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Nová GLE
Dokáže viac. Vozidlá SUV od Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.sk/gle

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 12,6 – 7,0/7,6 – 5,4/9,4 – 6,1 l/100 km
Emisie CO2 kombinované: 214 – 161 g/km
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pomaly sa končí obdobie, ktoré v rámci modelovej 

ofenzívy značky Mercedes-Benz so sebou prinieslo nie-

len množstvo nových, technologicky dokonalých mode-

lov, ale naznačilo, akým smerom sa bude uberať mobili-

ta v blízkej budúcnosti.

Tú, ako sme v našom magazíne už viackrát naznačili, 

predstavuje stratégia koncernu Daimler, zosobnená v štyroch písmenách CASE (Connected, Au-

tonomous, Shared&Services, Electric), vyjadrujúcich zosieťovanie, autonómne jazdenie, zdieľa-

nie & služby a elektrické pohony. Práve uvedené zložky stratégie, v súčinnosti s integrovaním naj-

novších technologických inovácií do procesu výroby, sa už čoskoro prejavia aj v reálnom procese 

intuitívnej mobility.

Modelová ofenzíva sa týmto rokom ani zďaleka nekončí. Práve naopak - pokračuje aj v roku 

2019. Čakajú nás nové technológie, nové modely a aj nové výzvy. Z mesiaca na mesiac si čoraz 

väčší kus svojej automobilovej porcie „odrezávajú“ vozidlá, jazdiace na alternatívny pohon – a to 

tak elektrické, ako aj hybridné. Postupne sa rozrastá nielen modelová rodina EQ, ale aj s ňou sú-

visiace popredajné služby a technologické aplikácie, vďaka ktorým sa značka Mercedes-Benz sna-

ží svojim klientom uľahčiť a spríjemniť už tak nadštandardne poskytované profesionálne služby.

Značka Mercedes-Benz je automobilovou legendou, fi lozofi ou výnimočného životného štýlu 

a na celom svete rešpektovaným symbolom. Aj preto máme tú česť, že všetci jej priaznivci tvoríme 

jednu veľkú „hviezdnu“ rodinu. Takú, pre ktorú sa vzájomný vzťah nekončí kúpou vozidla. Práve 

naopak. Ňou sa náš spoločný príbeh len začína. Aj to nás, vašich obchodných partnerov, zaväzu-

je urobiť pre vašu spokojnosť maximum. Dôvod je prostý – len od nej sa odvíja vaša lojalita voči 

značke a naša stabilita. A tá, ako sami viete, je pre každú rodinu tým najdôležitejším faktorom.

Vážení priatelia, vážení obchodní partneri,

dovoľte mi teda, aby som vám v mene svojom, ako aj v mene svojich kolegov a spolupracovní-

kov a tiež v mene redakčného tímu magazínu Hviezdy ciest zaželal v roku 2019 čo najviac poho-

dy, radosti a spokojnosti. A to tak v pracovnom a v osobnom živote, ako aj v spolunažívaní s na-

šou - a tiež vašou „šťastnou hviezdou“…

S úctou

Andrej Glatz

Vážení 
priatelia,
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48JESENNÉ „HVIEZDOBRANIE“
Priestory Centra bezpečnej jazdy, off-road polygónu, ako aj 

areál pretekárskeho okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni 

ovládli Raňajky s hviezdou 2018.

68 PERLY SLOVENSKA – TERCHOVÁ A OKOLIE 2
Jednou z výnimočných lokalít Slovenska, ktorá dýcha tra-

dičnou ľudovou architektúrou a nespútanou prírodou, je aj 

malebná a rázovitá Terchová.

77 AMBASÁDORKA SHE´S MERCEDES
Populárna slovenská herečka Zuzana Fialová sa stala ambasá-

dorkou prestížneho She´s Mercedes. Garde jej pri tom bude 

robiť nová jupiterovo červená Trieda A.

78 NÁJDI V SEBE VÍŤAZA!
Renomovaný a prestížny športový event ČSOB Bratislava 

Marathon sa aj v roku 2019 predstaví s hviezdnou účasťou: 

Mercedes-Benz bude jeho autopartnerom.
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24 PILIERE BUDÚCNOSTI
Jochen Hermann, viceprezident pre vývoj a stratégiu CASE 

a elektrických pohonov koncernu Daimler o nových technoló-

giách a budúcnosti automobilov.

