celkovo aj
s osobnými autami 63 vozidiel, avšak na prepravu tovaru používame výhradne vozidlá značky Mercedes-Benz a Mitsubishi FusoCanter.
Celý vozový park - či už nákup, alebo jeho obmenu a servis modulujeme
v spolupráci s odborníkmi v Motor-Car Banská Bystrica. Z Mercedesov používame jeden Mercedes Axor
1843LS, EURO 3, dve vozidlá Mercedes Actros 1844LS, EURO 5, jeden

vá hmotnosť tak aj s ich bezproblémovou prevádzkou. Od roku 2007
disponujeme aj 12 vozidlami Mitsubishi Fuso Canter, a to prevažne typu 3C15, z ktorých drvivá väčšina už spĺňa emisnú normu EURO
5 a EURO 5b+.
Využívate vami spomínané značky vozidiel už od začiatku podnikania?
- Nie. Najskôr sme používali LIAZ-ky a mali sme vo vozovom parku za-
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stúpenú aj značku Volvo. Avšak, všetko - a najmä náš pohľad na dopravu
sa zmenil v okamihu, keď sme si zadovážili Mercedes-Benz Axor. Hoci
išlo o jazdené vozidlo, boli sme s ním
nadmieru spokojní. Nestretávali sme
sa pri ňom s tým, s čím sme bojovali napr. pri Volve, pri ktorom boli servis a čas dodania náhradných dielcov úplne katastrofálne. Na rozdiel
od toho má Mercedes-Benz nielen tu
v Banskej Bystrici, ale aj inde špičkový profesionálny servis. To bol jeden
z momentov, prečo sme sa následne
rozhodli preferovať značku Mercedes-Benz. A keďže sme so spoluprácou
a najmä servisom a starostlivosťou
Motor-Car Banská Bystrica naozaj
spokojní, preferujeme popri Mercedesoch aj značku Mitsubishi Fuso

46

„Je to presne ako s ľuďmi
a investíciami do nich. Výsledný
a relevantný je konečný efekt,
a ten jednoznačne – aj po
skúsenostiach s inými značkami
– hovorí pre Mercedes.“
a v segmente osobných vozidiel značku Kia. Nakoniec, tento rok sme ich
kúpili už desať a pomaly obmieňame
kompletne náš pôvodný vozový park
osobných vozidiel, ktoré predtým tvorili iné značky.
Viacerých potenciálnych klientov
odrádza pri striebornej hviezde
o niečo vyššia cena, než aká je pri
konkurencii...
- Tie rozdiely nie sú také veľké.
Ale, dovoľte mi, aby som vám vysvetlil svoj - pomerne jednoduchý - postoj
pri nákupe vozidiel: to čo doňho dáte,
to od neho môžete aj očakávať. Je to
presne ako s ľuďmi a investíciami do
nich. Výsledný a relevantný je konečný efekt, a ten jednoznačne - aj po
skúsenostiach s inými značkami - hovorí pre Mercedes.
Vozidlá si servisujete sami?
- Nie. Využívame autorizovaný servis v Banskej Bystrici a v prípade potreby aj iné autorizované servisy
v rámci celého Slovenska.

Vaša ﬁrma pôsobí na trhu od roku
1992. Keďže v tejto oblasti máte
konkurenciu, zaujíma ma, ako
si udržujete líderskú pozíciu na
trhu?
- Dokázali sme vykryť priestor na
trhu, ktorý bol, a maximálne využiť
potenciál, ktorý sme videli. S bratom
sme sa od začiatku nehrali na žiadnych veľkých podnikateľov, ktorí si
potrpia na luxus a okázalosť, ale sme
pomaly a skromne - s pokorou - šli a aj
ideme za svojím cieľom. Poučili sme
sa z chýb našej konkurencie a klientom sme schopní zabezpečiť rýchle
dodanie maximálne kvalitných výrobkov. Pri dodávkach a výrobe plechov
spolupracujeme s U.S. Steel Košice,
ktorý je pre nás najväčším dodávateľom plechov a veľkou mierou sa pričinil a pričiňuje o náš úspech. Využívame a používame najvyššiu kvalitu,
a to sa odráža aj v tom, že naša spoločnosť je nielen stabilná, ale aj úspešne expanduje na nové trhy. Ó
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FUSO - značka Daimler AG

OSLAVUJTE S NAMI
10 ROKOV FUSO CANTER NA SLOVENSKU
Vyberte si váš ideálny darček

10 rokov Mitsubishi Fuso na Slovensku

• Lízing bez navýšenia (akontácia od 10%, 36 mesiacov)1
v spolupráci s Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, s. r. o.
• Bezplatná údržba podvozku na 6 rokov / 300 000 km2
• Zvýhodnená servisná zmluva EXCELENT na servis, opravy podvozku
a výmeny agregátov na 3 roky / 150 000 km3
• Predĺžená garancia na 3 roky / 200 000 km
• Nulové mýtne poplatky (do 30 000 km, len vozidlá kategórie N2)
Ku každému vozidlu navyše získate základnú výbavu šoféra zdarma
(multifunkčná bunda, čiapka, tričko).
Platí na vybrané modely vozidiel FUSO Canter do vyčerpania zásob.
1
Spracovateľský poplatok je 1% z ceny vozidla. Ponuka ﬁnancovania je určená výhradne pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.
2
Materiál, práca, náplne. 3 Okrem pneumatík a poistných udalostí. Mesačný paušál 50 €.

www.fuso-trucks.sk
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Hviezdy v kraji
Matúša Čáka
Nebola to kúpeľná atmosféra, teplé pramene, v ktorých sa kúpali Kvádi,
Markomani či rímski legionári, ba ani unikátna európska pamiatka
Hammam, postavená v orientálnom maurskom slohu, kvôli čomu na tri dni
zaplnili vozidlá so strieborným logom trojcípej hviezdy takmer celé
námestie v Trenčianskych Tepliciach... Text: Peter Škorňa/Foto: Tomáš Hudcovič, Peter Škorňa
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Po

svojej jubilejnej pätnástej tatranskej
anabáze sa už ostrieľaný organizačný
tím Mercedes-Benz
klubu Slovensko rozhodol zísť z Horniakov o čosi juhozápadnejšie - do kraja panstva Matúša Čáka. Nie náhodou. Vďaka
entuziazmu a organizačným schopnostiam
riaditeľa Motor-Car Trenčín - Andreja Heleša a jeho tímu sa podarilo vytvoriť pre
„hviezdnu karavánu“ priam domácke prostredie v juhozápadnej časti Strážovských
vrchov, v údolí potoka Teplička, severovýchodne od Trenčína - v nádhernom areáli
známeho kúpeľného mestečka.

AKLIMATIZÁCIA
Každý, aj amatérsky turista vie, že pokiaľ má dosiahnuť vytúžené vyvrcholenie svojej cesty, nesmie podceniť aklimatizáciu. V symbolický deň, piatok

11. septembra 2015, si to uvedomovalo
aj 182 účastníkov Mercedes-Benz Tour
2015, ktorí sa po registrácii a ubytovaní
v hoteli Krym, Pax a Slovakia zúčastnili na večernej oﬁciálnej informačnej porade. Na nej sa dozvedeli prvé potrebné informácie o trase, ktorá na nich čaká
na druhý deň a o nástrahách, ktoré na
nich počas cesty číhajú. A keďže základnou taktikou aklimatizácie je ohľaduplná defenzívna stratégia, spočívajúca v základnom pravidle: „Nechoď príliš rýchle
príliš vysoko!“, po večeri sa takmer polovica účastníkov zrazu presunula na mínus prvé poschodie hotela Krym, aby
sa tu - na vlastnej koži bližšie oboznámili s reakciou organizmu na hypoxiu (nedostatok kyslíka). Po následnej hyperventilácii (zrýchlenom dýchaní) absolvoval
individuálne každý účastník podľa jeho
absorpčných schopností vhodný pitný režim, aby počas aklimatizácie predišiel

možnej dehydratácii organizmu. Aklimatizačná tortúra bola zároveň doplnená
o osobné skúsenosti jednotlivých účastníkov z najvhodnejšieho dosahovania
vrcholov - až do neskorých nočných (či
skôr skorých ranných) hodín...

ZAČIATOK TOUR
Sobota ráno. Predierajúce sa ostré slnečné lúče ponad oblaky predznamenávali
pekné počasie počas celého dňa. Prvá ranná káva, ľahké raňajky na rozbúrený žalúdok, opäť káva, posledné inštrukcie počas
rannej povinnej rozpravy, ďalšia káva a za
ňou minerálka. Aklimatizácia sa skončila. Nastal čas činov. Presne o deviatej hodine rannej odštartoval čestný prezident a zakladateľ Mercedes-Benz klubu Slovensko
Franz Graf Strachwitz, za asistencie technického komisára Jána Novotného prvú
z 85 registrovaných posádok.
Tour sa začala...
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INTERMEZZO 1
Súčasťou tour nebolo len monotónne jazdenie, ale aj vedomostno-spoločenský adrenalín v podobe súťažných
úloh. Organizačný tím podľa vzoru
siedmich zhavranených bratov, resp.
siedmich hlavných hriechov vybral
sedem súťažných úloh, ktoré museli
účastníci splniť. Tak napr. aj odpovedať na to, v ktorom roku bol založený
Mercedes-Benz Club Slovensko; kedy
presne bol udelený patent, ktorý získal
Karl Benz pre prvé motorové vozidlo
na svete; aké sú aspoň tri označenia
modelového radu vozidiel SUV a Off
road značky Mercedes-Benz, či koľké
výročie oslavuje oﬁciálne zastúpenie
značky Mercedes-Benz na Slovensku.
Našťastie, počas tour bol mobilný signál
v dosahu, a tak pomocou Google dokázali takmer všetci mobilogramotní súťažiaci odpovedať správne. Dostať takéto
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otázky pred pár rokmi, zrejme by tých
stopercentných odpovedí bolo pomenej...

čakala štvrtá zastávka a súťažná úloha, týkajúca sa prehliadky rodného domu Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.

RAZ HORE  RAZ DOLE
Cez Trenčiansku Teplú sa všetci dostali
do Ilavy. Tu si mohli vybrať dlhšiu, ale bohatšiu trasu na serpentíny cez Košecu, Zliechov, Liešťany - až na priehradu do Nitrianskeho Rudna, alebo kratšiu - ale zato
stúpajúcu - trasu k priehrade, cez Hornú
Porubu a Valašskú Belú. Nech si už jazdci
zvolili ktorúkoľvek z nich, počas celej cesty
ich pozitívnou energiou nabíjala prekrásna prírodná scenéria. Tú umocnilo aj stúpanie na vypínajúci sa Jankov vŕšok v Strážovských vrchoch, ktorý sa stal cieľom
tretej zastávky. Po krátkej prehliadke Mohyly s pylónom a mauzóleom, venovanej
pamiatke padlým hrdinom SNP, po kochaní sa impozantným výhľadom na okolie a urobení si nevyhnutných selﬁe, sa všetci „spustili“ nadol - do Uhrovca, kde ich už

INTERMEZZO 2
Vedeli by ste, ako sa volal český husitský vojvodca a bojovník, tvorca vojenskej
defenzívnej taktiky a jeho citát, ktorý je vytesaný na pamätníku SNP na Jankovom
vŕšku? A pamätáte si ešte krstné mená rodičov Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka? Dnes, aj vďaka tour vieme, že citát
Jána Žižku znel: ,,Nepřátel se nelekejte - na
množství nehleďte“ a Ľudovít mal mamku
Annu a otca Samuela a Alexader zase Paulínu a Štefana...

VYVRCHOLENIE
Po príjemných približne 4 hodinách,
32 minútach a 10 sekundách strávených
na cestách kľukatiacich sa nádhernou prírodou, mala sobotná tour dôstojný záver.
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Na Trenčianskom hrade. Na mieste, odkiaľ sa kedysi zhora na poddaných pozeral Matúš Čák, a kde kedysi Turek Omar
vlastnými rukami čakanom sekal do skaly - kvôli svojej milej Fatime - studňu. Dnes,
pár storočí po tom, sa mnohí jeho rodáci
nepozerajú na poddaných, ale na turecké
telenovely, a namiesto kopania studní lásky dovážame na Slovensko - ako správni
„roduverní poturčenci“ - minerálnu vodu
z Talianska, zo Slovinska, z Francúzska,
Rakúska či z Česka.
Po príjemnom neskoršom obede a prehliadke hradu, schádzame do podhradia
- k Trenčanmi obdivovaným štvorkolesovým hviezdam zaparkovaným na námestí. Tu sa začína posledná etapa - po krát-

kom zoradení sa - začína spanilá jazda cez
Trenčín do Trenčianskych Teplíc, až pred
hotel Krym.

