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STVORENÝ PRE VÍŤAZSTVÁ.
NOVÝ SEDAN TRIEDY E
Zláka vás športovým dizajnom, ohromí vylepšenou dynamikou
a ochráni najmodernejšími bezpečnostnými prvkami. Je to hviezda
v každom detaile. Zoznámte sa u najbližšieho predajcu alebo na
www.mercedes-benz.sk/e-sedan
Dostupný aj ako hybrid dobíjateľný zo siete.

Trieda E sedan (podľa WLTP): spotreba paliva kombinovaná (vážený priemer): 12,4 – 1,2 l/100 km,
emisie CO2 kombinované (vážený priemer): 281 – 31 g/km.
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EDITORIÁL

Vážení
priatelia,
rád by som vyjadril želanie, že podobne, ako ste doposiaľ v zdraví
a v pohode zvládli súčasnú neľahkú situáciu, bude to tak aj naďalej.
Taktiež ma teší, že aj na Slovensku dochádza - aj napriek situácii týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19 - k postupnému zotavovaniu
sa podnikateľského prostredia.

Foto: Daimler AG

Leto strieda jeseň, pestrá nielen svojimi farebnými odtieňmi, ale aj
rozmanitosťou udalostí, týkajúcich sa značky Mercedes-Benz. S hrdosťou vám predstavujeme synonymum technologických inovácií, bezpečnosti a komfortu na štyroch kolesách, našu prémiovú vlajkovú loď
- novú Triedu S. A nielen ju. Svoje miesto v magazíne majú aj AMG
modely a čoraz obľúbenejšie nové, progresívne, k životnému prostrediu ohľaduplné alternatívne pohony a technológie. Tomu zodpovedá aj
pomerne rozsiahly priestor, venovaný novinkám v oblasti čisto elektrických alebo hybridných pohonov dobíjateľných zo siete a celkovo sveta
EQ. Ten dotvára aj stále sa rozvíjajúcejšia sieť elektrických nabíjacích
staníc, vďaka čomu bola na Slovensku uvedená do prevádzky aj prvá
vysokovýkonná nabíjacia stanica IONITY, na ktorej realizácii sa podieľa aj koncern Daimler.
Hovorí sa, že čas je iba ilúzia, ktorú čím viac vnímame, tým plynie
rýchlejšie. Platí to aj o dvoch udalostiach: práve počas jesene si pripomíname dvadsiate výročie existencie magazínu Hviezdy ciest a predovšetkým - tridsiate výročie úspešného pôsobenia značky Mercedes-Benz
na Slovensku.
Dovoľte mi na záver poďakovať sa vám, našim klientom, za to, že ste
počas turbulentného obdobia uplynulých mesiacov, ostali značke
Mercedes-Benz verní a boli ste s ňou stále v aktívnom kontakte. Verte,
že spolu s kolegami a spolupracovníkmi zastupujúcimi značku na Slovensku si uvedomujeme, že vernosť a dôvera sa nedajú kúpiť, či len tak
jednoducho a náhodne získať, ale že sa budujú postupne a vedie
k nim dlhá cesta.
Aj preto vás, naši čitatelia a priaznivci striebornej hviezdy ubezpečujem, že sa ich budeme snažiť upevniť a rozvíjať aj naďalej…
S úctou
Stephan Moebius
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Definícia úspechu neexistuje. Úspech je proces, ktorý trvá. Kto sa
zastaví, zaspí na vavrínoch, ten prehráva. Práve preto otvára každá
generácia modelu Mercedes-Benz novú kapitolu úspechu.
Nie je to inak ani v prípade novej generácie.
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„Oh

Lord, won’t you buy me
a Mercedes-Benz“ - je známy refrén pesniĆky Janis Joplin. Vyjadruje túžbu nielen
po aute samotnom, ale aj
po dokonalosti. Hudobníci vnútri svojej duše túžia
po dokonalej pesniĆke, práve preto sa výraz
Mercedes-Benz objavuje tak Ćasto v pesniĆkách
u mnohých interpretov. A vývojári zo Stuttgartu si
veĝmi radi dávajú nereálne ciele. Aby z nich spravili realitu, ktorá sa neskôr objaví aj v iných automobilkách. Jedenásta generácia pokraĆuje v tomto
trende. Ak si myslíte, že prvky, o ktorých sa onedlho doĆítate, nájdete aj v konkurenĆných modeloch,
mýlite sa. Náskok Triedy S sa nedá dohnaķ.

,3û(+&%

Mercedes-Benz Triedy S nepíše kapitoly, ale rovno knihy. Napokon tlaĆová správa má viac ako
32-tisíc slov a 83 strán. A to už nie je kapitola, ale
kniha. Trieda S narástla. Opäķ. Bolo ju teda treba
konštrukĆne zmenšiķ. Preto sa zadná náprava natáĆa do strán až do desiatich stupĥov. Áno, priemer
otáĆania Triedy S je teraz menší o 1,9 metra. Nezaujalo vás to? Nevadí, ideme Ĉalej. E-aktívne ovládanie pohybu karosérie je najinteligentnejším podvozkom, aký sa kedy vyrobil. Skenuje cestu pred vami,
pripraví sa na výmole, dokáže nakloniķ karosériu
do zákruty tak, aby ste ju necítili. Podvozok
Triedy S sa prispôsobuje jazdnej situácii, ktorá je
analyzovaná 1000-krát. Každý tlmiĆ je ovládaný
a pracuje individuálne, vzhĝadom na jazdnú situáciu. Za SEKUNDU! Mozgom systému je totiž päķ
viacjadrových procesorov. VýpoĆtová kapacita je extrémna, a preto mohli konštruktéri pridaķ ešte jednu funkciu do množiny jazdných asistenĆných systémov PRE-SAFE®. Ak hrozí boĆný náraz, karoséria
sa v priebehu niekoĝkých desatín sekundy nadvihne a energia nárazu smeruje do tej Ćasti, ktorá ho
dokáže najúĆinnejšie eliminovaķ.

2(6-/"ĘѼ

A užívajte si pokoj! Pravdepodobne od polovice
roka 2021 bude môcķ nová Trieda S s novým systémom DRIVE PILOT jazdiķ vysoko automatizovane v hustej premávke alebo poĆas zápchy na vhodných úsekoch diaĝníc v Nemecku. Nemusíte maķ
teda ruky na volante. Mercedes-Benz Triedy S vás
odvezie.
Takisto by zvládol zaparkovaķ sám v podzemnej
garáži Ći v parkovacom dome. Bez vodiĆa. A vedel by vás aj „vyzdvihnúķ“. Opäķ bez problémov
a pokojne bez nervov, aké zažívame pri parkovaní. Opakujem, technicky to možné je a Trieda S to
7
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zvláda, zákon to však momentálne nedovoĝuje.
A okrem toho musí maķ garáž potrebnú elektronickú infraštruktúru AVP. Takže ruky ešte chvíĝu
na volante ostanú.
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ćalšia vlastnosķ, ktorú ĝudia nielenže milujú, ale
aj oceĥujú. Interiérový asistent je k dispozícii najmä pre vodiĆa a spolujazdca a je doplnkovou funkciou systému MBUX. Kamery nasmerované na pasažierov vidia ich pohyby a vedia predvídaķ, Ćo
práve vodiĆ chce a potrebuje. NaĆiahnete sa za peĥaženkou v skrinke pred spolujazdcom v noci
a systém vám automaticky presvetlí dané miesto.
Alebo sa otoĆíte smerom dozadu pri cúvaní a slneĆná clona sa automaticky spustí. MaliĆkosti, ktoré
odhaĝujú dokonalosķ detailov.
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OznaĆenie DIGITAL LIGHT je krátke a ani zĈaleka nevystihuje efektivitu svietenia a množstvo doplnkových funkcií, ktoré táto technológia ponúka. O to, aby ste nielen videli všetko, ale aj to, Ćo ste
prehliadli, sa stará nie menej ako 1,3 milióna mikrozrkadiel. Na jeden svetlomet! Tie asistujú trom
silným LED-kám, aby dokázali na asfalt nakresliķ
dôležité odkazy pre vodiĆa. Informujú ho o staveniskách na ceste, prisvietia chodcov na ceste v noci, informujú o semafore, „stopke“, Ći zákaze vjazdu. To
všetko uvidí vodiĆ na ceste pred ním vo forme obrazu. Svetlomety konvertovali na informaĆno-asistenĆný systém. O výkone svetlometov aj ich dosahu
netreba vôbec pochybovaķ.

&/$6Ѹ&/$6

Kontrolná otázka pre všetkých fanúšikov automobilky Mercedes-Benz. Ktoré auto ako prvé uviedlo do života veĝkosériových vozidiel airbagy? Bol
to Mercedes-Benz Triedy S. Ktoré vozidlo sa stará o bezpeĆnosķ svojich pasažierov najlepšie? Je to
Mercedes-Benz Triedy S. Novinkou je airbag medzi vodiĆom a spolujazdcom. A, samozrejme, tam
sa to neskonĆí. Aj zadní pasažieri majú k dispozícii airbag! Náraz do tvrdých štruktúr predných sedadiel tak nehrozí. Koniec? Ani zĈaleka. PokraĆuje
sa s bezpeĆnostnými pásmi vzadu, ktoré sa nafúknu a poskytnú tak doslova hodvábnu ochranu pre
pasažiera, ktorý sa nimi pripúta. A aby toho nebolo málo, zámky bezpeĆnostných pásov môžu byķ aj
podsvietené. Lebo móda…

,+1Ɣ/6)25202
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Technické vychytávky sú iba predohrou luxusného nádychu, ktorý vás Ćaká v interiéri. Jednoduchosķ línií nie je v rozpore s noblesou. Drevo,
chróm, intarzie a kožené Ćalúnenie a náladové
osvetlenie vytvárajú prepychovú atmosféru aj bez
množstva prvkov a tlaĆidiel. Práve s nimi sa aktuálna generácia lúĆi a posiela ich do histórie. Netreba sa však báķ. Napokon je to Mercedes-Benz
a ten skontroluje veci dvakrát a na vývoji sa podieĝajú aj samotní zákazníci a majitelia predchádzajúcich generácií. Takže slovo intuitívne ovládanie sa urĆite vyskytne v mnohých testoch Ći
predstaveniach tejto novinky.
Obrovský 12,8-palcový displej systému MBUX
poskytne plochu na ovládanie všetkých systémov
vrátane klimatizácie. Tá je však neustále prítomná na displeji, takže si ju môžete prestaviķ, kedykoĝvek budete potrebovaķ. A pri pohĝade na interiér je každému ihneĈ jasný dátum, ktorý sa
píše. Mercedes-Benz Triedy S vstúpil do nasledujúcej dekády tretieho tisícroĆia. A nechce sa obhliadaķ späķ.

Mercedes-Benz
Triedy S nepíše
kapitoly, ale
rovno knihy.
Napokon tlaĆová
správa má viac
ako 32-tisíc slov
a 83 strán.
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Skúsenosķ so všetkými dimenziami však ostáva zachovaná a staĆí jeden pohĝad na digitálne
prístroje, aby ste sa prakticky ihneĈ museli pozrieķ aj druhý raz. Prístrojový panel je trojrozmerný, priĆom však nepotrebujete žiadne špeciálne
3D okuliare. Navyše, bez ohĝadu na vašu výšku sa vždy zobrazí správne. Stará sa o to kamera,
ktorá sleduje oĆi vodiĆa a priestorový efekt vytvorí tam, kde má. Plochou pre zobrazenie jednotlivých informácií pre vodiĆa však nie sú iba displeje, ale aj Ćelné sklo. Okrem klasických informácií,
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ako je aktuálna rýchlosķ, Ći rýchlostné obmedzenia, sa budú na Ćelnom skle zobrazovaķ nielen navigaĆné pokyny vo forme pohybujúcich sa animovaných šípok, ale zobrazovaķ sa budú aj funkcie
asistenĆných systémov. Ako napríklad kraj cesty
v prípade udržiavania jazdného pruhu, Ći zobrazenie nastaveného odstupu v rámci aktívneho asistenta udržiavania odstupu DISTRONIC. Zoznam
inštrukcií a informácií sa tým však zĈaleka nekonĆí, na diaĝnici sa vám na Ćelnom skle zobrazí
aj možnosķ predbehnúķ pomalšie vozidlo na diaĝnici pred vami, ak je susedný jazdný pruh voĝný
a môžete doĥ vojsķ.
Apropo, displeje. Zadní pasažieri ich majú k dispozícii tiež, dokopy sa môžu tešiķ z troch displejov
a množstva doplnkových funkcií, ktoré majú k dispozícii za každých okolností.
10

Naopak, pohĝad na sedadlá jasne naznaĆuje, že
komfort každého pasažiera je jeden z najdôležitejších parametrov. Tu sa história a možno povedaķ
že ani tvary nemenia. Prešívanie sedadiel jasne
naznaĆuje barokový luxus s masážnymi, Ći relaxaĆnými funkciami ENERGIZING. Tie vás dokážu
aj za jazdy preniesķ do dimenzie meditácie.
Trieda S už tradiĆne poskytuje dva varianty luxusu pre zadných pasažierov. Základný rázvor
osí kolies umožĥuje zadnému pasažierovi zaujaķ megakomfortnú pozíciu, v prípade, ak si objedná nastaviteĝné zadné sedadlo. Dlhší rázvor
osí kolies už ponúka luxus na úrovni First Class
v lietadlách. K dispozícii máte všetko od masáže
cez ventiláciu až po takmer ležatú polohu. Masáž
a ventiláciu si je možné objednaķ aj do modelov
s krátkym rázvorom osí kolies. Miera rozmaz-
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„

V interiéri máte k dispozícii všetko
– od masáže, cez ventiláciu, až po
takmer ležatú polohu.

bude pokraĆovaķ rovnakým tempom ako doteraz.
Najskôr sa však predstaví so šesķvalcovými motormi. Dva z nich sú naftové a dva benzínové. Najsilnejší benzínový variant S 500 4MATIC má prepęĥaný radový šesķvalcový motor s objemom 2 999 cm3
a maximálny výkon 320 kW (435 koní) plus 16 kW
(22 koní) poskytne elektromotor. To staĆí na to, aby
ste šprint z 0 na 100 km/h absolvovali za 4,9 sekundy. A to sú dáta, ktoré kedysi vlastnili verzie AMG. Verzia S 450 4MATIC poskytne 270 kW
(367 koní) opäķ s podporou elektromotora 16 kW
(22 koní) a dynamikou na úrovni zrýchlenia z 0 na
100 km/h za 5,1 sekundy. Maximálna rýchlosķ
je v oboch prípadoch elektronicky obmedzená na
250 km/h.
Naftové verzie kombinujú ekonomiku prevádzky s dynamikou. Trieda S 350 d 4MATIC
poskytne maximálny výkon 210 kW (286 koní)
v kombinácii so zrýchlením 6,2 sekundy a ešte
pôsobivejšia je verzia S 400 d 4MATIC, ktorá poskytuje maximálny výkon 243 kW (330 koní),
zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,4 sekundy. To
všetko pri priemernej spotrebe nižšej ako 8 litrov
nafty na 100 kilometrov. Iba podotýkam, že všetky tieto parametre môžeme pokojne oznaĆiķ za
základné. Aj napriek tomu, že skôr by sa hodilo
oznaĆenie superšportové.
návania zadných pasažierov je taká extrémna, že
budete maķ chuķ vracaķ sa domov niekoĝkokilometrovou okĝukou. Vychutnávaķ si musíte všetko. Aj zvuk. Koncertná sála Triedy S má nie menej
ako 31 reproduktorov vrátane subwoofera, ktorý
má 18,5-litrový subwoofer. Áno, opäķ Ćítate správne, hudobný výkon je 1 750 wattov. Opäķ to nie je
všetko, unikátnym doplnkom audiosystému v operadlách vstavané budiĆe harmonických frekvencií (exciteri), ktoré priamo reprodukujú rezonanciu
v sedadlách. Tie zintenzívnia pôžitok z poĆúvania
tak, aby pasažieri hudbu nielen poĆuli, ale aj cítili.
To je tá spomínaná štvrtá dimenzia.
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Nebojte sa, osemvalce si Trieda S ponechá a, samozrejme, vývoj ostatných spaĝovacích motorov
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Je v DNA tohto modelu a práve preto narástla
Trieda S vo všetkých smeroch. O koĝko, to nie je dôležité. Musí si zachovaķ rešpekt ostatných úĆastníkov premávky a okrem toho predsa reprezentuje
najnovšie vydanie technologickej biblie automobilky s trojcípou hviezdou. Nech vás fotografie nemýlia, nie je to športový sedan, ale reprezentaĆná limuzína, ktorá vám, ak treba, podá kĝuĆku. Inak je
schovaná v karosérii. Aby nenarúšala estetiku, Ćistotu línií, aké sú pre Triedu S typické už od poĆiatku jej existencie. V zásade eleganciu využíva
Mercedes-Benz Triedy S na to, aby upriamil pozornosķ na technológie budúcnosti. Lebo ako vieme,
budúcnosķ je vždy vo hviezdach… Ó
"51ѹ',Ť+Ѹ ,1,ѹ&*)"/
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EXTRATRIEDA
OĆakávaný príchod nového superšportového a zároveĥ
oĆarujúceho vozidla, stelesĥujúceho korene znaĆky s jej
dlhoroĆnou hviezdnou tradíciou v motoristickom športe
a v technologickom vývoji sa stal realitou.

P

omenovaním Black Series oznaĆuje znaĆka Mercedes-AMG od roku
2006 výnimoĆné vozidlá: nekompromisne športové, s expresívnym dizajnom a s najdôslednejším prenosom technológií z motoristického športu do
sériovej výroby. Je len samozrejmé, že modely
Black Series sú exkluzívne, raritné automobily
vyvinuté na vysokodynamické použitie na pretekárskych tratiach napriek tomu, že sú schválené na cestnú premávku.

Ư+&*,Ę+ğ!&"),

Najnovší model Mercedes-AMG GT Black
Series sa predstavil tak, ako sa naĥ patrí –
s patriĆnou noblesou a niekoĝkonásobnými superlatívmi. V jeho prípade totiž ide o najvýkonnejší sériovo vyrábaný motor V8 AMG všetkých
Ćias, najexpresívnejší dizajn, najprepracovanejšiu aerodynamiku s aktívnymi prvkami – vrátane takmer kompletne zakrytej podlahy vozidla,
najinteligentnejšiu kombináciu špiĆkových materiálov pre zníženie hmotnosti vozidla (vrátane
uhlíkových vlákien, hliníka Ći titánu), najvýraznejšiu jazdnú dynamiku. A nielen to. Vývojári
z Affalterbachu využili pri novom vozidle
Mercedes-AMG GT Black Series všetky možnosti svojho konštruktérskeho umenia. Vozidlo tak pri kombinovanej spotrebe paliva
12,8 l/100 km, dosahuje kombinované emisie
CO2 292 g/km, výkon 537 kW (730 k) a krútiaci moment 800 Nm, pri otáĆkach 2 000 –
6 000 za minútu. Nové vaĆkové hriadele a nové
zberné výfukové potrubie sú prispôsobené novému poradiu zapaĝovania a ešte viac zlepšujú
výmenu plynov.

Ư(,+-/"!û1,/

Jeho dravú, dynamickú športovú motorizáciu má „pod palcom“ vylepšený osvedĆený 4,0-litrový agregát AMG V8 biturbo s mazaním so suchou kĝukovou skriĥou (plochým
kĝukovým hriadeĝom), s aktívnou aerodynamikou a dizajnom. Obe dvojprúdové turbodúchadlá sú vo vrcholovom modeli vybavené valivými ložiskami, Ćo ešte viac optimalizuje ich
odozvu, a vĈaka väĆšiemu kolesu kompresora dokážu zabezpeĆiķ celkový prísun 1 100 kg
vzduchu za sekundu. Na porovnanie: prísun
vzduchu v AMG GT R dosahuje 900 kg/h. Stále otáĆky 7 000 ot./min. nie sú kritické, ich
rozsah je obmedzený na 7 200 ot./min. VäĆšie
chladiĆe plniaceho vzduchu sú zárukou vždy
optimálneho rozsahu teploty plniaceho vzduchu. Osobitnú pozíciu nového hnacieho agregátu dokazuje aj Ćierna plaketa na motore. Výkon prenáša na zadné kolesá sedemstupĥová
13
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Svoj nezameniteľný účel má
aj väčšie zadné
krídlo s dvomi
prvkami.

dvojspojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT
DCT 7G, ktorá sa nachádza pri zadnej náprave. Po oboznámení sa s „rodným listom“ nového GT Black Series preto nikoho neprekvapí, že zrýchli z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy
a rýchlosť 200 km/h dosiahne za menej ako
deväť sekúnd! Maximálna rýchlosť tohto „predátora na štyroch kolesách“ dosahuje hodnotu 325 km/h.

Technologický skvost

Uvedený výkon nie je vôbec náhodný a výrazne mu k tomu pomáha variabilne nastaviteľný podvozok. Technika známa z motoristického športu sa tu kombinuje s adaptívnym,
plynule nastaviteľným tlmením AMG RIDE
CONTROL. Okrem toho si vodič môže prispôsobiť charakteristiku adaptívneho nastaviteľného tlmenia stlačením tlačidla na AMG
DRIVE UNIT alebo pomocou jazdných programov AMG DYNAMIC SELECT. K dispozícii sú
tri stupne: Komfort, Šport a Šport plus.
Svoj nezameniteľný účel má aj väčšie zadné
krídlo s dvomi prvkami. Inovatívnosť jeho koncepcie spočíva v tom, že sa dokáže – z hľadiska aerodynamiky veľmi efektívne - podľa jazdného programu a zvoleného režimu
DYNAMIKA AMG – nakloniť krídelko horného listu o 20 stupňov, čím sa zlepšuje dynamika v pozdĺžnom aj v priečnom smere. Vo svojej
vodorovnej polohe znižuje odpor vzduchu pre
rýchlejšie dosiahnutie maximálnej rýchlosti. Vo vzpriamenej polohe krídelko zvýšeným
prítlakom na zadnej náprave zlepšuje brzdné
vlastnosti a stabilitu pri prejazde zákrutami.
Jednotlivé komponenty podpier krídla pozostávajú z uhlíkových vlákien, špeciálne vytvorených po rozsiahlych simuláciách.
Najnovší model Mercedes-AMG GT Black
14
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Najnovší model Mercedes-AMG GT Black
Series je vytvorený z veľkej časti
z uhlíkového vlákna, ktoré je viditeľné
napr. na zadnom krídle, nárazníku,
prednom splitteri, streche či kapote.

Series je vytvorený z veľkej časti z uhlíkového vlákna, ktoré je viditeľné napr. na zadnom
krídle, nárazníku, prednom rozdeľovači prúdenia, streche či kapote. A to sú len viditeľné karbónové prvky. Pod povrchom sa nachádza mnoho ďalších komponentov z uhlíkového
vlákna. K zníženiu hmotnosti neodpružených
hmôt boli trojuholníkové ramená, strmene náprav a strmene kolies na prednej a zadnej náprave vyrobené z kovaného hliníka. Konštruktéri vozidla tak ušetrili na hmotnosti, vďaka
čomu je jeho konečná hmotnosť 1540 kg, čo je
o 35 kg menej, ako pri verzii GT R Pro.

Exkluzívny odtieň

Koncepcia interiéru zvýrazňuje vrcholové
postavenie AMG GT Black Series: koža napa
Exklusiv sa kombinuje so športovým mikrovláknom DINAMICA v čiernej farbe a s oranžovými kontrastnými ozdobnými švami. Prístrojová doska a novonavrhnuté panely dverí
sú potiahnuté čiernym mikrovláknom
DINAMICA. Nápadné zvýrazňujúce prvky prinášajú aj ďalšie oranžové kontrastné ozdobné švy, ozdobné prvky z uhlíkových vlákien
v matnej čiernej farbe, ako aj interiérový balík
Night. Na želanie sa interiér dodáva aj so sivými kontrastnými ozdobnými švami.

Jedinečné pneumatiky

Špeciálne – pre tento model – boli vyvinuté
a upravené aj pneumatiky Michelin Pilot Sport
Cup 2 R MO. Ako je zvykom len v pretekárskom športe, tieto športové pneumatiky sa
dodávajú v dvoch zmesiach exkluzívne pre
značku Mercedes-AMG: sériovo sa
priamo z výrobného závodu montuje
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO1A ako
tzv. mäkká zmes, ktorej bočný plášť skrášľuje

HVIEZDY CIEST
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Paleta modelov
Black Series
sa za roky od
svojho uvedenia
na trh rozrástla
a dnes tak tvorí
„atraktívnu
rodinku“ najvýkonnejších,
najĝahších a najultimatívnejších
vozidiel striebornej hviezdy.

silueta vozidla AMG GT Black Series. V rámci
dodatoĆnej výbavy sa pre prevádzku na pretekárskej trati pri vyšších teplotách dodáva prostredníctvom centra AMG Performance Center
aj tvrdá zmes, priĆom okrem názvu MICHELIN
Pilot Sport Cup 2 R MO2 je oznaĆená aj s typickou nálepkou francúzskeho výrobcu pneumatík a diskov pre motoristický šport. Rozmery pneumatík vpredu sú 285/35 ZR 19 na
10 J x 19 a vzadu 335/30 ZR 20 na 12 J x 20.

,7,/2%,!+Ư/,!,(*"Ŝ

Paleta modelov Black Series sa za roky od
svojho uvedenia na trh rozrástla a dnes tak
16

tvorí „atraktívnu rodinku“ najvýkonnejších,
najĝahších a najultimatívnejších vozidiel striebornej hviezdy. PoĆnúc premiantom – SLK
55 AMG Black Series, pokraĆujúc modelom
CLK63 AMG Black Series. Tretím v poradí sa
stal najextrémnejší model, SL65 AMG Black
Series. ćalším bol model C 63 AMG Black
Series a predposledným s krídlovými dverami
– model SLS AMG Black Series.
A hoci je najnovší Mercedes-AMG GT Black
Series doposiaĝ najvýkonnejším AMG modelom so spaĝovacím motorom, je zrejmé, že zĈaleka nie ešte posledným…Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Inovatívne agilné preplĥovanie
Keăže budúcnosŎ znaāky Mercedes-AMG bude elektrická, je len prirodzené,
že vývojári intenzívne pracujú na inovatívnych technológiách, ktoré pozdvihnú
športové vlastnosti na novú úroveĵ.