44 TREND-SETTERI V REGIÓNE
Vedúci predaja spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica - Ing. 

Jozef Púček o spolupracovníkoch a úspešnom pôsobení strie-

bornej hviezdy na Horehroní.

50 „NELIETAM V OBLAKOCH“
Majiteľ úspešnej liptovskej dopravnej spoločnosti VIETOR®, 

s. r. o., Jakub Körner o spoľahlivosti jeho dvadsiatky vozidiel 

Mercedes-Benz Sprinter.
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Automobily
06   BÉČKA V NOVOM OUTFITE 
Praktické a elegantné rodinné vozidlo, v ktorom prežijete 

dokonalý zážitok? V tom prípade je ideálnym najnovší model 

vozidla Mercedes-Benz Triedy B.

 13 PRÉMIOVÁ „DEGUSTÁCIA“
Priestory prvého AMG Driving Performance centra na Slo-

vensku v bratislavskom Lamači patrili klientom a najnovším 

štvordverovým modelom vozidiel Mercedes-AMG GT.

14 AGILNÝ ETALÓN
Značka Mercedes-AMG opäť prekvapila a prichádza s úplne 

novým základným modelom A 35 4MATIC,  umožňujúcim 

vstup do sveta Driving Performance.

17 TRIEDA V ZMIERŇUJE HENDIKEP
Mercedes-Benz uviedol na trh model Mercedes-Benz Triedy 

V s  technickými vylepšeniami, umožňujúcimi komfortnejšiu 

prepravu hendikepovaných ľudí.

18 BUDÚCNOSŤ DIZAJNU 
Značka Mercedes-Benz predstavila v kalifornskom Pebble 

Beach na podujatí Monterey Car Week nové koncepčné vozi-

dlo – štúdiu Vision EQ Silver Arrow.

20 JUBILEJNÝ SMART FOREASE 
Značka smart oslávila 20. narodeniny otvoreným minimalis-

tickým koncepčným vozidlom, ktoré ponúka nekomplikované 

elektrické riešenie mestskej mobility. 

28 HVIEZDNA „PARÁDA“ POD ZOBOROM
V Nitre sa na 25. medzinárodnej výstave AUTOSALÓN – 

AUTOSHOW NITRA 2018 predstavila aj automobilová 

legenda, značka Mercedes-Benz.

30 EKOLOGICKÝ SPRINTER F-CELL 
Ekologickú mobilitu budúcnosti demonštruje aj najnovší 

koncept vozidla Sprinter F-CELL, vyhotovený do čiastočne 

integrovaného obytného automobilu.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Bé ka 
v novom 

outfite 
Túžite po praktickom 
a elegantnom rodinnom 
vozidle, v ktorom sa vďaka 
komfortu a technickým 
vymoženostiam donedávna 
prístupných len pre vyššie 
luxusnejšie triedy stávajú 
strávené chvíle dokonalým 
zážitkom? V tom prípade je 
zhmotnenou odpoveďou 
vašich predstáv najnovší 
model  vozidla Mercedes-Benz 
Triedy B...

V
ynovený rodinný kompakt absolvoval niekoľko - 

už na prvý pohľad viditeľných - zlepšení, pri kto-

rých sa kládol dôraz na jeho športovejší a dyna-

mickejší charakter. Predovšetkým dlhý rázvor 

s krátkymi prevismi, dozadu mierne klesajúca lí-

nia strechy a väčšie disky s priemerom 16 až 19 palcov dávajú 

jasne najavo, že konštruktéri a dizajnéri to so športovejším cha-

rakterom tohto rodinného vozidla mysleli naozaj vážne. Pečať 

športovejšieho outfi tu dopĺňajú aj pomerne plochá, progresív-

na predná časť s plynulým prechodom od kapoty motora cez stĺ-

pik A až po čelné sklo, ako aj atletické plecia karosérie, či plo-

ché predné svetlomety. Práve ich vnútro je už od základného 
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modelu vybavené dvojitou pochodňou: svetlometom H7 

a denným osvetlením s LED. Mimoriadne športovo pô-

sobia aj na želanie dodávané svetlomety MULTIBEAM 

LED, ktoré premiérovo pre Triedu B prinášajú výrazný 

vzhľad a najmä vyššiu bezpečnosť. Z pohľadu zadnej časti 

vozidla vidieť, ako sú svietidlá rozdelené na dve časti, sme-

rom dole do nárazníka vysunuté refl ektory a ich odsade-

ná čierna spodná časť so vzhľadom difúzora s pochrómo-

vanou ozdobnou lištou zdôrazňujú šírku vozidla. Lepšiu 

aerodynamiku zabezpečuje aj veľký strešný spojler a čier-

ne, vysokolesklé spojlery, umiestnené na bokoch zadného 

skla. Mimochodom, s oproti svojmu predchodcovi vylepše-

ným súčiniteľom odporu cw 0,24 sa v otázke aerodynami-

ky radí k najlepším vo svojej triede.