EPILÓG
Hlavné ceny, odovzdávané počas sobotného slávnostného večera putovali za hranice - k susedom. Cenu za najlepšiu mužskú posádku si odniesol - podobne ako
minulý rok - Vít Študlar z Plzne na Triede C 180. Najlepšiu ženskú posádku reprezentovala Zuzana Zitková z Ostravy na
Triede CLK 240. Najstaršie vozidlo - Mercedes-Benz W111 220 Sb z roku 1963 - mal
na tour Jaroslav Švehla z Bratislavy. Značné sklamanie z dosiahnutého výsledku sebakriticky netajil motoristický novinár Mi-

chal Bednár. Ten, napriek tomu, že mal
k dispozícii úplnú novinku - Triedu GLC
- nenaplnil očakávania, ktoré doňho vkladali nielen zástupcovia prítomných médií,
ale najmä jeho manželka Silvia, a po minuloročnom druhom mieste skončil, vďaka
slabšej koncentrácii a zrejme aj nedôslednej aklimatizácii, o priečku nižšie.
Vyzerá to ako samozrejmosť, ale aj
tohtoročná, už šestnásta tour, sa skončila úspešne. Andrej Heleš, Mirka Hrubová, Ján Novotný, Jozef Urban či Richard
Králik a ich spolupracovníci urobili pre to
maximum. A aj to je dôvod sa tešiť na budúcoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční
zrejme na strednom Slovensku. Pýtate sa
kde? Nechajte sa príjemne prekvapiť... Ó

Viac informácií a emócií z Mercedes-Benz Tour 2015 nájdete v texte a vo fotoreportáži
HVIEZDY CIEST 03/2015
na www.eSTAR.sk
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Mimoriadne

1

Od 23. do 26. júla 2015 sa konali v nádhernom športovom areáli TJ
Slávia STU jubilejné 50. medzinárodné jazdecké preteky
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/FURUSIYYA
FEI NATIONS CUP™. Kto ich sledoval, môže potvrdiť: jubilejné preteky,
konané opäť na prívetivom trávnatom parkúre, so špičkovou úrovňou
organizácie a zabezpečenia či účasťou a športovým umením
súťažiacich z celého sveta - boli nielen mimoriadne, ale i nanajvýš
divácky podmanivé. Text a foto: Peter Kresánek
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a podmanivé
Mercedes-Benz Grand Prix už päťdesiaty raz

J

ubilejné preteky - ako jedinečné jazdecké podujatie opäť – už
päťdesiaty raz pripravil osvedčený tím pod taktovkou Ing.
Andreja Glatza za účinnej
a záslužnej pomoci desiatok ďalších
účastníkov, partnerov a podporovateľov. Popri tátošoch živých tu tradične
účinkovali aj oceľové: od osobných cez
terénne a úžitkové vozidlá značky
Mercedes-Benz až po luxusný kamión

určený aj na prevoz koní. Na pozvanie, ktoré zhodne oceňovali, sem prišli
tiež domáci víťazi a viacerí spoluorganizátori pretekov z celej ich polstoročnej histórie.
Hneď v prvom dni jubilejných pretekov zaznela až dvakrát slovenská hymna. Najskôr po víťazstve dvojice: jazdec Peter Mackovjak a kôň LINET
v Middle Tour RTVS. Neskôr v súťaži
Big Tour Big Media zásluhou dua Bro-

1 Predseda organizačného výboru a riaditeľ 50. pretekov MERCEDES-BENZ
GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*- W/FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™
Ing. Andrej Glatz odovzdáva cenu víťaznej dvojici jubilejných 50. pretekov
- Poliakovi Jaroslawovi Skrzyczynskému s koňom CRAZY QUICK.
2 Premyslene a dôvtipne - tak aby majstrovstvo jazdcov čo najviac vyniklo
a divákov zaujalo - parkúr opäť, už siedmy raz na Slávii STU pripravil Eduard Petrovič
z Chorvátska. Na fotografii je uprostred časti tímu zabezpečujúceho preteky.
3 Peter Mackovjak na koni LINET vyhral súťaž Middle Tour o cenu RTVS. Najlepšie
umiestneným Slovákom bol zasa v súťaži Small Tour o cenu spoločnosti J&T
Banka, k čomu mu zablahoželala (na fotografii) Ing. Anna Macaláková, ktorá je
riaditeľkou J&T Banky.
4 Pravidelným návštevníkom jazdeckých podujatí je generálny riaditeľ RTVS
Ing. Václav Mika s manželkou Andreou.
5 Víťazné francúzske družstvo pretekov FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™ v zložení:
Francois Xavier Boudant, Bernard Briand Chevalier, Marc Le Berre a Geoffroy
de Coligny.
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1
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nislav Chudyba a ANGELOTTI. Tretie slovenské víťazstvo z celkovo jedenástich pretekov dosiahla dvojica Igor
Šulek a GITAN v súťaži Six Bar Competition Rádia Expres. Podelila sa oň s ruskou dvojicou prekonaním rovnakej
výšky prekážky.
Slovenské družstvo: Igor Šulek,
Radovan Šillo, Bronislav Chudyba
a Patrik Majher splnilo svoj cieľ a postúpilo do najlepšej osmičky Pohára národov.
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Na stupeň víťazov v ňom nakoniec dosiahlo francúzske družstvo v zložení: Francois
Xavier Boudant, Bernard Briand
Chevalier, Marc Le Berre a Geoffroy
de Coligny.
Prekvapivým víťazom 50. pretekov
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX
BRATISLAVA CSIO 3*-W sa stal,
ako piaty Poliak v ich histórii, Jaroslaw
Skrzyczynski. Druhá bola Alise Oken
(za víťazom zaostávala len o 24 stotín

3

sekundy) a tretia, opäť americká jazdkyňa, Audrey Coulter. Na umiestnenie
medzi najlepšími mal i najúspešnejší
slovenský jazdec pretekov Radovan
Šillo. Rovnako ako náš líder so
180. miestom vo svetovom rebríčku
FEI: Bronislav Chudyba. Chýbalo im
len trošku viac športového šťastia...
„S priebehom jubilejných 50. pretekov MERCEDES-BENZ GRAND
PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/
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FURUSIYYA FEI NATIONS CUP™
som spokojný. Zišla sa tu silná konkurencia, prišli k nám jazdci z 23 krajín
sveta, aj zo vzdialenej Brazílie, z USA
či Japonska. Slovenskí jazdci sa postarali o pekné umiestnenia, dosiahli
sme tri víťazstvá a ďalšie dobré výsledky. Preteky potvrdili, že naše jazdkyne
a jazdci podávajú tento rok pomerne
slušné výkony. Parkúrmajster sa zhostil svojej úlohy veľmi kvalitne. Opäť

7

1 Jubilejné preteky MERCEDES-BENZ GRAND PRIX BRATISLAVA patrili medzi divácky najlákavejšie športové
podujatia roka na Slovensku.
2 V rámci jubilejných pretekov sa uskutočnili štyri tlačové konferencie. Na snímke z nich je osvedčený organizačný
výbor pretekov: tajomníčka Ing. Ingrid Janečková, predseda a riaditeľ Ing. Andrej Glatz, predseda rozhodcovského
zboru Dr. Robert Fekár a vedúci tlačového centra Ing. Michal Žitný.
3 Pohárom predsedu NR SR Petra Pellegriniho pre najlepšieho slovenského jazdca dekorovala Radovana Šillu
poslankyňa Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport NR SR Bibiána Riapošová.
4 Najlepší slovenský jazdec Radovan Šillo s koňom QUINTO: nádejná dvojica reprezentujúca nás tiež
na majstrovstvách Európy.
5 Nechýbali tu ani manželia Hammelovci, Majskí, Daniela Glatzová a Slávka Kállayová.
6 Predseda predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti TIPOS Ing. Ján Barczi a predseda Slovenského
olympijského výboru PhDr. František Chmelár.
7 Víťaznú trofej zo súťaže Little Prix Bratislava - Middle Tour Final o cenu Allianz-SP odovzdal Wilmovi Vermeirovi
s koňom GENTIANE DE LA POMME prezident tejto poisťovne Ing. Todor Todorov.
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1 Svoju rodinu a hostí (medzi ktorými nechýbal ani
Karol Mild s manželkou) na jubilejné preteky zobral
i (prvý zľava) finančný riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia
Stephan Andreas Kröl.
2 „Úspešná firma - 110-ročný Grafobal sa snúbi
s úspešným podujatím: 50. pretekmi MERCEDES-BENZ
GRAND PRIX BRATISLAVA,“ komentoval dlhodobú
podporu slovenského parkúrového jazdectva
podpredseda predstavenstva spoločnosti Grafobal
Group Ivan Kmotrík ml. Na snímke dekoruje víťazov
súťaže Big Tour o cenu spoločnosti Grafobal:
Portugalca Joaoa Pedra Gomesa s koňom
AMEMOI O SANDOR.
3 Hosťami jubilejných pretekov boli aj víťazi GRAND
PRIX BRATISLAVA: Ladislav Gonos (v roku 1967 a 1974),
Vladimír Dudáš (1969), MVDr. Juraj Hanulay (1971)
a Jiří Pecháček (1977 a 1978).
4 O spestrenie programu sa ako každoročne postarali
Lipicani (na fotografii v sedle je Václav Macek)
z Národného žrebčína Topoľčianky.

56

sme mali dobré počasie. Prišlo aj veľa
divákov.“ Zhodnotil jubilejné preteky
ich riaditeľ a zároveň predseda organizačného výboru Ing. Andrej Glatz, ktorý s koňom LETKIS zvíťazil na Grand
Prix Bratislava v roku 1976.
Počas štyroch dní konania prilákali jubilejné preteky priamo na tribúny
Slávie STU vyše 15-tisíc divákov. Ďalšie tisíce ich sledovali vo vysielaní
RTVS, Markízy, TA3, JOJ, printových
i ďalších elektronických médiách. Pritom len na facebooku preteky zaujali
viac ako 70-tisíc návštevníkov. Vďaka

za polstoročie vybudovanému diváckemu zázemiu i výnimočnosti pretekov, aké majú obdobu iba v dvoch desiatkach svetových metropol, sa dá
Bratislava právom považovať za jedno zo svetových centier ušľachtilých
koní a špičkových jazdcov. A ako nám
potvrdil Andrej Glatz, zostane ním aj
v budúcnosti. O rok: od 22. do 24. júla
2016 nás čakajú na tradičnom mieste v jazdeckom areáli Slávie STU Bratislava (na Májovej ulici v petržalskom
Ovsišti) už 51. jazdecké preteky Grand
Prix CSI3*-W. Ó
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Tajný hosČ zaujal
Siedmy jazdecký večer v MB centre
58
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7

Už siedmy raz sa konala v Mercedes centre
pri bratislavských Zlatých pieskoch tradičná VIP
párty účastníkov a priaznivcov jazdeckých
pretekov. Výnimočná a slávnostnejšia bola tentoraz
najmä tým, že ozvláštnila večer v druhom dni konania
jubilejných - 50. pretekov MERCEDES-BENZ
GRAND PRIX BRATISLAVA CSIO 3*-W/FURUSIYYA
FEI NATIONS CUP™. Text a foto: Peter Kresánek

V

ďaka priaznivému počasiu
sa celý program koncentroval popri vnútorných priestoroch najmä do outdooru:
na parkovacie plochy pred
showroomom. Tu bolo inštalované aj hlavné
pódium (po stranách s logami hlavných sponzorov a vozidlami značky Mercedes-Benz) i
väčšina miest na sedenie. Úvodom bol hos-

ťom premietnutý osobitne na túto príležitosť stvárnený ﬁlm, venovaný jazdeckým pretekom. Večer oﬁciálne otvorili moderátorka
Diana Hagerová a samotný hostiteľ Ing. Andrej Glatz. Potom už pokračovala dobrá zábava pri hudbe a známych melódiách. Tak
ako ich interpretovali Happyband orchestra,
REPLAY BAND a DJ Mirec doplnený tiež
hráčmi na trúbku a akordeón. To všetko za

1 Nové GLC 250 d prvýkrát predstavené
na Slovensku zaujalo.
2 Zábavu úspešne naštartovali tanečnice EXTRAVADANSA.
3 Na večere k pretekom, konaným
pod záštitou predsedu NR SR Petra
Pellegriniho, sa zúčastnil aj člen vlády SR:
minister spravodlivosti Tomáš Borec.
4 Generálny riaditeľ spoločnosti Respect
Slovakia Ing. Mojmír Vedej a jeho
manželka Mgr. Bronislava Vedejová, taxátorka spoločnosti Allianz – Slovenská
poisťovňa.
5 JUDr. Ing. Tomáš Drucker, predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenskej pošty.
6 Gróf František Strachwitz a rakúska
členka rozhodcovského zboru pretekov
Mgr. Ines Bejdl.
7 Parketu dominovali ženy, ktoré sa
nedali zahanbiť ani na parkúre.

účinkovania tanečníc EXTRAVADANSA.
Agentúra Enter-Ad ani tentoraz nevynechala
pri príprave podujatia tradičné prekvapenie.
Bolo však také utajené, že ani my sme neočakávali príjazd nového GLC 250 d pred hlavné pódium. Viacerých prítomných, ako sa
nám zdôverili, na prvý pohľad zaujalo excelentným vzhľadom i elegantným prepracovaným interiérom. Ó

HVIEZDY CIEST 03/2015

grand prix vip.indd 59

59

29. 9. 2015 20:36:39

MB Collections

Jesenné

metamorfózy

Letné horúčavy sú našťastie za nami a aj to je dôvod, prečo by si každá žena a aj
muž mali dopriať poriadnu zmenu. A práve začiatok pestrofarebnej jesene je ten
najlepší čas na to, aby ste zmenu začali tak, ako sa má - s hviezdnymi doplnkami
vašej obľúbenej značky Mercedes-Benz. Stačí si len vybrať... Text: SCG/Foto: Daimler AG

SVETER
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B669535463550

CENA: 130,99 €

PUZDRO NA IPHONE®6
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952763

CENA: 60,41 €
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LAK NA NECHTY
MONOLITH GREY
ZIRCON RED
AMG
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
B66952179
B66957803
B66952531

8,98 €

DÁMSKE
HODINKY SPORT

SLNEČNÉ
OKULIARE
BUSINESS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952718

CENA: 201,58 €

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952667

CENA: 201,58 €

PÁNSKE HODINKY
AUTOMATICKÉ
LIMITOVANÁ EDÍCIA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952930

CENA: 805,72 €

DÁMSKA ČIAPKA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952661

CENA: 35,20 €

DÁMSKY ŠÁL
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: B66952662

CENA: 45,28 €

Ceny sú uvedené s DPH.
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jubileum
m

15

ročné jubileum
HVIEZDY CIEST
Kedysi - pred vyše polstoročím - si naši predkovia začali radi dávať smelé
päťročné plány, pomocou ktorých sa mali dočkať fascinujúcich okamihov
príchodu svetlých zajtrajškov. Stopercentné plány sa plnili na dvesto percent
a päťročnice sa museli zrealizovať za štyri roky...
Text: Peter Škorňa/Foto: archív Samuel Consulting Group

T

áto na prvý pohľad smelá a odvážna cesta sa však
ukázala ako cesta vedúca
do slepej uličky.