J

edným z výsledkov vývoja je aj samotné
elektrické turbodúchadlo, ktoré príde s Ĉalšou generáciou vozidiel. Nie samoúĆelne.
Mercedes-AMG napreduje v zavádzaní elektrifikácie vĈaka inovatívnemu vývoju, priĆom ķaží aj z know-how z motoristického športu.
V koneĆnej fáze vývoja sa tak nachádza elektrické turbodúchadlo, ktoré sa v budúcnosti prvýkrát
použije v sériovom modeli. Technológia je vyvíjaná spolu s partnerom Garret Motion a pochádza
priamo z formuly 1. Reálne znamená vyriešenie
konfliktu medzi malým turbodúchadlom s rýchlou odozvou, ktoré dosahuje pomerne nízky špiĆkový výkon a veĝkým turbodúchadlom s vysokým
špiĆkovým výkonom, ktoré však reaguje o nieĆo
pomalšie.
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Inovatívnosķ preplĥovania spoĆíva v tom, že
medzi turbínovým kolesom na výfukovej strane a kolesom kompresora na strane nasávania
Ćerstvého vzduchu je priamo na hriadeli turbodúchadla integrovaný elektromotor so šírkou
približne štyri centimetre. Tento elektronicky
riadený elektromotor roztoĆí koleso kompreso-

ra ešte predtým, ako sa k nemu dostane prúd
spalín. Elektrifikácia turbodúchadla zlepšuje jeho odozvu v celom spektre otáĆok vrátane
voĝnobežných otáĆok. Elektromotor eliminuje
takzvanú turbodieru – oneskorenú reakciu konvenĆného turbodúchadla. Výsledkom je, že spaĝovací motor reaguje na povely plynovým pedálom ešte spontánnejšie, vĈaka Ćomu je celkový
pocit z jazdy výrazne dynamickejší a agilnejší.
Elektrifikácia turbodúchadla okrem toho zvyšuje krútiaci moment pri nízkych otáĆkach, Ćo
opäķ znásobuje agilnosķ a optimalizuje schopnosti zrýchliķ vozidlo z miesta. Technológia
elektrického turbodúchadla dokáže udržiavaķ
plniaci tlak aj vtedy, keĈ vodiĆ pustí plynový
pedál alebo brzdí, Ćím sa zaruĆuje nepretržitá
priama reakcia.
Turbodúchadlo dokáže vyvinúķ až 170 000 ot./
min., Ćo umožĥuje mimoriadne vysoký prietok
vzduchu. Je napájané 48-voltovou napäķovou sústavou. Turbodúchadlo, elektromotor aj výkonová
elektronika sú pripojené na okruh chladenia spaĝovacieho motora, aby neustále pracovali v optimálnej teplote. Ó

,

Elektromotor
eliminuje takzvanú
turbodieru –
oneskorenú reakciu
konvenĆného
turbodúchadla.
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Prestížna záležitosķ
Modely Triedy E tvoria svojimi soÀstikovanými
motorizáciami dlhodobo pevnú a nespochybniteīnú
„chrbtovú kosŎ“ znaāky Mercedes-AMG.

I

nak to nie je ani v prípade „revitalizácie“ najnovšej generácie modelov Mercedes-AMG
E 63 4MATIC+, tak sedanu, ako aj kombi.
Obe zaujmú výraznejším modernizovaným
dizajnom, zlepšenou aerodynamikou, zvýraznenými podbehmi kolies, zaoblenou kapotou
motora Ći zvýšeným komfortom.
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Pri sedane zaujme jeho predná Ćasķ novými,
plochejšími dvojdielnymi svetlometmi s technológiou MULTIBEAM LED. Spojler zadného nárazníka s novým dizajnom zvýrazĥuje šírku oboch

18

modelov a pozitívne vplýva aj na aerodynamiku. Ozdobná lišta je v prípade balíka AMG Night
dostupná aj vo vysoko lesklej Ćiernej farbe alebo
v prípade voliteĝného exteriérového balíka uhlíkových vlákien AMG I vo vyhotovení z uhlíkových
vlákien. Zadnú Ćasķ dotvára novo navrhnutý difúzor vo vysoko lesklej Ćiernej farbe s dvoma pozdęžnymi plutvami.

1/(1ľ3+6&+1"/&ğ/

Ušĝachtilý interiér dopęĥajú kvalitné materiály
s prvkami AMG Performance. Sedadlá AMG, potiahnuté kožou napa, kombinujú bezpeĆnú boĆ-
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nú oporu s mimoriadnym komfortom pri cestovaní na dlhšie vzdialenosti. Na želanie sú dodávané
sedadlá AMG Performance s integrovanými opierkami hlavy a lepšou boĆnou oporou. Sériovo je
dodávané individuálne nastaviteĝné náladové
osvetlenie a infotainment MBUX s dotykovým displejom. UhloprieĆka monitorov v oboch modeloch
je na úrovni 12,25 palca. K dispozícii sú tri štýly zobrazovania AMG: Moderná klasika, Športový
a Super športový. Pomocou ponuky AMG sa dajú
vyvolaķ rôzne zobrazenia AMG, ako napr. údaje
o motore, zobrazenie prevodového stupĥa, Warm-up, Set-up, G-meter a Race-Timer.
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V oboch modeloch obsahuje volant (v ktorého
venci sú kapacitné snímaĆe) výrazný dizajn zdvojených ramien. VĈaka plynulo zakomponovaným
dotykovým plochám vytvára nový volant AMG
Performance ešte užšie spojenie medzi Ćlovekom
a strojom. Tri zaoblené zdvojené ramená kombinujú stabilitu a ĝahkosķ, dole sploštený veniec volantu je zase typickým prvkom pochádzajúcim
z motošportu. ąalúnenie je na želanie vyhotovené
z kože, mikrovlákna DINAMICA alebo kombinácie
kože a mikrovlákna DINAMICA. Na želanie sa dodáva aj vyhrievanie volantu.

Ư+&*,Ę+û*,1,/&7û &

Suverénny pohon modelu E 63 S 4MATIC+ dosahujúceho kombinovanú spotrebu paliva 11,9
- 11,6 l/100 km; kombinované emisie CO2 273
- 267 g/km, výkon 450 kW (612 k) a maximálny krútiaci moment na úrovni 850 Nm pri otáĆkach od 2 500 do 4 500 ot./min., zabezpeĆuje
výnimoĆný 4,0-litrový motor AMG V8 biturbo. Základný model E 63 4MATIC+ s kombinovanou
spotrebou paliva 11,8 - 11,6 l/100 km dosahuje
kombinované emisie CO2 270 - 265 g/km, má garantovaný výkon 420 kW (571 k) a krútiaci moment 750 Nm. Šprint z 0 na 100 km/h absolvuje
sedan vo variante S za 3,4 sekundy a ako základný variant za 3,5 sekundy. Hodnoty pre kombi sú
3,5 sekundy (variant S), resp. 3,6 sekundy (základný variant). Pre optimálne zlepšenie výkonu
a odozvy štvorlitrového motora AMG V8 sú obe
turbodúchadlá technicky vyhotovené ako dvojprúdové (Twin-Scroll). O vysokú efektívnosķ sa stará deväķstupĥová prevodovka AMG SPEEDSHIFT
MCT, ktorej vlastný softvér sa stará o extrémne
krátke Ćasy preradenia a rýchle viacnásobné podradenia s obĝúbenou funkciou medziplynu.
Agilnosķ a mimoriadne rýchle prejazdy zákrutami oboch modelov podporuje aj podvozok AMG
RIDE CONTROL+ s nosným viackomorovým vzdu19
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systému ESP® (elektronický systém stabilizácie)
alebo náhonu na všetky kolesá.

2ƆŐ %1"+û3Ư3

Všetky varianty
modelu E 63 sú
sériovo vybavené
náhonom
na všetky
kolesá AMG
Performance
4MATIC+.

chovým pružením a adaptívnym vzduchovým
tlmením ADS+ (Adaptive Damping System). Ten
zabezpeĆuje mimoriadne vysokú mieru tuhosti odklonu kolies, dynamiky jazdy a presnosti riadenia.
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Všetky varianty modelu E 63 sú sériovo vybavené náhonom na všetky kolesá AMG Performance
4MATIC+. VĈaka plne variabilnému rozdeĝovaniu
krútiaceho momentu ostáva zachovaná aj možnosķ jazdenia bokom. Na tento úĆel je vhodný driftový režim, ktorý sa do modelu S dodáva sériovo.
Možno ho aktivovaķ radiacimi páĆkami v jazdnom
programe PRETEK, ak je vypnutý systém
ESP® a prevodovka je v manuálnom režime radenia. Pri aktivácii driftového režimu sa z modelu
E 63 S 4MATIC+ stáva vozidlo s pohonom Ćisto na
zadné kolesá. Driftový režim ostáva zapnutý dovtedy, pokým ho vodiĆ opäķ nevypne.
Až šesķ jazdných programov AMG DYNAMIC
SELECT: Klzká vozovka, Komfort, Šport, Šport+,
Individuálny a PRETEK (sériovo vo variante S)
umožĥuje dotykom prsta ovplyvniķ charakteristiku nových modelov série. V jazdných programoch
AMG DYNAMIC SELECT je integrovaná regulácia
dynamiky jazdy DYNAMIKA AMG. V rámci stupĥov Základné, Rozšírené, Profesionálne a Majstrovské ovplyvĥuje napríklad stratégie regulácie

Nové aerodynamicky optimalizované 19-palcové disky z ĝahkej zliatiny s 10-lúĆovým dizajnom
sú na želanie k dispozícii aj v matnej Ćiernej alebo vysoko lesklej titánovej sivej farbe. Model S sériovo jazdí na nových 20-palcových diskoch z ĝahkej zliatiny s dizajnom piatich zdvojených lúĆov.
Aj tieto disky sú aerodynamicky optimalizované
a majú širší aerodynamický okraj. Dodávajú sa
s matným Ćiernym alebo vysoko lesklým titánovým sivým lakom. Ako nové farby karosérie sú na
výber grafitová sivá metalíza, strieborná high-tech
metalíza a briliantová modrá magno. V rámci voliteĝného balíka AMG Night sa dajú získaķ Ĉalšie
individuálne dominantné prvky: telesá vonkajších
spätných zrkadiel, rámy okien, vložky v boĆnom
obložení prahov, ako aj ozdobné prvky v spojleri predného a zadného nárazníka sú pri tomto balíku vyhotovené vo vysoko lesklej Ćiernej farbe.
Rovnako ako aj koncovky výfuku v Ćiernom pochrómovanom vyhotovení. Exteriérový balík uhlíkových vlákien AMG I dostupný exkluzívne pre
modely s oznaĆením 63 zahīĥa predný rozdeĝovaĆ prúdenia, vložky v boĆnom obložení prahov a ozdobné prvky spojlera zadného nárazníka
z uhlíkových vlákien. Exteriérový balík uhlíkových vlákien AMG II navyše prináša individuálne
zvýrazĥujúce prvky s krytmi zrkadiel a odtrhovou
hranou na veku batožinového priestoru (sedan)
z uhlíkových vlákien.
ąo dodaķ na záver? SnáĈ len to, že oba modely
Mercedes-AMG E 63 4MATIC+, sedan a aj kombi,
sú svojím spôsobom prestížnou záležitosķou. ąi sa
to niekomu páĆi, alebo nie… Ó
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Nová generácia aplikácie
Mercedes me

Inovatívny vývoj aplikácie Mercedes me, uvedenej na trh v roku 2015,
dospel po piatich rokoch k vzniku digitálneho ekosystému.

V

ývoj aplikácie, v tom Ćase spájajúcej vozidlo s chytrým telefónom, dospel do
štádia vlastnej, štandardizovanej vývojárskej platformy, na báze ktorej možno
flexibilne a individuálne vyvíjaķ nové
služby. Ponuka momentálne obsahuje tri aplikácie:
Mercedes me 2020, Mercedes me Store
a Mercedes me Service, ktoré možno stiahnuķ v obchode AppStore a Google Play.
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Aplikácia Mercedes me spája chytrý telefón s vozidlom a ponúka napr. informácie o stave kilometrov, dojazde alebo tlaku v pneumatikách. Pomocou
nej sa ovláda nezávislé kúrenie, sklápacia strecha
Ći boĆné okná, ale aj krátke zapnutie svetlometov,
napr. v noci pri hĝadaní vozidla na parkovisku. Aplikácia Mercedes me Store ponúka komfortný prístup
k digitálnym produktom znaĆky Mercedes-Benz, poskytuje rýchly prehĝad platnosti služieb
Mercedes me connect. Na želanie si klient môže
platnosķ týchto služieb kedykoĝvek predęžiķ pomocou chytrého telefónu. Aplikácia Mercedes me Service vĆas upozorní na termíny servisnej prehliadky a údržby, zobrazuje aktívne výstražné indikácie
a odporúĆa príslušné opatrenia, ako napr. kontrolu tlaku v pneumatikách na Ĉalšej Ćerpacej stanici.
Pomocou aplikácie si možno objednávaķ aj termíny
v servisnom pracovisku. Aplikácia zároveĥ ponúka
praktické videonávody s užitoĆnými informáciami
o optimálnom využívaní vozidla.

+)&+"(,*2+&(û &

Aktuálne prelomové inovácie bežia na pozadí nových aplikácií Mercedes me, ktoré sú prvýkrát založené na spoloĆnej a štandardizovanej vývojovej
platforme, Ćoho výsledkom je stabilná prevádzka
a harmonický celkový dojem. Tým pádom je nová
generácia aplikácií Mercedes me inteligentne poprepájaná. Mercedes-Benz poskytol v roku 2019,
ako prvý výrobca vozidiel, vývojárom softvéru prístup k súboru nástrojov na vývoj softvéru
(Mercedes-Benz Mobile SDK). A nielen to. Aktuálne aplikácie Mercedes me sú dôležitou súĆasķou
predajnej iniciatívy „Najlepší zážitok zákazníka
4.0“ v divízii Mercedes-Benz Cars. Trojcípa hviezda
tým Ćoraz intenzívnejšie zameriava svoj predaj na
meniace sa želania zákazníkov v digitálnom veku,
pretože oĆakáva, že do roku 2025 sa štvrtina celosvetového odbytu osobných motorových vozidiel
bude dosahovaķ prostredníctvom online kanálov.

,3ğ#2+( &""!6

Inováciám sa nevyhla ani aplikácia EQ Ready, ktorá je v súĆasnosti dostupná vo svojej aktualizovanej
verzii, ponúkajúcej nové funkcie ako napr. 7-dĥová
výzva, virtuálna simulácia nabíjania, ako aj zlepšený používateĝský zážitok - vĈaka novému dizajnu.
Aplikácia okrem toho dokáže vopred vypoĆítaķ trasy
vrátane potrebnej energie a individuálnej spotreby,
priĆom podporuje aj zobrazenia všetkých možností
nabíjania na trase.
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/ 
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TÚŽBA PO INOVÁCIÁCH
A KOMFORTE
ąaru motorizácie „bez emisií“ a moderným inovatívnym technológiám - v podobe modelu EQC - podĝahol aj preto, že pôsobí
v oblasti informaĆných technológií. Akú má s jeho prevádzkou
skúsenosķ, o tom porozprával jeho majiteĝ - Ing. Marián VanĆo...

A
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- Priznávam, že dôvodov a pohnútok na tento krok bolo hneĈ niekoĝko.
SkonĆil som s vozidlom inej znaĆky, ktoré
malo klasický pohon. A hoci som s ním bol aj
nadmieru spokojný, svoju rolu zohralo najmä
to, že mám veĝmi blízko k zdravému spôsobu
života. Som aktívny Ćlovek, v rámci svojho voĝného Ćasu som v neustálom pohybe - športujem, bicyklujem a behávam. Z tohto hĝadiska
nemám rád, pokiaĝ ma nahusto obiehajú vozidlá, ktorých vypúšķanie škodlivých emisií je
spôsobené najmä ich zanedbaným stavom, Ći
nekvalitným spaĝovaním.
(31,**û1"-/3!2Ѹ-/"1,Ʒ"+),3"+Ҍ
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- A to svedĆí aj o tom, že väĆšina ĝudí nemá
voĝné financie na to, aby si menili pri starších
modeloch filtre pevných Ćastíc, Ći iným spôsobom znižovali emisie splodín, ktoré z ich
vozidiel unikajú do ovzdušia. Ale vrátim sa
k otázke. Mám 66 rokov a zrejme pôjde o moje
posledné vozidlo. Zohĝadniac jeho maximálnu
kvalitu a technologickú vyspelosķ nepredpokladám, že by som do desiatich rokov kupoval
nové. Svoju rolu zohrala aj moja túžba po tejto
dokonalej technickej novinke, Ći po komforte,
aký ponúka. Preto bol mojím výberom práve
model EQC, hoci nejde o zanedbateĝnú investí-
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ciu. No v koneĆnom dôsledku, keĈ sa na to pozriete z komplexného hĝadiska – tá poĆiatoĆná vyššia investícia stojí za to. V rámci môjho
spôsobu používania a využívania motorového
vozidla je to riešenie, ktoré stojí za to.
"23Ʒ,3)&01"-/&(Ɣ-"'+!%6/&!+Ư*
3,7&!),*!,ľ'1"Ő+Ư*7,0&"1"Ѿ
- Uvažoval. Ide taktiež o špiĆkovú motorizáciu, no v tom Ćase nebol na trhu taký model,
akým je dnes hybridná Trieda E dobíjateĝná zo
siete, s pomerne veĝkorysým elektrickým dojazdom a dieselovým pohonom, a tak padla
moja voĝba na Ćisto elektrický pohon v podobe
modelu EQC, Ćo nakoniec neĝutujem.
Ʒ+&"(,Ő(,*"0& ,3+Ŝ,*'7!ľ1"'
-/"1,*72'ľ*3Ɔ0(Ɣ0"+,0ƌ0+ľ*ѻ
- V porovnaní s mojím predchádzajúcim vozidlom inej znaĆky je model EQC pružnejší, mäkší. O interiéri, ktorý je z môjho hĝadiska hyperkomfortný a absolútne oĆarujúci, ani
nebudem hovoriķ – bolo by to zbytoĆné, pretože ten hovorí sám za seba. Vozidlo sa poĆas
jazdy správa svižne, je rýchle, vĈaka Ćomu je
jazda v ĥom zážitkom. A ešte Ćosi chcem zdôrazniķ: veĝmi ma oĆarilo svojím zrýchlením.
V akejkoĝvek rýchlosti a situácii na ceste, Ći
križovatke, dokáže natoĝko zrýchliķ, že tým
výrazne – v prípade potreby – zvýši bezpeĆnosķ posádky, ako aj samotného vozidla. EQC
je jednoducho zážitok na kolesách. Je ohĝaduplné k životnému prostrediu. Je to jednoducho Mercedes.
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- Práve toto je dôležité si pri kúpe elektromobilu uvedomiķ ešte pred jeho kúpou – aké
bude maķ praktické využitie. Pretože nielen
jeho technologické inovácie a komfort sú rozhodujúce faktory. EQC súvisí aj s vyššou investíciou, no jednoznaĆne - v rámci môjho spôsobu jeho využívania – stojí za to a je pre mĥa
veĝmi vhodným vozidlom. Až 70 % môjho celoroĆného využívania vozidla prebieha buĈ
v rámci Bratislavy, alebo Západoslovenského kraja. S manželkou na ĥom chodievame na
chatu v Senci. Doma vlastním garáž, takže si
ho poĆas noci dobíjam, takže s kapacitou batérie nemám akýkoĝvek problém. Absolvovali sme s ním aj cesty do Tatier, Ćo sa síce smerom tam dá absolvovaķ aj na jedno nabitie, ale
len s veĝmi „odretými ušami“ a sami uznáte,
že úsporná jazda s takýmto vozidlom stokilometrovou, Ći o Ćosi málo vyššou rýchlosķou nie
je „to pravé orechové“. Takže, je potrebné dobíjaķ. Ale, to riešime tým, že poĆas dobíjania robíme nákupy potravín a potrebných vecí a to
buĈ cestou tam, alebo naspäķ.

Manželka už pár
rokov jazdí na
Triede A. ąisto
elektrické EQC
je tak naším druhým rodinným
vozidlom, aj keĈ
nie úplne prvým
v rámci celej
rodiny, pretože
náš zaķ jazdí na
Tesle.

7!ľ1"0'!,7%/+&Ę&Ѿ
- Zatiaĝ nie. Ako som spomínal, som aktívny Ćlovek, chodievam jazdiķ na bicykli aj do Talianska, ale takmer tisíckilometrovú trasu na talianske Lago di Garda by som si s EQC asi kvôli
potrebe Ćastejšieho nabíjania netrúfol a dal tak
radšej prednosķ klasickému pohonu, Ći leteckej
preprave. Tu by som videl aj uplatnenie pre hybridný model dobíjateĝný zo siete. V meste by som
využil šetrnú elektrinu a na vzdialenejšie presuny klasický pohon.
û1"1"!3/,!&+"'!/2%ğ3,7&!),Ѿ
- Áno, manželka už pár rokov jazdí na Triede A.
ąisto elektrické EQC je tak naším druhým rodinným vozidlom, aj keĈ nie úplne prvým elektromobilom v rámci celej rodiny, pretože náš
zaķ jazdí na Tesle. Tým, že mám v garáži inštalovaný nabíjací Wallbox, nemám akýkoĝvek
problém a mám svoje EQC každé ráno naplno
nabité. Navyše, v prípade potreby disponuje nielen kartou ZSE Drive, ale aj kartou GreenWay,
takže dobitie kdekoĝvek poĆas dĥa mi nerobí
žiadny problém. Jedine, Ćo by som privítal, je to,
že by bolo viac ultrarýchlych nabíjacích staníc
23
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po celom území Slovenska, nielen v Bratislave
a jej okolí.
(,3+ľ*0(21,Ę+,0ƌѸƷ"01"36*"+&)&()Ҍ
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- Podĝa mojich skúseností a toho, Ćo poĆujem od svojich susedov, kolegov Ći kamarátov,
ich záujem – aj v podobe mnohých otázok naĥ

– má stúpajúcu tendenciu a vozidlo ako také
je prijímané veĝmi pozitívne. Elektromobilitu
a elektromobily ako také nemajú zatiaĝ viacerí v sebe až tak zažité, je to pre mnohých z nich
nová, tak trochu neznáma vec, a tak bude trvaķ
urĆitý Ćas, kým sa aj oni pre ekologický pohon
rozhodnú, alebo ho len prijmú za svoj. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ

Urýchlenie autonómneho
jazdenia
Znaāka Mercedes-Benz a popredný svetový
poskytovateī technológie GPU-accelerated
computing (výpoāty akcelerované graÀckým
procesorom) spoloānosŎ NVIDIA plánujú
vzájomnú spoluprácu.
Tá sa má týkaķ vývoja revoluĆného poĆítaĆového systému
integrovaného vo vozidle, ako aj vývoja výpoĆtovej infraštruktúry pre umelú inteligenciu (AI computing). Od roku 2024
má byķ nová technológia implementovaná do všetkých konštrukĆných radov Mercedes-Benz, aby mohli byķ vozidlá novej generácie vybavené automatizovanými jazdnými funkciami, ktoré možno priebežne aktualizovaķ z cloudu. VĈaka nim
bude možné neustále vozidlo rozvíjaķ a vylepšovaķ a tým pádom zvyšovaķ jeho hodnotu. Cieĝom plánovanej spolupráce je
vyvinúķ jednu z najinteligentnejších a najpokrokovejších výpoĆtových architektúr v automobilovom priemysle. O automatizované jazdné funkcie v budúcich vozidlách Mercedes-Benz
sa bude staraķ platforma NVIDIA DRIVE Ĉalšej generácie.
24
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Systém na Ćipe (SoC) s názvom Orin je založený na nedávno
predstavenej architektúre NVIDIA Ampere-Supercomputing.
Platforma NVIDIA DRIVE zahīĥa kompletný balík systémových softvérov, ktorý bol špeciálne vyvinutý na úĆely automatizovaného riadenia prostredníctvom aplikácií s umelou
inteligenciou. NVIDIA a Mercedes-Benz chcú spolu vyvinúķ
aplikácie s umelou inteligenciou a automatizované funkcie,
ktoré by zahīĥali SAE úrovne 2 a 3, ako aj funkcie automatizovaného parkovania (až po úroveĥ 4). Ó
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Salón elektromobilov 2020
V metropole východného Slovenska sa 4. až 6. septembra uskutoānil Salón
elektromobilov 2020 Košice, ktorého neodmysliteīnou súāasŎou bola aj
prémiová znaāka Mercedes-Benz.