Avantgardný dizajn
Dizajnéri sa s novým modelom Triedy B naozaj „vyhra-

li“, vďaka čomu pôsobí nielen osobite, ale najmä avant-

gardne. Prístrojová doska B má už nerozdelený základný 

priestor, ktorý sa znižuje smerom k cestujúcim, pričom je 

v priestore vodiča a spolujazdca vykrojený. Samotné vy-

krojenie nesie pred vodičom úplne voľne stojacu jednot-

ku obrazovky, dostupnú v troch vyhotoveniach: s dvoma 

7-palcovými displejmi (17,78 cm), s jedným 7- a jedným 

10,25-palcovým displejom (26 cm) a v širokouhlej verzii 

s dvoma 10,25-palcovými displejmi. Ako voliteľná mož-

nosť je k dispozícii projekčný displej. Vizuálne zaujíma-

vo pôsobí aj päť okrúhlych ventilačných dýz s ušľachtilým 

vzhľadom „leteckých“ turbín. Stredová konzola s dotyko-

vým systémom obsluhy a zadávania údajov je vyhotove-
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ná podobne, ako v Triede E - vo vzhľade „Black-Panel“. Aj 

náladové osvetlenie so 64 farbami a s 10 farebnými svetmi, 

umožňuje individuálne prispôsobenie, dokonca v závislos-

ti od nálady.

Komfortné sedenie
Dominantným prvkom interiéru sú jeho sedadlá, po-

skytujúce pohodlnejšiu polohu sedenia a väčší rozsah na-

stavenia. To so sebou prináša aj zväčšenie maximálneho 

priestoru nad hlavou cestujúcich. Vďaka zväčšeniu pred-

ného priestoru na lakte o 3,3 cm dosahuje nový model už 

dimenzie strednej triedy. Na želanie si možno objednať 

aj klimatizáciu sedadiel a viackrivkové sedadlá s masáž-

nou funkciou. Nová inovatívna kinematika sedadla ENER-

GIZING je k dispozícii pre predné sedadlá v kombinácii 

s plnoelektrickým nastavením sedadla s pamäťovou funk-

ciou. Zmenou prešli aj zadné variabilné sedadlá, ktorých 

operadlo možno sériovo rozdeliť v pomere 40:20:40. V zá-

vislosti od vyhotovenia bude zadná lavica posúvateľná 

o 14 cm viac a operadlo bude možné vyklopiť do vzpriame-

nejšej polohy. 

V prípade sklopeného zadného sedadla a naloženia ba-

tožiny až po strop vznikne za prednými sedadlami až 

1 540 l miesta. Ešte väčšiu úložnú dĺžku umožní sklápa-

cie operadlo sedadla spolujazdca (dodávané v rámci mi-

moriadnej výbavy od polovice roku 2019). Na želanie bude 

možné objednať si aj zadné výklopné dvere EASY-PACK, 

ktoré sa dajú pohodlne automaticky otvoriť alebo zatvo-

riť stlačením tlačidla, v kombinácii s voliteľnou možnosťou 

HANDS-FREE ACCESS aj pohybom nohy.

Multimediálny zážitok
Nová Trieda B dostane ako ďalší model osobného vo-

zidla multimediálny systém MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience), s ktorým prichádzajú aj nové a vylepšené 

služby Mercedes me connect. A nielen to. Trieda B je už 

pripravená aj na súkromný Car Sharing: pomocou 

Mercedes me možno toto nové kompaktné vozidlo zdieľať 

s priateľmi a s členmi rodiny. Zdieľanie sa obsluhuje 

jednoducho a bezpečne cez aplikáciu Mercedes me Car 

Sharing. Zároveň, s novými službami Mercedes me 

connect On-Street Prediction, Real-Time Information 

a Off-Street Information tak môžu vodiči ušetriť vzácny 

čas, znížiť svoj stres a súčasne zredukovať spotrebu a emi-

sie počas hľadania miesta na parkovanie.