A keďže je nevyhnutné sa - pri vzniku čohosi nového - poučiť z histórie, pri tvorbe a rozbehu magazínu,
predstavujúceho značku Mercedes-Benz na Slovensku, sa žiadne prehnané plány nedávali. Svedčia o tom aj
slová z Návrhu a projektu magazínu,
ktorý v roku 2001 predložila spoločnosť Samuel Consulting Group vede-

62

niu spoločnosti Motor-Car Wiesenthal
& Co: ,,Magazín bude mať na začiatku
24 strán, pričom v prípade úspešného
rozbehu by sa počet strán mohol zvýšiť
až na 32 strán...“ Zároveň sa pre jeho
vydávanie argumentovalo tým, že síce
výrobca vozidiel má svoj magazín, ktorý sa v jednotlivých krajinách Európy
prekladá z nemčiny, Slovensko je predsa len špeciﬁckejšie, a preto potrebuje
mať svoj vlastný, jedinečný obsah magazínu, ktorého základnou charakteristikou by mala byť ,,štýlovosť, nielen obsahu, ale aj formy...“

ŠTART
Vďaka manažérskej odvahe a marketingovej predvídavosti generálneho riaditeľa
Ing. Andreja Glatza dostala myšlienka ﬁremného magazínu ,,zelenú“ a prvé číslo
sa tak mohlo (v pomerne krátkom čase od
predloženia projektu) pripravovať. Z množstva navrhovaných názvov (ako napr. class,
CLASS&POWER, Motor-Car Magazín,
SILVER STAR a pod.) bol vybraný ten súčasný - HVIEZDY CIEST.
V septembri 2001 vyšlo prvé číslo na
kvalitnom lesklom papieri v bratislavskej
tlačiarni Slovenská Graﬁa (tej sme verní
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doposiaľ) na rozsahu 24 strán. Prvým šéfredaktorom bol Peter Škorňa a redakčnú
radu tvorili Andrej Ilavský, Martina Guzová, Renáta Michalková a graﬁci Patrik Kelemen a Marek Tkáčik. Zaujímavosťou
prvého čísla bolo aj to, že na jeho titulnej
fotke bol nielen znak Mercedesu, ale aj odraz dvojičiek v New Yorku. Žiaľ, práve tie počas tlače magazínu - boli počas teroristického útoku 11. septembra zničené...

ROZBEH
V marci nasledujúceho roku posilnila redakčný tím magazínu jeho doterajšia opora a súčasný predseda redakčnej rady - Peter Kresánek. V septembri toho istého roku
došlo k prvej zmene graﬁky, keď na dlhé
roky prebral ,,opraty“ stvárnenia magazínu
do rúk nový graﬁk - Roman Melicher. Po
prvom 24-stranovom čísle sa to druhé rozšírilo už na 40 strán, pričom v nasledujúcom roku sa jeho rozsah zvýšil na 48 strán.
O dva roky mal rozsah magazínu už 70
strán. Po troch rokoch vychádzania magazínu nahradil Andrea Ilavského súčasný vedúci PR spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia - Iľja Majda, ktorý zároveň zastáva aj

funkciu šéfredaktora.
V súčasnosti magazín HVIEZDY
CIEST vychádza takmer pravidelne až na
100 stranách. Jeho tím sa rozrástol nielen
o manažérov, akými sú Ingrid Janečková
a Robert Hatala, ale aj o ďalších špičkových
odborníkov a spolupracovníkov z oblasti
motorizmu, žurnalistiky, kultúry, umenia
či podnikateľskej sféry. A keďže budúcnosť
patrí elektronizácii médií, od roku 2014
vychádza magazín HVIEZDY CIEST aj
v elektronickej verzii pre zariadenia s operačnými systémami iOS a Android.

propagácii a marketingovej komunikácii
viacerých reklamných agentúr, prestížnych
ﬁriem, bánk a luxusných značiek. Počas
15 rokov poskytol priestor na predstavenie myšlienok a názorov nielen desiatkam
úspešných podnikateľov, ale aj osobnostiam spoločenského, kultúrneho a športového života, akými sú napr. Milan Lasica,
Pavol Hammel, Lucie Bílá, Peter Dvorský, pretekári F1 David Coulthard a Kimi
Räikkönen, Jose Cura, Karol Kállay, Martin Huba, Zdeno Chára, Peter Šťastný, Pavol Hámor, Peter Sagan, Katarína Hasprová a mnohí ďalší.

SÚČASNOSŤ
Magazín HVIEZDY CIEST sa stal
v priebehu pár rokov jedinečným, životaschopným a renomovaným slovenským
produktom ﬁremnej komunikácie. Predstavuje prémiovú platformu nielen pre
marketingovú prezentáciu samotných vozidiel Mercedes-Benz, ale aj aktivít spoločností, zabezpečujúcich ich import, distribúciu a servis na Slovensku. Zároveň - vďaka
svojej exkluzívnej niekoľkotisícovej klientele a adresnému bezplatnému, je aj rešpektovaným partnerom pri reklamnej

OCENENIA
Pokiaľ sa čokoľvek robí poctivo, so srdcom, profesionálne, s maximálnym nasadením a láskou, skôr - či neskôr to prinesie
svoje ovocie. Náš a taktiež aj váš magazín dokázal pozbierať výnimočnú „úrodu“
v podobe viacerých prestížnych cien (uvedených v tiráži magazínu) niekoľkokrát.
A aj to je najlepší dôkaz toho, že má nielen
význam, opodstatnenie, ale že v ďalšej nadchádzajúcej „pätnásťročnici“
naň čakajú nové výzvy... Ó
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dizajn

Luxusne
dynamická
K
letecká
kabína

lasické stvárnenie priestoru kabíny, na aké sme
zvyknutí zo súčasnosti,
nahradí dynamická architektúra. V rámci nej sa
klasické delenie stropu, steny a podlahy úplne rozplynie dynamickým, špirálovým členením priestoru. Vzniknú tak
nové, samostatné priestorové zóny bez
usporiadania sedacích prvkov a prvkov
stien, ktoré je pre lietadlá typické.

Koncepcia dizajnu zmyselnej čistoty v leteckej
technike - to je hlavný cieľ spolupráce Mercedes-Benz Style a Lufthansa Technik pri vývoji úplne
nového všestranného konceptu luxusných kabín
pre lietadlá na krátke a stredne dlhé lety.
Text: Peter Škorňa/Foto: Daimler AG
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HRA KONTRASTU
Zároveň sa bude klásť dôraz na nové
estetické a všestrannejšie vnímanie
priestoru intenzívnou hrou kontrastov
materiálov, farieb a osvetlenia. Vlastne
celkový dizajn luxusnej leteckej kabíny,
jej zmyselné plochy a jasné tvary kombinované s inteligentnými hightech technológiami len podčiarkujú moderný
luxus dokonalého tvaru značky Mercedes-Benz. Zariadenie interiéru pokrýva

kabínu organicky a homogénne ako špirála DNA. Podlaha, stena a strop sú plynulo prepojené, vďaka čomu je zariadenie - so svojím zmyselne čistým dizajnom
- zakomponované do interiéru kabíny
a vyznačuje sa mnohými inovatívnymi
riešeniami detailov.

HVIEZDNA INŠPIRÁCIA
Okná kabíny sú prekryté predsadenými sklenenými tabuľami, takzvanými

čiernymi panelmi. Svietia pred oknami
ako svetelná koróna, ktorá sa má vzniesť,
a sú inšpirované dizajnom masky vozidla
Mercedes-Benz Triedy S. Vďaka inovatívnej technológii Magic Sky značky
Mercedes-Benz sa sklenené tabule budú
môcť elektricky tieňovať z čiernej až po
priehľadnú. A nielen to. Obrazovky a dotykové obrazovky slúžiace na zábavu
a informovanie bude možné bez problémov integrovať do čiernych panelov. Ó
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štýl

Špičkové
francúzske

koňaky

ABK6
Táto značka, ktorú ﬁrma
Corner & Co. nedávno
zaradila do portfólia, získala
v posledných piatich rokoch
niekoľko desiatok medailí
na popredných svetových súťažiach.
Text a foto: Corner & Co. a Dollar Photo Club

A

BK6 (čítaj abekasiks)
vyrába koňaky s prístupom „single estate“
– od vinohradu až po
pohár koňaku. Zmiešavanie „eau de vie“ z jedného statku
dodáva koňaku nenapodobiteľný charakter a hĺbku. Kompletná produkcia
prebieha na každom z ich troch statkov – od pestovania hrozna cez výrobu vína, dvojitú destiláciu, zrenie v dubových sudoch Limousin, zmiešavanie
až po fľaškovanie. Celkovo má ﬁrma
21 pivníc, 3 000 barikových
sudov a 100 antikorových tankov.
Pivničný majster starostlivo kontroluje
proces zrenia jednotlivých šarží a zmiešava len tie koňaky,
ktoré sú už kompletne vyzreté. Značka ABK6 získa-

66

la v roku 2010 ocenenie aj za excelentné
spracovanie na súťaži International Spirits Challenge v Londýne.

AROMATICKÉ
A ZÁROVEŇ SVIEŽE
ABK6 koňaky sú pre tých, ktorí hľadajú intenzívne a isté zážitky, odzrkadľujúce kopce vinohradov obdarených slnkom
a južnými vetrami.

ABK6 COGNAC
VS PURE SINGLE
Koňak zlatej farby s jantárovými
podtónmi. Na začiatku vám aróma
učaruje nótami marhúľ a čerstvého
hrozna a postupne sa rozvinie smerom
k vôňam jemného korenia a ovocných
koláčov. Podnebie je svieže a elegantné, pomerne výrazné a s výnimočne
dlhou dochuťou. Zmes 3 až 7 rokov
vyzrievaných koňakov má obsah alkoholu 40 %.
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ABK6 COGNAC VSOP
GRAND CRU
Koňak farby starého zlata. Aróma
je veľmi komplexná, s nótami duseného ovocia a dreva, ktoré nasledujú vône
briošky, jablka a škorice. Podnebie má neobvykle plnú štruktúru s dlhou dochuťou vanilky a drevitých chutí. Zmes 7 až
12 rokov vyzrievaných koňakov má obsah
alkoholu 40 %.

ABK6 COGNAC
XO FAMILY RESERVE
Koňak hlbokej zlatej farby. V aromaticky plnej vôni dominuje sušené ovocie,
orechy a aróma sladkého drievka typická pre dobre vyzreté koňaky. Rozvíja sa
smerom k nótam korenia a ovocných koláčov, ktoré sú charakteristické pre koňaky ABK6. Chuť je plná a jemná, no zároveň elegantná, so značnou jemnosťou.
Zmes 15 až 25 rokov vyzrievaných koňakov má obsah alkoholu 40 %.

kom. Intenzívna prvotná aróma korenia
a santalového dreva sa postupne vyvíja
do nót dreva, cigarového boxu a podrastu. Podnebie je neobyčajne jemné, plné
medu, vanilky a korenia. Záverečná dlhá
dochuť prináša prekvapivé tóny kože,
ktoré odzrkadľujú zrenie a identitu tohto
koňaku. Obsah alkoholu 40 %.
Všetky produkty ABK6 si môžete zakúpiť v predajni Corner & Co.
na Starej Vajnorskej v Bratislave
alebo v e-shope Wineplanet.sk. Ó

1

Koňak Domaines ABK6 získal aj trofej na International
Spirit Challenge v Londýne v roku 2010: „Ocenenie
,Excellencia výroby’ oslavuje našu ﬁrmu, know-how
a kvalitu našej práce – od vinohradu až po ﬁnálny dúšok
koňaku – ktoré stoja za každým naším produktom,“
Elodie & Francis Abecassis, ABK6 Cognac.

ABK6 ICE COGNAC
Originálny a exkluzívny Ice Cognac
nac
od ABK6 je celosvetovo limitovanáá edícia koňaku. Inovatívna zmes pivniččného majstra umožňuje koňaku postupné
upné
odhaľovanie svojich vôní a chutí, v spojitosti s chladom a vodou z ľadu, s ktorým
torým
sa servíruje. Jemný a hladký na začiatku, a po chvíli lahodný po ovocí a osviežujúci po citrónovom sorbete a mäte.
te. Ice
Cognac spája tradíciu podávania koň
oňaku s moderným prístupom, ktorý obľubujú milovníci destilátov vysokej kvality.
ity. Ice
Cognac je vyrobený podľa pravidiel
el označenia Cognac: región výroby, spôsob
ob destilácie, zrenie v sudoch z dubu Limousin
mousin
– všetky špeciﬁkácie oblasti Cognacc sú
striktne rešpektované. Farba tohto koňaku je jantárová, najlepšie viditeľná pri pohľade na koňak v pohári, cez okno. Obsah alkoholu 40 %.

1 ABK6 Cognac EXTRA, Single Estate
2 ABK6 Ice Cognac
3 ABK6 Cognac XO Family Reserve
4 ABK6 Cognac VSOP Grand Cru
5 ABK6 Cognac VS Pure Single

ABK6 COGNAC EXTRA,
SINGLE ESTATE
„Perfektná rovnováha medzi silou,
ou,
komplexnosťou a vyváženosťou,“ Simon
imon
Palmer, pivničný majster .
Prestížny dekantér v sebe ukrývaa koňak
výnimočného charakteru s barikovou
ou silou 43°. Je výsledkom zrenia v sudoch
och
z dubu Limousin, po niekoľko desať
aťročí
– minimálne 45 rokov. V tomto elegantegantnom jantárovom koňaku si vychutnáte
náte
špičkovú kvalitu ABK6 koňakov, znásonásobenú dlhoročným zrením. Každý dekantér je očíslovaný a ručne plnený koň
ňa-

5
4
2

3
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Krásy

2. časť

Muránskej planiny
Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné prírodné
a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz uzrieť na vlastné
oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste tak vďaka priamemu
kontaktu pocítili ich ohromnú, pulzujúcu energiu. Tá sa v nich skrýva
už po stáročia. Jednou z takých lokalít, ktorá si ešte stále zachováva
svoju prirodzenosť, je aj Muráň so svojím okolím...
Text: Peter Škorňa/Foto: Michal Rengevič, Eduard Genserek, Ján Lajtoš, Jana Šmídtová a Peter Škorňa
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teľmi boli - z Prednej Hory nám známi - Coburgovci, po ktorých nám tak
na Muráni ostali len kamenné „ruiny“
a v prípade budovy na Prednej Hore,
v ktorej prebieha o. i. aj súdom nariadené ochranné odvykacie liečenie - aj
ľudské...
Upotení a udychčaní - raz darmo,
najmä prekonaný infarkt autora textu,
nadváha a do maximálnej dokonalosti vybrúsený kaviarenský spôsob života, si berie svoju daň - sa po viac ako
hodine dostávame na hradné rumovisko. Z neho sa týčia viac-menej len ruiny a kamenné múry Protitureckej bašty, Severnej bašty a Vstupnej brány.
Mimochodom, Cigánka. Tú sme nespomínali náhodou. Patrí medzi najcennejšie územia národného parku,
vďaka čomu bolo v roku 1984 bralo
vrátane hradného areálu vyhlásené za
národnú prírodnú rezerváciu.
Po krátkom kochaní sa z impozantného výhľadu a poriadnom sa vydýchaní a ustálení tepu srdca na pokojných 120 úderov za minútu, sa
spiatočnou cestou dolu kopcom, vraciame usmiati späť do Muráňa. Našou
najbližšou zastávkou je príjemný podzemný chládok neďalekej Ochtinskej
aragonitovej jaskyne...