V

ýstavná plocha obchodného centra Atrium Optima Košice privítala na najväĆšej výstave elektromobilov na Slovensku nielen záujemcov
o ekológiu, ale poskytla aj priestor
pre výstavu aktuálnych, vyše 50 modelov elektromobilov, plug-in hybridov, hybridov, elektrických
motocyklov a kolobežiek na jednom mieste. SúĆasķou podujatia boli aj stánky viacerých výrobcov, distribútorov a prevádzkovateĝov nabíjacích
staníc a infraštruktúry, ako aj exkluzívne prednášky a diskusie.
ZnaĆka Mercedes-Benz tento rok v spolupráci so spoloĆnosķou Motor-Car Košice predstavila
okrem Ćisto elektrického modelu Mercedes-Benz
EQC 400 4MATIC, aj svoje plug-in hybridné vozidlá. V rámci nich dominovali Mercedes-Benz
E 300 de 4MATIC a Mercedes-Benz GLE 350 de
4MATIC. A to nie je všetko. PoĆas Salónu elektromobilov 2020 návštevníci nielenže obdivovali staticky umiestnené vozidlá v priestoroch nákupného centra, ale mali možnosķ si ich aj vyskúšaķ
v rámci predvádzacích jázd. K dispozícii im
boli dva modely: Ćisto elektrický variant
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC a hybridný
model Mercedes-Benz A 250 e.
Salón splnil oĆakávania aj tých najnároĆnejších návštevníkov a znaĆka Mercedes-Benz potvrdila, že je lídrom aj na trhu mobility elektrických a hybridných pohonov. Nakoniec,
potvrdzuje to okrem Ćisto elektrických modelov aj jej portfólio hybridných vozidiel s možnosķou dobíjania priamo zo siete, v rámci ktorého aktuálne ponúka vyše 20 modelových
variantov, poĆnúc kompaktnými vozidlami,
cez sedany a kombi až po SUV. Ó

,

Salón splnil
oĆakávania aj tých
najnároĆnejších
návštevníkov
a znaĆka
Mercedes-Benz
potvrdila, že je
lídrom aj na trhu
mobility elektrických a hybridných
pohonov.
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EQV
v „Polárnom
kráĝovstve“

V duchu hesla: ōažko na cviāisku - īahko na bojisku,
absolvoval model Mercedes-Benz EQV 300 záŎažovú
skúšku na īade a snehu v blízkosti polárneho kruhu.
26
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S

amozrejmosķou pri znaĆke, akou je strieborná trojcípa hviezda, je ešte pred
uvedením jej nových modelov na trh
otestovanie ich úplnej spoĝahlivosti a využiteĝnosti. Jedným z procesov, ktoré tak
pod dohĝadom tímu vývojárov absolvujú, sú aj niekoĝkotýždĥové zimné záķažové skúšky vo švédskom Arjeplogu. Práve tu, v mimoriadnych klimatických podmienkach, pri teplotách dosahujúcich
až mínus 30 stupĥov Celzia, na zĝadovatenej vozovke a v hlbokom snehu podstúpil svoj „polárny
krst“ aj Mercedes-Benz EQV 300.

/&-/3"+Ư+ %)!

Vyše tri desiatky inžinierov, špecialistov
na elektroniku a mechanikov z divízie
Mercedes-Benz Vans testovalo o. i. vplyvy extrémneho chladu na ovládateĝnosķ, ergonómiu
a komfort pomocou špeciálnej meracej techniky pri jazde na zamrznutých jazerách. V chladových komorách boli zároveĥ testované štartovanie a zabezpeĆenie komponentov pohonu,
softvéru a rozhraní - pred chladom, a zároveĥ
analyzovali a optimalizovali teplotný manažment

celého vozidla. Mercedes-Benz EQV 300 dosahuje kombinovanú spotrebu elektriny 28,2 –
28,0 kWh/100 km a nulové kombinované emisie CO2 podĝa WLTP. Veĝmi vhodne a úĆelne využíva výhody elektrickej mobility v chlade, Ćo
potvrdzuje aj skutoĆnosķ, že jeho vodiĆ môže pomocou aplikácie Mercedes me zadaķ Ćas odchodu a nielen si predhriaķ interiér vozidla na ním
stanovenú teplotu, ale si zároveĥ roztopiķ sneh
alebo ĝad na sklách. Pokiaĝ je EQV pripojené
k nabíjaciemu stojanu, elektrický prúd používaný na tento úĆel nejde na úkor dojazdu, pretože
sa získava zo siete a nie z vysokovoltového akumulátora. To je zase prínos pre komfort. A nielen
to. Nový model EQV je spoĝahlivo ovládateĝný aj
na ĝade a snehu – hoci aj v arktickom prostredí.
PoĆas skúšobných jázd potvrdil, že hlboké a centrálne uloženie lítium-iónových akumulátorov
v podlahe vozidla má pozitívny vplyv na jazdné
vlastnosti, a to najmä za zimných podmienok.

-201"+&",'"!+û3,(

Mercedes-Benz EQV je druhým modelom technologickej znaĆky Mercedes-Benz „EQ“. Pre klien27
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VĈaka flexibilnej zástavbe
samostatných sedadiel alebo
lavíc sa šesķmiestne EQV svojou
konfiguráciou môže zmeniķ aj
na 7-miestne alebo dokonca až
na 8-miestne vozidlo.

tov bude k dispozícii s dvoma rázvormi
kolies a najväĆšou prípustnou celkovou
hmotnosķou 3 500 kilogramov. Už teraz si
môžu objednaķ nové veĝkopriestorové vozidlo
Mercedes-Benz EQV 300, ktoré príde na trh
ešte pred zimou, na ktorú je – aj vĈaka testom
v „Polárnom kráĝovstve“ ideálne pripravené.
Jeho hlavnými prednosķami sú nulové emisie,
presvedĆivý jazdný výkon, vysoká funkĆnosķ
a estetický dizajn. Vysokonapäķový akumulátor
28

má integrovaný v podlahe, Ćím nedôjde v rámci
interiéru k žiadnym priestorovým stratám. VĈaka flexibilnej zástavbe samostatných sedadiel alebo lavíc sa šesķmiestne EQV svojou konfiguráciou
môže zmeniķ aj na 7-miestne alebo dokonca až na
8-miestne vozidlo. Novinka disponuje multimediálnym systémom MBUX s dotykovým displejom,
inteligentným ovládaním hlasom, ako aj ukazovateĝmi a nastaveniami špecifickými pre EQ (ako
napr. navigácia optimalizovaná pre EQ). Jeho elektrické hnacie ústrojenstvo (eATS) sa nachádza na
prednej náprave. S náhonom na predné kolesá dosahuje maximálny výkon 150 kW (204 k), priĆom trvalý na hranici 70 kW (95 k), priĆom dokáže vyvinúķ maximálny krútiaci moment 362 Nm
a maximálnu rýchlosķ 140 km/h (na želanie
upravenú až na 160 km/h). Objem jeho batožinového priestoru sa pohybuje na slušnej úrovni
1 030 litrov až 1 410 litrov. A to najlepšie na záver: akumulátor EQV 300 s využiteĝnou kapacitou
90 kWh umožĥuje dojazd až 360 kilometrov (podĝa WLTP). No nekúpte ho... Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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Svet prepojených služieb

Prepojenie relevantných ponúk a služieb do jednej platformy
– to je podstata Mercedes PRO.

P

omocou prepojenia dochádza k flexibilnej a inteligentnej integrácii každodennej
práce klientov, vlastniacich úžitkové vozidlá s logom striebornej hviezdy. Riešenie Mercedes PRO uvádza služby, zamerané na konektivitu a autoparky v rámci Mercedes
PRO connect. Do reálneho života bolo aplikované
v júni 2018, ako riešenie konektivity kompatibilné pre aktuálny konštrukĆný rad vozidla Sprinter.
V podstate tak nahradilo dovtedy (pre starší konštrukĆný rad vozidla Sprinter) používané „adaptérové“ riešenie Mercedes PRO Adapter, slúžiace ako
hardvérové riešenie konektivity pre dodatoĆné vybavenie, resp. domontáž vozidla. Oba systémy – tak
adaptér ako aj Mercedes PRO connect bežali súbežne až do konca júna tohto roka, keĈ došlo k technickému ukonĆeniu adaptérového riešenia a jeho odpojeniu z prevádzky. V súĆasnosti je v ponuke už len
Mercedes PRO connect.

,*2+&(Ę+Ư*,!2)

Dnes prenáša komunikaĆný modul (LTE) pre digitálne služby (kód opcie JH3), pomocou pevne zabudovanej SIM karty, dáta mimoriadne rýchlym
a spoĝahlivým spôsobom. Prvým vozidlom divízie
Mercedes-Benz VANS, vybaveným novým, integrovaným LTE komunikaĆným modulom, bol
Mercedes-Benz Sprinter, konštrukĆný rad 907/ 910.
Princíp a výhoda LTE modulu spoĆíva v rýchlom
a spoĝahlivom prenose dát pomocou permanentne inštalovanej SIM karty, ktorá je predpokladom
na využívanie služieb Mercedes-Benz PRO connect.
V urĆitých úžitkových vozidlách je komunikaĆný

modul pre Mercedes PRO connect dostupný podĝa
„Prehĝadu kompatibility modelov vozidiel“. Viac informácií na https://www.mercedes-benz.sk/vans/
content/dam/vans/hq/vans/pdf/mercedes-pro/Mercedes_PRO_connect_Service_Overview_SK.pdf. Zásluhou modulu je úžitkové vozidlo optimálne zosieķované už od zaĆiatku, vĈaka Ćomu je práca a jeho
prevádzka optimalizovanejšia a efektívnejšia. Kód
výbavy JH3 je v súĆasnosti v každom jednom vyrábanom vozidle Vito a Sprinter fabrickým štandardom a je tak automaticky aj súĆasķou výbavy každého vyrobeného vozidla.

"+" ޖ167,0&"ƌ,3+&

K hlavným benefitom zosieķovania patrí online
administrácia súvisiaca s vytvorením konta spoloĆnosti resp. užívateĝa a následná aktivácia služieb na
vozidle. Treba dodaķ, že pri tomto úkone je nutná verifikaĆná súĆinnosķ autorizovaného obchodníka, ktorá je podmienená zabezpeĆením Ćo najvyššej ochrany prenášaných dát. Benefitom je aj samotný modul,
ktorý je zdrojom údajov o vozidle. Práve tým, že poskytuje dáta a je fabrickým originálom z produkcie,
sa eliminuje riziko straty záruky spojené s domontážou od externého dodávateĝa a rovnako sa šetrí Ćas
zákazníka, spojený s vybavovaním danej domontáže - ako aj dodatoĆné náklady s tým spojené. A nakoniec – prínosom sú aj samotné služby. O tých vás
však podrobnejšie budeme informovaķ až v Ĉalšom
vydaní magazínu…
Viac informácií na:
https://www.mercedes-benz.sk/vans/sk/pro-home
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/ 
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AUTOBUSY

Inovatívne kębové eCitaro G
Ponuku rodiny mestských autobusov Citaro rozšíril
plnoelektrický ekologický kħbový autobus eCitaro G, jazdiaci
vo verejnej hromadnej doprave lokálne bez emisií.

,
30

Kamery aj pri
slabom osvetlení
- za súmraku poskytujú
jasnejší obraz,
než aký je
v skutoĆnosti.

P

red dvoma rokmi premiérovo predstavila divízia Daimler Buses akumulátorový plnoelektrický autobus eCitaro,
ktorý sa v súĆasnosti vyrába sériovo
v Mannheime. Nový kębový autobus
eCitaro G bude ponúkaķ (v závislosti od vyhotovenia) miesto až pre 146 cestujúcich! Zároveĥ
bude disponovaķ novými inovatívnymi technológiami akumulátorov, akými sú napr. akumulátory s tuhým elektrolitom solid-state, ktoré budú
v autobuse tejto kategórie použité vôbec prvýkrát. Ide tak nepochybne o Ĉalší priekopnícky
Ćin v oblasti automobilového priemyslu z dielne
znaĆky Mercedes-Benz. Kębový autobus sa tak
vĈaka svojej veĝkej kapacite voĝných miest pre
cestujúcich ideálne hodí na použitie vo vysoko
zaķažených mestách a metropolách, kde význam-

ným spôsobom prispieva k zvyšovaniu životnej
úrovne. Nový model eCitaro G navyše spája výhody osvedĆeného kębového autobusu Citaro G
s vynikajúcou technikou autobusu eCitaro a revoluĆnými technológiami akumulátorov a elektrického pohonu.

+,31ľ3+"(2*2)û1,/6

Pri svojom uvedení bude eCitaro G k dispozícii s lítium-iónovými akumulátormi vo vyhotovení NMC, ktoré sa už osvedĆili v autobuse eCitaro.
ćalší evoluĆný stupeĥ bol už definovaný. Podĝa
plánov Mercedes-Benz ešte tento rok pozdvihne
výkon modelu eCitaro G prechodom na novú generáciu akumulátorov NMC. Kapacita výrazne
narastie z 292 kWh na 396 kWh, Ćím sa zvýši aj
dojazd kębového autobusu. Zároveĥ otvára s ino-
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Podĝa plánov Mercedes-Benz ešte tento rok pozdvihne výkon modelu
eCitaro G prechodom na novú generáciu akumulátorov NMC.
Kapacita výrazne narastie z 292 kWh na 396 kWh, Ćím sa zvýši
aj dojazd kębového autobusu.

vatívnymi akumulátormi s tuhým elektrolitom
solid-state, ktoré sú v úlohe zásobníka energie,
novú kapitolu. Ide o druhú technologickú možnosķ, ktorá bude k dispozícii na želanie. Jej hlavným prínosom je, že tuhé akumulátory sa vyznaĆujú mimoriadne vysokou energetickou hustotou
a dlhou životnosķou. Z chemického hĝadiska ide
o lítium-polymérové akumulátory. Elektrolyt,
ktorý je zvyĆajne tekutý, sa tu vyskytuje v tuhom
skupenstve, a aj to je dôvod, preĆo sa tieto akumulátory oznaĆujú aj ako akumulátory s tuhým
elektrolitom solid-state. Zároveĥ sa v prípade
tohto typu akumulátora nepoužívajú žiadne prírodné zdroje, ako kobalt, nikel alebo mangán. So
siedmimi súpravami akumulátorov má eCitaro G
pozoruhodnú celkovú kapacitu 441 kWh, vĈaka
ktorej dosahuje dojazd typický pre použitie mestských autobusov.

3"*,Ʒ+,01&3Ư"/2

Akumulátory s tuhým elektrolytom sú len
ĆiastoĆne vhodné na rýchle nabíjanie. Tým pádom aj nabíjanie mimo plánovaných Ćasov nabíjania. Táto technológia akumulátorov pokrýva
iné profily použitia než technológia lítium-iónových akumulátorov (NMC), ktoré sú zase vhodné
na rýchle nabíjanie, Ći už poĆas prestávok v jazde vo vozovniach alebo na trase. Mercedes-Benz
sa preto vybral oboma cestami a eCitaro G ponúka s oboma technológiami akumulátorov. Nový

model eCitaro G je teda kębový autobus šitý na
mieru, ktorý sa dokáže flexibilne prispôsobiķ rozliĆným stratégiám použitia dopravných podnikov. A to zĈaleka nie je všetko. Divízia Daimler
Buses v rámci plánovaného zavádzania e-mobility do mestských autobusov a v snahe udržaķ si vedúce inovaĆné a technologické postavenie na trhu má už dnes jasný svoj Ĉalší krok - od
roku 2022 získajú autobusy eCitaro a eCitaro
G palivový Ćlánok, ktorého úlohou bude zvýšenie dojazdu. S touto technológiou budú nabíjania mimo plánovaných Ćasov nabíjania a infraštruktúra potrebná na takéto nabíjanie takmer
úplne zbytoĆné. Mestskej verejnej hromadnej
preprave, ktorá jazdí lokálne bez emisií, už teda
nestojí niĆ v ceste. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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ZÁKLAD
ÚSPECHU:
PRACOVITOSō
A SLUŠNOSō
Napriek mladému veku dokázala úspešne pôsobiķ bok po boku so
svojím otcom vo vedení spoloĆností, aby sa od neho mohla uĆiķ, a tak
zabezpeĆiķ ich úspešné pôsobenie aj do budúcnosti. Spolumajiteĝka
a konateĝka spoloĆností EKOPRIM group, s.r.o. a EKOPRIM, s.r.o.
- Daniela Mazancová Dupláková.

Na
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- Myslím si, že je to predovšetkým tým, aký je
môj otec a akých zásad sa pri podnikaní držal.
Nikam sa neponáhĝaķ, firmu budoval postupne,
s pokorou. Po udalostiach v novembri 1989 získal už v decembri ako živnostník, zapísaný v Obchodnom registri oprávnenie na výkon Ćinnosti.
Ako živnostník Ing. Ĝubomír Duplák – EKOPRIM, pôsobil do roku 1995, keĈ svoju Ćinnosķ
pretransformoval do eseroĆky EKOPRIM. SpoloĆnosķ pritom za tri desaķroĆia (pretože do toho

32

poĆítame aj otcovu živnosķ) prešla v rámci svojej Ćinnosti viacerými fázami. Najskôr sa venovala stavebnej Ćinnosti, budovaniu kanalizácií a vodovodov, neskôr plynovodov. Nasledoval vlastný
areál a venovanie sa obchodnej Ćinnosti, zabezpeĆovaniu a predaju stavebnín, hutného materiálu, inštalaĆných tovarov, betónových výrobkov a pod.
,(&Ő3&"*Ѹ3Ɔ"(1&3&160Ɣ3Ɔ(,3"Ő!&Ҍ
3"/7&( ޖ,3+"'Ɔ&"ѷѷѷ
- Máte pravdu. Zlomovým obdobím spoloĆnosti sa stal rok 2002, keĈ sa zaĆala meniķ orientácia aktivít – vybudovali sa priemyselné areály vo
Veĝkej Lomnici a v Orlove, kde sa o. i. venujeme
prenájmu priestorov, poĝnohospodárskej výrobe,

HVIEZDY CIEST

ekoprint.indd 32

14. 9. 2020 15:44:00

,
výrobe betónových prefabrikátov, štrkov. V roku
2003 k tomu pribudla Ćinnosķ v rámci lomov vo
Finticiach. Od roku 2007 sme zaĆali prevádzkovaķ skládky stavebnej sutiny, kde sa venujeme
ich recyklácii a o päķ rokov neskôr sme uviedli
do prevádzky aj betonáreĥ v Prešove. Poslednými novými aktivitami v rámci našej spoloĆnosti
je od roku 2018 podnikanie s ubytovacími službami v zariadení Stavbár v Prešove, ubytovĥa
Orlov v obci Orlov, Ći dlhodobejšie prevádzkovanie penziónu Bella Sicília v Prešove. V súĆasnosti tak v rámci celej našej skupiny zamestnávame
až 150 ĝudí, priĆom ķažiskom nášho podnikania
je región východného Slovenska, hoci poskytujeme službu prepravy nadrozmerných nákladov aj
v rámci Európy.
0Ɣ3&0),01&0-/"!*"1,*-,!+&(+&3Ҍ
Ɔ"'0-,),Ę+,01&!&0-,+,3)&+&")"+*+,%Ư*&
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- Máme pomerne pestrú flotilu vozidiel, medzi
ktorými má svoje pevné miesto aj znaĆka
Mercedes-Benz. Pri nej nás zaujalo najmä korektné a ústretové jednanie zo strany obchodného zástupcu znaĆky Mercedes-Benz, pána Ba-

Muži sú možno
technicky zdatnejší, ale menej
dôslední, menej
precízni na ekonomiku, papiere,
Ćísla a najmä na
peniaze. Som
presvedĆená,
že ženy dokážu
lepšie postrážiķ
firemnú „kasu.“

logu a taktiež nesporná kvalita vozidiel, ich
spoĝahlivosķ a najmä - v prípade potreby - rýchly servis. V súĆasnosti tak v rámci vozového
parku disponujeme ôsmimi nákladnými vozidlami znaĆky Mercedes-Benz, priĆom tri maximálne spoĝahlivé štvornápravové osemkolesové vozidlá Arocs a jeden ķahaĆ Actros sme
nedávno doplnili o nový domiešavaĆ na podvozku Arocsu a štyri úplne nové ķahaĆe Actros.
Sme s ich prevádzkou spokojní a pokiaĝ sa nám
bude dariķ tak, ako doposiaĝ, nevyluĆujem, že
ich poĆet rozšírime o Ĉalšie...
(,01(û*)!ûѸƔ1)Ɔ/*+1+ûƷ"+
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- KeĈ otec zaĆínal s podnikaním, bola som ešte
malé dieķa, no stále ma to, Ćo robí, lákalo. Neskôr
som v Prahe, na Karlovej univerzite vyštudovala
právo, pracovala som sedem rokov v Poslaneckej
snemovni ąeského parlamentu, no stále som cítila, že to nie je ono, Ćo mám robiķ a Ćo by ma napęĥalo. Túžila som sa vrátiķ domov, do Prešova,
kde ma lákal svet a oblasķ podnikania, v ktorej sa
pohyboval môj otec. To sa aj stalo a v roku 2014
som nastúpila aj do firmy, a odvtedy sa postupne
33
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zaúĆam do tajov stavebníctva. S otcom veci pravidelne konzultujeme a preberáme ich, niekedy
v pokoji, sem - tam aj so zvýšeným hlasom, ale
ako sa hovorí: „viac hláv, viac rozumu.“
û1"'0Ɣ/,!"+ Ѹ(1,/Ư600-,),Ę+"
03*&-,!&"Ő)+/&!"+ľ ޖ/*6Ѿ
- Mám staršieho brata, no ten priamo vo firme nie je. Podniká v oblasti obchodu - mimo našej spoloĆnosti. Vzájomne však kooperujeme
a máme vĈaka tomu aj dobré vzķahy.
2'ľ**Ѹ(,3û0-,1,*Ѹ(,01"301Ɣ-&Ҍ
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- Myslím, že ma berú úplne normálne. Neprišla som do neznámeho prostredia, pri otcovi som
sa v minulosti vo firme pohybovala vždy, keĈ to
bolo možné. Mnohých som poznala aj z Ćias, keĈ
som od štrnástich rokov chodievala do firmy na
brigádu. Predávala som hutný materiál, poĆítala
brúsne kotúĆe, roxory, matky a pod.
,3"!"+ľ ޖ/*601"!,-)+&)&,1 Ѹ1(*
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- Muži sú možno technicky zdatnejší, ale
menej dôslední, menej precízni na ekonomiku,
papiere, Ćísla a najmä na peniaze. Som presvedĆená, že ženy dokážu lepšie postrážiķ firemnú „kasu.“ To, že sa rada uĆím, prispieva
k postupnému zmazávaniu technického hendi34

kepu a, naopak, sa snažím využívaķ ako výhodu to, že som žena.
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- Pôsobenie a filozofiu našej spoloĆnosti najlepšie vyjadruje naše logo, v ktorom je zobrazený mravec. Otec sa snažil od zaĆiatku mravĆou
prácou postupne a vytrvalo ísķ za svojím cieĝom
- budovaķ firmu tak, aby bola stabilná a úspešná.
Tak on, ako aj ja sa popri tom snažíme byķ k našim kolegom, obchodným partnerom a zákazníkom slušní a poctiví. To, žiaĝ, dnes už nie je samozrejmosķou. Viem, že keĈ sa generácia otcových
obchodných partnerov kedysi – tu pri stole - na
nieĆom dohodla, tak to platilo. Nestalo sa, že by
niekto nedodržal svoje slovo. Niekedy mu až závidím, pretože dnes si dohodnuté veci môžete potvrdiķ aj mailom, Ći esemeskou - a nakoniec to aj tak
ešte nemusí platiķ. Žijeme Ćudnú dobu, keĈ mnohí
obchodní partneri už pri podpisovaní zmluvy hĝadajú možnosķ, ako ju obísķ, nedodržaķ a ako vás
poškodiķ. Ĝudia sa stávajú egoistami a, žiaĝ, pokrytecké vzķahy a neduhy sa preniesli aj do podnikania. Napriek tomu som optimistka a verím, že nielen podnikanie, ale aj vzķahy s ním súvisiace sa
zlepšia. A to aj napriek zložitému obdobiu, v ktorom sa momentálne nachádzame... Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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„Tretie“ oko bezpeĆnosti

,

BezpeānosŎ v mestskej doprave văaka vývojárom koncernu Daimler výrazne
zvýšia asistenāné systémy pre odboāovanie.

V

rámci zvýšenia bezpeĆnosti všetkých úĆastníkov cestnej premávky
a vízii jazdenia bez nehôd, implementuje divízia Daimler Trucks and
Buses množstvo bezpeĆnostných
asistenĆných systémov pre ķažké úžitkové vozidlá Ći autobusy znaĆky Mercedes-Benz
a Setra. Príkladom je aj celosvetovo prvý plne integrovaný asistent odboĆovania pre nákladné vozidlá Mercedes-Benz a autobusy Setra, ktorým
obe znaĆky už teraz, minimálne v dvojroĆnom
predstihu, presiahli rámec aktuálnych zákonných predpisov EÚ.

va pre vozidlo Atego, ako aj vozidlá Actros, Antos
a Arocs, ktoré nie je možné dovybaviķ plne integrovaným asistentom odboĆovania priamo z výrobného závodu. K dispozícii je aj pre dodatoĆné
vybavenie autobusov od znaĆky Mercedes-Benz
a Setra. Je založený na radarovom systéme - jediný krátkodosahový radarový snímaĆ na strane
spolujazdca monitoruje boĆnú oblasķ so šírkou až
3 m a dęžkou až 12 m. Ak sa pohyblivý alebo nehybný predmet nachádza v boĆnej monitorovanej
oblasti, systém vodiĆa informuje a varuje vizuálne
prostredníctvom svetelných diód, ako aj zvukovo,
keĈ aktivoval smerovku.

Ư7+*+û, %/+

601ğ*2//,2+!&"4

OdboĆovacie manévre do strany spolujazdca patria k najķažším a najháklivejším úlohám
vodiĆa, ktorý si súĆasne musí za akýchkoĝvek
poveternostných podmienok všímaķ svetelnú signalizáciu, dopravné znaĆky, úĆastníkov
cestnej premávky v protismere, aj križujúcich
úĆastníkov cestnej premávky, ako aj tých, ktorí idú vedĝa vozidla. Asistentom odboĆovania
dokážu zabrániķ približne polovici všetkých
nehôd nákladných áut, o tretinu znižujú poĆet úmrtí a o vyše 40 percent prípady s vážnymi zraneniami.

/&+ ľ-#2+$,3+&

Základný asistent odboĆovania - ako súĆasķ originálneho príslušenstva Mercedes-Benz sa dodá-

Pokiaĝ dodatoĆná montáž asistenta odboĆovania nie je možná (napr. pre vyšší vek vozidiel alebo z konštrukĆno-technických dôvodov),
dokáže kamerový asistenĆný systém Surround
View ako súĆasķ originálneho príslušenstva
Mercedes-Benz pomôcķ vodiĆovi udržaķ si prehĝad v kritických situáciách. Na 7-palcovom displeji zobrazuje vodiĆovi okolie vozidla a dokáže prispieķ k zmenšeniu nebezpeĆenstva kolízií
pri odboĆovaní a manévrovaní vĈaka zlepšenému výhĝadu dookola. V tomto prípade sa používa
modulárny systém Surround View so štyrmi kamerami. Kamery sa pritom zapínajú buĈ striedavo stlaĆením tlaĆidla, alebo automaticky pomocou riadiacich signálov (spúšķaĆ). Ó

Pokiaĝ dodatoĆná
montáž asistenta
odboĆovania nie je
možná (napr. pre
vyšší vek vozidiel
alebo z konštrukĆno-technických
dôvodov), dokáže
kamerový asistenĆný systém
Surround View ako
súĆasķ originálneho
príslušenstva
Mercedes-Benz
pomôcķ vodiĆovi
udržaķ si prehĝad
v kritických situáciách.
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Desatoro PPC

Pomocou optimalizácie riadenia tempomatu, prevodovky
a motora, opätovne vylepšeným systémom Prediktívnej stratégie
jazdy, sa dosiahla znaāná úspora paliva Ŏažkých nákladných
motorových vozidiel Mercedes-Benz.