Paleta motorizácií
Po uvedení na trh bude v ponuke päť motorizácií. Dve 

benzínové s objemom 1,33 litra (B 180: 100 kW/136 k, 

200 Nm; B 200: 120 kW/163k, 250 Nm) s odpájaním val-

trieda b.indd   8trieda b.indd   8 3. 12. 2018   10:18:343. 12. 2018   10:18:34
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cov a tri dieselové. Osvedčený dieselový 1 a pol liter 

(B180d: 85 kW/116k, 260 Nm) doplní inovatívny ľahší, sil-

nejší, čistejší a na priečnu zástavbu modifi kovaný dvoj-

litrový diesel (B 200d: 110 kW/150 k, 320 Nm; B 220d: 

140 kW/190k, 400 Nm). V kombinácii s ním sa premiéro-

vo predstaví dvojspojková osemstupňová prevodovka 

8G-DCT. Vďaka dokonalej úprave spalín debutujúci nový, 

ľahší, silnejší a čistejší dieselový dvojlitrový motor 

OM 654q spĺňa štandard RDE (Real Driving Emissions) 

2. stupňa, ktorý bude záväzný od roku 2020 a je certifi ko-

vaný podľa Euro 6d. Ďalšie motorizácie ako aj verzie s po-

honom všetkých kolies 4MATIC budú nasledovať neskôr.

Inteligentná bezpečnosť
Nová Trieda B dostala k dispozícii asistenčné jazdné sys-

témy s kooperatívnou podporou vodiča a vďaka rozsahom 

funkcií z Triedy S ponúka v oblasti aktívnej bezpečnos-

ti jednu z najvyšších úrovní v segmente. Dokonca, v urči-

tých situáciách dokáže prvýkrát jazdiť čiastočne auto-

matizovane. Bezpečnosť počas jazdy garantuje množstvo 

asistenčných systémov, akými sú aktívny asistent udržia-

vania odstupu DISTRONIC, aktívny asistent núdzového 

zastavenia, aktívny asistent zmeny jazdného pruhu či ak-

tívny asistent brzdenia. Zároveň je nová Trieda B sério-

vo vybavená airbagmi pre vodiča a spolujazdca, airbagom 

na ochranu kolien pre vodiča a okennými a bočnými air-

bagmi (kombinovaný airbag na ochranu hrudníka/panvy). 

Bočné airbagy vzadu sú k dispozícii na želanie zákazníka 

ako mimoriadna výbava. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

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

bezplatne, údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 4,4 - 4,1 l/100 km

Emisie CO
2 115 - 109 g/km

Mercedes-Benz Trieda B 180 d
Motor: V4, 1 461 cm3

Výkon: 85 kW/116 k

Krútiaci moment: 260 Nm /1 750 - 2 750

Prevodovka: automatická prevodovka 7G-DCT

Nová Trieda B dostane ako alší model 
osobného vozidla multimediálny systém 

MBUX, s ktorým prichádzajú aj nové 
a vylepšené služby Mercedes me 

connect. 
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Chcete si oddýchnuť? Potrebujete dynamický impulz na ceste 
do roboty, prípadne ste si víkendovú chatu kúpili v blízkosti 

pretekárskeho okruhu? Zrejme máte vo vyhliadke Mercedes-AMG GT.

10 

Akcelera ná
terapia

AUTOMOBILY A TECHNIKA

R
ýchlosť je droga. Vodičov fascinovala od sa-

motného začiatku a hlad po akcelerácii je 

natoľko zakódovaný do DNA ľudstva, že 

ho nedokáže vykoreniť nikto. Našťastie aj 

v týchto ekologicky a emisne pohnutých ča-

soch môžeme hovoriť o renesancii športových kupé. Pria-

mym dôkazom je práve model Mercedes-AMG GT, ktorý 

sa predstavil pred štyrmi rokmi. Na fotografi ách a onedl-

ho aj v showroomoch sa predstaví nový model. Opticky 

sa posúva k dokonalosti, po technickej stránke je to revo-

lucionár.