INTERMEZZO 1

Bralo Cigánky sa s ruinami hradu hrdo
vypína nad Muráňom.

Severozápadne od obce Muráň sa
do vápencového masívu planiny hlboko vrezala až 8 km dlhá Hrdzavá dolina, ktorej dno modeluje Hrdzavý po-

Vstupná brána na hrad Muráň.

tok s viacerými menšími vodopádmi
či kaskádami. V jej spodnej časti leží
až 800 m hlboký kaňon, lemovaný strmými vápencovými bralami. V nich
sa vytvorili mnohé zaujímavé krasové
formy – jaskyne, skalný most, skalné
okná, veže a ihly, ktoré však ostávajú J

Impozantný výhľad z hradu na majestátne okolie.

Ď

alší deň sa z Prednej
Hory vraciame späť - do
Muráňa. Práve z neho
vedie k ďalšiemu cieľu
našej cesty síce strmšia,
avšak kratšia cesta.

HRAD A CIGÁNKA
Muráňu - a vlastne aj celej doline hrdo panuje bralo Cigánky. Na ňom
sa v takmer tisícmetrovej nadmorskej
výške (938 m n. m.) nachádza aj jeden z najrozsiahlejších slovenských,
ale tiež aj najvyššie položených hradov strednej Európy - Muránsky hrad.
Dnes sú z hradu, ktorý vybudovali Bebekovci v roku 1271 na ceste spájajúcej Spiš s Gemerom, už viac-menej len
ruiny. Apropo, jeho poslednými maji-
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J pre bežného návštevníka ukryté a neprístupné. Vidieť niektoré vzácnosti
prírody tejto lokality však umožňuje
nenáročný turistický chodník, prechádzajúci celou dolinou do sedla Nižná
Kľaková s komplexom horských lúk.

UNIKÁTNA JASKYŇA
Z Muráňa sa autom vydávame cez
Revúcu, Jelšavu a Štítnik, až k parkovisku nad Ochtinou, odkiaľ vedie približne 300-metrová príjemná cesta až
pred vchod do Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Jaskyňa je zapísaná aj do
zoznamu Svetového dedičstva
UNESCO. Nie náhodou. Jej jedinečnosť je daná tým, že je len jednou
z troch sprístupnených jaskýň tohto
druhu na svete (zvyšné dve sú v Mexiku a v Argentíne), s typickými bielymi útvarmi - v tvare ihlíc a hrotov.
Aj napriek tomu, že jaskyňa je pomerne malá - trasa je dlhá len 230 metrov
- v porovnaní s vonkajším „úpekom“
sa neoceniteľnou stáva jej príjemná

70

Jing a Jang v praxi: dokonalá harmónia a súlad technického zázraku
v podobe Triedy CLA Shooting Brake a zázraku insitnej architektúry vo Veľkých Teriakovciach.

vnútorná 95-percentná vlhkosť vzduchu a teplota, pohybujúca sa na úrovni 7 stupňov...

INTERMEZZO 2
Medzi Muráňom a Tisovcom, nad
horárňou Paseky sa vytvorila jedna
z najmalebnejších dolín Muránskej
planiny – Martinova dolina. Táto divoká, tichá a tajomná tiesňava má
dno pokryté lesmi, ktoré po bokoch
lemujú vysoké, miestami takmer kolmé skalnaté svahy a bralá Strelnice
a Šarkanice. V nich sa počas tisícov
rokov vytvorilo množstvo puklín,
dutín a dve menšie nesprístupnené jaskyne. Dolina je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Šarkanica a okolitá príroda je ponechaná na
samovývoj.

HUCULSKÁ MAGISTRÁLA
K Muránskej planine už vyše sto
rokov neodmysliteľne patrí chov polodivokých koní, využívajú ich pri

práci v lese alebo na poli. Chov huculov, dnes norikov muránskeho typu,
sa sústreďuje v oblasti Veľkej Lúky.
Aj preto nie je náhodné, že práve tu
- v Muráni - vznikla v rámci rozvoja
cestovného ruchu aj Huculská magistrála. V rámci nej môžete na koňoch
putovať pomerne veľkým územím jedinečnej a autentickej Muránskej planiny - napr. zo sedla Zbojská až po
malebnú Sihlu vyčnievajúcu vysoko
nad lesmi Čierneho Balogu - na území Horehronia a Čierneho Hrona - aj
niekoľko dní.

INSITNÁ ARCHITEKTÚRA
EMOTÍVNEHO VIZIONÁRA
Cestou z Muráňa sa domov vraciame cez Hnúšťu. Toto inak nezaujímavé mesto, učupené v hladovej doline
- Pánu Bohu za chrbtom - sa zapísalo
do novodobých dejín Slovenska azda
len tým, že svojim - väčšinou nezamestnaným a sociálne slabším spoluobčanom - v rámci dôstojnej sociálnej
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spolupatričnosti, nezištne zabezpečilo na námestí osadenie ôsmich lavičiek od talianskeho návrhára Antonia
Citteria, za ktoré zaplatilo z eurofondov vyše 62-tisíc eur! :) Bez toho, aby
sme vyskúšali „čarovné“ lavičky, pokračujeme v ceste ďalej. Asi po 15 minútach jazdy, sme vo Veľkých Teriakovciach. Na prvý letmý pohľad by
ste sa opýtali prečo, pretože táto dedinka nemôže byť ničím zaujímavá.
Omyl! Je. Práve tu sa totiž nachádza
jeden z neopakovateľných architektonických skvostov našej krajiny.
Ako sme sa dozvedeli od miestnych, stavba, nesúca rukopis miestneho insitného architekta a zrejme
nadšeného pokračovateľa odkazu Samuela Jurkoviča, je v dedine známa aj
ako Malé Bojnice. Jej autor sa pri vý-

Jedinečná výzdoba Ochtinskej aragonitovej jaskyne.

stavbe, či skôr obstavaní pôvodného
domu - do okamihu, kým mu to nezakázali úrady - neinšpiroval dômyselnými plánmi, či nebodaj nejakou
statikou, ale svojimi prirodzenými inštinktami a silno emotívnymi spomienkami, ktoré sa mu vryli hlboko
a nezmazateľne do pamäti počas jeho
- väčšinou sezónnych - pracovných briTrasa:
PREDNÁ HORA - MURÁŇ - OCHTINÁ - MURÁŇ - HNÚŠŤA LUČENEC - ZVOLEN - BRATISLAVA

https://google/maps/ujXS7

PREDNÁ HORA
HNÚŠŤA OCHTINÁ

ZVOLEN
LUČENEC

gád v romantickom Francúzsku.
A hoci stavba ostane zrejme nedokončená, Slovensko o svoj ďalší div
našťastie nepríde... Teda - minimálne dovtedy, pokiaľ sa samovoľne nerozpadne, prípadne ju nekúpi nejaký bohatý ﬁlantrop a neprevezie si ju
z Veľkých Teriakoviec napr. do Hollywoodu... Ó

Zaujímavé linky:
www.muranskaplanina.com
www.huculskamagistrala.sk
www.hucule.sk
www.npmp.sk
www.lesy.sk
oaj@ssj.sk

NITRA
BRATISLAVA

Huculské kone na Muránskej planine.
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svet

Recept
na úspech
– skromnosť
a pokora

Je úplnou samozrejmosťou, že vo svojom päťhviezdičkovom hoteli
víta osobne každý deň nových hostí, pretože v hoteli nielen žije, ale
hostia sú preňho aj jeho hotelovou rodinou. Vybudoval rezorty, ktoré
sa pýšia najväčšími golfovými ihriskami a považujú sa za to najlepšie,
čo môžete v Rakúsku navštíviť. Svojím konceptom rezortov zadal
smer úspešného podnikania v cestovnom ruchu. Hotelier a farmár
Karl J. Reiter... Text: Peter Škorňa / Foto: Hans Wiesenhofer, Andi Bruckner, Peter Škorňa
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H

Päťhviezdičkový Reiters Supremehotel, ocenený renomovanou agentúrou za ,,Najlepší wellness hotel v Rakúsku“
ponúka pre dospelých na veľkorysej ploche 8 000 m² termálne kúpele s vnútorným aj vonkajším bazénom, 27-jamkové
golfové ihrisko, kurzy jazdy na koni a možnosť povoziť sa v kočiari ťahanom lipicanmi. Gurmánov zaujme aj troma kuchárskymi čiapkami ocenenou prémiovou
reštauráciou, ponúkajúcou jedlá rakúskej
kuchyne a špeciality z regiónov Burgenland a Štajersko.

otelierom ste sa zrejme nestali ,,z večera na
ráno“...
- Samozrejme. Svoje sny
som si realizoval postupne, pomerne dlhý čas. Skúsenosti a rozum
som najskôr ,,zbieral“ v zahraničí. Podarilo sa mi pracovať vo vynikajúcich hoteloch,
napr. ako 22-ročný som bol druhým mužom na recepcii v londýnskom hoteli Kensington. Neskôr som pracoval v Paríži ako
someliér a ako hlavný čašník na Azúrovom pobreží. Tým, čo som sa tam naučil
a čo ma naučili aj moji rodičia, som sa následne riadil neskôr, pri svojom podnikaní.
Čo určovalo smer, akým sa bude realizovať koncept vášho vnímania podnikania v oblasti hotelierstva?
- V čase, keď som začínal, bolo Tirolsko
,,turistickou púšťou“. Existoval síce akýsi turistický ruch, nejaké hotelíky a penzióny, chýbala im hlbšia koncepcia. Snažil
som sa vytvoriť koncept, pomocou ktorého
by som dosiahol nielen rozvoj môjho zariadenia, ale aj celej lokality. Jednoducho, potreboval som, aby prežili aj iné penzióny
a reštaurácie v mojom okolí, nielen moje
zariadenie. Tak som v Achenkirchene vybudoval Posthotel Achenkirch - komplex,
spájajúci špičkové ubytovanie, kulinárske
umenie, šport a wellness. Nepriamo som
tak podporil aj turistický ruch v danom regióne, pretože naši hostia využívajú služby
okolia a naopak. Som hrdý, že toto moje
riešenie neskôr inšpirovalo aj iné hotely
v južnom Tirolsku.
Čo bolo hlavným dôvodom, pre ktorý
ste Tirolsko vymenili za panónsku vrchovinu južného Burgenlandu?
- Podarilo sa mi tu nájsť taký veľký areál, ako nikde inde. A tak som tu realizoval ešte vylepšenejší koncept - trochu odlišný od toho tirolského. Vybudoval som J
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svet

J tu tri hotelové komplexy, z ktorých jeden
- Allegria Resort Stegersbach by Reiters
je aj s najväčším golfovým ihriskom v Rakúsku - lokalizovaný v Stegersbachu a ďalšie dva sú v neďalekom Tatzmannsdorfe.
Tu sa nachádzajú štvorhviezdičkový Reiters Finest Family Hotel určený pre rodiny
s deťmi a druhý, päťhviezdičkový Reiters
Supremehotel - určený len pre dospelých.
Samozrejme, že je medzi nimi prepojenie
a navzájom sa dopĺňajú. Výhodu tejto kon-
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cepcie mi potvrdil aj náš nedávny hosť - jeden z najznámejších bankárov Rakúska,
ktorý bol u nás so svojím synom a s jeho
rodinou. Deň strávili v rodinnej časti všetci
spoločne, deti, pravnúčence a aj starí rodičia a večer - keď boli dospelí spolu, deti trávili čas v detskej hotelovej časti - pod dohľadom profesionálneho tímu opatrovateľov
a animátorov.
K vašim hotelovým komplexom neodmysliteľne patria aj prémiové golfo-

vé ihriská. Znamená to, že ste aj vášnivým hráčom golfu?
- Aby bol človek v oblasti hotelierstva
úspešný, musí veľmi tvrdo pracovať. Pokiaľ by som sa pred vyše tridsiatimi rokmi 3 až 4 hodiny denne venoval golfu, tak
by som nič ako hotelier nedosiahol. Viete, hoci som majiteľ a riaditeľ, v prvom
rade musím byť príkladom pre svojich zamestnancov. Aj preto som sa trošku golfu
začal venovať až teraz, keď som oﬁciálne
v dôchodku... hoci, v skutočnosti nie som.
(smiech).
Spomínate zamestnancov. Zrejme sú
vo vašom podnikaní silným faktorom...
- Budem úprimný - pre mňa nikdy nebolo prvoradé len to, aby sa u mňa cítil dobre
len hosť, ale v rovnakej miere sa tak musia
cítiť aj všetci ľudia, ktorí so mnou spolupracujú. Samozrejme, že nie som nejaký sociálny rojko a aj pri svojom podnikaní sa
riadim prísnym obchodným hľadiskom.
Pretože pokiaľ by to tak nebolo, už dávno by som skrachoval a so mnou aj všetci
moji spolupracovníci. A okrem toho - pokiaľ chcete mať dobrých zamestnancov,
musíte sa o nich aj dobre postarať. Aj preto
som investoval milióny a postavil som svojim zamestnancom byty. Z mojej strany to
nie je dobročinnosť, ale investícia do nich,
ktorá sa následne odrazí v ich spokojnosti a dobrej atmosfére. Spolu so svojimi zamestnancami sme jedna rodina. Moje deti
vyrastali s deťmi zamestnancov, rodinnú
atmosféru tu cítiť na každom kroku. A následne - presne taký je aj vzťah zamestnancov k hotelu. Dnes v Európe neexistuje
žiadna hotelová sieť, ktorá by bola rovnako
úspešná aj v našich - rakúskych regiónoch.
Nikto svoje podnikanie nerealizoval rovnako ako ja.
Neuvažovali ste nad tým, že by sa vaše
hotelové komplexy mohli stať súčasťou nejakej veľkej celosvetovo renomovanej globálnej hotelovej siete?
- Nie. Nikdy. Zisk, ktorý by mi to prinieslo, by mi nestál za to. Vážim si totiž svojich
ľudí a to, čo som dosiahol. Viete, keď potrebujete veľké hotelové siete vy - oni vás
nechcú, a keď vás už majú radi, tak ich už
nepotrebujete vy...
Odkiaľ ste teda na svoj koncept získavali ﬁnančné zdroje?
- Všetko, čo som za vyše 30 rokov zarobil, som dal do svojich hotelov a svojho konceptu. Jediné, do čoho som
investoval okrem svojich hotelov sú lipicany a vidiecke farmy, pretože poľnohospodárstvo mám v génoch - všetci
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moji predkovia boli stáročia poľnohospodármi.
Sú spomínané vidiecke farmy nejako
prepojené s hotelmi?
- Jednoznačne. Vyznávam návrat k pôvodným, kvalitným, zdravým potravinám
a plodinám. Takým, aké ponúkam aj svojim hosťom. Aj preto sa odmietam stať otrokom lacných a často nekvalitných produktov veľkých obchodných reťazcov.
Zaujímajú ma aj vaše kone. Prečo práve lipicany?
- Sú to ušľachtilé kone a navyše úžasná
rakúska tradícia - chovali a šľachtili ich kedysi aj Habsburgovci. A hoci som v mnohých veciach možno až veľmi moderný,
v hĺbke duše som tradicionalista, vyznávajúci staré hodnoty. A nakoniec - tieto krásne kone môžu vo všetkých mojich rezortoch využívať aj naši hostia.
Pán Reiter, máte nejakú zásadu, ktorej
vďačíte za to, čo ste dosiahli?
- Nie je to nič apoštolské. Pozrite sa,
mám 66 rokov a vyznávam skromnosť
a pokoru. Som vďačný za svoju rodinu
a spolupracovníkov, za zdravie, za to, čo sa
mi podarilo dosiahnuť. Aj preto som šťastný a spokojný človek.
Zaujíma ma, či ste nemali pokušenie,