P

ríkladom úĆinnosti Predictive
Powertrain Control (PPC) je napr.
nový Actros. Ten vĈaka úspornej jazde a efektívnej podpore vodiĆa pri dosahovaní najnižšej možnej spotreby, spotrebuje na rýchlostných komunikáciách
a diaĝniciach až o 3 % menej nafty ako jeho predchodca, priĆom pri jazde mimo obcí sa znížila
spotreba až o 5 %. Aby bola jazda pomocou systému PPC Ćo najúĆinnejšia, prinášame jeho „Desatoro“, vĈaka ktorému pochopíte jeho prínos
a nenahraditeĝnosķ pri dosahovaní komfortnej,
efektívnej a úspornej jazdy…

1.

Systém PPC automaticky zohĝadĥuje topografiu, vhodný priebeh cesty a dopravné znaĆky. VĈaka nemu možno optimálne využiķ palivo
a vyhnúķ sa zbytoĆnému brzdeniu, zrýchĝovaniu
a preraĈovaniu. Spôsob jazdenia systému je Ćasto
úspornejší než v prípade jazdenia väĆšiny profesionálnych vodiĆov.

2.

Inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky dokáže ušetriķ priemerne až 5 % paliva v porovnaní s vozidlami nevybavenými systémom PPC. Okrem už vyššie spomínaných
úspor sa výkon systému zlepšil aj na diaĝniciach
a rýchlostných komunikáciách. Samotné použitie nového systému PPC dokáže v porovnaní
s predošlou verziou priniesķ Ĉalšie zníženie spotreby o 1,5 percenta.

3.

VĈaka znalosti vyše 95 % všetkých európskych diaĝkových a medzimestských komuni-
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kácií spája systém PPS aktuálne GPS informácie
o presnej polohe nákladného vozidla s uloženými
digitálnymi 3D automapami, vĈaka Ćomu prispôsobuje štýl jazdenia nákladného vozidla. Zároveĥ
predvídavo stanovuje okamihy preradenia, preradenie o niekoĝko stupĥov naraz a rýchlosķ tempomatu a pomocou asistenta udržiavania odstupu
pracuje aj s informáciami o správaní sa vozidiel
idúcich vpredu.

4.

Zníženej spotrebe paliva vĈaka PPC pomáha aj optimalizácia jazdného režimu
Eco-Roll automatizovaného radenia, za úĆelom
Ćo najlepšieho využitia hybnej sily vozidla. Pokiaĝ dokáže nákladné vozidlo plynulo dosiahnuķ
rýchlosķ stanovenú tempomatom aj rolovaním,
systém sa zrýchĝovaniu vyhýba. Inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky okrem toho využíva hybnú silu vozidla pri klesaniach automatickým prispôsobením rýchlosti. KeĈ sa nákladné
vozidlo približuje ku klesaniu, systém PPC už vopred zvolí vhodný prevodový stupeĥ, ktorý zabezpeĆí optimálne využitie odĝahĆovacej brzdy
a šetrenie prevádzkovej brzdy. Pred stúpaním sa
zas systém rozhodne, Ći má zmysel podradenie
na nižší stupeĥ.

5.

VĈaka novej predvídavej regulácii odstupu
systém PPC optimalizuje správanie vozidla
aj pri regulácii odstupu, monitoruje vozidlo idúce vpredu a pri výpoĆte zohĝadĥuje budúce dobiehania. Dokáže tým ideálne naplánovaķ priebeh radenia a rýchlosti a Ćo najlepšie využiķ
hybnú silu vozidla.

HVIEZDY CIEST
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6.

Svoje uplatnenie má systém aj na cestách
nižšej triedy, kde nezohĝadĥuje iba stúpania, vrcholy a klesania, ale po novom aj polomery zakrivenia zákrut, obmedzenia rýchlosti
a prednosti v jazde. VĈaka vylepšeniam systému PPC môžu vodiĆi používaķ tempomat aj pri
jazde mimo mesta – Ćo v tomto prípade znižuje spotrebu až o päķ percent. Systém PPC vie
navyše „naĆítaķ“ blížiace sa obmedzenia povolenej rýchlosti a udalosti na trase (zákruty, kruhové objazdy, križovatky), zohĝadĥuje
znaĆky Stop alebo Daj prednosķ v jazde a tomu
predvídavo prispôsobovaķ rýchlosķ a výber
prevodového stupĥa s cieĝom dosiahnuķ Ćo najlepšiu spotrebu.

7.

Informovanie vodiĆa o zapnutí systému
PPC je pomerne jednoduché – len Ćo vodiĆ zapne tempomat, respektíve tempomat s reguláciou odstupu a vozidlo dosiahne rýchlosķ 15 km/h, sa pri nových modeloch Actros
a Arocs automaticky zapne systém PPC. Na
hlavnom displeji sa následne zobrazí biely symbol systému. V okamihu, keĈ systém aktívne
prevezme riadenie hnacieho ústrojenstva, farba symbolu PPC sa zmení na zelenú. Zároveĥ
sa vodiĆovi zobrazia grafiky, ktoré schematicky
oznamujú blížiace sa udalosti na trase ako zákruty, kruhové objazdy, križovatky a obmedzenia povolenej rýchlosti.

8.

Obsluha systému nie je zložitá - vodiĆ si môže
v ponuke Systémy nastaviķ v závislosti od
zvoleného jazdného programu hornú toleranciu
rýchlosti pre fázy rolovania od 2 až po 15 km/h.
Spodnú toleranciu rýchlosti si možno nastaviķ od
–1 až po –10 km/h. Zároveĥ si môže v ponuke
Nastavenia tempomatu stanoviķ, od akej rýchlosti
zaĆne systém PPC prispôsobovaķ rýchlosķ zákrute poĆas jazdy mimo obcí. Na tomto mieste možno
nastaviķ aj dobiehanie k udalostiam na trase ako
napr. k znaĆkám Stop alebo Daj prednosķ v jazde.
Zároveĥ si môže vodiĆ nastaviķ vyhovujúci odstup
v piatich stupĥoch asistenta udržiavania odstupu.

9.

Pokiaĝ vodiĆ nesúhlasí s výberom rýchlosti
prostredníctvom PPC, kedykoĝvek môže nad
systémom prevziaķ riadenie prostredníctvom stlaĆenia brzdy alebo plynového pedálu. VodiĆ má
okrem toho vo vedĝajšom displeji multimediálneho kokpitu v ponuke Nastavenia PPC možnosķ
kompletne deaktivovaķ PPC.

10.

Systém PPC je dostupný pre väĆšinu konfigurácií nových modelov Actros a Arocs.
Do programu PPC boli zaradené aj ķahaĆe ķažkých
návesov až do hmotnosti 120 ton, vozidlá s náhonom na všetky kolesá, vozidlá s náhonom Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) alebo vozidlá s technológiou Turbo-Retardér hydraulická spojka (TRK). Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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HVIEZDA V SRDCI
ZEMPLÍNA
Najmladším servisným autorizovaným zastúpením znaĆky
Mercedes-Benz na Slovensku a zároveĥ autorizovaným predajcom
mladých jazdených vozidiel rovnakej znaĆky je spoloĆnosķ Motor-Car
Michalovce, na Ćele ktorej stojí dnes jej riaditeĝ a aj spolumajiteĝ,
mladý a ambiciózny Ing. Marek Vajda...

R
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- Dovoĝte mi sa trochu vrátiķ v histórii o pár rokov dozadu. Naša spoloĆnosķ vznikla v roku 2004
pôvodne ako poboĆka spoloĆnosti MOTOR-CAR
Košice. Jej majoritným vlastníkom bola skupina
Motor-Car Group. Postupom Ćasu došlo k jej osamostatneniu a v roku 2013 aj presķahovaniu sa
do nových – stále však prenajatých – priestorov.

Tu sme už mali vytvorené aj vhodnejšie podmienky na všeobecný predaj jazdených vozidiel. Práve v tom Ćase sa mi aj podarilo presadiķ u majiteĝa
premenovanie názvu našej spoloĆnosti na dnešný:
Motor-Car Michalovce.
1û)"01"3Ɔ("Ɔ1"+",)&3,҇3)01+,*҄ѻ
- To máte pravdu a dosķ nás to aj limitovalo
v Ĉalšom rozvoji. To bol aj dôvod, preĆo sme pripravili projekt realizácie nového showroomu, postaveného na „zelenej lúke.“ Takého, ktorý by bol
pri hlavnom cestnom „ķahu“, dobre viditeĝný prístupný a kde by nebol len predaj vozidiel našej
druhej znaĆky, ale aj autorizovaný servis znaĆky
Mercedes-Benz, Ći autorizovaný predaj mladých
jazdených vozidiel tejto znaĆky. Túto víziu sme
následne aj úspešne zrealizovali.
(,3Ɔ"/,7%,!+21&"%,!+,1ľ1"!+"0
Ҍ0,!012-,*Ę02Ҏ'30Ɣ3&0),01&0,
37+&(+21,2 "),03"1,3,20&12û &,2Ѿ
- Ako logický krok. Zemplín s takmer 400 000
obyvateĝmi, z ktorých je polovica v produktívnom
veku, patrí medzi najväĆšie slovenské regióny.
Mercedes tu dosahuje aj celkom zaujímavý trhový
podiel a tiež je tu zaujímavý poĆet registrácií vozidiel Mercedes-Benz. A navyše - Michalovce sú srdcom Zemplína, spádovou oblasķou, kde majú naši
klienti z Humenného, Trebišova, Sniny, Sobraniec,
Vranova nad Topĝou, Ći Medzilaboriec bližšie, než
keby so svojimi Mercedesmi chodili do servisu do
Prešova alebo Košíc. Neprídu tak o celý deĥ, ktorý „zabijú“ cestovaním a Ćakaním v servise, ale si
uvedomujú, že ekonomicky a hlavne Ćasovo efektívnejšie, je prísķ k nám. Pretože im okrem úspory
Ćasu ponúkame rovnaký, vysoko profesionálny au-
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,
torizovaný servis osobných a úžitkových vozidiel,
aký majú aj v iných autorizovaných zastúpeniach.
-!û*&ѸĘ&+"23Ʒ2'"1"',-/"!'&+,Ҍ
3Ư %*,!"),301/&",/+"'%3&"7!6ѻ
- Prvým krokom, týkajúcim sa prítomnosti
znaĆky Mercedes-Benz v Michalovciach, bola autorizácia servisu znaĆky, druhým autorizácia predaja mladých jazdených vozidiel. Toto všetko sa
nám postupne, krok za krokom podarilo, vĈaka
Ćomu dnes disponujeme vyškolenými servisnými
pracovníkmi a predajcami jazdených vozidiel.
Navyše, máme dostatoĆne voĝnú plochu na
predstavenie mladých jazdených Mercedesov,
a tak sa logicky ponúka aj možnosķ rozšíriķ
aktivity aj o celkový predaj vozidiel znaĆky
Mercedes-Benz na Zemplíne. To je teda moja ambícia a aj sen do budúcnosti. Chcem, aby sme sa
tým stali aj jediným autorizovaným predajcom
prémiovej automobilovej znaĆky v rámci nášho
regiónu. A navyše - výhodou pre našich zákazníkov je, že hneĈ vedĝa nás sa otvára aj nová Stanica technickej kontroly.
-/&"(1,*2*72'ľ*Ѹ-/"Ę,01"0/,7Ҍ
%,!)&-/"-/"!'*)!Ư %҇'7!"+&"(҄Ѹ("Ě
01"'7!"+ğ3,7&!)û(,1(ğ2Ʒ-/"!û3)&ѻ
- Lebo dnes už nie je také jednoduché sa dostaķ
k výkupom rok, Ći rok a pol starým vozidlám
Mercedes-Benz. Je po nich priveĝký dopyt. Tým,
že máme podmienky aj na ich predaj, je to výhoda, a preto sme sa autorizovali špeciálne aj na predaj mladých jazdených vozidiel. Výhoda autorizovaného predajcu mladých jazdených vozidiel

- oproti bežnému predaju jazdených vozidiel spoĆíva v tom, že máte na základe vášho výberu prísun kvalitných vozidiel v dobrom stave, s jedným
majiteĝom, s malým nájazdom, so zárukou - priamo od importéra. Napriek tomu, že akákoĝvek autorizácia v rámci znaĆky Mercedes-Benz nie je
vôbec jednoduchá. Museli sme splniķ nároĆné kritériá, týkajúce sa priestorov, vybavenia, vyškolenia ĝudí – a to tak servisných pracovníkov, ako
aj predajcov. Len v rámci servisu sa nám takmer
rok školili traja mechanici a dvaja technici. Dvaja predajcovia sú navyše vyškolení na mladé jazdené vozidlá.

Výhoda autorizovaného predajcu
mladých jazdených vozidiel
- oproti bežnému
predaju jazdených vozidiel
spoĆíva v tom, že
máte na základe
vášho výberu
prísun kvalitných vozidiel
v dobrom stave,
s jedným majiteĝom, s malým
nájazdom, so
zárukou - priamo
od importéra.

(ğҎ,(/"*-/ľ-!+ğ%,/,7Ɔľ/"+&-/"!'
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- Naše zastúpenie je postavené hneĈ pri hlavnom ķahu, cez ktorý jazdia autá v rámci celého regiónu. Aj z pohĝadu vyķaženosti servisu vidím,
že dopyt po vozidlách Mercedes-Benz a aj ich servise je. Aj preto uvažujem nad vlastným priestorom, v rámci ktorého by sme realizovali lakovnícke a karosárske práce, po ktorých je na Zemplíne
stále dostatoĆný dopyt. Je tu teda pomerne veĝký potenciál rastu, ktorý sa budem snažiķ Ćo najviac využiķ.
1"*)!ƯĘ),3"('-/"1,*72'ľ*Ѹ(û
,)3Ɔ-/,#"0&'+û "01(0ƔĘ0+"'-,7ľ &&
Ę,*201"7'"'!,0&%+21&"3ĚĘ+Ưѻ
- V rámci skupiny Motor-Car pôsobím už trinásķ rokov. Do spoloĆnosti som nastúpil hneĈ po
štátniciach – dokonca ešte pred samotnými pro39
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móciami. Postupne som, v rámci firmy, prešiel
viacerými pozíciami: od predajcu, skladníka, prijímacieho technika, cez garanĆného pracovníka,
až po súĆasnú pozíciu riaditeĝa a aj spolumajiteĝa. VĈaka tejto postupnosti, „hladu“ po nových
impulzoch a chuti byķ stále lepším a najmä postupnému rastu, mám dokonalý prehĝad o chode firmy, jej silných a slabších miestach a viem,
Ćo si asi ktorá pozícia od Ćloveka, ktorý ju zastá-

Divízia Power
Systems spoloĆnosti Rolls-Royce
plánuje nasadiķ do svojich
núdzových
generátorov pre
dátové centrá
známe pod
znaĆkou MTU
systémy palivových Ćlánkov
zo spoloĆného
podniku a využiķ
tak dlhoroĆné
skúsenosti spoloĆnosti Daimler
v tejto oblasti.
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va, vyžaduje. NauĆil som sa a vyžadujem to aj od
svojich osemnástich spolupracovníkov, že vždy,
keĈ to je možné, sa musia snažiķ vyjsķ vo všetkom v ústrety zákazníkovi. V budúcnosti sa im
totiž vždy vráti. A to je podstatné, pretože my tu
– na Zemplíne - nežijeme len pre prítomný okamih, ale pre budúcnosķ. Aj preto sme „bežcami“
na dlhé trate… Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ

Spolupráca Rolls-Royce a Daimler Truck
Spoloānosti Daimler Truck AG a Rolls-Royce plc plánujú spoluprácu v oblasti
stacionárnych generátorov elektrickej energie s technológiou palivových ālánkov.

P

onúknu tak CO2 neutrálne generátory ako
alternatívu k dieselovým generátorom,
používaným v súĆasnosti. Obe spoloĆnosti podpísali v apríli dohodu o spoloĆnom zámere a do konca roka má byķ podpísaná rozsiahla zmluva o spolupráci. Divízia Power Systems
spoloĆnosti Rolls-Royce plánuje nasadiķ do svojich núdzových generátorov pre dátové centrá
známe pod znaĆkou MTU systémy palivových
Ćlánkov zo spoloĆného podniku a využiķ tak dl-

horoĆné skúsenosti spoloĆnosti Daimler v tejto oblasti. Koncom minulého roka zaĆal pilotný
projekt medzi inovatívnou jednotkou Lab1886
spoloĆnosti Daimler a Rolls-Royce s cieĝom vývoja zariadenia demonštrujúceho nasadenie
technológie palivových Ćlánkov z automobilového sektora do stacionárneho zásobovania elektrickou energiou, ktoré bude do konca tohto
roka v prevádzke v meste Friedrichshafen. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Flotila NDS obohatená
o vozidlá FUSO Canter
Národná diaīniāná spoloānosŎ, a. s., (NDS) na základe potreby údržby, prevádzky
a rozvoja cestnej infraštruktúry na Slovensku rozšírila svoj vozový park
o päŎ nových vozidiel FUSO Canter.

N

a základe doterajších pozitívnych
skúseností NDS s prevádzkou doposiaĝ odobratými 25 kusmi vozidiel FUSO (z ktorých väĆšinou šlo
o valník s plachtou, ĆiastoĆne aj
s hydraulickým zdvižným Ćelom), rozšírila flotilu
svojich vozidiel o nové modely tejto znaĆky. Konkrétne ide o tri vozidlá FUSO Canter 3C15 AMT,
s celkovou hmotnosķou 3,5 t, výkonom motora
150 k/110 kW a automatizovanou prevodovkou.
Prebraté modely disponujú sklápacou nadstavbou
od spoloĆnosti HYCA.
V priebehu júna boli NDS od spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia (MBSK) prebraté aj
dva kusy vozidiel FUSO Canter 7C18 AMT,
s celkovou hmotnosķou 7,5 t, výkonom motora
175 k/129 kW a automatizovanou prevodovkou.
Na rozdiel od predchádzajúcich sú vybavené sklápacou nadstavbou od spoloĆností HYCA a hydraulickou rukou 6,5 t od spoloĆnosti PM Italy. Prvé tri
odovzdané modely FUSO budú rozdelené na vybrané slovenské strediská údržby NDS.
„Prednosķou vozidla FUSO sú jeho skvelé manévrovacie schopnosti, krátke kompaktné rozmery a Ćo je z hĝadiska ekonomiky jeho prevádzky
najpodstatnejšie, vykazuje najlepší pomer vynaložených nákladov v porovnaní so získaným úžit-

kom,“ vysvetlil manažér divízie FUSO spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia Roman Vrabec a dodal,
že spoĝahlivosķ a maximálna bezporuchovosķ odovzdaných vozidiel bude poĆas ich prevádzky garantovaná aj ich údržbou v profesionálnych autorizovaných servisoch znaĆky Mercedes-Benz.
Ako poĆas odovzdávania vozidiel zástupcom
NDS uviedol generálny riaditeĝ spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia Stephan Moebius: „Ako
predstavitelia výhradného zastúpenia znaĆky
FUSO na Slovensku sme hrdí, že sa aj formou dodávok obslužných vozidiel pre Národnú diaĝniĆnú
spoloĆnosķ spolupodieĝame na rozvoji, výstavbe
a budovaní dopravnej siete na Slovensku. Kontinuálny záujem o model FUSO Canter totiž znamená, že sa vĈaka jeho technologickej spoĝahlivosti,
konštrukĆnej prepracovanosti a efektívnej hospodárnosti v rámci každodenného nasadenia nielen
osvedĆil, ale aj to, že naša niekoĝkoroĆná spolupráca má perspektívu aj do budúcnosti.“
Okrem vozidiel FUSO bolo spoloĆnosķou
Mercedes-Benz Slovakia v uplynulých troch rokoch Národnej diaĝniĆnej spoloĆnosti dodaných
aj trinásķ nákladných vozidiel Mercedes-Benz,
medzi ktorými boli zastúpené modely Atego,
Arocs a Unimog.“ Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ,%2*&)Áû)"(
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Ako predstavitelia výhradného
zastúpenia znaĆky
FUSO na Slovensku
sme hrdí, že sa aj
formou dodávok
obslužných vozidiel
pre Národnú diaĝniĆnú spoloĆnosķ
spolupodieĝame
na rozvoji, výstavbe a budovaní
dopravnej siete na
Slovensku.
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RETRO

Prepracovaný program typov
Mercedes-Benz MB-trac v roku
1987 s ôsmimi modelmi
od MB-trac 700 až po MB-trac
1600 turbo.

INOVATÍVNY GIGANT

Mercedes-Benz MB-trac od zaāiatku svojho vývoja a uvedenia
do prevádzky dokazoval, že ako traktor nachádza lepšie
d
využitie ako nosiā náradia a Ŏažné vozidlo na poli.
v

T

raktor s logom trojcípej hviezdy preniesol silné stránky univerzálneho
motorového zariadenia Unimog v roku
1972 do oblasti poĝnohospodárskych
nosiĆov. Na rozdiel od konvenĆných
dobových traktorov ponúkol štandardne náhon
na všetky kolesá, štyri kolesá s rovnakou veĝkosķou, kabínu vodiĆa umiestnenú v strede, výkonnú regulaĆnú hydrauliku vzadu i vpredu, ako aj
tri montážne rámy (vpredu, na nadstavbe a vzadu) na všetky druhy prístrojov. Namiesto bežnej
blokovej konštrukcie disponoval MB-trac robustným rebrinovým rámom. Odpružená predná náprava a odpružená kabína s mnohými prvkami
výbavy mu pritom zabezpeĆovali vysoký kom-
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fort, priĆom zadná náprava garantovala stabilitu
aj pri ķažkej práci na poli.

/,1,16-1/(1,/

Príbeh inovatívneho traktora sa zaĆal písaķ
v roku 1967. Vývoj MB-trac, ktorý je z technického hĝadiska úzko spätý s vozidlom Unimog,
prebiehal vo výrobnom závode Daimler-Benz
v Gaggenau. S Unimogom, ktorý poĝnohospodári poznali už od roku 1949 a ktorý si získal
ich priazeĥ najmä vĈaka extrémnym terénnym
vlastnostiam a vysokou prepravnou rýchlosķou na cestách, ho spájalo nielen to, že používali mnohé rovnaké komponenty, ale aj to, že sa
vyrábali na rovnakom výrobnom páse - vo vtedaj-
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Mercedes-Benz MB-trac 1300 a Unimog spoloāne pri žatve.

Nákres prierezu Ŏažkého konštrukāného radu
Mercedes-Benz MB-trac (konštrukāný rad 443).

šom závode Gaggenau. Ale vráķme sa k traktoru... V roku 1972 bol na výstave DLG v Hannoveri predstavený ako prvý model traktora prototyp
MB-trac 65/70. VĈaka svojej všestrannosti a vysokej miere komfortu si prototyp traktora získal
pozornosķ zákazníkov, vĈaka Ćomu sa podarilo
získaķ ešte poĆas samotnej výstavy približne
350 objednávok na jeho kúpu.
Napriek prvotnému úspechu Mercedes-Benz
v priebehu Ĉalších rokov stroj zdokonaĝuje.
V roku 1979 zároveĥ uskutoĆĥuje v spolupráci
s poĝnohospodármi z okolia mesta Boxberg (Bádensko) dlhodobé skúšky v reálnom nasadení.
Traktor prechádza testami, výsledkom Ćoho je
pred jeho uvedením do reálnej výroby to, že jeho
vlastná hmotnosķ je napr. rozložená v pomere
60 na 40 percent, priĆom väĆšiu záķaž znáša predná náprava. S ķažkými návesnými náradiami v zadnej Ćasti alebo pri oraní to zaruĆuje
takmer dokonalé rozloženie hmotnosti, približne
50 percent záķaže na oboch nápravách.

Komfortná, ergonomická a všestranná
kabína vodiāa traktora MB-trac.

Á-&Ę(,3ûтцссҌ3(

Pred štyridsiatimi rokmi, v septembri roku
1980, je na výstave DLG v Hannoveri verejnosti predstavený MB-trac 1500. V tom Ćase predstavoval špiĆkový model systémového nosiĆa
so striebornou hviezdou. Jeho šesķvalcový motor OM 352 H dosahoval výkon 110 kW (150 k).
Traktor sa vyznaĆoval tým, že ķahal silno aj
s rastúcim zaķažením, napr. keĈ sa pri orbe vyskytla na niektorých miestach ķažká alebo vlhká
pôda, Ći pri práci na svahu. Konštruktérom traktora sa podarilo do veĝkej miery eliminovaķ pre-

rušenie prenosu ķažnej sily z dôvodu preraĈovania rýchlostí. Krátko odstupĥovaná prevodovka
s dvanástimi prevodovými stupĥami na jazdu
dopredu a dvanástimi prevodovými stupĥami
na jazdu dozadu umožnila presné prispôsobenie rýchlosti k práci. Sedadlo, volant, prístrojový
43
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Mercedes-Benz MB-trac 1800 Intercooler
pri oraní s otoāným pluhom Sechsschar.
Najsilnejší MB-trac debutuje v roku 1990.