Príslušnosť k rodine
Áno, už môžeme hovoriť o rodine, napokon do portfólia pri-

budla aj 4-dverová verzia. Tá priniesla nový dizajn prednej čas-

ti a tej sa prispôsobuje AMG GT. Nová línia LED svetlometov 

si adoptovala zakrivenie štvormiestneho modelu. Ak sa pozriete 

na oba modely, uznáte, že sa skutočne zblížili. Prirodzenú autori-

gt face.indd   10gt face.indd   10 3. 12. 2018   10:20:553. 12. 2018   10:20:55
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tu diktujú aj zatmavené zrkadliace plochy hlavných refl ektorov. 

Tmavšie pozadie zadných skupinových refl ektorov je tiež jed-

ným z identifi kačných znakov nového modelu. Mieru individua-

lizácie jednotlivých verzií dokumentujú aj koncovky výfuku. Zá-

kladný model GT sa spolieha na štvoricu okrúhlych koncoviek 

podobne, ako ich má rodinne orientovaný štvordverový model, 

verzie GT C a GT S sa odlišujú lichobežníkovými koncovkami. 

Najsilnejšia verzia GT R využíva energiu výfukových plynov na 

zvýšenie efektivity difúzora. Takže centrálnu koncovku výfuku 

dopĺňajú dve okrúhle koncovky. Sú čierne, takže si ich všimnete 

až na druhý pohľad. Úmysel? Nielen to, aj odkaz na mega úspeš-

ný projekt tímu F1, ktorý už piaty rok po sebe zhrabol titul maj-

stra sveta F1 v oboch disciplínach. AMG GT má už kultové po-

stavenie, preto sa jeho dizajn nemení, ale vyvíja a zdokonaľuje, 

no niektoré prvky ako napríklad maska chladiča so zvislými la-

melami v štýle modelu Panamericana ostáva. Vedľajším produk-

tom tohto štýlového prvku je rešpekt na diaľnici.

Life is racing
Povedal to Steve McQueen a mal pravdu. Život sú preteky 

a vzhľadom na potenciál pod kapotou máte istotu, že všetko stih-

nete včas. Fascinujúce je však aj to, že Mercedes-Benz ani divízia 

AMG nikdy nezabúdajú na luxus. Škrupinové sedadlá vám vy-

nikajúco podržia telo, no pritom poskytnú komfort aj na dlhých 

vzdialenostiach. GT znamená Gran Turismo, a to je cestovanie 

na dlhé vzdialenosti. Nech sa páči. A s komfortom dostanete aj 

technológie.

Analógová doba sa skončila, nastupujú digitálne displeje. Vo-

dič má k dispozícii 12,3 palcový displej, grafi ku prístrojov si na-

staví podľa vlastných preferencií. Okrem rýchlosti a otáčok je 

k dispozícii aj merač preťaženia i optické upozornenie na správ-

ny moment preradenia, ak ste sa rozhodli užívať si manuálny re-

žim. V strede palubnej dosky dominuje veľký 10,25 palcový dis-

plej so štandardnými funkciami i so športovým displejom so 

zobrazenými dynamickými parametrami motora.

Symbol osemvalcového motora identifi kujete aj na stredovej 

konzole, opäť zo štvordverového modelu pochádzajú dotykové 

tlačidlá pre nastavenie podvozka, režimu prevodovky, stabilizač-

ného systému aj režimu výfukov, vysunutia prítlačného krídla 

a systému Štart/Stop. Všetko jednoduchým dotykom prsta. Nie-

ktoré funkcie môžete ovládať aj na otočných prepínačoch na vo-

lante, inak povedané, vodič nemusí púšťať z ruky volant ani na 

jednu sekundu.

GT Academy
Mercedes-AMG GT symbolizuje hodnoty, ktoré reprezentu-

je divízia AMG. V centre diania je vodič a jeho zážitok z jazdy. 

A je jedno, kde sa nachádza, AMG GT mu je partnerom. Me-

chanickým aj digitálnym. Novinkou je AMG TRACK PACE, 

ktorý je virtuálnym pretekárskym inžinierom. Znamená to, že 

aplikácia zaznamenáva všetky dáta, analyzuje ich a poskytne vo-

dičovi. Pod kontrolou je všetko, auto vie dokonca, či ste si skrátili 

okruh. Vie to na základe GPS. Systém má uložené najobľúbenej-

šie okruhy ako napríklad Nürburgring či Spa, no je schopný na-

čítať si ktorýkoľvek okruh.