či vás nikdy ani na chvíľu nelákalo byť
spoločensky známou osobnosťou, užívať si svoj úspech a dávať o tom vedieť
aj ostatným?
- Úprimne vám poviem, že by som sa
hanbil, keby som mal byť nejakou spoločenskou párty celebritou. Nepotrebujem
sa chváliť tým, čo mám, pretože by to bolo
nečestné voči mojim spolupracovníkom.
Moje hodnoty sú a aj ostanú niekde úplne inde. Ó

Štvorhviezdičkový Reiters Finest Family Hotel je
jedinečným hotelovým komplexom pre rodiny s deťmi, ocenený renomovanou agentúrou za ,,Najlepší
wellness hotel pre rodiny s deťmi v Rakúsku.“ Jeho výnimočnosť zabezpečujú vysoko profesionálne opatrovateľské a animátorské služby už aj pre šesťmesačné
v detskom klube: Kasimir´s Kids World, v rámci ktorého sa nachádza množstvo herní, telocvičňa, tanečná
miestnosť, kino či hotelové divadlo. Atraktívna je aj oddelená SPA zóna, vodný detský svet - tzv. Kasimirs Waterworld s troma bazénmi, šmýkačkami, toboganom
a bazénom pre batoľatá. V exteriéri hotela sa deti
môžu hrať v osade Vikingov, na farmárskom dvore,
detskom minigolfe, v tenisovej hale, v minizoo alebo
sa môžu venovať jazde na lipicanoch či shetlanských
poníkoch a miniatúrnom americkom poníkovi.
Dospelí majú k dispozícii Reiters Finest Beauty, SPA
a Wellness služby, ako aj možnosť zahrať si golf, tenis,
squash, jazdiť na koni či venovať sa joge.
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predstavujeme

Štvrťstoročie značky Mercedes-Benz na Slovensku

Príbeh úspechu

s pokraêovaním
1

Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car Bratislava uskutočnili
v priestoroch výstavníckej ﬁrmy Incheba Expo Bratislava slávnostný
spoločenský galavečer pri príležitosti 25. výročia pôsobenia značky
Mercedes-Benz na Slovensku. Na večere sa zúčastnil predseda NR SR Peter
Pellegrini, minister spravodlivosti Tomáš Borec, desaťročie vo funkcii
slovenského prezidenta pôsobiaci Ivan Gašparovič, predstavitelia
diplomatického zboru, ako aj nadnárodných spoločností sídliacich v Nemecku
Daimler a v Rakúsku Wiesenthal & Co., a ďalší pozvaní. Text a foto: Peter Kresánek
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2

3
4

Ú

ctyhodných vyše 1,1 tisíca hostí galavečera sa
zišlo symbolicky práve v hale, ktorá je tradične, už od prvého ročníka
Autosalónu Bratislava ako najstaršieho podujatia svojho druhu na Slovensku, miestom expozície vozidiel značky s hviezdou.
Štvrťstoročie značky Mercedes-Benz na Slovensku zhodnotil pred
účastníkmi galavečera ako mimoriadne úspešné Dr. Alexander Martinowsky, predseda predstavenstva spoločnosti Wiesenthal Autohandels. Ako
okrem iného uviedol, po skromných
začiatkoch prišiel prekvapujúco rýchly
rozvoj a nadnárodná spoločnosť Wiesenthal dnes realizuje polovicu svojho
odbytu na Slovensku. Za jeden z faktorov tohto úspechu, popri kvalitných
prémiových vozidlách, označil sloven-

5

ský manažérsky tím, ktorý dostal od
prvého dňa dôveru. „Pán Andrej
Glatz, Július Šabo a Peter Wagner
– pred 25 rokmi ste podnikanie rozbiehali. Ďakujem vám v mene ﬁrmy
Wiesenthal, ako aj zamestnancom spoločnosti Motor-Car za vašu vernosť,
úsilie a mimoriadny úspech, ktorý ste
dosiahli. Máte dôvod byť hrdí na to,
čo ste dosiahli – my sme hrdí na vás,“
zdôraznil A. Martinowsky.
Blahoželania a príhovory uzatvoril
svojím vystúpením Dr. Till Conrad,
vedúci regiónu zámorie divízie Mercedes-Benz Cars spoločnosti Daimler.
Ako okrem iného spomenul, pred
25 rokmi to bolo odvážne rozhodnutie
založiť spoločnosť, ktorá by dovážala
a predávala na Slovensku Mercedesy.
Zatiaľ čo v roku 1990 predala zo známej unimobunky šesť ojazdených vozidiel, tohto roku smeruje k 3,6-tisícové-

1 Ako na každých oslavách ani na dvadsaťpäťke značky
s hviezdou nemohla chýbať torta.
2 Spomedzi diplomatov prišiel aj veľvyslanec Nemeckej
spolkovej republiky na Slovensku Dr. Thomas Götz.
3„Štvrťstoročie je krásne výročie“... zaspievali zborovo pre
účastníkov galavečera elitní slovenskí speváci.
4 Jeden z tých, ktorí to pred štvrťstoročím rozbiehali:
výkonný riaditeľ skupiny Motor-Car Ing. Július Šabo.
Rozprávajú sa s ním minister spravodlivosti JUDr. Tomáš
Borec a doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c., v poradí
tretí prezident SR.
5 Pohľad do sály: (vpravo) generál v. v. JUDr. Ján Packa.
Ako vtedajší riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov
a diplomatických misií MV SR preberal ešte v showroome
na legendárnych Poliankach prvú Triedu S Pullman pre
prezidentskú kanceláriu.
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1 Komornému rázu galavečera prispelo vystúpenie
baletnej tanečnice s orchestrom.
2 Na galavečere vystúpil Dr. Till Conrad, vedúci regiónu
zámorie divízie Mercedes-Benz Cars spoločnosti Daimler.
3 Generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
Ing. Andrej Glatz a predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini.
4 Súčasťou galavečera bolo i vyžrebovanie luxusnej
prírodnej postele v cene 15-tisíc eur. Firma Saffron ich
vyrába ručne a výlučne na Slovensku. Jednej z najmladších účastníčok galavečera výhru za asistencie
moderátorov odovzdal riaditeľ spoločnosti saffron
Ing. Radomír Šalitroš, MIM.
5 Ďalší zo spoluzakladateľov firmy pred 25 rokmi: riaditeľ
servisnej siete Mercedes-Benz Slovakia Ing. Peter Wagner
s manželkou.
6 Komornému rázu galavečera prispelo vystúpenie
harfistky.
7 Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Incheba Expo Bratislava Ing. Alexander Rozin, CSc.,
a jeho manželka MUDr. Ľubica Rozinová, MPH.
8 Michal Gučík s partnerkou a Karol Konárik.

3

4

mu odbytu. „Tento ohromný úspech je
výsledkom tvrdej práce a mimoriadneho úsilia. Chcem k nemu spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia zagratulovať
a zároveň poďakovať našim zákazníkom za ich vernosť. Ešte tento mesiac
uvádzame novú faceliftovanú Triedu
A a GLC, pričom ďalej pripravujeme
omnoho viac. Keďže poznám svojich
slovenských kolegov a našich partnerov, ubezpečujem vás, že máme najoddanejší obchodný tím. Som preto úplne presvedčený, že značka s hviezdou
bude na Slovensku vo svojom úspešnom príbehu pokračovať. Môžete
sa spoľahnúť, že s mojimi kolegami
v Stuttgarte urobíme všetko, čo budeme môcť, aby sme tento budúci rozvoj
podporili.“
Program galavečera, ktorý pripravila agentúra ENTER-ADD bol naplnením vydareného zámeru spojiť pri oslave najlepšie z Nemecka a zo Slovenska:
vozidlá značky Mercedes-Benz a umelecký súbor Lúčnica. Vozidlá značky
s hviezdou asistovali už pred vchodom,
vo foyeri i v hlavnej sále. Pozornosť lákali nielen najnovšie jazdiace prémiové medvede, ale aj unikátna zbierka
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piatich červených kabrioletov veteránov Ing. arch. Pavla Jakubca. Úvod
samotného podujatia jemne ozvláštnila harﬁstka Lucia Brezovská. Hlavný program zabezpečila výnimočne
v kompletnej zostave tanečného súboru, orchestra a spevákov vystupujúca
Lúčnica. V nadväznosti na vystúpenie
súboru spoločne i sólo predviedli svoje
umenie: Beáta Dubasová, Desmod, Pavol Hammel, Katarína Hasprová, Gladiátor, Peter Cmorík a La Gioia.
Počas podujatia v Inchebe sme využili príležitosť a poprosili tiež hostí galavečera o pár slov k štvrťstoro-

8

čiu pôsobenia značky Mercedes-Benz
na Slovensku pre čitateľky a čitateľov Hviezd ciest. Ako vyzdvihol prvý
z nich predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini, spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia v nadväznosti na Motor-Car
patrí svojím obratom, počtami ľudí,
ktorým poskytuje prácu, i kvalitnými produktami a službami medzi sto
najvýznamnejších neﬁnančných podnikov Slovenska. „Preto patrí veľká
úcta človeku, ktorý za toľko rokov dokázal vytvoriť takúto veľkú významnú ﬁrmu, ktorá má cveng, dobré meno
a ktorá nikdy nebola spájaná so žiad-

nymi škandálmi alebo s niečím takým.
To si treba vážiť, a preto želám ďalších úspešných nie dvadsaťpäť, päťdesiat, ale ďalších sto rokov, aby sa ﬁrme a jej pracovníčkam a pracovníkom
takto darilo.“
„Môžem povedať, že ma veľmi teší,
že sa táto spoločnosť až takto rozvinula, pretože si pamätám veľmi dobre
na jej začiatky,“ pripája svoj názor minister spravodlivosti SR JUDr. Tomáš
Borec a pokračuje: „Zhodou okolností som mal možnosť vtedy pôsobiť v advokátskej kancelárii, ktorá sa vlastne
zaslúžila o založenie tejto spoločnos-
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3

ti. Takže tu mám veľa osobných priateľov, ktorí tu stále pracujú. O to viac
je to pre mňa osobné. Veľmi sa teším
a držím palce tak, aby ďalej táto ﬁrma prekvitala, poskytovala vynikajúce
služby a servis zákazníkom.“
Štvrťstoročie pôsobenia značky Mercedes-Benz na Slovensku nám zrekapituloval tiež ďalší vzácny hosť doc.
JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., Dr. h. c.,
ktorý ako v poradí tretí prezident SR
pôsobil v rokoch 2004 až 2014: „Spomínam si aj na úplné začiatky, keď
Mercedes u nás začínal a keď ho Andrej Glatz rozbiehal. Ten čas uplynul
veľmi rýchlo. Hoci dvadsaťpäť rokov
nie je až tak málo. Tých dvadsaťpäť

80

rokov dnes ukázalo, čo môže dosiahnuť človek, ktorý sa venuje svojej práci, ktorý si vie aj odpustiť niektoré veci.
Čo môže docieliť svojou usilovnosťou a tým, že dokáže aj jednať, komunikovať s ľuďmi. Bez spolupráce celého jeho tímu, bez ďalších dobrých
ľudí by sa mu pochopiteľne ťažko pracovalo. A Andrej je dobrý človek, ktorý nie je konﬂiktný, ktorý si vedel a vie
nájsť aj dobré spolupracovníčky a spolupracovníkov. Preto som ani nie veľmi prekvapený, že dosiahol takéto veľké úspechy. A prajem mu do budúcich
dvadsiatich piatich rokov, aby mal
tempo také, aké má teraz a Mercedes
bude na Slovensku vždy jednotkou.“