700 (50 kW / 68 k) až po 1600 turbo (115 kW / 156 k), ktoré dokázali
pokryķ mimoriadne široké spektrum
aplikácií v poĝnohospodárstve a komunálnych službách, priĆom úspech
zaznamenávali aj v lesníctve a stavebníctve. MB-trac týmto dopęĥali úspešné modely Unimog, s ktorými sú úzko
späté najmä z technického hĝadiska.
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panel a pedále bolo v kabíne vodiĆa možné otoĆiķ o viac ako 180 stupĥov. VĈaka tomu bol MB-trac so svojou tuhou zadnou nápravou schopný
jazdiķ aj v opaĆnom smere jazdy. V kombinácii
s plno synchronizovanou reverznou prevodovkou
a s neprekonateĝným otoĆným sedadlom predstavoval MB-trac špiĆkovú ekonomickú alternatívu k iným poĝnohospodárskym strojom.
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Pred tridsiatimi rokmi bol v júni 1990 v nemeckom Hannoveri predstavený nový model:
Mercedes-Benz MB-trac 1800 Intercooler, dosahujúci výkon 132 kW (180 k). Bol založený na
modeli MB-trac 1600 turbo s výkonom 115 kW
(156 k), ktorý sa vyrábal od roku 1987. O jeho
zvýšenie výkonu sa postaral najmä chladiĆ plniaci vzduch 6-litrového šesķvalcového motora
OM 366 LA, vĈaka ktorému bol model MB-trac
1800 Intercooler svojho Ćasu gigantom medzi
poĝnohospodárskymi systémovými nosiĆmi. Zároveĥ sa práve týmto novým špiĆkovým modelom ukonĆil aj vývoj legendárneho systémového
nosiĆa stuttgartskej znaĆky.

Posledný z vyrobených modelov
MB-trac 1800 Intercooler vo vyhotovení „Black Edition“ s mimoriadnou Ćiernou metalízou je súĆasķou stálej expozície múzea Unimog v Gaggenau, kde
ho možno vidieķ spolu s jedným z prvých traktorov MB-trac. Až do konca výroby traktora
MB-trac v decembri 1991 vzniklo celkovo
190 kusov supernosiĆa svojej éry. MB-trac
1800 Intercooler vĈaka tomu dnes patrí medzi
vyhĝadávané veterány na nemalej scéne zberateĝov traktorov. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
Mercedes-Benz MB-trac 1500
v poīnohospodárskom
nasadení. Vtedajší
špiākový model
sa predstavuje
v roku 1980.
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Modely MB-trac 1500 a 1800 Intercooler patria do ķažkej triedy systémových traktorov znaĆky Mercedes-Benz (konštrukĆné rady
442 a 443), ktorá bola zavedená v roku 1976.
Okrem nich existujú typy ĝahkej triedy (od roku
1972, konštrukĆný rad 440) a strednej triedy (od roku 1982, konštrukĆný rad 441). Kompletne prepracovaný program modelov MB-trac
tak v roku 1987 zahīĥal osem typov od MB-trac
44
44

Program poīnohospodárskych vozidiel Mercedes-Benz
z roku 1976. Na fotograÀi sú vyobrazené vozidlá Unimog
konštrukāných radov 403, 406, 421 a 425, ako aj
modely MB-trac konštrukāných radov 440, 442 a 443.
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JUBILEUM VOLANTU

Toto leto prišla spolu s Triedou E aj najnovšia,
komplexne digitalizovaná generácia volantu od znaāky
Mercedes-Benz: kapacitný volant. Aká však bola
120-roāná genéza „mercedesáckeho“ volantu ako takého?

A

ni prvé patentované motorové vozidlo na svete, vytvorené Carlom
Benzom v roku 1886, ani „vozidlo
s oceĝovými kolesami“ z roku
1889 (skonštruované Gottliebom
Daimlerom a Wilhelmom Maybachom) nemali volant. Boli vybavené len jednoduchou pákou
alebo kĝukou riadenia, aby sa želaný smer dosiahol ich zatiahnutím – podobne, ako keĈ sa
kone, ķahajúce koĆ ovládali zatiahnutím za pravú alebo ĝavú opratu.
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Prvý volant, ako ho poznáme dnes, sa objavil
v roku 1894 poĆas prvých automobilových pre-

tekov na svete. Vytvoril ho francúzsky inžinier
Alfred Vacheron, ktorý pre prvé automobilové
preteky na svete z Paríža do Rouen v júli 1894
zabudoval do svojho vozidla Panhard & Levassor, poháĥaného motorom Daimler, volant namiesto obvyklej páky riadenia. Dosiahol tým
precíznejšiu kontrolu riadenia, ako aj vyššiu
rýchlosķ jazdy.

&01,/& (û-/"*&ğ/

Po prvý raz volantom vybavila v roku 1900
svoje pretekárske vozidlo Phoenix aj spoloĆnosķ
Daimler Motoren. Stępik riadenia bol uložený šikmo, Ćo enormne uĝahĆilo ovládanie. V modeloch
Mercedes-Simplex bola v roku 1902 na volante
45
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umiestnená prídavná páĆka, pomocou ktorej sa
museli regulovaķ základné funkcie motora - ako
okamih zapálenia a zmes.
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Vývoj sa nezastavil. PáĆky pre manuálne nastavovanie palivovej zmesi a zapaĝovania sa postupne stali prebytoĆnými. Na volante však
pribudol balónový klaksón na jeho venci. Ten neskôr nahradilo tlaĆidlo klaksónu na náboji volantu. V 20. rokoch 20. storoĆia sa na ramenách volantu prvýkrát objavil kruh spínaĆa klaksónu.
V roku 1949 prevzal kruh spínaĆa klaksónu aj
funkciu aktivácie smeroviek, prípadne ukazovateĝov smeru jazdy, ktoré boli bežné do polovice
50. rokov 20. storoĆia.
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V 50. rokoch 20. storoĆia sa z volantu stala
ovládacia centrála pre nové komfortné
funkcie a vyššiu bezpeĆnosķ. V roku 1951
Mercedes-Benz vo vozidle 300 „Adenauer-Mercedes“ (W 186) a 220 (W 187) zaviedol
radenie na volante. V roku 2005 sa znaĆka
opätovne vrátila k voliacej páke automatickej prevodovky DIRECT SELECT, Ćím sa stredová konzola uvoĝnila pre iné úĆely. Zároveĥ
už v roku 1955 pribudla k volantu ako Ĉalšia
funkcia - páĆka svetelnej húkaĆky. Samotné
riadenie volantu bolo stále namáhavé, a preto
Mercedes-Benz v roku 1958 zaviedol v reprezentatívnom sedane typu 300 servoriadenie.
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Vozidlom W 111 priniesol Mercedes-Benz
v roku 1959 revolúciu do automobilového prie46
6

myslu, najmä z pohĝadu ochrany v prípade nehody. Jej súĆasķou bol aj nový bezpeĆnostný volant s veĝkoplošnou, deformovateĝnou nárazovou
platĥou, ktorá znížila riziko zranenia pri náraze,
ako aj deleného, dozadu posunutého stępika riadenia. Tým sa zabránilo tzv. kopijovému efektu.
Neskôr to bolo patentované bezpeĆnostné riadenie s teleskopickým stępikom riadenia a absorbérom nárazu, ktoré sa v roku 1967 používalo štandardne v celom programe osobných motorových
vozidiel. Okrem toho sa v roku 1959 vo vozidlách
W111 a „Ponton“ zaĆala prvýkrát používaķ kombinovaná páka, obsahujúca funkciu smeroviek
a svetelnej húkaĆky. V roku 1963 bola páka doplnená o funkcie stieraĆa a ostrekovaĆov okna.
O ešte lepšiu ochranu pred nárazom sa postaral štvorramenný bezpeĆnostný volant, ktorý bol
v roku 1971 zavedený vo vozidle 350 SL roadster. Kruh spínaĆa klaksónu sa prestal používaķ
a do stredu volantu sa znovu dostali tlaĆidlá pre
výstražný klaksón.
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V roku 1975 bolo vozidlo Mercedes-Benz
450 SEL 6.9 ako jedno z prvých automobilov sériovo vybavené tempomatom, priĆom v roku
1998 oslávil v Triede S svoju premiéru prvý radarom podporovaný tempomat s reguláciou odstupu DISTRONIC.
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Výraznou zmenou dizajnu prešiel volant od
roku 1981, keĈ bol doĥ v Triede S (konštrukĆný
rad 126) inštalovaný prvý airbag vodiĆa. V roku
1992 sa airbag vodiĆa stal súĆasķou sériovej výbavy všetkých modelov osobných motorových
vozidiel „striebornej hviezdy“.
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Technickú revolúciu predstavoval multifunkĆný volant, ktorý bol v roku 1998 zavedený spolu so systémom COMAND. VodiĆ na novom sériovom multifunkĆnom volante ovládal množstvo
systémov a stláĆaním prstami vyvolával dôležité informácie. Od roku 2008 sa v modeli SL roadster dodávala športová prevodovka 7G-TRONIC
s radiacimi páĆkami na volante.
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Trieda E z roku 2016 bola ako prvé vozidlo na
svete vybavená tlaĆidlami dotykového ovládania
na volante, ktoré boli citlivé na dotyk. Pomocou
posuvných pohybov prstov – bez nutnosti zložiķ ruky z volantu, umožnili ovládanie celého informaĆného a zábavného systému. VodiĆ môže
jednoducho, logicky a intuitívne ovládaķ všetky
funkcie informaĆného a zábavného systému.

Od tohto roku sa v novej Triede E zaĆína používaķ nová generácia volantu s kapacitným rozpoznávaním zloženia rúk. Vo venci volantu sa nachádza dvojzónová snímacia rohož. SnímaĆe na
prednej a zadnej strane venca dokážu zaregistrovaķ, Ći volant niekto drží. Už nie je potrebný
pohyb volantom na to, aby sa asistenĆným systémom signalizovalo, že vodiĆ ovláda vozidlo.
Rovnako kapacitné je aj ovládanie tlaĆidiel dotykového ovládania, ktoré sú integrované v ramenách volantu, Ćím sa mechanicky maximálne
zmenšujú ovládacie plochy.
Plynulo zakomponované ovládacie polia, ktoré sú rozdelené na viacero funkĆných oblastí, sú
plošne precízne integrované v ramenách.
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Nová generácia volantu sa v súĆasnosti dodáva v troch vyhotoveniach: športovom, luxusnom a superšportovom. Proporcie airbagu, ramien a venca sú absolútne harmonické.
Volanty tak prezentujú špiĆkové technológie, a zároveĥ vzbudzujú emócie. V porovnaní
s predchádzajúcou generáciou sa veĝkosķ volantu nezmenila: v závislosti od variantu vyhotovenia dosahuje priemer volantu 370 mm (Superšport) až 380 mm (Luxus). Veniec volantu
má šírku 29 mm a hębku 42 až 44 mm. Ó
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PRVÝ MOTOROVÝ
AUTOBUS BENZ & CIE.
Pred 125 rokmi, 12. marca 1895 vyexpedoval v Mannheime
výrobca vozidiel Benz & Cie. Rheinische Gasmotoren Fabrik
v
prvý autobus so spaīovacím motorom...
p

A

utobus bol založený na vozidle Benz Landauer. Išlo
o najväĆší automobil, ktorý spoloĆnosķ Benz & Cie.
ponúkala a ktorý postavila na báze štvorkolesových
modelov Victoria a Vis-à-Vis s riadením s otoĆnými
strmeĥmi z dielne Benz, ktoré sa vyrábali od roku
1893. Autobus mal osem miest na sedenie, priĆom pre zaujímavosķ, dnešný moderný veĝkopriestorový kębový autobus
Mercedes-Benz CapaCity L urĆený na mimoriadne frekventované
trasy vo veĝkomestách ponúka priestor až pre 191 cestujúcich!
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Prvý motorový autobus od spoloĆnosti Benz & Cie. používala autobusová spoloĆnosķ Netphener, ktorá si ho objednala 19. decem48
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bra 1894 a od 18. marca 1895 ho nasadila na trase Siegen-Netphen-Deuz. O pár dní neskôr - už
29. marca 1895 si spoloĆnosķ objednala Ĉalší autobus, ktorý jej bol dodaný 26. júna 1895. Obe
vozidlá poháĥal horizontálne uložený jednovalcový motor umiestnený vzadu so stojatým zotrvaĆníkom a zdvihovým objemom 2,9 litra. Motor
s automatickým nasávacím a riadeným výfukovým ventilom dosahoval výkon 3,7 kW (5 k)
a chladil sa odparovacím chladením a ako zapaĝovanie sa používal vysokonapäķový iskrový zážih z akumulátora. Bol vybavený sieķovou
strechou na batožinu, nápisom „Siegen-Netphen-Deuz“, priĆom mal vnútri aj oĆíslované sedadlá.
Disponoval aj gumenými náhradnými pneumatikami pre zadné kolesá a jedným náhradným
predným kolesom. Druhé vozidlo bolo navyše vybavené signálnym zvonĆekom.
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Premiéra prepravy autobusom so spaĝovacím motorom podĝa cestovného poriadku autobusovej spoloĆnosti Netphener trvala len do zimy
1895/1896. Preprava sa zastavila, o. i. aj pre nároĆné podmienky zimných ciest. Každopádne, 12. marca 1895 nastal zlom v histórii osobnej prepravy, pretože vĈaka technickej revolúcii
v autobusovej doprave autobusy poháĥané a ķahané koĥmi, Ći parnými strojmi, boli nahradené
tými so spaĝovacím motorom. Dnes sme svedkami Ĉalšej technickej revolúcie, keĈ klasický, spaĝovací motor nahrádza ekologický elektrický pohon – bez zbytoĆných emisií. Potvrdzuje
to divízia Daimler Buses, ktorá od roku
2018 vo výrobnom závode Mercedes-Benz
v Mannheime vyrába plnoelektrický mestský autobus eCitaro s akumulátorovým zásobníkom.
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SVET MERCEDESU

Tri desaķroĆia legendy
na slovenskom trhu

O niekom, kto dosiahne tridsiatku, sa hovorí, že stojí na prahu
dospelosti. Jednoducho dospel, zbavil sa detských a mladíckych
zlozvykov a je pripravený na ăalšiu etapu svojho života...

O

bdobne to možno povedaķ aj o spoloĆnosti, ktorá pôsobí na trhu tri dekády. Nielenže „dospela“, ale potvrdzuje, že je stabilná, pretože
bola o. i. vybudovaná na pevných základoch
postupne - a s manažérskou rozvahou. Málokto si pri tom uvedomuje, že jej pomyselnými základmi
nie sú len samotní vrcholoví manažéri, ich spolupracovníci, Ći manažéri, predajcovia, servisní technici z autorizovaných obchodných a servisných zastúpení, ale predovšetkým klienti znaĆky, roztrúsení po celom Slovensku.
A to tak tí „malí“, ako aj „veĝkí“ - flotiloví. Všetci totiž pri
nej dokázali a dokážu stáķ nielen v dobrých, ale aj v ķažších Ćasoch, lebo vedia, že ide o prémiovú znaĆku, legendu, ktorá je nielen výzvou a inšpiráciou, ale aj nieĆím, Ćo

zaväzuje. Minimálne na to, že svojim majiteĝom ako líder na automobilovom trhu poskytne vždy to najlepšie,
Ćo v rámci technologických, motoristických a bezpeĆnostných inovácií sa poskytnúķ dá. V tom je jedineĆnosķ a výnimoĆnosķ nielen samotnej znaĆky Mercedes-Benz, ale aj
jej celej „rodiny“…
V súvislosti s 30-roĆným pôsobením znaĆky Mercedes-Benz
na slovenskom trhu sme sa rozhodli položiķ dve rovnaké
otázky osobnostiam, ktoré svoje meno, profesijný život, Ći
bezpeĆnosķ poĆas prepravy seba, svojich zamestnancov a rodiny, zverili do jej „rúk“. Dovoĝte nám teda, aby sme vás zoznámili s názormi na „striebornú hviezdu“ z pohĝadu skutoĆných, spoloĆensky a podnikateĝsky rešpektovaných
osobností a „hviezd“…

1928
MERCEDES-BENZ
V NOVODOBÝCH
DEJINÁCH
SLOVENSKA
50
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A) Aký bol váš prvý kontakt so znaĆkou a kedy ste si kúpili svoj prvý Mercedes-Benz?
B) ąo pre vás znamená byķ Ćlenom „rodiny“ znaĆky Mercedes-Benz a znaĆka ako taká?

Andrej Glatz,

takmer tri desaŎroāia ústredná postava, zosobĵujúca znaāku Mercedes-Benz na
Slovensku, v súāasnosti riaditeī pre business development v spoloānosti Motor-Car
Bratislava, s.r.o. a honorárny konzul Peruánskej republiky na Slovensku.
A. Moje prvé stretnutie so znaĆkou
Mercedes-Benz sa uskutoĆnilo v Košiciach. KeĈ
som sa ako dvanásķroĆný dozvedel, že pred hotelom Slovan parkuje Mercedes, okamžite som sa
šiel naĥ pozrieķ. Už vtedy som povedal, že keĈ
raz budem veĝký, tak si takéto auto kúpim. ZaĆiatkom mojej spolupráce so znaĆkou Mercedes-Benz
bol 6. december 1989, na Mikuláša, keĈ som vĈaka grófovi Strachwitzovi bol vo Viedni predstavený u grófa Patricka Douglasa vo firme Wiesenthal.
Prvou striebornou hviezdou, na ktorej som jazdil, bola dieselová ÉĆka z Viedne a mojím úplne prvým vlastným vozidlom, ktoré som si kúpil
v roku 1993, bolo krátke, jazdené GéĆko...
B. Prestúpenie zo sveta koní do sveta „koní pod
kapotou“ bola aj pre mĥa samotného veĝká život-

ná zmena. Najkrajším momentom na tom celom
bolo to, že sme zaĆínali z niĆoho a dnes, po tridsiatich rokoch má znaĆka Mercedes-Benz na Slovensku vybudované veĝmi profesionálne, komplexné
a reprezentatívne predajno-servisné zastúpenie.
Možno to bolo spôsobené aj tým, že namiesto komplikovaných business plánov sme sa riadili svojimi
pocitmi, znalosķou trhu, túžob a potrieb ĝudí a tiež
prirodzenou intuíciou. Aj preto je príjemné stotožnenie sa s touto prémiovou znaĆkou a cítiķ sa jej súĆasķou. Pred tromi desaķroĆiami som ani len netušil, ako pevne sa Mercedes-Benz na Slovensku
uchytí. Nebudem klamaķ, ak poviem, že cítim urĆité zadosķuĆinenie. Verte mi, možnosķ venovaķ jej
podstatnú Ćasķ svojho života, bolo pre mĥa – a verím, že aj mojich spolupracovníkov - nielen veĝkou
sebarealizáciou, ale aj naplnením snov.
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Pred tromi desaķroĆiami som
ani len netušil,
ako pevne sa
Mercedes-Benz
na Slovensku
uchytí. Nebudem klamaķ, ak
poviem, že cítim
urĆité zadosķuĆinenie.

1991
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Adriana Kuāerová,

popredná slovenská operná speváāka - sopranistka, ktorá svoj talent predviedla na
viacerých renomovaných, medzinárodných operných scénach. Je držiteīkou prestížneho ocenenia Krištáīové krídlo.
A. Mercedes som ako prémiové auto vnímala
už v detstve asi tak, ako každý. ąo sa mĥa týka, ja
som donedávna jazdila na inej znaĆke, no v rodine sme jednu hviezdu mali - môj partner Matej DrliĆka už pár rokov jazdí na modeli Mercedes-Benz
GLE, ktoré som si aj ja, z Ćasu na Ćas, odskúšala.
Asi to malo na mĥa pozitívny vplyv, pretože keĈ
som pred pár mesiacmi menila svoje doterajšie vozidlo, rozhodla som sa „presedlaķ“ na novú znaĆku, Mercedes. Pred kúpou som síce skúšala aj model CLA, no nakoniec som si vybrala SUV, vyšší,
ale stále ladný, športovejší a komfortný model GLC
200 kupé 4MATIC.

,

B. Pravdepodobne tým, že robím v oblasti umenia, vnímam svoje okolie a veci hlavne z estetického hĝadiska. Ale aj z hĝadiska elegancie, komfortu,
bezpeĆnosti, noblesy a sofistikovanosti. Toto všetko
spęĥa znaĆka Mercedes-Benz a motorové vozidlo,
ktoré vlastním...

Mercedes je
znaĆka kvality,
spoĝahlivosti,
elegancie.

Marián Hossa,

jeden z najlepších a najrýchlejších hokejových útoāníkov na svete, slovenská hokejová
legenda, reprezentant Slovenska, trojnásobný držiteī Stanleyho pohára a hviezda NHL,
uvedená v tomto roku v Toronte do Siene slávy v NHL, priāom je len tretím ālenom
Siene slávy NHL, narodeným na Slovensku. V súāasnosti vlastní Mercedes-AMG G 63.
A. Môj prvý kontakt
s Mercedesom bol poĆas môjho pôsobenia v hlavnom meste
Kanady v Ottawe. Tam som si
zaobstaral trojdverový model
CLK 500 v roku 2003.
B. Mercedes je znaĆka kvality,
spoĝahlivosti, elegancie. A spęĥa moje oĆakávania od auta.
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Pavol Jakubec,

jeden z najúspešnejších podnikateīov na Slovensku, ktorého pilierom biznisu
sú o. i. spoloānosti I. D. C. Holding, gumárne Vegum, developerský projekt Damian
Jasná Hotel Resort & Residences.

A. Ako malé dieķa som, podobne ako moji
rovesníci, okukával Mercedesy pred hotelom
Devín a s nosom na skle som v nemom úžase
pozeral na tachometer, na ktorom som zistil,
že „vytiahne“ neuveriteĝných 240 km/h. Prvý
reálnejší pocit z Mercedesu som mal zaĆiatkom 90. rokov, keĈ sa zaĆali na Slovensko dovážaķ prvé modely. Dovtedy, ak u nás aj nejaké boli, tak ich bolo veĝmi málo a mali ich len
urĆití ĝudia ako napr. Karel Gott, ktorý jazdil
na bielej Pagode. V Pezinku som videl
v roku 1991 neskutoĆne krásny model
Mercedes-Benz SL 500 v Ćiernej farbe. Ja som
si svoj prvý kúpil o rok neskôr. Bol to Ćervený model Mercedes-Benz SL 500. Pri kúpe Ĉalších som zvolil svojský postup. Najskôr som si
kúpil zmenšený model vozidla, ktoré som si položil v kancelárii na stôl a pozeral sa naĥ. Bola
to pre mĥa aj akási motivácia chodiķ do práce
(úsmev). Následne som si k modelu kúpil aj reálne vozidlo. Takto v súĆasnosti vlastním okrem
iných modelov striebornej hviezdy aj unikátnu
zbierku piatich Ćervených modelov kabrioletov
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Pre mĥa byķ
Ćlenom rodiny
Mercedesu
znamená hlavne
stelesnenie
urĆitej filozofie,
mnohých dlhoroĆných
priateĝstiev,
dobrej nálady
a chvíĝ, strávených s príjemnými ĝuĈmi.

SL. Chýba mi tak už len jediné – to najstaršie
a najdrahšie a to Mercedes-Benz SL 300
z 50. rokov minulého storoĆia...
B. Zo zaĆiatku trojcípa strieborná hviezda
znamenala pre mnohých urĆitý status.
ąastokrát si niektorí ĝudia po páde režimu
kúpili ako prvé auto, z ktorých mnohí obrazne povedané žili v garsónke. Bola to Ćasto aj
otázka túžby vyrovnaķ sa ĝuĈom „zo západu“
tým, že ste mohli vlastniķ výnimoĆnú a krásnu vec. Pre mĥa byķ Ćlenom rodiny Mercedesu znamená hlavne stelesnenie urĆitej filozofie, mnohých dlhoroĆných priateĝstiev,
dobrej nálady a chvíĝ, strávených s príjemnými ĝuĈmi. Je to Ćosi prestížne, kvalitné,
bezpeĆné, luxusné a nenapodobniteĝné –
Ći ste v Monte Carle, Dubaji, alebo kdekoĝvek inde na svete. Rovnako, ako je pre mĥa
strieborná hviezda na Slovensku aj zosobnením môjho priateĝa Andreja Glatza, pretože takmer tridsaķ rokov bol synonymom tejto
znaĆky na Slovensku.
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Martin Neubeller,

úspešný podnikateī z Košíc, v súāasnosti rešpektovaný majiteī jednej z najväāších
a najhodnotnejších zbierok veteránov na Slovensku.

,

Maķ vozidlo
Mercedes-Benz
len na to, aby
sa Ćlovek mohol
ním chváliķ,
tak to nie je
správny prístup.
Táto znaĆka je
pojmom a jej
vlastnenie je
potrebné si
zaslúžiķ.

A. ZnaĆka Mercedes-Benz je pojem sám
o sebe. Zvlášķ pre Ćloveka, pre ktorého sú
krásne automobily vášĥou. Ako podnikateĝ
som sa zaĆiatkom 90. rokov na výstave v Nitre
hneĈ na prvý pohĝad zamiloval do vystaveného modelu Mercedes-Benz E220 CDI so štyrmi okrúhlymi svetlami. Fascinoval ma natoĝko, že kým sa výstava skonĆila, uhradil som
jeho kúpnu cenu a vzal som si ho so sebou rovno z Nitry do Košíc. Dnes, v rámci svojej
zbierky veteránov disponujem dvoma „ušĝachtilými hviezdnymi krásavcami“ - päķmiestnym dvojdverovým modelom Mercedes-Benz
500K Cabrio B (W29) z roku 1935 a štvormiestnym dvojdverovým modelom
Mercedes-Benz 320 Cabrio B z roku 1939.
Okrem nich mám aj originálny Mercedes-Benz
Pagoda z roku 1962, Ći atraktívny model
Mercedes-Benz SL55 AMG F1 Safety Car, ktorý
bol nasadený poĆas jedných z pretekov formuly
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1 v Japonsku. Mojím zatiaĝ nesplneným snom je
rozšírenie zbierky o originálny dvojdverový športový Mercedes-Benz 300SL Gullwing.
B. Maķ vozidlo Mercedes-Benz len na to,
aby sa Ćlovek mohol ním chváliķ, tak to nie je
správny prístup. Táto znaĆka je pojmom a jej
vlastnenie je potrebné si zaslúžiķ. Som preto vĈaĆný osudu, že mi aj vĈaka úspešnému
podnikaniu, doprial takúto záĝubu a vášeĥ,
pre ktorú som – na druhej strane nikdy nestratil hlavu, neohrozil rodinu, len aby som
získal nejaký vysnívaný model. Autá, ktoré
postupne už štvrķstoroĆie zbieram a na Ćele
ktorých „kraĝuje“ strieborná hviezda, sú po
mojej vlastnej rodine mojou druhou rodinou.
Zároveĥ som rád, že táto „rodinná tradícia“
pretrváva v mojej dcére a jej manželovi, ktorí v nej pokraĆujú veĝmi zaujímavou zbierkou
historických autobusov.
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Erik Vlāek,

slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike v súŎaži štvorkajaku a dvojkajaku,
úāastník OH 2000, 2004, 2008, 2012 a 2016. Držiteī bronzovej medaily z OH v Aténach (2004), dvojnásobný držiteī striebornej medaily z OH v Pekingu (2008) a Riu de
Janeiro (2016) a desaŎnásobný majster sveta.
ste starší a Ćím sa podrobnejšie o autá zaujímate, tým viac túžite maķ aj vy svoju vlastnú „trojcípu hviezdu“. S manželkou sme si ako prvú kúpili
Triedu A, ktorú využívala najmä ona na jazdu po
meste. Pretože sme mali s ĥou veĝmi dobré skúsenosti, neskôr som kúpil Triedu B a momentálne jazdím na modeli Mercedes–AMG CLA 35.