Tým sa možnosti nastavenia auta ani zďaleka nekončia. Vďa-

ka systému AMG DYNAMIC si AMG GT jazdec nastaví do 

jedného z režimov Slipery, Comfort, Sport, Sport+, Race a Indi-

vidual. Systém reaguje dopredu - prediktívna funkcia elektroni-

ky. Na základe reakcií vodiča vie, ako bude auto reagovať. Pod-

ľa toho nastaví tok energie, rozdelenie krútiaceho momentu na 

zadnej náprave či relácii plynu. Aktivitu systému vodič nevní-

ma, výsledkom je totiž výrazne lepšia dynamika auta v každej si-

tuácii. Ak vás tento odsek sklamal a považujete sa za vynikajúce-

ho vodiča, s radosťou vám oznamujeme, že systém sa dá vypnúť, 

respektíve si úroveň intervencie nastavíte sami. Opäť sú k dis-

gt face.indd   11gt face.indd   11 3. 12. 2018   10:21:063. 12. 2018   10:21:06



12 

pozícii stupne Basic, Advanced, Pro a Master, pričom menova-

né poradne sú vyhradené pre silnejšie verzie, kde je predpoklad, 

že sa vyskytnú na pretekárskych okruhoch. A opäť si mieru in-

tervencie stabilizačného systému nastavíte podľa seba. Ak máte 

radi kombinatoriku, už teraz viete, že tento systém dokáže učen-

livého jazdca vytrénovať až na úroveň veľmi dobrého súťažné-

ho jazdca.

Best of AMG
Dynamická matematika má v tomto prípade štyri premenné 

a jednu konštantu. Tou je štvorlitrový osemvalcový motor, ktorý 

sa vyrába v štyroch výkonových verziách. „Základnou“, ak sa tak 

vôbec dá niektorá z verzií vôbec nazvať, ponúka 350 kW (476 k) 

a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,0 sekundy. Verzia GT S po-

núkne 384 kW (522 k) a klasický šprint z 0 na 100 km/h absolvu-

je za 3,8 sekundy. O jednu desatinu menej potrebuje na zrých-

lenie z 0 na 100 km/h verzia GT C s maximálnym výkonom 

410 kW (557 k). Top verzia nesie označenie Mercedes-AMG GT 

R a v tomto prípade agregát pod kapotou produkuje 430 kW 

(585 k) a zrýchlenie z 0 na 100 km/h absolvujete za 3,6 sekundy. 

A opäť je maximalistická verzia iba predohrou, nie posledným 

údajom, ktorý vám predajca povie.

Hamilton and company
Logika verzií je jasná. Vystupňovanie kilowattovej rozkoše až 

na úplné maximum. Doteraz ho prezentovala verzia AMG 

GT R, odteraz je novým kráľom GT R PRO. To pre prípad, že 

sa vám doterajšia špičková verzia zdala málo extrémna. Nech sa 

páči, je tu nový vrchol zážitkov na okruhu i v bežnej premávke.

Zoznam zmien je dlhý. Karbónovo-keramické brzdy, ľahké 

kované disky a prepracovaná aerodynamika a množstvo prítlač-

ných krídel. Ich stavebným materiálom je karbón, v rámci šetre-

nia hmotnosťou je z tohto materiálu urobená aj strecha. Nechý-

ba ani masívne prítlačné krídlo na prednom nárazníku spolu 

s aerodynamickými prvkami na bokoch karosérie vpredu aj vza-

du. Prepracovaný je aj podvozok, okrem toho, že je kompletne 

nastaviteľný, nechýbajú ani prídavné ložiská na zadnom zave-

sení kolies. Takisto karbónová výstuha v zadnej časti karosérie, 

ktorá zvyšuje torznú tuhosť karosérie. A to je fascinujúce. Po-

znáte niekoho, komu sa zdala doterajšia verzia GT R mäkká?? 

Zrejme však existovali zákazníci, ktorí bombardovali AMG ďal-

šími požiadavkami. A oni si zrejme v tej istej sekunde priplatia 

za TRACK PACKAGE. Ten obsahuje bezpečnostnú klietku 

a štvorbodové bezpečnostné pásy a hasiaci prístroj. Čo dodať? 