Najťažšie nám bolo vybrať, koho oslovíme spomedzi stoviek prítomných ako
zástupcu užívateľov vozidiel značky
s hviezdou. Pritom každému z klientov značky Mercedes-Benz, či už sa
zúčastnil galavečera, alebo nie, je určená rovnaká zákaznícka starostlivosť.
Nakoniec dostal slovo Ing. arch. Pavol
Jakubec, ktorý budoval a je vo vedení
viacerých ﬁriem ako I.D.C. Holding,
V E G U M či COFFEESHOP COMPANY. Jeho unikátna zbierka hviezdnych červených kabrioletov dala celému galavečeru ten správny historický
punc. Priznal sa nám, že s Ing. Andrejom Glatzom sa prvýkrát osobne stretol ešte ako so športovcom, ktorý mu
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1 Unikátna zbierka piatich červených kabrioletov, ktorú
zhromaždil Ing. arch. Pavol Jakubec (zľava šiesty je
najnovší model).
2 Člen I.D.C. Holding, V E G U M či COFFEESHOP COMPANY
a ďalších spoločností Ing. arch. Pavol Jakubec s manželkou.
3 Gróf František Strachwitz a finančný riaditeľ spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia Stephan Andreas Kröl.
Gróf Strachwitz bol ten, ktorý pre pána Glatza značku
s hviezdou objavil.
4 Z vystúpenia Lúčnice.
5 JUDr. Pavol Hrušovský s manželkou. Ako šiesty predseda
NR SR otváral spolu so Sulke Wiesenthal (†) jedno z nových centier značky s hviezdou.
6 Prítomných oslovil s prejavom tiež Dr. Alexander
Martinowsky, predseda predstavenstva spoločnosti
Wiesenthal Autohandels.
7 Ing. Andrej Glatz zoznámil Dr. Tilla Conrada
a Dr. Alexandra Martinowského aj v poradí s tretím
prezidentom SR doc. JUDr. Ivanom Gašparovičom,
CSc., Dr. h. c.
4
5

za nehostinného počasia galantne ponúkol zviezť na svojom výnimočnom
aute. Neskôr to bolo, okrem iného,
už pri hviezdach ciest a to v legendárnom prvom showroome na Poliankach.
„Dodnes si pamätám tých ľudí, ktorí
sú ešte stále vo ﬁrme, vo veľkej mercedesáckej rodine, tie tváre sú nezabudnuteľné. Sú tu dodnes a mne robí vždy
veľkú radosť, keď sa s nimi môžem
stretnúť,“ vysvetľuje Ing. arch. Pavol Jakubec, ktorého záľubu vo veteránoch
kabrioletoch s hviezdou v znaku, ako sa
tiež priznáva, hoci len sprostredkovane,
vyvolal rovnako Ing. Andrej Glatz...
Úspešné podujatie, úspešnej ﬁrmy
a značky sa skončilo. A jeho účastníčkam a účastníkom v ušiach i mysliach
doznievala melódia a slová piesne, ktorá sa stala jeho leitmotívom:

6

7

Štvrťstoročie je krásne výročie
páni Daimler aj Benz isto smejú sa
z nebies, keď vidia svoj sen v tento
veľký deň diesel či benzín aj krásu limuzín, z SUV či kabria vrie energia.
Dnes Tuhovskou tou ulicou
cválajú nádherné hrdé kone pod kapotou... Ó
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1

Podnikateľský sen

Stý úžitkový
Mercedes
82
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Pripomína to podnikateľský sen. Na jeho
začiatku boli dvaja šikovní, pracovití
a cieľavedomí bratia Trnavčania: mladší
Marek a skôr narodený Dušan Mokošák. Začínali
takmer z ničoho. Uplynulo desať rokov
a spoločnosť Mokošák patrí k slovenským
lídrom špeciálnej dopravy. Na rozhovor k obom
úspešným podnikateľom nás zobral Branislav
Uhlík, riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava.
Text: Peter Kresánek, foto: autor a archív

S

pomínate si, aké boli začiatky podnikania a v roku
2004 vzniku dopravnej
spoločnosti Mokošák?
Marek Mokošák: - Oboch,
mňa aj brata s úlovkom i dvanásť kilogramového kapra, chytilo rybárčenie.
Tak sme si otvorili rybársky obchod.
Už vtedy sme mali dodávku a začali s ňou vykonávať prepravy. Darilo sa.
Čoskoro sme mali tri rybárske obchody a aj veľkoobchod s rybárskymi potrebami. Predaj rybárskych potrieb je
však sezónny. Špekulovali sme, čo robiť mimo rybárskej sezóny a vymýšľali aj niečo iné. Najprv sme začali rea-

lizovať nejaké prepravy po Slovensku.
Ukázalo sa, že je tu pre nás práce dosť.
Tak sme dokúpili ďalšie auto.
Dušan Mokošák: - Zároveň s tým
ako objem prepráv, ktoré sme uskutočňovali, narastal, museli sme sa rozhodnúť, či sa budeme venovať obchodu,
alebo doprave. Oboje zároveň sa už nedalo veľmi dobre robiť. Povedali sme
si, že sa začneme zaoberať len autodopravou a obchod opustíme. Tak sme
sa vzdali tých rybárskych obchodov.
Začali sme postupne dokupovať autá
a došlo to až tam, kde sme teraz.
Branislav Uhlík: - Vážim si, že
voľba oboch bratov už v začiatkoch
budovania ich vozidlového parku
padla na dodávky od spoločnosti Motor-Car Trnava.
Dopravná spoločnosť Mokošák
už prevzala stý úžitkový Mercedes. Čím prispievajú vozidlá značky s hviezdou k úspešnému podnikaniu?
Marek Mokošák: - Začínali sme
s dodávkami Peugeot Iveco. Potom
sme získali od Motor-Car Trnava našu
prvú dodávku Mercedes-Benz. Bol
to Sprinter 313 CDI. Prišli aj ďalšie
a ukázali sa ako najspoľahlivejšie. Dnes
využívame popri vozidlách Sprinter
a Vito aj u nás bezporuchové, úspešne
uvedené Citany. Zväčša pre našu vnútroﬁremnú dopravu tiež Ategá. Prínos
Mercedesov pre podnikanie vidíme určite v kvalite týchto áut. V tom, že sú
spoľahlivé, trvácne, rýchle a priestranné. Napríklad sa do nich vojde po-

2

3
1 Pred tromi rokmi spoločnosť Mokošák vybudovala
na zelenej lúke (s rozlohou 11,4 tisíca štvorcových
metrov) nové priestory (zastavaných 6,8 tisíca štvorcových metrov) s halou (tisíc štvorcových metrov)
i s vlastným servisom na drobnú údržbu a výmenu
pneumatík.
2 Od riaditeľa spoločnosti Motor-Car Trnava Branislava Uhlíka prevzali Marek a Dušan Mokošákovci pre
svoju firmu stý úžitkový Mercedes a nové GLE.
3 Riadiaca centrála s dispečerkou a dispečermi.
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4 Branislav Uhlík zobral svojich VIP klientov Marka
a Dušana Mokošákovcov na Veľkú cenu Talianska,
kde navštívili aj paddock tímu F1 s hviezdou v znaku.
5 Značke s hviezdou sú vo firme verní aj pri osobných automobiloch. Zamestnanci využívajú vozidlá
Triedy C a B. Na snímke Marek Mokošák v novom
GLE kupé 450 AMG. Dušan jazdí na ML 350 4MATIC.

5

4

rovnateľne najviac naložených paliet.
Napriek tomu, že ich každé tri roky obmieňame a ich kúpna cena je vyššia,
stále sú pre nás najvýhodnejšie.
Dušan Mokošák: - Prešli sme na
Mercedesy tiež preto, lebo máme s obchodno-servisným centrom Motor-Car Trnava nadštandardné vzťahy. Sú
k nám čo najviac ústretoví. Či už sa to
týka záručných a pozáručných servisov
alebo bežnej údržby či opráv, vždy sa
dá s nimi dohodnúť. Sme teda spokojní. Napríklad, keď sa pokazí auto, tak
sú rýchlejší. Majú väčšie pokrytie, teda
určite najväčšie, sú promptnejší, vedia
hneď vyriešiť, čo potrebujeme. Pochopiteľne, ako všade, aj tu sa niekedy vyskytnú nedostatky. Sú však oveľa zriedkavejšie než pri iných značkách.
Branislav Uhlík: - Spoločnosti Mokošák poskytujeme pri zabezpečovaní jej podnikania s vozidlami značky
Mercedes-Benz všetky bežné i nadštandardné služby a beneﬁty pre ﬂotilových klientov. Rovnako ako pri ďalších
našich VIP zákazníkoch na to dohliadam osobne.
Najväčší dopravcovia s kamiónmi
ako HUDOS, NAD – RESS či BRING
TRUCKING sú našim čitateľom zná-

84

mi. Aká je ﬁrma Mokošák, držiaca
prím s dodávkami?
Marek Mokošák: - Core biznis
nášho podnikania predstavujú vnútroštátne a medzinárodné rýchle a expresné zásielky s hmotnosťou okolo
3,5 tony, pričom naše ponuky sú do
7,5 tony. Preto aj vlastne využívame
prednostne skriňové dodávky Mercedes-Benz Sprinter. Klientov máme
najmä v rámci dodávok a subdodávok automobilovému priemyslu. Tvoria asi okolo 70 až 80 percent nami
prepravovaného tovaru. Práca na dodávkových vozidlách je však iná, náročnejšia ako pri kamiónoch. Všetko
je také rýchle, na nič nie je čas. Šofé-

ri sa častejšie menia. Zišli by sa nám
noví dobrí vodiči.
Dušan Mokošák: - Aktuálne máme
stále okolo stovky zamestnancov, podstatnú časť vodičov. Myslíme si, že
máme dobré platové podmienky, porovnateľne s inými ﬁrmami. Vodiči získavajú u nás výhodnejšie platové podmienky. Už základný plat dostávajú
pekný. Máme tiež deväť vlastných špeditérov. Každé naše auto je vybavené GPS-systémom, čo je pri ich počte
na sledovanie a prehľad nevyhnutné.
Naše vozidlá jednoznačne najviac smerujú do západnej Európy, Nemecka,
Francúzska, ale aj do východnej Európy okrem Ruska.
Branislav Uhlík: - Dušan a Marek Mokošák vybudovali vedúcu dopravnú ﬁrmu svojho druhu. Nielen regiónu, ale aj Slovenska. Spoločnosť
Mokošák, ktorú založili a vedú ďalej, napreduje, zvyšuje objem prepráv
a priberá vodičov. Dnes je ﬁrma Mokošák naším najsilnejším a najväčším
klientom. Prevzali od nás už nielen stý
úžitkový Mercedes, ale i ďalšie vozidlá
s hviezdou. Ó

HVIEZDY CIEST 03/2015

trnava Uhlik 2.indd 84

29. 9. 2015 21:02:12

predstavujeme

2

3

Posila pre ﬁrmu
s najlepšími vodičmi
Dvadsaťosem nových vozidiel Mercedes-Benz Actros
posilnilo vozidlový park spoločnosti Nákladná
automobilová doprava - RESS (NAD – RESS) Senica.
„Celkový počet vozidiel s hviezdou v znaku, ktoré
sme nadobudli, sa tým zvýšil na 231. Sme s nimi
veľmi spokojní. Spomedzi porovnateľných majú
najnižšie prevádzkové náklady a najvyššiu
spoľahlivosť,“ uviedol okrem iného pri preberaní
nových Actrosov generálny riaditeľ
NAD – RESS Ing. Peter Halabrín. Text a foto: Peter Kresánek

1

Z

ároveň vyzdvihol, že medzi vodičmi sú Actrosy obľúbené
najmä vďaka prívetivému pracovnému prostrediu, pohodliu, bezpečnosti a komfortu
ovládania. Ako ďalej pripomenul, tím i jednotlivci dopravnej spoločnosti NAD -RESS
Senica si s vozidlami značky Mercedes-Benz a so systémom FleetBoard opäť dobre vedú v medzinárodnej Lige vodičov.
Vlani v nej ich senická ﬂotila prekvapila
druhým miestom v celosvetovom rebríčku.
Najlepší jednotlivec v slovenskom kole súťaže: vodič NAD - RESS Miroslav Cisar bol
zasa celosvetovo tretí najlepší. Z 28 (celkovo
ich má pribudnúť 60) nových vozidiel Mercedes-Benz Actros vo ﬂotile NAD - RESS
Senica je 18 vo vyhotovení 1845 LSNRL Lowlinery (s nízkymi kolesami pre meganávesy) a 10 tvoria klasické ťahače 1845LS.
Všetky sú uspôsobené na medzinárodnú
prepravu s vysokou dvojlôžkovou Big Space kabínou. Firemné označenie NAD –
RESS na nich vyniká vďaka kompletnému
lakovaniu v bielej farbe. Vo výbave každého nechýba ani motor so zvýšením krútiaceho momentu na dvanástom prevodovom
stupni, telematika FleetBoard a prediktívny
geotempomat jazdiaci podľa 3D mapy, bixenónové svetlomety, vysokovýkonná motorová brzda, nezávislá klimatizácia a pneumatiky Michelin. Ó
1 So symbolickým kľúčom od nových Actrosov zablahoželal
generálnemu riaditeľovi NAD – RESS Senica Ing. Petrovi
Halabrínovi k rozšíreniu flotily vozidiel generálny riaditeľ
spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia (MB SK) Ing. Andrej Glatz.
Vpravo: Ing. Peter Ondriaš, vedúci predaja úžitkových vozidiel
MB SK, ktorý nové Actrosy odovzdával. Vľavo: Ing. Martin
Pavelek, výkonný riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Financial
Services Slovakia, ktorá nadobudnutie Actrosov zabezpečila.
2 Model Actrosu spoločnosti NAD – RESS do detailov zodpovedá svojej predlohe.
3 Pohodlie, aké poskytuje vodičom Actrosu jeho kabína, si
generálny riaditeľ NAD – RESS Senica Ing. Peter Halabrín hneď
na mieste overil.
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Divoké kone na pľaci
aj pod kapotou
Mercedes-Benz a kone patria k sebe. Či už tie pod kapotou, alebo živé.
Prémiová značka je dlhoročným partnerom medzinárodných jazdeckých
pretekov Grand Prix v Bratislave a tento rok sa stala tiež súčasťou nového
romantického rodinného seriálu televízie JOJ Divoké kone.
Text: Ľubica Kostercová/Foto: TV JOJ

R

odinná sága Divoké kone
zaujala divákov svojou výpravnosťou, kvalitným
spracovaním, špičkovými
hercami i krásou slovenskej prírody a koní, ktoré sú dôležitou súčasťou seriálového príbehu. „Prebiť konkurenčný seriálový fenomén bolo veľmi
náročné, ale s Divokými koňmi sa nám
to podarilo. Ľudia s nimi žijú, podobne ako so seriálovým prostredím, ktoré
sa stalo jedným z najväčších diváckych
ťahákov. Potvrdzujú to nielen výsledky sledovanosti, ale aj súčasný trend, keď sa ľudia
z mesta sťahujú na vidiek, pretože im chýba
spojitosť s prírodou.
A práve aj preto sú
im Divoké kone nao-

86
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zaj blízke,“ uviedla kreatívna producentka Danica Haláková. Práve ona vedie
spolu s výkonným producentom Paľom
Polnerom a režisérom Braňom Mišíkom tím, ktorý má za sebou najúspešnejšie slovenské seriály posledných dvoch
rokov a tento trend si udržali aj seriálom, ktorý si získal srdcia divákov. A bol
to úspech rodinnej ságy, ktorý viedol do
rozhodnutia televízie JOJ nakrútiť a odvysielať túto jeseň aj jeho druhú sériu.