A. V detskom veku som sa, podobne ako aj
všetci chalani, zaujímal o autá a vedel som, Ćo
znaĆka Mercedes-Benz je a Ćo znamená. ąím

B. ZnaĆka Mercedes je pre mĥa stelesnením
kvality, komfortu, bezpeĆnosti a spoĝahlivosti.
A taktiež výnimoĆný prístup, aký ku mne, ako
klientovi majú v zastúpení znaĆky v Nových
Zámkoch – Ćo taktiež podstatnou mierou zavážilo pri mojom výbere. Byķ teda súĆasķou tohto
všetkého je veĝmi príjemné a prirodzené.

Pavol Hammel,

slovenská hudobná legenda, skladateī, producent a maliar. Spolu s Mariánom Vargom
a Dežom Ursínym položili základy modernej slovenskej populárnej hudby. Už roky je
verný ikonickej Triede E...
A. Po prvý raz som sa s Mercedesom stretol
v detstve a hneĈ som vedel, že chcem raz maķ takéto auto. Svoj sen som si splnil kúpou ojazdeného modelu C 200 kompresor v 90. rokoch. Pamätám si, že keĈ som si neskôr kupoval svoju prvú
Triedu E, predajcovia sa ma pýtali, Ći si ju nechcem najskôr odskúšaķ. Ja som sa ich len prekvapene opýtal, že preĆo, keĈ to je najlepšie auto na
svete. Jednoducho – ja tejto znaĆke absolútne verím. Odvtedy, pri výmene vozidla mám len dve
podmienky: aby moje ÉĆko malo na kapote svoju nesmrteĝnú, klasickú hviezdu a aby malo klasické ruĆiĆkové hodiny, ktoré mi dokonca pri jednom modeli museli dodaķ z Triedy S...
B. ąo pre mĥa znamená byķ Ćlenom tejto rodiny? Poviem to na príklade: keĈ som sa pýtal, preĆo nemá moje ÉĆko 350 náhradné koleso, bolo
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mi vysvetlené, že mám Mercedes, a preto ho nepotrebujem, lebo v prípade potreby je pomoc –
kdekoĝvek na svete - do 30 minút pri mne. Trikrát sa mi to v živote aj potvrdilo. To hovorí za
všetko. Je to teda nielen výnimoĆná znaĆka, Ći
auto, ale aj služby s nimi spojené.
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Iveta Malachovská,

populárna slovenská moderátorka,
v súāasnosti jazdiaca na modeli
GLC 220d 4MATIC.
A. Prvý reálny Mercedes som uvidela, keĈ
k nám, na Schiffelovu ulicu v Ružinove, za mamou, ktorá pracovala v televízii, prišiel Karol Duchoĥ. Ja, ako aj celé sídlisko sme sa dívali z okien a ticho sme ho obdivovali. Mojím
prvým vlastným Mercedesom bola Trieda B.
Pracovala som vtedy ešte v televízii Markíza
a rozhodla som sa, že nastal Ćas, kedy chcem
dobré a bezpeĆné auto. Mimochodom - neskôr som ho prepustila svojej dcére, ktorej ako
osemnásķroĆnej, poĆas šoférovania z vrchu
Braunsberg v rakúskom Hainburgu do cesty
skoĆil srnĆek. Dcéra sa zĝakla a asi ako väĆšina strhla volant a na dęžke asi tridsiatich
metrov sa štyrikrát pretoĆila, až ostala stáķ na
„streche“. KeĈ som tam prišla, rakúska lekárka mi povedala: „Pani, môžete si gratulovaķ, že
bola v dobrom aute, lebo to jej zachránilo život.“ Volala som Andrejovi Glatzovi, ktorý bol
a aj zostane pre mĥa symbolom tejto znaĆky

na Slovensku a povedala som mu, že som rada,
že sa nám skrížili životné cesty, pretože jeho
„hviezda“ vrátila moju „hviezdu“ do života.
B. Pre mĥa je to významná „rodina“, najmä
z pohĝadu riadenia sa jej filozofiou, vzķahmi, prístupom k životu, hodnotami, životným štýlom,
„rodina“ skvelých pracovníkov a profesionálov.
Moje „strieborné hviezdy“ boli vždy šķastnou kúpou a aj vzhĝadom na to, že som viackrát so znaĆkou spolupracovala - v rámci rôznych eventov, ide
v mojom prípade o súlad pracovných povinností
s vysokou eleganciou, rodinným luxusom, bezpeĆnosķou a komfortom. A hoci je dnes mnoho automobilových znaĆiek kvalitných a špiĆkových, stále
platí, že Mercedes je len jeden...

Viliam Turan,

úspešný nitriansky podnikateī v oblasti autobusovej a zájazdovej dopravy, cestovného ruchu, predaja a servisu osobných vozidiel, autobusov a nákladných vozidiel,
majiteī spoloānosti TURANCAR a spolumajiteī Motor - Car Nitra, s.r.o.
A. Moja spoloĆnosķ a tým aj ja sme sa reálne k prvému Mercedesu dostali na zaĆiatku 90. rokov, keĈ som v Belgicku kúpil jazdený autobus Mercedes-Benz O 303, ktorý
bol aj prvým Mercedesom medzi zájazdovými autobusmi - v tom Ćase na Slovensku.
Dnes v rámci spoloĆnosti TURANCAR disponujeme flotilou viac ako 70 autobusov, prevažne znaĆky Setra a Mercedes-Benz. Mimochodom, stále mám vo flotile autobus Setra
S 419 UL, ktorý má najazdených 3,5 milióna kilometrov, nikdy nemal menený motor,
prevodovku a diferenciál - a je stále funkĆný. Toto vám nedokáže ponúknuķ žiadna iná
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znaĆka! Svoj prvý osobný Mercedes som získal v roku 1996, keĈ som si v Bratislave kúpil model E 320, no momentálne jazdím na
modeli GLE, ktoré mi vyhovuje najmä z hĝadiska nastupovania.
B. Byķ súĆasķou spoloĆenstva, Ći ak chcete
„rodiny“ tejto prémiovej, konzervatívnej, spoĝahlivej a prestížnej znaĆky je predovšetkým
záväzok – k serióznemu správaniu sa, vystupovaniu a celkovému pôsobeniu. Aj preto sa
to snažím na sto percent dodržiavaķ nielen
v osobnom živote, ale aj ako podnikateĝ – voĆi
zamestnancom a klientom.
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Július Šupler,

renomovaný slovenský hokejový tréner. Viedol slovenskú reprezentáciu v rokoch 1993 - 1996 a 2006 - 2008. V sezóne 1991/1992 získal
s Duklou Trenāín āesko-slovenský titul. Ako tréner úspešne pôsobil v kluboch Sparta Praha, HKM Zvolen, Slovan Bratislava (s ním získal v roku
2003 titul majstra Slovenska), ale aj vo WHL v Portlande a vo viacerých
kluboch KHL. Momentálne vlastní mestský smart a model S 500...
A. VĈaka tomu, že som ako športovec cestoval
po zahraniĆí ešte poĆas minulého režimu, som sa
po prvý raz s touto prémiovou znaĆkou stretol v Nemecku. Tu nám náš známy ukázal svoje ÉĆko, priĆom poznamenal, že to bol práve Mercedes, ktorý
jeho synovi zachránil život. O niekoĝko rokov neskôr, keĈ sa naša rodina rozrastala a pribudli aj
vnuci, som si kúpil priestranný a robustný model GL a navyše – do mesta - aj malý smart. Model
GL som nedávno nahradil modelom S 500, ktorý má takú motorizáciu, technickú výbavu, Ći bezpeĆnostné asistenĆné systémy, že je bezkonku-

renĆnou prémiovou limuzínou vo svojej
„váhovej kategórii.“ Jednoducho, jazdiķ
ĥou je dokonalým pôžitkom a relaxom.
B. Mercedes je z môjho pohĝadu znaĆka, ktorá je aj akýmsi reálnym vyjadrením úsilia, aktivít, Ćinností a úspechu
jej majiteĝa. Ide o zhmotnenie dosiahnutých životných výsledkov, pretože
k úspešným ĝuĈom kvalita, spoĝahlivosķ
a bezpeĆnosķ – aj vo forme prémiovej limuzíny a znaĆky – jednoznaĆne patrí.

Ivan Arvay,

majiteī spoloānosti ARTRA, ktorá je lídrom na trhu v produkcii pracovnej a bezpeānostnej obuvi
v strednej Európe. Jazdí na modeli S 63 AMG kupé a modeli G 63 AMG.
rácie M. Dnes používame model Mercedes-AMG GLC 43,
Mercedes-AMG S 63 kupé a tri vozidlá Triedy G - z toho jedno
je Mercedes-AMG G 63 s výbavou Brabus...

A. S výrobou obuvi sme zaĆínali podnikaķ v roku 1994 a už
o rok sme kúpili prvú dodávku od pána Dlhopolca, majiteĝa
zvolenskej spoloĆnosti ADIA-ZV. Prvým kúpeným vozidlom
bol Mercedes-Benz Sprinter, ktoré doplnili postupne Ĉalšie.
V súĆasnosti disponujeme 5 vozidlami Sprinter, priĆom celkovo vlastníme flotilu asi 14 osobných a úžitkových vozidiel
Mercedes-Benz. Mojou prvou osobnou „hviezdou“ bola
Trieda M, jej prvá generácia. V rámci spoloĆnosti sme mali aj
modely SLK 200, SLK 230, Triedu A, Ći všetky modelové gene-
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B. ąo pre mĥa znamená znaĆka Mercedes? Najlepšie to vystihuje moja skúsenosķ: keĈ som pred približne tromi rokmi
cestoval do Talianska a vystúpil som pri klientovi - po prejdenej tisícke kilometrov z môjho S-ka - vôbec som sa necítil unavený z cesty. Vtedy – a to mi verte, že som po Európe jazdil aj
na iných znaĆkách vozidiel - som si uvedomil, aké to je auto
bezkonkurenĆne bezpeĆné, pohodlné, spoĝahlivé a komfortné.
Presne ako naše výrobky. Do Mercedesu si môže Ćlovek sadnúķ s vedomím spokojnosti, uvedomením si, že vyjadruje jeho
samotného, jeho postoj, životnú filozofiu. Podobne, ako aj legendárna hviezda v znaku – aj ja a firma chceme byķ najlepší
v tom, Ćo robíme. Mercedes, to je jednoducho symbol jedineĆnosti, úspechu, spoĝahlivosti, rýchlosti, kvality a profesionality. A presne taký chcem byķ aj ja a snažím sa, aby takí boli aj
moji spolupracovníci, firma a výrobky. Ó
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DvadsaķroĆie
Hviezd ciest
Jedineāný, oddychový, informatívny a špeciÀcký
– to sú prívlastky, s ktorými si magazín Hviezdy
ciest poāas svojej dvadsaŎroānej existencie
získal stálych āitateīov a priaznivcov.

P

rvé kroky k vydaniu slovenského
magazínu striebornej hviezdy prebehli na jar 2001, keĈ bol spoloĆnosķou Samuel Consulting Group predložený „Návrh a projekt magazínu“
vedeniu
spoloĆnosti Motor-Car Wiesenthal & Co.
v
Hlavným
argumentom jeho vydávania bolo,
H
že
ž „… Slovensko je špecifické, a preto potrebuje
j maķ svoj vlastný, jedineĆný obsah magazínu,
ktorého
základnou charakteristikou by mala byķ
k
štýlovosķ
nielen obsahu, ale aj formy…“ Prvé
š
Ćíslo
vyšlo už na jeseĥ, v septembri - pod náĆ
zvom Hviezdy ciest, ktorý sa stal víķazom z ponuky viacerých návrhov. Zaujímavosķou prvého
Ćísla bol aj fakt, že bolo zadané do tlaĆe s titulkou, na ktorej sa vo svietidle vozidla zrkadlili
DvojiĆky v New Yorku, ale kým z tlaĆiarne vyšlo, boli DvojiĆky už zniĆené…
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Magazín je predovšetkým kolektívne dielo,
a preto je dôležité spomenúķ aspoĥ tých, kto58

rí tvorili, Ći tvoria jeho pevnú „kostru“. Prvé
dve vydania pripravili Andrej Ilavský, Ingrid
Drozd JaneĆková, Martina Guzová, Peter Škorĥa a grafici Patrik Kelemen a Marek TkáĆik. Od jari Ĉalšieho roku sa súĆasķou tímu
na dlhých sedemnásķ rokov stal Peter Kresánek, od jesene 2002 urĆoval grafiku magazínu Roman Melicher, v lete 2004 prišiel do
tímu Iĝja Majda, od jesene 2005 aj Michal Žitný a postupne v priebehu Ĉalších rokov aj
Martin Kasarda, Ivan MiĆko, Ći Róbert Hatala. Od roku 2011 mal grafiku „pod palcom“
Marcel Rusiĥák, ktorého neskôr nahradil súĆasný grafik Matej Kotuĝa. Zaujímavý je aj
menoslov spolupracovníkov a prispievateĝov,
medzi ktorých patrili aj Milan Lasica, Peter
Dvorský, Karol Kállay st., Ći osobností, ktoré
sme vám na stránkach magazínu predstavili,
akými boli napr. Lucie Bílá, David Coulthard
a Kimi Räikkönen, José Cura, Daniela Hantuchová, Peter Hámor, Martin Huba, Zdeno Chára Ći Peter Sagan.
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Exkluzivita prémiovej znaĆky sa odrazila aj
na kvalite magazínu. Prvé Ćíslo síce vyšlo na
24 stranách, ale na farebnom lesklom kriedovom papieri, druhé už malo 40 strán. Rozsah sa
množstvom tém postupne zväĆšoval. Po troch
rokoch vyšiel už na 72 stranách, s už prestížnejšou - lepenou väzbou. ZväĆšovaním portfólia
modelov vozidiel, ako aj marketingových aktivít, magazín zvyšoval aj svoj poĆet strán. V lete
2005 ich mal 84, na jeseĥ 2011 už 92 a v lete
2012 dokonca rekordných 108 strán! Po tomto
vydaní sa zastabilizoval na súĆasných 84 strán
obsahu.
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Hviezdy ciest na zaĆiatku tohto roka prešli
poslednou – najvýraznejšou zmenou. Dostali

atraktívnejší a praktickejší formát a graficky
modernejšie a pútavejšie prevedenie. Zároveĥ doposiaĝ získanými prestížnymi oceneniami, stabilnou Ćitateĝskou základĥou dokazuje, že je ideálnou prémiovou platformou
nielen pre externú marketingovú komunikáciu znaĆky Mercedes-Benz, ale vĈaka svojej exkluzívnej, niekoĝkotisícovej stabilnej
klientele atraktívnym partnerom v rámci reklamnej prezentácie prestížnych znaĆiek, firiem a klientely.
Hviezdy ciest boli poĆas celých dvadsiatich
rokov svojej existencie robené poctivo, s vášĥou,
srdcom a profesionálnym prístupom. Aj preto veríme, že nás Ćaká minimálne raz taká dlhá
cesta, ako sme ju s vami, naši Ćitatelia a priaznivci, prešli doposiaĝ… Ó
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Motoristickí odborníci
spoznali novú Triedu E
Modernizácia Triedy E prináša hneă niekoīko noviniek, ktoré
si novinári mohli na vlastnej koži vyskúšaŎ na okruhu Záhorím.
Cieīová destinácia bola jasná, hotel v centre Myjavy.

,
60

ąervený All-Terrain pod
kapotou skrýval
trojlitrový radový
šesķvalec so zamatovo jemným
chodom, ktorý
dokáže stále vystreliķ na stovku
za 5,4 sekundy.

K

olóna testovacích vozidiel pozostávala
zo štyroch prevedení Mercedes-Benz
Triedy E, ako aj extrémnejšieho crossoveru Mercedes-AMG GLA 35
4MATIC. Posádka, ktorá dostala práve GLA 35 4MATIC na prvú etapu, vyhrala skúšku na Pezinskej Babe. Charakteristika auta
je športová, Ćo predvádza najmä v režime Sport+,
keĈ prevodovka radí extrémne rýchlo, a zároveĥ sa podvozok prepne do pevnejšieho naladenia. V prípade dobrých ciest je GLA 35 4MATIC
nekompromisne rýchle a ponúka zábavu, ktorá je
naozaj bezpeĆná a auto dokáže skrotiķ hocikto, keĈže je postavené na platforme s primárnym pohonom prednej nápravy. Výkonná verzia má však
pohon všetkých kolies 4MATIC, ktorý drží neutralitu pri prejazde zákrut omnoho dlhšie. Treba

však skonštatovaķ, že nech je GLA 35 akokoĝvek
dobré, hlavnou hviezdou jázd sa stala
Trieda E. ąervený All-Terrain pod kapotou skrýval trojlitrový radový šesķvalec so zamatovo jemným chodom, ktorý dokáže stále vystreliķ na stovku za 5,4 sekundy. Pomáha mu aj EQ Boost a jeho
integrovaný štartovací generátor. Oproti tomuto
motoru je radový šesķvalec v modrom kupé
E 400 d spaĝujúci naftu hospodárnejšou alternatívou. Disponuje výkonom 243 kW (330 k)
a mohutným krútiacim momentom 700 Nm dostupným od 1200 do 3200 otáĆok. Sivé, takmer
rovnaké sedany nemôžu byķ odlišnejšie pohonným systémom. Kým plug-in hybrid E 300 e už
Trieda E používala pred modernizáciou, dvojlitrový naftový štvorvalec v E 300 d je úplne nový. Prichádza totiž s výkonom až 195 kW (265 k) a po-
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máha mu integrovaný štartovací generátor, po
prvý raz v štvorvalci, s výkonom 15 kW (20 k).
O rýchlu reakciu sa okrem elektromotora starajú aj dve vodou chladené turbodúchadlá s variabilnou geometriou lopatiek.
V modernizovaných modeloch Triedy E si všetci vyskúšali dva druhy volantov. Elegantný má
tradiĆný tvar s novým usporiadaním ovládacích
prvkov s dotykovým ovládaním a rozšírenými
ovládacími plochami. Športová verzia s piatimi ramenami bude zaujímavou alternatívou s neopozeraným vzhĝadom. Bez ohĝadu na verziu volantu
je nové monitorovanie zloženia rúk z volantu. Do
histórie odchádza sledovanie mikropohybov, prichádzajú nové kapacitné snímaĆe.
Testovacie jazdy dokázali preveriķ aj fungovanie asistenĆných systémov. V niektorých úsekoch diaĝnice a pri parkovaní sa dá otestovaķ aktívne ambientné osvetlenie. To upozorĥuje na auto
v mītvom uhle, ale tiež na prichádzajúce auto pri
vystupovaní pasažierov a to aj vzadu. Asistent
udržiavania odstupu DISTRONIC zase dokáže prispôsobiķ rýchlosķ nielen podĝa aktuálnych preĆítaných limitov, ale aj podĝa zvolenej trasy.
V nových verziách Triedy E je implementovaný
aj nový infotainment MBUX (používateĝský zážitok Mercedes-Benz). Hlasové ovládanie aktivované zvolaním „Hey, Mercedes“ je v základnej výbave a dokáže rozoznaķ, Ćo vodiĆ alebo spolujazdec
povedia. Tiež disponuje využitím rozšírenej reali-

ty na navigaĆné návestia priamo v obraze z prednej kamery. V základnej výbave Triedy E sú dva
displeje s uhloprieĆkami 10,25 palca. Mimoriadnou výbavou sú dva displeje s uhloprieĆkou až
12,3 palca pri každom.
Inovácií v Triede E je naozaj mnoho. Avšak jazdný komfort zostáva na vysokej úrovni a cestovanie na dlhé trasy bude potešením. Krátke trasy
zase dokážu obstaraķ plug-in hybridy s možnosķou prejsķ viac ako 50 kilometrov Ćisto elektricky.
Novinkou je možnosķ náhonu na všetky štyri kolesá pre plug-in hybridné verzie, ktorých je dovedna
sedem a sú kombináciou sedanu a kombi, dieselového alebo benzínového motora, zadného náhonu
alebo 4MATIC. Ó
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Hviezdne stretnutie v Rusovciach
Poāas dvoch dní, od 19. do 20. júna, sa v Ponteo Aktivity Park v Rusovciach uskutoānili tradiāné Raĵajky s hviezdou, tentoraz premiérovo usporiadané spoloānosŎou MB Panónska.
PoĆas oboch dní Ćakali - na približne sedemsto
prítomných úĆastníkov - hviezdne novinky, v podobe modelov Mercedes-Benz GLA, GLB, GLE
kupé, ako aj vozidlá EQC a hybridné vozidlá dobíjateĝné zo siete, ktoré si mohli otestovaķ aj poĆas
predvádzacích jázd. Tie spestrila aj paleta Ĉalších
vozidiel znaĆky Mercedes-Benz a smart, Ći atraktívna prezentácia špeciálnych úprav vozidiel spoloĆnosķou BRABUS, alebo vystavený obytný model vozidla Mercedes-Benz Marco Polo. Na otázky
klientov, týkajúce sa špecifík jednotlivých modelov kompetentne odpovedal prítomný produkto-

vý špecialista. Pre dámy bol pripravený aj kútik
She´s Mercedes, v ktorom sa mohli poradiķ s odborníkmi na zdravie, krásu a kondíciu. Zároveĥ
im boli k dispozícii aj zástupcovia partnerov podujatia zo spoloĆností Across Private Investments,
Hey.Mate, Lucka, Mercedes-Benz Financial
Services, Nespresso Ći Werbea. A, samozrejme,
svoj priestor mali vyhradený aj najmenší úĆastníci eventu, budúci klienti striebornej hviezdy, pre
ktorých boli pripravené rôzne pohybové aktivity,
Ći kreatívne maĝovanie vozidla. Ó
"51ѹÁû/(Á,3ûѺ ,1,ѹ+Ť+0(

Týždeĵ otvorených dverí v Trenāíne
Nielen predvádzacie jazdy, ale aj tri veāery pre vybraných klientov striebornej hviezdy – to bolo nezabudnuteīné podujatie, ktoré sa v polovici júna uskutoānilo v Trenāíne - pod hradom Matúša Āáka.
Klienti a priaznivci znaĆky Mercedes-Benz od 15. do 19. júna mohli
- v rámci podujatia „Týždeĥ otvorených dverí“ spoznaķ predovšetkým
atraktívne hviezdne novinky, akými boli v showroome staticky vystavené modely GLA 200 d, GLB 200 d, GLE 400 d kupé. V rámci predvádzacích jázd sa priamo, v reálnej prevádzke zoznámili aj s Ĉalšími modelmi, ako napr. GLA 200 d 4MATIC, GLB 180 d, GLE 350 d 4MATIC kupé.
V rámci celotýždĥového podujatia sa zrealizovali pre vybraných klientov trenĆianskej striebornej hviezdy (a to tak osobných, úžitkových, ako
aj nákladných vozidiel) aj tri špeciálne veĆerné stretnutia, na ktorých
ich privítali majiteĝ spoloĆnosti MB TrenĆín Peter Wagner a riaditeĝ prevádzky Andrej Heleš, ktorí im osobitne poĈakovali za vernosķ znaĆke
- zvlášķ v tomto neĝahkom období. O príjemnú náladu poĆas eventu sa
62

postaral moderátor Peter Sklár, ktorý o. i. spolu
s produktovým expertom Ivanom Bartekom odprezentoval pozvaným úĆastníkom aj najnovšie
vystavené modely vozidiel. Atmosféru vhodne
dopęĥala aj príjemná klavírna hudba. A nielen
to. PoĆas celého týždĥa spestrila medzi klientmi
znaĆky Mercedes-Benz obĝúbené podujatie aj výstava obrazov Amazing Planet od významného
slovenského fotografa, cestovateĝa a prieskumníka Filipa Kuliševa, ako aj premietanie jeho krátkych cestovateĝských filmov. Ó
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Banskobystrické a košické Raĵajky s hviezdou
Príležitosti na príjemné stretnutie v kruhu priateīov znaāky Mercedes-Benz bolo v poslednom období
o nieāo menej, ako by sme si všetci želali.
TradiĆné podujatie s výstižným názvom Raĥajky s hviezdou sú pre priaznivcov znaĆky neodmysliteĝnou súĆasķou každého roka. Tento rok si
v Motor-Car Banská Bystrica a Motor-Car Košice
pripravili okrem širokej škály modelov aj atraktívny program. Okolie Banskej Bystrice a Košíc ponúka množstvo zaujímavých trás, ktoré si hostia
mohli vychutnávaķ spoza volantu tých najaktuálnejších modelov, ktoré znaĆka Mercedes-Benz ponúka. Emócie z inteligentnej elektrickej mobility boli k dispozícii v moduloch s vozidlami EQC
a hybridnými modelmi z produktovej a technologickej znaĆky EQ. Veĝký záujem o alternatívne po-

hony a celý EQ ekosystém potvrdzuje, že toto je cesta, ktorou sa mobilita
bude uberaķ. Ticho elektrických motorov prehlušil zvuk výkonného
Mercedes-AMG GLE 53, ktoré sa nedalo nevšimnúķ a nepoĆuķ. Modely
AMG sú tradiĆne veĝkým lákadlom a vedia si získaķ nejedného priaznivca.
„Sme radi, že môžeme naĈalej ostaķ v osobnom kontakte s našimi
zákazníkmi, tak ako to máme vo zvyku. Na chvíĝu sme sa im v mesiacoch marec a apríl vzdialili, o to viac nás teší, že máme opäķ možnosķ sa stretnúķ, aj keĈ sme sa urĆitým opatreniam nevyhli. Všetko
sme pripravili tak, aby sa ĝudia stretli v príjemnom prostredí, s krásnymi autami, dobrým jedlom a zaujímavými ĝuĈmi,“ takto zhodnotila Raĥajky s hviezdou JUDr. Katarína Filipová, konateĝka Motor-Car
Banská Bystrica. Ó
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Už druhý rok po
sebe bola partnerom tohto podujatia aj spoloĆnosķ
Motor-Car Prešov,
ktorá mala pod
„palcom“ zabezpeĆenie dopravy
a logistiky ako
partner podujatia.