Nuž ostáva už iba čas na jedno kolo na Nürburgringu, ktoré 

GT R Pro absolvovalo za 7 minút, 4 sekundy a 632 tisícin. Za 

toľko by to dal Lewis Hamilton. Teraz je rad na vás! 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

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

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 

24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až 

na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 11,4 l/100 km (11,5 - 11,4 l/100 km)

Emisie CO
2 261 g/km (261 g/km)

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,0 s (4,0 s)

Najvyššia rýchlosť 304 km/h (302 km/h)

Cena základného modelu ceny ešte neboli stanovené

MERCEDES-AMG GT  (údaje v zátvorke pre Roadster)
Motor: V8, 3 982 cm3

Výkon: 350 kW/476 k

Krútiaci moment: 630 Nm /1 900 - 5 000

Prevodovka: automatická prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

gt face.indd   12gt face.indd   12 3. 12. 2018   10:21:093. 12. 2018   10:21:09
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Prémiová „degustácia“

V
zrušujúceho „odhalenia“ dvoch najnovších 

modelov Mercedes-AMG GT 4-dverového 

kupé sa zhostili generálny riaditeľ spoločnos-

ti Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz, vý-

konný riaditeľ skupiny Motor-Car Group Jú-

lius Šabo, obchodný riaditeľ Motor-Car Bratislava Juraj Klepáč 

a Tomáš Hanusek, vedúci predaja AMG Driving Performance 

centra Lamač. A keďže správne podávané emócie bývajú dáv-

kované postupne, v priebehu večera bol hosťom predstavený aj 

model Mercedes-AMG GT 4-dverového kupé 63 S 4MATIC+, 

ktorý bol premiérovo privezený na Slovensko len krátko pred-

tým. O to viac pútal pozornosť všetkých prítomných svojím dy-

namickým výkonom, obohateným o športové gény, praktickou 

eleganciou či expresívnym dizajnom s nízko položenou kapo-

tou motora a s dominantnou prednou časťou.

Súčasťou prémiovej „degustácie“ GT vozidiel bola nielen 

prezentácia ich najzaujímavejších technologických, dizajno-

vých a bezpečnostných detailov produktovými špecialistami 

spoločnosti Motor-Car, ale aj následná neformálna spolo-

čenská časť. V rámci nej diskutovali v atraktívne osvetlenom 

priestore všetci prítomní zástupcovia „striebornej hviezdy“ 

s pozvanými klientmi, a to nielen z Bratislavy, ale aj z ostat-

ných častí Slovenska. A nielen to. Výnimočnosť  podujatia zvý-

razňovala aj prezentácia šperkov slovenskej návrhárky Petry 

Tóth, exkluzívnych - ručne vyrábaných vonných sviec Lumi-

nia, degustácia netradičných ovocných produktov vinárstva 

Miluron, ako aj klasické vína rodinného malokarpatského vi-

nárstva Dudrovanský z Vinosadov. Milovníci exotiky našli svo-

je „útočisko“ v rumovom bare, v ktorom si počas celého večera 

mohli v rámci degustácie vychutnávať čaro prvotriednych ru-

mov, privezených z oblasti Karibiku.“  

Text: Iľja Majda, Peter Škorňa; Foto: Martin Radim

Priestory prvého AMG Driving Performance centra na Slovensku, 
spoločnosti Motor-Car v Lamači, boli v polovici novembra miestom,  kde sa 
260 hostí na prestížnom zoznamovacom večierku „z očí  do očí“ oboznámilo 
s najnovšími modelmi štvordverových modelov vozidiel Mercedes-AMG GT.

gt lamac.indd   13gt lamac.indd   13 3. 12. 2018   13:36:293. 12. 2018   13:36:29
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Agilný etalón
Značka Mercedes-AMG opäť príjemne prekvapila a prichádza s úplne 
novým základným modelom A 35 4MATIC,  umožňujúcim vstup 
do sveta Driving Performance.

trieda A 35 4matic v2.indd   14trieda A 35 4matic v2.indd   14 3. 12. 2018   10:22:373. 12. 2018   10:22:37
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N
ielenže sa tým posilnilo už beztak silné mo-

delové portfólio, ale bolo postavené na ešte 

širší základ. Pri novom modeli 35 s poho-

nom na všetky štyri kolesá si tak klient bude 

môcť byť istý nezabudnuteľným jazdným 

výkonom tohto „malého dravca“, ktorý umocňuje jeho 

dych berúca priečna dynamika na úrovni dnešného mode-

lu A 45.