KONE POD KAPOTOU
Neodmysliteľnou súčasťou najvýpravnejšieho slovenského seriálu sú
okrem veľkých hereckých osobností a nádherných živých koní aj kone
pod kapotami lu-

xusných áut prémiovej značky Mercedes-Benz, dotvárajúce prostredie
prekrásneho seriálového statku. Diváci
podvedome vnímajú autá nielen ako relevantné kulisy, ale najmä ako podčiarknutie charakterov jednotlivých postáv.
Vedúca stajníkov jazdí na terénnom
type auta, majitelia statku na veľkých
priestranných SUV a ich právnici - v pohodlných a luxusných limuzínach.
Pred kamerami sa tak popri hereckých
hviezdach vynímajú hviezdne Triedy
GLE, G, ML, CLS, E, CLA Shooting
Brake, A, Vito a aj smart fortwo. Ó
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Nakoniec, kvality vozidiel Mercedes-Benz si pochvaľujú aj samotní herci, ktorí stvárňujú hlavné
postavy v seriáli Divoké kone...
Monika Šagátová, predstaviteľka Hany Kopeckej: „Každý, kto sa
pohyboval v mojej blízkosti v momente, keď mi priviezli „babkin“ malý
Mercedes, sa dozvedel, že to bola
z mojej strany láska na prvý pohľad.
Jazdí sa mi na ňom skvele. Dopriala
a odporučila by som ho každému.“
Alena Ďuránová, predstaviteľka
Simony Kozákovej, rodenej Závodskej:
„Ja som šofér bez praxe, preto keď
mi priviezli na natáčanie Mercedes,
na ktorom som mala pred kamerami na ostrú suverénne šoférovať, mala
som strach. No len čo som absolvovala prvú skúšku, na ktorej som zistila,
kde čo v aute je a ako sa na ňom jazdí, nechcelo sa mi z neho vôbec vystúpiť – ovládol ma „šoférovací adrenalín“, ktorého som sa zrazu nevedela
vzdať (smiech). Mala som z toho veľký zážitok.“

Robo Halák, predstaviteľ Karola
Kozáka: „Vďaka nakrúcaniu Divokých
koní som mal viackrát možnosť jazdiť
pred kamerami na ML a musím povedať, že ten Mercedes vie robiť naozaj výborné autá. Nielenže sa v nich
skvele jazdí, ale dokonca aj bozkáva –
mám na mysli konkrétne scénu, kde
som ako postava Karola balil hereckú kolegyňu Danku v odparkovanom
aute na samote pri lese – v ML je naozaj dosť miesta, tú bozkávaciu scénu
sme natočili rýchlo (smiech).“
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Krajina v okolí Slavkova.

Grand ﬁnále
Už tradične sa začiatkom septembra schádzajú milovníci trojcípej
hviezdy a malej golfovej loptičky v Skalici. Aj tento rok bojovali
o najvyššie trofeje v prestížnej sérii turnajov
Mercedes-Benz Golf Tour 2015.
Text: Ivan Mičko /Foto: Mercedes-Benz Slovakia

P

o troch postupových turnajoch
(Báč, Veľká Lomnica, Tále) sa
pozornosť ﬁnalistov jednej z
najatraktívnejších túr na Slovensku sústredila na trojdňové
Grand ﬁnále. Vždy malo vynikajúcu športovú i spoločenskú úroveň. A každý rok aj
skvelú atmosféru.

Daniela Glatzová so spoluhráčmi.

ZMENY ORGANIZÁTOROV
NEZASKOČILI
Ani tento rok to nebolo inak. A to aj napriek malej nepriazni osudu. Leto bolo
totiž v našich končinách extrémne suché. Napriek úsiliu tunajších záhradníkov
sa takmer tragicky podpísalo na ihrisku
v Skalici. V jazerách spadla voda pod minimálnu hranicu a čerpadlá pracovali naprázdno. Každý z nás vie, že ak najmä grí-

ny nedostanú dostatok vody, vysychajú.
A práve to sa stalo v Skalici. Pre usporiadateľov to mohlo znamenať malú tragédiu, veď zorganizovať trojdňové podujatie
pre stovku VIP hostí nie je maličkosť. Napokon sa východisko našlo a všetci to s radosťou privítali. Finálové boje sa presunuli
na vynikajúce ihrisko do Slavkova a zábavný nedeľňajší turnaj texas scramble štvoríc
sa v uvoľnenej atmosfére vrátil na svoje pôvodné miesto. Do Skalice.

PERFEKTNÁ ORGANIZÁCIA
Už tradične sa hostia s hostiteľmi schádzajú v piatok večer, aby sa neznámi spoznali a známi prehĺbili vzájomné vzťahy.
Tentoraz sa úvodné stretnutie konalo v príjemnom prostredí známej skalickej reštaurácie so záhradou. Hostia ocenili najmä

V dobrej nálade a s odhodlaním na ďalšiu jamku.

88
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Sprava: Andrej Glatz, Ján Žurek a Július Šabo.

Miesto slávnostného
vyhlásenia výsledkov.

Večerné golfové diskusie.

V ZLATNÍCKEJ DOLINE
Najnovšia golfová móda v podaní účastníčok finále.

Registrácia hráčov pred finále.

Zvykne sa vravieť – načo meniť osvedčené. Toto platí aj o slávnostnom večere, ktorý sa už niekoľko rokov koná v krásnej luxusnej kolibe v malebnej Zlatníckej doline.
Ako býva po Grand ﬁnále zvykom, práve tu sa v slávnostnej atmosfére dekorovali najlepší. A večer plynul, nálada gradovala, cvakali fotoaparáty, víťazi sa oprávnene
radovali, hostia sa zabávali. Grand ﬁnále sa
skončilo, ale oslava golfu v znamení trojcípej hviezdy pokračovala aj v nedeľu na ihrisku v Skalici. Ó

Mercedes-Benz
Golf Tour 2015
jeden spoločný priestor, kde si mohli nielen vychutnať vynikajúce domáce kulinárske špeciality a vínko od tunajšieho vinára
Alojza Masaryka, ale aj nekonečné predﬁnálové golfové debaty, ktoré sa pretiahli
do neskorých nočných hodín. A nielen to.
Už tradične si pochvaľovali príjemnú, neformálnu atmosféru, ktorú dokáže vytvoriť
s vysokou noblesou hostiteľ Andrej Glatz
a jeho tím. Ranný presun autami i autobusom z hotela Sv. Ľudmila na ihrisko do
Slavkova prebehol v príjemnom očakávaní. Z ihriska i z výsledkov.

VEĽKÁ VÝZVA
Z ihriska najmä preto, lebo ihrisko v juhomoravskom Slavkove patrí v Česku medzi najťažšie. Leží na okraji pekného mestečka, v susedstve zámku, rozkladá sa

na úctyhodnej ploche 120 hektárov. Pokojne o ňom môžeme povedať, že má čiastočne linksový charakter, no reliéfom patrí skôr
k horským ihriskám. Takmer z každej jamky sú krásne výhľady do okolia na lúky, polia, ovocné sady a lesy. Z náhornej plošiny,
na ktorej leží sedem jamiek, možno v dobrom počasí vidieť až do Rakúska. Ihrisko
má množstvo pieskov a vodných plôch, veľké kvalitne modelované jamkoviská, v zámockom parku aj trojparovú akadémiu.
Domáci vravia, že na hru má často veľký
vplyv nevyspytateľný vietor. Za týchto okolností je snaha dosiahnuť dobrý výsledok aj
otázkou vhodne zvolenej taktiky. Samozrejme, vzhľadom na relatívne dlhé dráhy mali
výhodu hráči s dlhými ranami. Sila však ani
v Slavkove nie je všetko. Treba hrať presne.
A to sa ukázalo aj na výsledkovej tabuli.

Kategória A HCP 0 – 18
1. Martin Bašista
2. Peter Bučka
3. Milan Polák
Kategória B HCP 18,1 – 36
1. Milan Pobjecký
2. Dominika Anetová
3. Jozef Sabol
Kategória C HCP 37 – 54
1. Ján Žurek
2. Stephen Kroel
3. Ľubica Jakubcová
Doplnkové súťaže
Najbližšie k jamke:
Juraj Michalík
Najbližšie k čiare:
Marián Hojsík
Najdlhší odpal ženy:
Zuzana Kubicová
Najdlhší odpal muži:
Pavol Hudák
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Tikajúca
legenda
Soﬁstikovaná švajčiarska značka CORUM načrela hlboko do svojej slávnej
minulosti, aby na tohtoročnom veľtrhu v Bazileji provokovala hrdé
ženské zápästia zmyselnými novinkami kultovej kolekcie Admiral‘s Cup.
„Je to o vytvorení produktu, ktorý zodpovedá zámeru značky v danom
čase, nie o zmene kolekcie každých šesť mesiacov ako v prípade Haute
Couture,“ tlmočí špičkový dizajnér Xavier Perrenoud. Text a foto: A-Briliant
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A

DMIRAL'S
CUP  SPÄTOSŤ
S VODNÝM ŽIVLOM

Jadro vesmíru manufaktúry CORUM, nenapodobiteľná kolekcia Admiral's Cup, prvýkrát uzrela svetlo hodinárskeho sveta v roku
1960 prvým vodotesným modelom hodiniek so štvorcovým puzdrom. Prudko rozpoznateľnou sa stala v roku 1983 vďaka
športovým hodinkám s unikátnym 12-hranným puzdrom a nekonvenčným číselníkom
s medzinárodnými námornými signálnymi
vlajočkami namiesto číslic. CORUM vždy
vedel prefíkane vyjadriť čas! Originálny názov avantgardnej kolekcie vzišiel z jachtárskej vášne zakladateľa značky CORUM
Reného Banwarta na počesť oceánskeho
„svätého grálu“ – legendárnych pretekov regát Admiral's Cup. Nadšenci „haute horlogerie“ sa stali svedkami činu, ktorý predstavuje jeden z míľnikov historickej spätosti
značky s jachtárskym svetom!

ADMIRAL'S CUP LEGEND
LADY LÁME ĽADY
V rámci pokračovania tradície a produktovej línie Admiral's Cup práve vstupujeme
na územie nádhernej a po všetkých stránkach výnimočnej ríše hodinárskych veľmajstrov, spod rúk ktorých vyšli nové dizajnové
verzie exkluzívneho dámskeho modelu Admiral's Cup Legend Lady. Nadčasové mašinky s proporčne vyváženými rozmermi
(32 mm a 38 mm) sú uložené v elegantnom
puzdre charakterizovanom 12-hranným dizajnom. Nová zjemnená silueta reﬂektuje
štýlový interiér pre provokatívne sfarbený číselník vystlaný perleťou. Srdce hodiniek tvorí punc maximálnej presnosti, „Swiss made“
quartzový strojček a intenzitu ženských túžob zvyšuje variabilnosť remienkov zo saténu, ušľachtilej ocele alebo prestížnej krokodílej kože. Je čas na deﬁlé!

VLAJKY ČASU  NIELEN PRE
KRÁSU
Znovuzrodená „námornícka“ verzia modelu Admiral's Cup Legend Lady 32 si udržiava autentický výraz „materskej lode“
Admiral's Cup, pričom je hmatateľne vylepšená a vkusne sfeminizovaná. Dynamické 32 mm puzdro z ušľachtilej ocele je pri
niektorých modeloch korunované lunetou
z 18-karátového ružového zlata a trblietavým perleťovým pozadím číselníka. Dizajnový odkaz leží na ikonách 12 farebných
námorných vlajočiek (v minulosti boli v čierno-bielej zmenšenej forme), ktoré príťažlivo

indikujú čas a vystihujú vzrušujúcu
atmosféru plavby,
mora a námorných
h
míľ. Uvedomelú
eleganciu reprezenntuje biely saténový remienok, ktorýý
zjemňuje „sporty“
imidž týchto hodiniek
niek
a dotvára ich do nositeľositeľného šperku. Raﬁnované
verzie s hravými vlajočajočkami sú k dispozíciiii aj vo
väčšej, stále veľmi ženskej
veľkosti 38 mm.

Limitovaná edícia s modrými a červenými topásmi

TOPÁSOVÉ ZLADENIE 
LIMITOVANÉ ZRODENIE
Množstvo drahokamov a úsilia vloženého do vývoja ďalšej extraordinárnej verzie
vyššie spomenutého 32 mm modelu sa dramaticky podpísalo pod vznik urodzenej červenej, modrej a bielej tikajúcej „lady“. Kým
vášnivé karmínové prevedenie je príznačné
šik iskrením 12 červených topásov, modrý
variant znázorňuje číselné hodnoty modrými topásmi, ktoré navyše žiaria aj po obvode famózneho číselníka (obe verzie sú v limitovanej edícii 100 kusov). Puristická biela
kráska pre zmenu hostí 12 nesmrteľných
diamantov a je dostupná aj v 38 mm rozmere. Číselník „par excellence“ je majstrovskou ukážkou komplikovanej rytiny vlnového vzoru do organickej perlete tenšej ako
0,4 mm! Saténový remienok verne nasleduje krivky zápästia a je vo farebnom súzvuku
s drahými kameňmi na číselníku.

DIAMANTY  MAŠKRTY
PRE NÁROČNÉ
Svoju ﬁxáciu na diamanty pretavil CORUM aj do nasledujúcej znamenitej kompozície, de facto šperkárskeho umeleckého diela, ktoré uspokojí každú ženu túžiacu
po večnom jase. Výsostné postavenie týchto hodiniek demonštruje číselník, kde čas
vždy tajomne zaiskrí vďaka impozantnému „pavé“ osadeniu 246 diamantov kreovaných do fantastického geometrického vzoru.
Ešte viac scintilácie odráža luneta vyﬁntená
62 diamantmi, predvádzajúc dokonalý zásah do 32 mm konštrukcie z ušľachtilej ocele. Tento skvost získal dodatočnú prominentnosť aj remienkom z bielej krokodílej
kože, ktorá je synonymom intimity, romantiky a fantázie. Je rovnako jemná ako zmyselná a v reči hodinárskych fajnšmekrov aj
maximálne luxusná.