Hviezdy na hrade Šariš
Myšlienka vytvoriŎ nevšednú spoloāenskú a zároveĵ aj kultúrnu udalosŎ, ktorej dnešný názov je Filmová noc na hrade, síce vznikla ešte v roku 2011, dodnes však nestratila niā zo svojej atraktívnosti.
V polovici júla vládla - napriek vrtošivému poĆasiu - poĆas festivalu, ktorý je jedineĆným svojho druhu v strednej Európe, neopakovateĝná
atmosféra. Tú umocĥovalo premietanie na veĝkoformátové plátno v priestoroch stredovekého
hradného nádvoria pod otvoreným nebom. Už
druhý rok po sebe bola partnerom tohto podujatia aj spoloĆnosķ Motor-Car Prešov, ktorá mala
pod „palcom“ zabezpeĆenie dopravy a logistiky
ako partner podujatia. ÚĆastníci sa tak na hrad

prepravovali modelom Mercedes--Benz V 250 d,
priĆom organizátori mali na zabezpeĆenie priebehu unikátneho festivalu zapožiĆaný aj úžitkový Mercedes-Benz Sprinter 316. A nielen to.
Nenašiel sa ani jeden z prítomných úĆastníkov
podujatia, ktorý by sa aspoĥ na chvíĝu nezastavil pri staticky vystavených hviezdnych krásavcoch, v podobe modelov Mercedes-Benz GLE
300 d a GLC 220 d kupé... Ó
"51#,1,ѹ ,7"#+ľ(Ѹ,1,/Ҍ//"Ɔ,3
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Óda na hus
a jej peĆienku
Takmer vždy na jeseĵ mám v urāitých okamihoch pocit,
že namiesto kyslíka dýcham vôĵu peāenej husaciny,
lokší a husacej peāienky...
64
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iekedy je tento môj zmyslový
vnem natoĝko silný, že aj pri pohĝade na oblohu sa mi oblaky nad
hlavou podobajú na kīdeĝ letiacich
husí. Ako predpokladáte správne
– neletia do teplých krajín, na juh, Ći nebodaj
až do Afriky, ale do pecí kuchárok a kuchárov,
ktorí z nich pripravia majstrovskú delikatesu…

03þ1ğ%,/1&+ѻ

Tradícia peĆených husí, husacích peĆienok
a lokší je stará niekoĝko storoĆí a typická najmä pre oblasķ bývalého Uhorska. Dodnes sa
jej darí nielen na Slovensku, ale aj v okolitých
krajinách ležiacich na Panónskej panve, akými sú MaĈarsko, Rakúsko – a najmä jeho Ćasķ

Burgenland, ąechy - najmä na južnej Morave, v Rumunsku, Srbsku, Ći na Ukrajine. A nielen to. Rozvoniavajúca husacina je úzko spojená s koncom jesenných prác na poliach. Práve
to bol Ćas, keĈ sa konali husacie hody a stoly sa okrem misiek, plných peĆenej husaciny prehýbali pod tiažou zlatistého moku. Tradícii sa darilo najmä v oblastiach, bohatých na
výskyt mokradí, pastvín plných šķavnatej trávy, Ći lánov kukurice, teda všetkého, Ćo je potrebné na to, aby bola hus pred jeseĥou pripravená naplniķ svoje poslanie - v ideálnej „forme
a kondícii“. Na Slovensku sa tradícia peĆenia
husí „zušĝachķuje“ najmä v okolí Malých Karpát, priĆom neoficiálnym sídlom „Kráĝovstva
husaciny“ je obec Slovenský Grob. Tu, na jej
poĆesķ bola odhalená aj obrovská, takmer trojmetrová socha husi, vážiaca takmer 150 kg.
Ale vráķme sa k tradíciám…
Napriek tomu, že dnes sa husi peĆú aj celoroĆne, Ći vo väĆšej miere od konca leta, tradiĆným dátumom husacích hodov bola polovica
novembra – na Martina (11. 11.). Dokonca aj
ĝudová pranostika hovorí, že „Na svätého Martina, plaĆe husia rodina.“ A preĆo práve vtedy? Podĝa legiend je to spôsobené buĈ tým, že
husi gáganím tak vytrvalo vyrušovali sv. Martina Tourského poĆas jeho kázne, až skonĆili na pekáĆi; podĝa inej verzie zase sv. Martin
sa pred voĝbou do biskupského úradu ukrýval
zo skromnosti medzi husami, avšak ony ho gáganím prezradili. Celkom zaujímavá je aj tretia
legenda, podĝa ktorej priznaním sa ku kresķanstvu na verejnosti si Martin tak pohneval svojho pohanského otca, že naĥho poslal vojakov.
Martin sa pred nimi nakoniec skryl do husa65
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cieho chlieva, avšak gágajúce husi ho prezradili a vojaci najskôr chytili Martina a neskôr aj
husi, ktoré skonĆili na pekáĆi v peci. Nech je,
ako je rozvoniavajúca husacina – to je okrem
farebných listov stromov, vína a burĆiaku asi
tretím najznámejším znakom jesene…

Î03&1!+"Ɔ+"'1/!ľ &"

Ako nám prezrádza jedna zo „zasvätených“
do peĆenia tých najfajnovejších husí, pani Jana
Hámorová zo Slovenského Grobu, ,Pokiaĝ viem,
tak moja babiĆka - Betka Zápražná - zaĆala piecķ husi hneĈ krátko po vojne. Môj dedko Dominik, vĈaka svojej úĆasti v povstaní, dostal
po vojne licenciu na prevádzkovanie hostinca. VĈaka tomu dedko aj s babkou v hostinci krátko podávali okrem iného aj peĆené husi
s lokšami, pretože už v roku 1948, vĈaka komunistom o licenciu prišli,“ opisuje zaĆiatky
peĆenia husí v ich rodine pani Jana a pokraĆuje: „V tých Ćasoch chovali bohatí ĝudia kone
a kravy a tí chudobní husi. Okolo Slovenského Grobu boli na chov husí ideálne podmienky – bola tu vysoká spodná voda, bažiny. Pamätám sa, ako sme vždy na jar a na jeseĥ mali
v pivnici plno vody, a na to, ako som ako malé
dieķa – tu okolo dediny, v mokradiach a mo66

Ćariskách, na ktorých sa dnes stavajú rodinné domy – pásla aj 100 husi.“ V okolí dediny
boli kedysi lúky, na ktorých sa pestovala aj kukurica. Tá je hlavnou zložkou pri kīmení husí.
Ako pokraĆuje pani Jana: „poĆas vinobrania sa
husi piekli u pekára – v piatok veĆer. Po upeĆených husiach ostala masķ a drobky doma.
V sobotu – hneĈ zrána - šli ,Grobanky“ predávaķ husi a peĆienku na trh do Senca, Pezinka,
Ći Bratislavy, ale niekedy sa dostali aj do Pešti, Ći Viedne. Perie sa pre zmenu používalo na
výbavu pre nevesty. Z osekaných krídel, žalúdka a srdca sa robila polievka, výborný husací vývar. ąoraz viac chceli ĝudia husi Ćerstvé
a tak tí, ktorí už v tom Ćase mali auto, chodili
si po ne priamo do Slovenského Grobu. A rovno so sebou zobrali aj svoju rodinu. Aj z tohto
dôvodu sa husi zaĆali piecķ namiesto v piatok
aj v sobotu – hneĈ po prvom chlebe, aby boli
už na obed hotové. U nás - v babkinom dome
– v jeho prednej Ćasti bola kuchyĥa – v nej sa
robili lokše, v strede domu bola spálĥa. V nej
– keĈ bolo potrebné - sa k posteli prisunula lavica a stôl, sadlo sa na posteĝ a jedlo sa. To
boli prvé husacie hody v Slovenskom Grobe.
A k husacine sa podávalo domáce víno, lokše
a kyslé uhorky.“

2)&+û/0("2*"+&"

V súĆasnosti, keĈ na husacích pastvinách
vznikli rezervácie developerov a satelitných
sídlisk, už v okolí Slovenského, Ći Chorvátskeho Grobu husi nechovajú. „Na prelome 80. –
90. rokov minulého storoĆia ich zaĆali kupovaķ.
Najskôr sa kupovali malé húsatá, avšak neskôr – už aj celé vykīmené husi, ktoré sa chodievali kupovaķ ,na MaĈare,“ vysvetĝuje pani
Jana a pokraĆuje: „Dnes nakupujú hotové vykīmené husi aj s peĆienkou od chovateĝov z Ma-
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„
Ĉarska, lebo na Slovensku nik nevie dochovaķ
také husi, aby mali peĆienku, akú potrebujeme. Asi to spoĆíva v technike ich kīmenia. Viete, keĈ nie je hus poriadne vykīmená kukuricou, má peĆienku ako kura – Ćervenú. Avšak
hus, ktorá je vykīmená poriadne, má peĆienku poriadne veĝkú a maslovú. A to je dôležité.“
Hus by sa mala pred peĆením na niekoĝko hodín tak zvnútra ako aj zvonka nasoliķ, vĈaka
Ćomu bude šķavnatá. A tiež - poĆas peĆenia do
nej treba obĆas pichnúķ, aby sa uvoĝnila masķ.
K husacine patria neodmysliteĝne aj lokše.
Husacinári idú s dobou, a tak dnes k už klasickým, pôvodným lokšiam zo zemiakov a kúska
múky, ponúkajú pre celiatikov aj bezlepkové. A v Ćom spoĆíva tajomstvo pravej tradiĆnej
husaciny? Pani Hámorová má na to jednoznaĆnú odpoveĈ: husacina musí byķ chrumkavá,
Ćerstvo upeĆená v tej najvyššej kvalite – aj preto by mala byķ akurát vybratá – po troch hodinách peĆenia - z pece. „Na rozdiel od nás,
husacinárov, vám väĆšinou v bežnej reštaurácii podajú hus upeĆenú dopredu a následne,
po objednávke už len dodatoĆne – aj niekoĝký raz prihrievanú. To už, samozrejme nie je
ono. ćalším rozdielom je aj to, že my sa pridržiavame tradiĆnej – najstaršej receptúry, aká

Na Slovensku sa tradícia peĆenia husí
„zušĝachķuje“ najmä v okolí Malých
Karpát, priĆom neoficiálnym sídlom
„Kráĝovstva husaciny“ je obec
Slovenský Grob.

existuje v Slovenskom Grobe. Nepridávame do
husi žiadne jablká, mlieka, hrušky. Jednoducho – nepodliehame móde, ale pri peĆení ostávame verní tradícii. K husi a peĆienke podávame len kyslé uhorky, ale niekedy na želanie aj
papriku, kapustu a pod. A, samozrejme, domácu štrúdĝu a malokarpatské vína. Jednoducho,
pre nás je peĆenie husí – forma kulinárskeho
umenia…“

&ğ1+"3"$"1/&û+0("

Pred odchodom prezrádza pani Jana nám dovtedy neznámy fakt: „Málokto si uvedomuje, že dobre upeĆená hus je dokonca aj zdravšia než napr. losos, ktorého energetický výdaj
je - v porovnaní s husou pri rovnakom množstve - až trojnásobne väĆší! Môj manžel je presvedĆený o tom, že peĆená hus je nielen diétnym jedlom, ale že jej peĆienka je vlastne Ćisto
vegetariánske jedlo, pretože ide o pretransformovanú kukuricu.“ Zrejme má pravdu. Inak by
totiž nemali všetci v ich rodine nielen bezproblémový cholesterol, ale ako sme sa presvedĆili
na vlastné oĆi - nemala by neskutoĆnú, rokmi
husacinou a husacou peĆienkou udržiavanú,
šarmantnú postavu… Ó
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Hotel California, 2006

DIŠPUTY
O KRÁSE
A UMENÍ II.
Svoje nezameniteĝné a výnimoĆné diela vystavoval
tak na Slovensku, ako aj po celom svete. Prinášame
dokonĆenie rozhovoru s jedným z najosobitejších
slovenských výtvarníkov svojej generácie - akademickým
sochárom Jurajom ąutekom...

A

(ğ!/"3,'"+'3%,!+"'Ɔ&"-/&
13,/"0, %6Ѿ7û +6""+Ѹ)"Ҍ
,)"+,6Ę'+Ư+û-)3,3Ư!2Ѿ
- Na to je ķažká odpoveĈ...
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- Teraz ste to pomenovali úplne presne. Ebenové drevo - to je elegancia. V rámci automobilov
by som ho prirovnal k Maybachu. Socha z ebenu má eleganciu a výraz nieĆoho výnimoĆného. Oproti tomu náplavový dub by som prirovnal
k starému ošúchanému skriĥovému Mercedesu
MB100, ktorý má svoju zaujímavú dušu, šarm
a Ćaro, ktorý odviezol možno už množstvo sôch
a obrazov. Má už svoje nažité a nedovolí so sebou
urobiķ Ćokoĝvek ako napr. eben, lebo by praskal.
Aj preto bude pri umeleckej tvorbe viesķ sochára
on, a nie sochár jeho. Inak by sa zniĆil...

6013,3)&01"+),3"+0(2'37%/+&Ҍ
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- V prvom rade v mojom chápaní dosiahnuķ
úspech v oblasti umenia ešte automaticky neznamená, že sa budeme baviķ o komerĆnom, Ći
finanĆnom úspechu. Žijeme zvláštne a niekedy až dekadentné Ćasy, keĈ pomocou profesionálneho marketingu a médií umelec nemusí ani
NIą vytvoriķ, aby ĝudia, zbehlí v predaji, dokázali to NIą predaķ a umelec za to nevytvorené
NIą dokázal zarobiķ veĝké peniaze, hoci to NIą
nikto nikdy neuvidí... Ja vnímam úspech ako situáciu, keĈ získa od ĝudí na svoje diela spätnú
reakciu. KeĈ mnohí milovníci krásna a umenia
za mojou tvorbou opakovane cestujú - hoci aj zo
zahraniĆia, lebo ich spája spoloĆné puto, vnímanie a preciķovanie nieĆoho esteticky a umelecky
krásneho, Ćo sa im prihovára svojím jazykom.
Jednoducho, keĈ môžem stretnúķ ĝudí, s ktorými som vo vnímaní krásy a umenia na rovnakej
vlnovej dęžke.
3,'%,Ę0201"*&23&"!)&ѸƷ"!/"3&+Ѹ(1,/û
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Rozdvojená osobnosŎ, 1998

ĝúbi, neznesiteĝní, egoistickí. Len ķažko by ste
v nich našli akékoĝ
akékoĝvek ušĝachtilé city, Ći vznešené ideály. Ale po
pokiaĝ majú vzniknúķ výnizrejme to tak musí byķ.
moĆné umelecké diela,
d
Povedané inak: na základoch neušĝachtilosti
umenie. PozvyĆajne vzniká najušĝachtilejšie
na
kiaĝ by bol umelec sám o sebe ušĝachtilý, nemal
by motiváciu vytváraķ
vytvá ušĝachtilé umenie. Vytváral by len akési uhladené a ušĝachtilé gýĆe,
na spôsob anjelských
anjelský trúb, jednorožcov, srdieĆok, bielych sloníkov
sloník a kvetiniek.

Možno v zrelom
veku už umelec
nie je taký
úprimný, možno
je viac predvídateĝnejší než
kedysi, no je to
vždy individuálna záležitosķ.

*20ľ!&0-,+,3ƌ+&"Ęľ*-,!,+Ư*Ѹ6*,Ҍ
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- Pl
Platí
A nielen
tí to
t všeobecne.
š b
i l o umelcoch,
l h ale
l
napr. aj o ženách. Vždy ma fascinovala francúzska hereĆka a režisérka Mireille Darc. Žena,
ktorá nemala žiadny z atribútov gréckej kalokagatie, teda akéhosi ideálu harmonického súladu, súmernosti krásy a vyváženosti fyzickej
a duševnej stránky Ćloveka. V tom však spoĆívala jej jedineĆnosķ a krása. A nielen to. Mnohí z najväĆších a najrešpektovanejších umelcov
boli „mimo reality“, Ćastokrát arogantní, samo-

")&7,3)&01"0, %6Ѹ0Ɣ0,Ɔ&Ѹ+û61(6Ѹ3"Ҍ
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- Asi moja tvorba pre Národnú banku Slovenbudovy. Ide tu o umeska – v rámci jej starej
st
lecké dielo prepojené
prepoje s architektúrou. Budopoznáte to podĝa dvoch drevených
vu Mýtnika - pozná
avšak gro mojej práce
Karyatíd pri jej vchode,
vch
Pri jej rekonštrukcii
sa nachádza v jej interiéri.
in
umelcov s architektami nastal
vĈaka spolupráci u
výnimoĆný tvorivý proces, ktorého výsledkom
dielo. A tak - hoci sa venujem
bolo unikátne dielo
komornej tvorbe, umeleckým vrchoprevažne komorne
dielo, zaĆlenené buĈ do archilom je pre mĥa die
verejného priestranstva.
tektúry, alebo vere
2'"1"+0, %"Ҏ3&"1"3,-/"!ѸĘ,
"Ě-/ 2'"1"+
7+"'37+&(+"(,2!"367"/ƌѸ)",1,
7+"'37+&(+"(
+" %û31"+
%û31"+-,012-+Ư13,/&3Ư-/,
"0Ѿ
-,0
- ZvyĆajne nájdem
nájde nejaký kus dreva, Ćo
u mĥa leží v ateliéri
ateliér aj niekoĝko rokov. NieĆím
ma zrazu osloví, vi
vidím v tom dreve Ćosi, Ćo som
dovtedy nevidel a zzrazu viem, ako to bude vyzeraķ. Prípadne nájdem
nejakú súĆiastku, ktorá
náj
mi k nemu pasuje, resp. sa inšpirujem hudbou
a filmom.
To
fil
T je
j prvopoĆiatok. Následne vytváram skicu, postupne si to skladám a drevo zaĆínam pomaly spoznávaķ a tvarovaķ. Dávaķ mu
jeho Ĉalší význam. Priznám sa, že keĈ ma to
baví a pohltí, pracujem na tom v jednom kuse pokiaĝ sa len dá. Neraz sa mi však stalo, že poĆas tvorivého procesu napriek tomu, že mám
koncept diela vopred pripravený a vymyslený, zaĆne akási neviditeĝná vyššia moc „ķahaķ“
moje ruky kamsi úplne inde, než som pláno-
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val. A to do tej miery, že z toho vznikne úplne
nieĆo iné, než pôvodne malo. VäĆšinou lepšie,
než som si naplánoval na zaĆiatku. Aj preto sa
vždy, keĈ k tomu dôjde, nechávam viesķ tou
imaginárnou Ariadninou niķou...

mnohé som zaĆal úplne nanovo, ako keby som
bol nepopísanou knihou. Nenaháĥam sa už toĝko, ale naopak, snažím sa veci prežívaķ a vnímaķ intenzívnejšie než predtým... Jednoducho - uvedomil som si, že som šķastný Ćlovek,
a preto sa naplno teším zo života..Ó

2'ľ**Ѹ(,1,'"0&+3"+ &,2 %2ƌ,2
13,/&ƌ3-/ľ-!"2*") 37/"),*3"(2ѷ"'Ҍ
!"2Ʒ)"+,(Ɣ0&7,1/3Ę+,0ƌѾ
- Ako mladý som mal možno viac nápadov,
no nestihol som ich zrealizovaķ. Nemal som potrebné technické zázemie, akýsi technický grif
a aj Ćas. Rozptyĝovalo ma viacero vnemov. Ako
starší mám viac Ćasu na premyslenie a spracovanie nápadu, už sa tak neženiem, lebo to už
ani nejde. Možno v zrelom veku už umelec nie
je taký úprimný, možno je viac predvídateĝnejší než kedysi, no je to vždy individuálna záležitosķ. NiĆ nemožno generalizovaķ.

%,3û/)0ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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- Teraz ste ma zaskoĆili, lebo som nad tým
nikdy neuvažoval. Skôr než verbálne, komunikujem s nimi vizuálne a pomocou dotykov. PoĆas tvorby napr. odstúpim od hoblice Ći sokla,
zapálim si cigaretu a pozerám sa na rozrobené
dielo, a tak s ĥou komunikujem. Prípadne sa
jej dotýkam, aby som cítil, ako na mĥa a moje
tvarovanie reaguje.
&"(1,/ľ)"(û/&*'Ɣ-,Ę0,-"/û &ľ-201"Ҍ
+Ɣ%2!2ѷ&"*ѸƷ"'36ѷѷѷ
- Milujem hudbu, na nej som vyrastal a aj si
ju v sebe stále nosím. Jej záber je pritom široký: od Pink Floyd, cez Uriah Heep, Jethro Tull.
Od jazz rocku, cez rokenrol, až po klasiku –
tú však najmenej, lebo so zapnutým pilníkom
a motorovou pílou si klasikov až tak nevychutnám. V ateliéri poĆúvam hudbu, ktorú si môžem pustiķ do slúchadiel „na plné gule,“ doma
pri kreslení zase púšķam platne - a aj pomocou
tónov hudby sa inšpirujem.

Medúza, 1998

&"'"1,1(!û3+,Ѹ(,01"-/"Ʒ&)&03,'"
!/2%ğ+/,!"+&"Ҏ&+#/(1ѷ*"+&),1,+
3Ɔ"'13,/"+&"Ę,Ѿ,%Ő!+Ŝ2Ѹ&+Ɔ-&/ûҌ
&2Ѿ
- Zmenilo - a myslím, že k lepšiemu. Na mnohé veci sa pozerám trochu inak – s rešpektom,

HVIEZDY CIEST

Cutek2.indd 71

71

14. 9. 2020 20:10:06

ĪUDIA A ŠTÝL

Dajte vášmu
behaniu
systém
... a uvidíte, aké zázraky vaše telo
dokáže. Systematický tréning
postupne buduje kondíciu,
precviāuje všetky energetické
systémy a zameriava jednotlivé
tréningy na dosiahnutie vášho cieīa.

P

okiaĝ sa chcete zlepšiķ v behu, riešenie je jednoduché – behaķ. Ak však
uvažujete o tom, že by ste sa chceli zúĆastniķ na nejakom bežeckom
podujatí, alebo máte svoju vysnívanú vzdialenosķ, ktorú by ste chceli dosiahnuķ,
mali by ste daķ vašej fyzickej aktivite urĆitú
formu a postupnosķ. Je potrebné trénovaķ pravidelne a systematicky. Systematický tréning
obsahuje rôzne typy bežeckých tréningov –
aeróbne tempové tréningy, intervalové úseky,
fartleky, dlhé behy a regeneraĆné voĝné behy/
výklusy, ktoré sú namiešané v správnych dávkach a v správnom poradí – podĝa vášho bežeckého cieĝa.

/ğ+&+$+-/3Ư %тс(*

Beh na 10 kilometrov je, hneĈ po polmaratóne, druhou najobĝúbenejšou disciplínou. PokroĆilý bežec sa na „desiatku“ bude systematicky pripravovaķ aspoĥ 4 týždne. ZaĆiatoĆník
potrebuje konzistentne trénovaķ 3 mesiace.
Kvôli pravidelnosti je nutné vybehnúķ aspoĥ
4x do týždĥa, inak zaĆínate každým behom
odznovu. Príprava spoĆíva najmä v budovaní
vytrvalostného základu: tréningový plán obsahuje súvislé voĝné behy rôznej dęžky a tzv. „rovinky“. Voĝný beh je ten, keĈ dokážete viesķ
konverzáciu. „Rovinky“ znamenajú, že váš voĝný beh zakonĆíte 6 až 10 šprintami o trvaní
72

15 až 30 sekúnd. Po vytvorení základnej kondície sa do druhej fázy prípravy zaradia špeciálne tréningy, slúžiace na zlepšenie aeróbnej
kapacity. Do tréningového týždĥa sa zaradia aspoĥ raz, ideálne 2x, vo forme intervalov
a tempových behov. Intervaly sú opakovania
kratších vzdialeností behané výrazne rýchlejšie ako zvyĆajné voĝné behy. Napr. 6x500
m rýchlo s 2-minútovým medziklusom/medzikráĆaním. Tempové behy sú dlhšie vzdialenosti ako pri intervalových tréningoch, ale behajú sa pomalšie. Napríklad 4 km v 70 % úsilí.

,)*/1Ť+0(61/ğ+&+$

Pred zaĆiatkom prípravy na polmaratón je dôležité stanoviķ si cieĝ. ąi chcete preteky iba absolvovaķ, alebo máte v hlave konkrétny výsledný Ćas? PokroĆilý bežec sa na polmaratón musí
pripravovaķ 3 až 4 mesiace. ZaĆiatoĆníkovi sa
odporúĆa konzistentne systematicky trénovaķ 6 mesiacov. Podobne, ako je to pri maratónskom tréningu, tak aj v príprave na polmaratón
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„

PoĆas 4 až 6 tréningov týždenne
sa treba postupne dostaķ
na minimálne 50 km za týždeĥ.

livosķ. Tréningový týždeĥ obsahuje v rozmedzí
od 4 do 6 tréningov a objem kilometrov sa týždenne zvyšuje o maximálne 10 %. Postupným
tréningom je potrebné sa dostaķ na minimálne 70 km týždenne. Celé telo a jednotlivé orgánové systémy si musia zvyknúķ na pravidelnú fyzickú aktivitu. Srdce a pĝúca sa adaptujú
rýchlejšie – máte pocit, že tréningy „udýchate“ ĝahšie. Kosti a podporné tkanivá sa musia doslova prebudovaķ na silnejšie, a to chvíĝu
trvá. Systematický tréning je preto nevyhnutný a ideálne je, ak ho absolvujete pod vedením
trénera.

"Ʒ" (Ư1/ğ+"/Ҏû+,)",+&"Ѿ

sa najprv buduje kondícia a vytrvalosķ. PoĆas
4 až 6 tréningov týždenne sa treba postupne dostaķ na minimálne 50 km za týždeĥ. V prvej
fáze sú tréningy tvorené voĝnými behmi, fartlekmi a rovinkami. Fartlek znamená, že do súvislého behu zaradíte podĝa pocitu viacero zrýchlených úsekov. Dôležitou súĆasķou tréningu sú
dlhé behy, ktoré sa týždeĥ po týždni predlžujú až
na 90 minút. Pokiaĝ chcete polmaratón iba absolvovaķ, je nutné zaradiķ do tréningového týždĥa
aspoĥ jeden špeciálny tréning – Ći už intervalový alebo tempový. PokroĆilý bežec s konkrétnym
Ćasovým cieĝom bude maķ intenzívne tréningy
v týždni dva. Takýto tréning o vyššej intenzite
rozvíja rýchlosķ a rozbíja pohybový stereotyp pomalých behov.

/1Ť+0(61/ğ+&+$

PokroĆilý bežec na maratón ideálne trénuje
aspoĥ 7 mesiacov, úplný zaĆiatoĆník minimálne 10 mesiacov. V maratónskej príprave sa buduje nielen kondícia a vytrvalosķ, ale aj trpez-

V dnešnej dobe nám hlbiny internetu ponúkajú množstvo online tréningových plánov. Beh je však ako život – málokedy ide podĝa plánu. Práca, rodina, zdravie, neĆakané
udalosti Ći povinnosti narušia aj dokonale premyslený plán. Všetci máme iba urĆitú mentálnu kapacitu a energiu na vykonávanie dôležitých rozhodnutí. KeĈ sme unavení, málokedy
máme potrebnú objektivitu a nadhĝad potrebný na systematický tréning. Tréner tento nadhĝad má a má aj potrebné vedomosti a skúsenosti. Flexibilne dokáže upraviķ tréningy tak,
aby bola zachovaná konzistentnosķ, pravidelnosķ a postupnosķ. Upraví ich tak, aby ste zostali zdraví a trénovali efektívne. Na mieste je
aj otázka, pre koho je vhodné, aby mal svojho
bežeckého trénera? V prvom rade pre zaĆiatoĆníkov, ktorí ešte nemajú skúsenosti s behom,
nevedia kde a ako zaĆaķ. Taktiež pre skúsenejších bežcov, ktorí výkonnostne stagnujú, ale
aj pre bežcov, ktorí majú problém s korektnou
technikou behu, ako aj pre bežcov, ktorí sa pripravujú na absolvovanie nároĆnejšej bežeckej
disciplíny – akou je napríklad maratón.
(pokraĆovanie nabudúce) Ó
"51ѹ27+2/ ,3ûѸ"1/2(),3&Ę,3û
,1,ѹ/ %ľ3/1&0)3/1%,+"*Ѹ /2+0

Optimálne tréningové obdobie na...
Maratón – zaĆiatoĆník optimálne 10 mesiacov, pokroĆilý bežec
ideálne 6 mesiacov.
Polmaratón – zaĆiatoĆník 6 mesiacov, pokroĆilý 4 mesiace.
Desiatku – zaĆiatoĆník 3 mesiace, pokroĆilý 4 týždne.
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Katarína Janeāková: She Is Interested in the Art, and All He Cares About is Her Butt.

Ako správne
na umenie?
Existuje vôbec použiteīný návod, podīa ktorého sa možno
(správne) rozhodovaŎ a vyberaŎ si dielo do vlastnej zbierky,
kancelárie āi príbytku?! Manuál na selekciu autorov,
āi konkrétnych diel? Všeobecná rada, ktorá urāí, ktoré dielo
áno a ktoré nie? Tip, ktorý zabezpeāí výhodnú kúpu?
74
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„

V oblasti umenia odporúĆam najmä trpezlivosķ. Žiadne
premotivované nákupy, výhodné ponuky, „overené“ zdroje
a podobne... Na kvalitný obraz si treba jednoducho poĆkaķ
a aj tu platí – menej je viac....

J

ednoznaĆnou odpoveĈou na všetky podobné otázky je, že tak ako aj v iných oblastiach je ideálne riadiķ sa názorom odborníkov. Samozrejme, oblasķ umenia neraz
zvádza k nutkaniu adorovaķ svoj vlastný
a samozvaný názor a viere, že jedinec s „vyberaným“ vkusom dokáže zdanlivo fungujúci, no nie
veĝmi viditeĝný systém oklamaķ. Ak hovoríme
o odborníkoch, myslíme tým renomovaných expertov, ktorí reprezentujú inštitúciu – ideálne tú
najvýznamnejšiu – teda v našom prípade Slovenskú národnú galériu. Sú tí ĝudia, ktorí po rokoch
štúdií, dekádach výskumu, bádania a pôsobenia
na odbornej pozícii predstavujú relevantný názor podporovaný všeobecným konsenzom o kvalite a hodnotách. V preklade – sú to experti, ktorí
chápu „kvalitu“ tak, ako je definovaná v hodnotovom systéme nášho odboru. Kánon, ktorý je písaný jednoznaĆným príbehom dejín umenia. Nie
náhodným „vnuknutím“ vášho suseda, Ći najlepšieho kamaráta…
Ako sa teda uistiķ, Ći si vyberáme vhodné dielo umelecky a investiĆne? Podĝa Ćoho sa finálne
rozhodovaķ? Ak chceme, aby nákupy umeleckých
diel potešili aj našich potomkov, potom je nevyhnutné rozlišovaķ dve základné kategórie – diela,
ktoré sa nám páĆia a diela, ktoré kupujeme s rozumom, ako investíciu. Ideálne je, ako tieto kategórie dokážeme skębiķ do jednej - validnej investície,
ktorá nám zároveĥ bude robiķ radosķ. Samozrejme, nájsķ investiĆne výhodný obraz, ktorý bude

Matej Fabian: Monument of Global Warming.

Dominik Skutetzky: Domāek z karát.

pozitívne esteticky pôsobiķ, nie je úplne jednoduché. V oblasti umenia odporúĆam najmä trpezlivosķ. Žiadne premotivované nákupy, výhodné ponuky, „overené“ zdroje a podobne… Na kvalitný
75
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Ladislav Mednyánszky: Motív z Beckova.

slovenskej moderny, predstaviteĝoch Skupiny Mikuláša Galandu (Paštéka, Kompánek, Krivošai.) Ći
kĝúĆových menách slovenského konceptuálneho
umenia (Koller, Filko, Bartoš, Želibská, Sikora) je
to stávka na istotu. To si zasa prirodzene vyžaduje vyšší vstupný vklad, ktorý je „krytý“ práve menom autora a takpovediac overenou kvalitou. Je to
najmä o osobných preferenciách, ako aj o finanĆných možnostiach, ale aj odvahe riskovaķ. Jednoducho bluechip verzus penny stock.

Mikuláš Galanda: Odpoāívajúci zbojník.

obraz si treba jednoducho poĆkaķ a aj tu platí – menej je viac…
ćalšou Ćastou dilemou je, Ći kupovaķ diela neznámych Ći zaĆínajúcich mladých umelcov alebo
overenú, ale v zásade drahú kvalitu. Maĝba mladšej generácie je, samozrejme, finanĆne dostupnejšia, otázna je skôr pozícia daného autora Ći autorky o niekoĝko rokov resp. desaķroĆí. Pri klasikoch
76

Veĝa zaĆínajúcich zberateĝov sa Ćasto zvykne pýtaķ, podĝa Ćoho sa dá relevantne ohodnotiķ kvalita
konkrétneho umeleckého diela. V prvom rade je to,
samozrejme, meno autora – tým chápeme jeho postavenie v pomyselnom rebríĆku kvality, ale aj prípadnej likvidity. Následne je dôležitých niekoĝko
údajov, ktoré dokážu modifikovaķ cenu resp. hodnotu daného diela. ZvyĆajne je olejomaĝba drahšia ako
skica tušom a aj v tejto oblasti sa neraz cena odvíja od veĝkosti predmetnej veci. Potom však nastupuje aj niekoĝko takpovediac „nemerateĝných“ ukazovateĝov – neraz môže byķ väĆší olej menej hodnotný
ako „obyĆajná“ práca na papieri. Závisí preto od obdobia, kedy dané dielo vzniklo, pri akej príležitosti,
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„
v akom kontexte, kto ho vlastnil, kde bolo v minulosti vystavované, publikované, prezentované…
Aj to je možno odpoveĈ na Ĉalšiu Ćastú otázku
- diverzifikovaķ umelcov a ich diela v rámci zbierky a investovania do umenia, alebo sa radšej sústrediķ na jedného? Ak vyberáte kvalitné, galerijné veci,
tzv. „špikové kosti“, je v zásade jedno, ako je vaša
zbierka koncipovaná. Kvalita jednotlivých diel preváži akékoĝvek pokusy o klasifikáciu. Aj preto zásadným a základným pravidlom je riadiķ sa zákonom kvality…
Na záver asi to najdôležitejšie - kto sú teda
autori, na ktorých je potrebné upriamiķ zberateĝskú pozornosķ? V prvom rade klasici – Med-

ZvyĆajne je olejomaĝba drahšia
ako skica tušom a aj v tejto oblasti sa
neraz cena odvíja od veĝkosti
predmetnej veci.

nyánszky, Skutetzky, Fulla, Galanda, Benka,
Mudroch, Matejka a i. – v zásade celá slovenská
moderna; potom predstavitelia umenia 60. rokov – tí „tradiĆnejší“ – Galandovci ako aj tí
„avantgardnejší“ – vyššie spomínané konceptuálne krídlo, ale napríklad aj sochár Jozef JankoviĆ. Divoké osemdesiate a dnes už ich „klasickí“
protagonisti – Laco Teren a Ivan Csudai. Svetová hviezda Roman Ondák. Vizuálna umelkyĥa
Denisa Lehocká, ale aj duo TkáĆová/Chisa, Erik
Šille, Matej Fabian, Andrej Dúbravský, Jaro Varga, Katarína JaneĆková, z mladších Lucia Oleĥová, Žofia Dubová… Ó
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PR ĀLÁNOK

V Kamea Diamonds prinášame hodnoty, ktoré
pretrvajú naveky. Sme rodinná klenotnícka
znaāka s 23-roānou tradíciou.
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MB COLLECTION

Ingrediencie jesene
Mestská praktická a efektívna mobilita bez emisií, a zároveĵ dostatoāne bezpeāná – to sú
atribúty, ktoré oslovujú āoraz viac īudí, vyznávajúcich aktívny, nezávislý, dynamický životný štýl. A keă k tomu pripoāítame pomaly neodmysliteīnú súāasŎ najmä mladej generácie
- inteligentné, vysokokvalitné bezdrôtové slúchadlá, môžeme skonštatovaŎ, že aj īudí, ktorí
nechcú byŎ niāím zväzovaní, pretože pre ich individualitu je typickým rysom ich osobná
sloboda. A aby výpoāet ingrediencií nami predstavenej jesennej kolekcie bol úplný, nemôžeme opomenúŎ módu – tentoraz vo forme štýlovej a na pocit príjemnej ochrany tela
pred dažăom, āi inou nepriazĵou typického premenlivého jesenného poāasia. Āo dodaŎ na
záver? Snáă len to, že ponuka tejto hviezdnej kolekcie je limitovaná, a tak by ste mali nad
jej získaním váhaŎ āo najmenej...

Ҍ
Elektrická kolobežka, navrhnutá a vyrobená
spoločnosťou MICRO pre Mercedes-Benz, je
ideálnym urbánnym prostriedkom pohodlnej
a štýlovej dopravy a parkovania. Disponuje
predným a zadným odpružením, bubnovou
brzdou na obe kolesá a otočnou rukoväťou
akcelerátora. Kolobežka disponuje troma
variantmi rýchlosti (6/20/25 km/h). Na jej
displeji si môžete zvoliť jednu zo štyroch úrovní
výkonu (250/300/400/500 W), pričom máte
optimálny prehľad o kapacite nabitia batérie.
Celková hmotnosť je 12,5 kg, dojazd až 30 km..
Cena: 1 080,00 € s DPH
(B66450199)

 
Čierna bezpečnostná prilba chrániaca hlavu pred nárazom, s logom
Mercedes-Benz, vyrobená z polykarbonátu spoločnosťou UVEX hybridnou technológiou škrupiny s vetracími otvormi a s integrovaným
LED svetlom. Disponuje systémom IAS na prispôsobenie sa rôznym
tvarom hláv, pričom zvnútra má odnímateľné a umývateľné čalúnenie. Vyhovuje štandardom NTA-8776 pre elektrokoláž S a je dostupná
v nastaviteľnej veľkosti 58 – 61 cm.
Cena: 131,00 € s DPH
(B66450197)
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Ҏ99
Bundy sú čierno-antracitovej farby s modrými doplnkami je vyrobená zo 100 % polyesteru. Majú označenie
„EQ Electric Intelligence by Mercedes-Benz“ a zaujmú
nielen svojím štýlovým a moderným výzorom, ale aj
ochrannými funkciami, pretože sú vodoodpudivé. Majú
niekoľko vreciek a zipsové zapínanie.
Cena: 250,00 € s DPH (B66958954-58)
1 Dámska bunda je k dispozícii vo veīkostiach XS – XL.

Cena: 252,00 € s DPH (B66958880-84)
2 Pánska bunda je k dispozícii vo veīkostiach S – XXL.

 ]Î 9

1
2

Štýlové čierne lakované slúchadlá Mercedes-Benz s frekvenčným rozsahom 50 Hz - 20 000 Hz, hmotnosťou 365 g
majú výdrž batérie až 18 hodín (vrátane NC a BT) s ohraničeným časom nabíjania 2 hodiny. Disponujú integrovaným
asistentom ovládania hlasu, režimom Hybrid ANC - rušiacim hluk, nabíjacím portom USB-C, stereo jackom 3,5 mm,
zabudovaným mikrofónom a Bluetoothom štandard 5.0.
Cena: 261,18 € s DPH
(A2238209903)


Ľahký polyesterový ruksak antracitovej farby s označením automobilového tímu formuly 1 Mercedes-AMG
Petronas Motorsport veľkosti 39 x 7,5 x 51 cm. Je
nielen praktický – vhodný na uloženie dokladov a najnutnejších vecí potrebných na bežné používanie, ale aj
spratný, pretože ho dokážete jednoducho zložiť aj do
prednej spolujazdcovej priehradky auta.
Cena: 30,16 € s DPH
(B67996347))

9
Čierna dámska bunda vyrobená z bavlny (53%), polyesteru
(44% ) a elastanu (3%). Bunda má predný zips, priečny šev.
Slim ﬁt. Veľkosti XS - XL.
Cena: 141,07 € s DPH
(B66958918 – 8922)
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ĪUDIA A ŠTÝL

Pozvánky
Albín Brunovský
VÝBER
Z GRAFICKÉHO
DIELA

DVA KLENOTY
SLOVENSKEJ
A ĀESKEJ REALISTICKEJ DRÁMY

Poklad Inkov
JEDINEĀNÁ
VÝSTAVA ZLATÉHO POKLADU

DANUBIANA MEULENSTEEN
ART MUSEUM, ĀUNOVO

ĀINOHRA SND, BRATISLAVA

RYTIERSKA SIEĴ
BRATISLAVSKÉHO HRADU

Výstava od 4. septembra do 25. októbra
prinesie v atraktívnych priestoroch galérie na Dunaji časť graﬁckej tvorby Albína Brunovského, slovenského maliara,
špičkového graﬁka, ilustrátora, pedagóga, autora výtvarných návrhov na bankovky a poštové známky a predstaviteľa imaginatívneho realizmu. Venoval
sa úžitkovej graﬁke, ex librisu, plagátu,
scénograﬁi a už spomínaným návrhom
bankoviek. V roku 1977 zvíťazil v súťaži o novú československú sústavu bankoviek. Za tieto návrhy získal vo Francúzsku v roku 1989 ocenenie Najkrajšia
bankovka sveta. Brunovský je jeden
z najvýznamnejších maliarov povojnového výtvarného umenia. Jeho diela majú surrealistické tendencie, a používa sa aj pojem Brunovského škola, čo
označuje prepájanie fantazijných a reálnych prvkov a ovládanie klasických graﬁckých techník. Brunovský mal mnoho
nasledovateľov a jeho študenti vytvorili aj poslednú sériu slovenských korún.
V roku 1980 bol vymenovaný za zaslúžilého umelca a v roku 1985 bol ocenený titulom národného umelca.
,1,ѹ+2&+

Tajovského jednoaktovka Hriech nie
je možno taká známa ako jeho Statky-zmätky alebo Ženský zákon, je to
však dramaticky vynikajúco vystavaná komédia. Komédia v oboch zmysloch slova – komédia ako hra s nebanálnymi čierno-humornými situáciami
i hra, ktorá sa dobre skončí. Sila tejto
komédie vychádza z jej silnej rámcovej situácie. Základná dramatická situácia Její pastorkyne je veľmi podobná.
U Preissovej sa, na rozdiel od Tajovského, príbeh končí tragicky. Spoločné
uvedenie týchto klasických hier ponúka viacero zaujímavých konfrontácií.
Konfrontáciu dvoch verzií jedného základného príbehu – jednej komickej
a druhej tragickej, konfrontáciu dvoch
bratských národných dramatík, dvoch
prístupov k životu, dvoch národných
pováh... Hriech i Její pastorkyňa patrili k prvým premiéram v dejinách SND
a ich spojenie a nové naštudovanie je
ďalším príspevkom činohry k oslavám
jeho storočnice.
,1,ѹ

Unikátna expozícia Poklad Inkov, na
ploche viac ako 1000 m2 ukazuje vyše
sto originálnych exponátov pochádzajúcich z Peru, z dôb dávnych civilizácií
Južnej Ameriky. Ide o zlatý poklad nevyčísliteľnej hodnoty, ktorý bude návštevníkom k dispozícii v priestoroch
Bratislavského hradu niekoľko nasledujúcich mesiacov. Zlatý poklad Inkov, tisíce rokov staré originálne exponáty,
modely reálnych stavieb a rituálnych
miest, mnoho najnovších vedeckých
poznatkov a názorne spracované graﬁcké panely výstavy dopĺňa kino a TV obrazovky s dokumentárnymi snímkami
zo súčasných nálezísk. Medzi najcennejšie exponáty patrí veľká posmrtná
zlatá maska, vážiaca takmer 2 kg, ozdobená smaragdmi symbolizujúca nesmrteľnosť, či päť historických korún dávnych vládcov, zlaté ruky v nadživotnej
veľkosti a unikátna hrobová výbava.
Zaujme aj veľký model bájneho mesta Machu Picchu, zlatý trón samotného
vládcu Inkov, či kópia Slnečnej brány
od jazera Titicaca. Pre deti je pripravený Detský dobrodružný chodník plný
úloh a hier. Viac informácií na www.pokladinkov.sk
,1,ѹ  
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SNÍVAJ!?
SONDA DO
ZBIERKY ART
FOND
GMB, MIRBACHOV PALÁC,
BRATISLAVA
Tohtoročná jeseň - od 24. septembra do
29. novembra bude patriť v Galérii mesta Bratislava, v Mirbachovom paláci zaujímavej výstave SNÍVAJ!?. Tá ponúka
priaznivcom umenia jedinečnú prezentáciu tvorby kľúčových slovenských výtvarníkov, ktorí nastupovali na umeleckú scénu od obdobia šesťdesiatych rokov
20. storočia, až po „ponovembrovú“ generáciu 90. rokov. Kurátorsky podujatie pripravili Beata Jablonská a Kristína
Zaťko Jarošová, pričom ťažisko výstavy postavili na dielach, ktoré zrkadlia uvoľnenie spoločenskej a politickej
situácie v období Pražskej jari (v roku
1968) bývalého socialistického Československa. Umelecká scéna si v tých na
chvíľu „oslobodených“ časoch dokázala vybojovať avantgardné sebavedomie
a dodnes neprekonateľnú autentickosť.
Vlastnosti, ktoré zásadne poznamenali
umenie alternatívnej – neoﬁciálnej scény, sa neskôr prejavili aj v prevažne neokonceptuálnej tvorbe mladšej generácie
výtvarníkov.

SKLADATEĪ
PIOTR RUBIK
A JEHO
POZVANÍ
HOSTIA
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AXA ARÉNA NTC, BRATISLAVA
Vo výnimočnom predvianočnom
období vystúpi 5. decembra v Bratislave obľúbený poľský skladateľ,
dirigent a spevák Piotr Rubik, ktorý po štúdiu na hudobnej akadémii
Fryderyka Chopina, bol aj členom
svetoznámeho orchestra Jeunesses
Musicales International a kompozíciu ﬁlmovej hudby študoval v Siene pod vedením Ennia Morriconeho. Na koncerte jeho najväčších
hitov vystúpia sólisti Agnieszka
Przekupień, Marta Moszczynska,
Marcin Januszkiewicz a Michał
Gasz, ktorí spolu s ním predstavia
nové a niekedy neočakávané interpretácie obľúbených piesní. Okrem
nich vystúpia s Piotrom Rubikom
ako hostia aj viacerí slovenskí umelci, akými sú napr. Sima Martausová, či úspešná vokálna skupina
FRAGILE.
,1,ѹ"/,+&( +2Ɔ(,3û
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SVET MERCEDESU

Prvá stanica IONITY
na Slovensku
V priebehu júna bola na Slovensku
otvorená a spustená do prevádzky na
āerpacej stanici Shell Senec prvá vysokovýkonná nabíjacia stanica IONITY pre
elektromobily.

,

Ide celkovo o tretiu ultra-fast nabíjaĆku IONITY na Ćerpacích staniciach Shell v strednej a východnej Európe, ktorá dokáže nabíjaķ výkonom
až 350 kW. Dve nabíjacie miesta IONITY v Senci
umožĥujú nabiķ elektromobil novej generácie za
10 až 15 minút, Ćo je trikrát rýchlejšie ako súĆasne dostupné nabíjacie stanice. IONITY je spoloĆný podnik Daimler AG, BMW Group, Ford Motor
Company, Volkswagen Group so znaĆkami Audi
a Porsche.
Majitelia vozidla Mercedes-Benz EQC alebo
hybridných vozidiel dobíjateĝných zo siete tak
už teraz môžu pomocou služby Mercedes me
Charge získaķ prístup k IONITY - jednej z najväĆších nabíjacích sietí na svete - s 300 rôznymi operátormi verejných nabíjacích staníc v Európe. Navigácia optimalizovaná pre model EQC
tak uĝahĆuje zákazníkom Mercedes-Benz vy-

KĝúĆovými prvkami zmluvy sú
vývoj a sériová
priemyselná
výroba vyspelých technológií
Ćlánkov.

"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ ),3(&

Strategické „bezemisné“
partnerstvo
Mercedes-Benz uzatvoril rozsiahle
a strategické partnerstvo s kapitálovou
úāasŎou s āínskym výrobcom ālánkov
akumulátorov Farasis Energy
(Ganzhou) Co., Ltd.
Tento krok je dôležitým míĝnikom striebornej
hviezdy na ceste k neutralite CO2 v rámci stratégie Ambition 2039. KĝúĆovými prvkami zmluvy
sú vývoj a sériová priemyselná výroba vyspelých
technológií Ćlánkov, priĆom zmluva zabezpeĆuje
pre Mercedes-Benz dodávky Ćlánkov akumulátorov potrebných na elektroofenzívu, zatiaĝ Ćo pre
spoloĆnosķ Farasis bude zo zmluvy vyplývaķ istota pri plánovaní rozšírenia kapacity. V záujme
budúceho zabezpeĆenia obslúženia dopytu nemeckých výrobných závodov Mercedes-Benz stavia spoloĆnosķ Farasis v meste Bitterfeld-Wolfen
závod na výrobu Ćlánkov akumulátorov, priĆom

82

hĝadávanie týchto staníc, priĆom pohodlný prístup k nabíjacím stojanom sa uskutoĆĥuje cez
nabíjaciu kartu Mercedes me Charge, aplikáciu Mercedes me alebo pomocou zobrazenia na
multimediálnom displeji vozidla. Nie je teda potrebná registrácia u jednotlivých operátorov
nabíjacích staníc, výsledkom Ćoho je fakt, že
okrem jednoduchej autentifikácie profitujú zákazníci aj z integrovanej funkcie platby s jednoduchým zúĆtovaním po jednorazovom zadaní
spôsobu platby. Každé nabíjanie sa tak automaticky zapoĆíta do mesaĆného vyúĆtovania v prehĝadnej faktúre. Zároveĥ je dosiahnutá transparentnosķ, pretože zákazník vie dopredu, za akú
cenu si dobije svoje vozidlo.
VĈaka balíku IONITY dostupnému s Mercedes
me Charge majitelia vozidiel EQC majú možnosķ
dobíjaķ na nabíjacích staniciach IONITY za zvýhodnenú cenu 0,29 eura za kilowatthodinu. Ó

vytvorí až 2 000 nových pracovných miest. Východonemecký závod bude od zaĆiatku navrhnutý ako CO2 neutrálny. Spolupráca pomôže znaĆke
Mercedes-Benz pri rýchlom napredovaní v rámci
elektrifikaĆnej stratégie, pretože do konca tohto
roka má byķ na trhu päķ plno elektrických modelov osobných vozidiel a 20 variantov s hybridným pohonom dobíjateĝným zo siete.“ Ó
"51ѹ Ѹ ,1,ѹ&*)"/
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Dosiahnite viac
ako len cieľ cesty
Nová EQV. Prvé, plne elektrické, veľkopriestorové vozidlo
až pre 8 osôb, od Mercedes-Benz. Posuňte svoje podnikanie
do budúcnosti - s nulovými emisiami a dostatočným dojazdom.
Dostupné u vybraných predajcov koncom roku 2020. Zistite
viac na stránke www.mercedes-benz.sk/eqv. #SteNaTahu
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