Unikátne 12-hranné púzdro
a nekonvečný číseník

NADČASOVÉ DUO 
ŠAMPANSKÉ A ČOKOLÁDA
Deﬁlé umeleckej slobody značky CORUM zavŕšime najnovšou verziou modelu Admiral's Cup Legend Lady 38,
ktorá je trendovým reprezentantom ženských hodnôt. Táto brilantná súhra decentnosti a pútavého dizajnového jazyka
je ukrytá v 38 mm tele z ušľachtilej ocele v kombinácii s 18-karátovým ružovým
zlatom. S voľnou plochou na číselníku sa
povolaní pohrali zodpovedne – technika
zdobenia „guilloché“ s motívom ruže je
v symbióze s úplnou absenciou indexov
a iných, pre dámy možno zbytočných,
elementov. Jadro výnimočnosti podčiarkuje možnosť výberu z farieb „champagne“ alebo „chocolate“. Každá z noviniek
nesie logo CORUM s emblémom zlatého kľúča na číselníku, korunke a na
zadnej strane puzdra.

PLNOKRVNÁ ŽENSKOSŤ
& ŠVAJČIARSKA PRESNOSŤ
Všetky „refreshnuté“ Legend Ladies sú
extrémne návykové pre ľudské oko, pretože stavajú na efektnosť pretkanú dominantnou charizmou – je im vlastná typicky ženská raﬁnovanosť, ktorá je vďaka
modulovej koncepcii a štýlovej variabilite vhodná na akékoľvek príležitosti. A čo
viac, každý jeden skvost rešpektuje presne tie nuansy, ktoré pomáhajú sebavedomým ženám pri rozhodovaní: silný
príbeh, atraktivitu a povestnú kvalitu. Slovami Xaviera Perrenouda: „Je to o hľadaní jednoty medzi historickým odkazom
a viacerými osobnými vplyvmi dizajnéra.
Ak správne pochopí podstatu produktu,
ďalší dizajnéri by mali byť schopní ,reinkarnovať’ daný model aj o 15 rokov neskôr. Každý z nás tak prispieva svojou jedinečnou skúsenosťou.“ Ó

HVIEZDY CIEST 03/2015

a_briliant.indd 91

91

29. 9. 2015 21:13:04

spektrum

Skvelý deň
v areáli Divoká Voda
Len pätnásť kilometrov od Bratislavy sa 6. júna
v priestoroch parku oddychu, zábavy, rekreačného
a vrcholového športu – v areáli Divoká Voda v Čunove
uskutočnil ﬁremný športový deň pre zamestnancov
spoločností Motor-Car Bratislava, Mercedes-Benz Slovakia,
Kia Bratislava, Kia Dunajská Lužná, LEAS.SK a Mercedes-Benz Financial Services. Text: Peter Škorňa/Foto: Archív MBSK
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N

a atraktívnom teambuildingu, na ktorom nešlo
o víťazstvá, ale o priateľské stretnutia s kolegami, nezáväzné rozhovory
či o odreagovanie sa - a tiež o pochválenie sa svojimi malými ratolesťami sa zúčastnilo približne 600 účastníkov.
Tým naháňal adrenalín na maximum
najmä rafting na naozaj divokej vode,
ale zimomriavky z napätia sa účastníkom robili aj pri jazde na vodnom skútri či jazde na štvorkolke. A nielen to.
Celý deň patril rôznym športovým aktivitám a zábavám, akými boli lukostreľba, jazdenie na kajakoch a kanoe, relaxačné člnkovanie na starom koryte
Dunaja, plážový volejbal, plážový futbal
či hydrospeed. Keďže mnohí z účastníkov sa nemajú možnosť v práci bližšie
prakticky zoznámiť s vozidlami, ktoré
ich spoločnosti zastupujú, boli pripravené aj skúšobné jazdy na prémiových vozidlách Mercedes-Benz (Tried A, B, C,
CLA, GLA a ML). K dispozícii boli aj
najnovšie modely vozidiel Honda Civic, CR-V, Kia Sorento, Sportage, smart
fortwo, Jeep Renegade a Wrangler. Samozrejme, myslelo sa aj na hviezdny
dorast“. Na ratolesti zamestnancov čakali rôzne atrakcie. Záujmu detí sa tešili skákací hrad, trampolína, minifarma,
jazda na poníkovi, tvorivé dielne a rôzne detské súťaže, ako napr. skákanie vo
vreci, nosenie vajíčka či striekanie vodnými pištoľami.
A hoci viacerí účastníci športového dňa tajne verili, že sa nikdy neskončí, resp. že bude trvať dva dni, už teraz
je isté, že o rok bude ešte zaujímavejší
a adrenalínovejší... Ó
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Kontaktujte nás pohodlnejšie.
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Obklopte
sa eleganciou
a štýlom
Mercedes-Benz nie je len značka
luxusných automobilov,
ale aj životný štýl. Ten musí byť
dotvorený všetkým, čo k tomu patrí.
Text: Andrej Majláth/Foto: Daimler AG

O

blečením, módnymi doplnkami, hodinkami, golfovým náradím, podujatiami v Mercedes-Benz
Klube, ale napríklad aj
malým modelom svojho miláčika na poličke. Jednoducho, svet Mercedes-Benz
vás musí obklopiť. Potom môžete naplno
precítiť koncepciu značky, ktorú budujeme už 130 rokov.
Ako sa k tomu dopracovať? Jednoducho. Navštívte náš nový e-shop s aktuálnou ponukou stoviek originálnych produktov. Vysoká kvalita spracovania, štýl
a neodolateľná príťažlivosť sú pre Mercedes-Benz Collection samozrejmosťou.
K životnej ﬁlozoﬁi človek dozrieva odmalička. Preto nezabúdame ani na naj-

menších a ponúkame kolekciu pre deti:
od bicyklov až po cumlíky. To všetko s garanciou bezpečnosti a neškodnosti. Ide
predsa o naše deti.
Nový e-shop Mercedes-Benz prichádza zatiaľ s dvomi možnosťami platby a doručenia tovaru. Produkty vám
zašleme kuriérom, alebo si ich môžete
vyzdvihnúť osobne v showroome Motor-Car Bratislava na Tuhovskej ulici
v Bratislave. Pri platbe sa môžete rozhodnúť pre prevod na účet alebo platbu
pri prevzatí tovaru.
Nový e-shop Mercedes-Benz nájdete
24 hodín denne na adrese http://eshop.
mercedes-benz.sk. Sme presvedčení, že
v ňom nájdete aj zaujímavé tipy na vianočné darčeky pre vašich blízkych. Ó

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

Navštívte
94
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Nočná inline pod taktovkou smartu
Už dvanásty ročník známej a populárnej akcie
bratislava - inline sa uskutočnil tento rok počas júla
a augusta nielen v hlavnom meste, ale pridali sa
k nej aj ďalšie mestá, ako Nitra, Piešťany či Pezinok.
Text: Peter Škorňa/Foto: bratislava-inline.sk

N

ielen inline korčuliari, ale aj cyklisti, kolobežkári, či longboardisti
si pod vedením 3 vozidiel najnovších modelov
mestského vozidla smart - počas desiatich nočných jázd a dvoch jázd na Slovakia Ringu - otestovali svoje nadšenie

pre pohyb. Obzvlášť atraktívnymi boli
dve jazdy na bezchybnom asfalte Slovakia Ringu, kde bola účastníkom k dispozícii celá 5,922 metra dlhá a 12 metrov široká trať! Na každej nočnej inline
jazde sa zúčastnilo v Bratislave priemerne 850 účastníkov, pričom v ostatných
mestách sa ich počet vyšplhal na 300. Ó

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
mb colect - smart inline.indd 95
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1 PESTROFAREBNÝ
A VEĽKOLEPÝ BALET KORZÁR
SIMT SMILE A LÚČNICA 
MADE IN SLOVAKIA

2

Veľkolepý a úspešný projekt Made in
Slovakia kapely IMT Smile a Umeleckého súboru Lúčnica sa po roku vráti späť
do Bratislavy, keď ho tesne pred Vianocami - 22. 12. 2015 predstavia v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Projekt, ktorý
doteraz videlo vyše 50 000 divákov, zožal
tie najlepšie kritiky a bol ovenčený prirovnaniami ako „svetová show vyrobená
na Slovensku” či „zážitok na celý život”.
Takmer 150-členný organizačný tím divákom sľubuje oproti minulému roku
ešte väčšiu, vynovenú šou a neopakovateľný zážitok. To všetko opäť pod taktovkou skúseného režiséra Jána Ďurovčíka.

2 ANDREJ DÚBRAVSKÝ:
RURAL DESIRES
Od začiatku septembra až do 15. novembra sa v Mirbachovom paláci predstaví so svojou tvorbou Andrej Dúbravský,
ktorý sa po úspešnom pôsobení v New
Yorku vrátil na určitý čas na Slovensko. Autor ako absolvent VŠVU v Bratislave pôsobil vo 4. ateliéri profesora Ivana Csudaia, pričom štúdium dokončil
v Ateliéri +-XXI Daniela Fischera. Jeho
tvorba má značný komerčný úspech
a nachádza sa aj v zbierke SNG. Andrej
Dúbravský úspešne vystavoval v New
Yorku, Berlíne, ale aj v Prahe, avšak naj-

96

tu Bratislavských hudobných slávností (25. 9. – 11. 10. 2015) bude dominovať
téma lásky a smrti dvoch veľkých skladateľov – Wagnera a Musorgského. Piesne
a tance smrti bude interpretovať jedna
z najväčších operných hviezd súčasnosti Olga Borodina. K prominentným zahraničným hosťom budú patriť dva nemecké orchestre: Konzert haus orchester
Berlina NDR Sinfonie orchester Hamburg so slovenským svetobežníkom Jurajom Valčuhom. Ďalším z príťažlivých večerov bude hosťovanie Filharmonického
orchestra z Monte Carla. K ťahákom festivalu budú bezpochyby patriť aj Filharmónia z Rotterdamu či Ruská ﬁlharmónia, ktorá uvedie pod taktovkou Dmitria
Jurowského legendárny opus - Šostakovičovu 7. symfóniu „Leningradskú“, ktorú
skladateľ komponoval v atmosfére barbarského obliehania mesta.

4 LABYRINTY
A RAJE JÁNA AMOSA

viac zarezonovali práve výstavné experimenty v jeho vlastnej réžii – scenéria
zatopeného depa plánovaného bratislavského metra (The very exciting mysterious aquarium, 2013), bývalé mäsiarstvo
(No Ambitions, 2011) či ostrov na Zlatých pieskoch (Golden Sands, 2012).

3 POČAS 51. ROČNÍKA BHS
VYSTÚPI AJ OLGA BORODINA!
Na jesennú koncentráciu skvelých zahraničných orchestrov, sólistov a dirigentov a vynikajúcich slovenských umelcov čaká množstvo fanúšikov po celý
rok. Veľkolepému úvodnému koncer-

Ako žiť vo svete, v ktorom sa žiť nedá
a vôbec, má zmysel žiť, keď prídete
o celú rodinu? Ako veriť vo vzdelanie,
keď najlepšie mozgy vašej doby využívajú svoje vedomosti len na vymýšľanie nových spôsobov zabíjania? Odpovede na
tieto otázky sa pokúša dať v Slovenskom
národnom divadle hra Daniela Mailinga: Labyrinty a raje Jána Amosa. V rámci nej zaujme nielen strohá, avšak tvárna
a univerzálna scéna Františka Liptáka, či
skvelá hudba Andreja Kalinku, ale najmä herecký koncert Martina Hubu v úlohe Jána Amosa Komenského. Samozrejme, že v hereckom prevedení mu robia
dôstojných partnerov aj ďalšie herecké
osobnosti, akými sú Marián Geišberg,
Milan Ondrík, Gabriela Dzuríková, Jo-
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5

zef Vajda či Daniel Fischer. Ak máte radi
dobré a poctivé divadelné predstavenie,
nemali by ste si hru dať ujsť.

5 CARMEN À LA GYPSY DEVILS
Koniec septembra bude v Balete SND
patriť premiére očakávanej tanečnej drámy vášnivej, osudovej lásky krásnej a neskrotnej Cigánky. Tento najznámejší príbeh lásky, ktorému nechýba romantická
zápletka ani vášnivé emócie, zachytávajúci žiarlivosť, ktorá nevyhnutne smeruje k tragickej smrti, ožije v strhujúcom
tanci so zmesou španielskeho i cigánskeho temperamentu. Romantické meló-

die Georgesa Bizeta zaznejú v originálnej
úprave Ernesta Šarköziho, vedúcej osobnosti orchestra Cigánski diabli, jedného
z najlepších orchestrov v kategórii etno
a worldmusic na svete. Originálne diela,
v ktorých majstrovsky spájajú folklór s ostatnými hudobnými žánrami (džez, etno,
ﬂamenco), dopĺňajú o výnimočnú virtuozitu, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou
ich umeleckého prejavu. Dajte sa strhnúť
umeleckým majstrovstvom Orchestra Cigánski diabli, tanečníkov skupiny Credance a sólistov Baletu SND... Ó
Text: SCG/Foto: Zuzana Novotná, GMB,
Lenka Imrichová
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HVIEZDY CIEST
majú už aj multimediálnu tvár!

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

Z

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

V ČOM SPOČÍVA?

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

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

iOS zariadenia

Android zariadenia

http://mb4.me/hc-itunes

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

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

Mobilo - záruka mobility

Servis na 6 rokov alebo
do 160 000 km

24-hodinová pohotovostná služba

Možnosķ predęženia záruky
až na 6 rokov

ZnaĆkové financovanie

www.mercedes-benz.sk/kontakty
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Mercedes-Benz na Slovensku sme
sa rozhodli odmeniť všetkých
majiteľov osobných vozidiel
Mercedes-Benz.

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

10 rokov servis

Pri príležitosti 25. výročia značky

Viac info na www.mercedes-benz.sk/servis
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