Znamenitý výkon
Novinka, aj napriek sériovému náhonu na všetky šty-

ri kolesá AMG Performance 4MATIC dosahuje kombino-

vanú spotrebu na veľmi slušnej úrovni 7,4 až 7,3 l/100 km. 

O dynamiku a dravosť sa stará novovyvinutý dvojlitro-

vý štvorvalec s výkonom 225 kW/306 k a s maximálnymi 

otáčkami 400 Nm, preplňovaným twin-scroll turbodúchad-

lom, s variabilným ventilovým rozvodom CAMTRONIC, 

inteligentným teplotným manažmentom a zníženým vnú-

torným trením. O nespornom športovom charaktere mo-

delu svedčia aj jeho jazdné výkony na úrovni športové-

ho vozidla. Z nuly na sto kilometrov za hodinu zrýchli za 

4,7 sekundy. Tomu je podriadená aj samotná konštrukcia 

vozidla, najmä jeho zosilnená holá karoséria so zvýšenou 

torznou tuhosťou, podvozok AMG RIDE CONTROL so 

špecifi ckými dielmi, náhon na všetky kolesá, agilná dvoj-

spojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G so sé-

riovou funkciou RACE START, päť jazdných programov 

AMG DYNAMIC SELECT - umožňujúcich charakteris-

tiky jazdy vozidla od komfortnej až po dynamickú, čomu 

sa prispôsobujú odozvy motora i prevodovky. Za pozor-

nosť stojí aj vysokovýkonná brzdová sústava, dimenzova-

ním zodpovedajúca osvedčenému modelu A 45 4MATIC, 

garantujúca stabilné spomalenie a krátke brzdné dráhy. 

Výfuková sústava AMG je sériovo vybavená automaticky 

riadenou klapkou spalín a vytvára pre vozidlo charakteris-

tickú zvukovú škálu - od vyváženého zvuku až po športo-

vo-energický. Všetky tieto novinky tak umožňujú mode-

lu Mercedes-AMG A 35 4MATIC maximálnu dynamiku 

jazdy pri zachovaní komfortu v každodennom používaní.

Pôsobivý dizajn
Z vizuálneho hľadiska sú na novom modeli A 35 4MATIC 

pozornosť pútajúce obloženie chladiča s dvojitou lamelou 

v prednej časti vozidla, spojler predného nárazníka AMG 

Line, ako aj predný rozdeľovač prúdenia. Pri pohľade 

zvonku každého pozorovateľa zaujmú aerodynamicky op-

timalizované 18-palcové disky z ľahkej zliatiny, vzadu vizu-

álne dominuje spojler zadného nárazníka s novou vložkou 

difúzora, odtrhová hrana na streche a dve okrúhle koncov-

ky výfuku. O vyslovene športový interiér nového Áčka sa 

postarali nielen sedadlá v imitácii kože ARTICO s mik-

rovláknom DINAMICA v čiernej farbe s červeným kon-

trastným švom a s červenými bezpečnostnými pásmi (alter-

trieda A 35 4matic v2.indd   15trieda A 35 4matic v2.indd   15 3. 12. 2018   10:22:523. 12. 2018   10:22:52
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natívne v imitácii kože ARTICO v čiernej/digitálnej sivej 

farbe), ale najmä nová generácia volantu AMG s integro-

vanými dotykovými tlačidlami. Samozrejmosťou je aj ino-

vatívna koncepcia obsluhy a zobrazovania multimediál-

nym systémom MBUX s pokrokovým ovládaním hlasom 

aktivovaným zvolaním: „Hey, Mercedes!“.

Záznamník dát
V prípade vozidla Mercedes-AMG A 35 4MATIC je 

na želanie - ako súčasť MBUX - dodávaný aj virtuálny pre-

tekársky inžinier resp. záznamník dát AMG Track Pace. 

Ten počas jazdy na pretekárskej trati ustavične zazname-

náva vyše 80 špecifi ckých údajov (napr. rýchlosť, zrýchle-

nie), ktoré dopĺňa o zobrazenie časov na kolá a úseky, pri-

čom defi nuje aj rozdiel v porovnaní s referenčným časom. 

Niektoré zobrazovacie prvky sa pritom rozsvietia nazele-

no alebo načerveno: vodič tak dokáže určiť, či je jeho aktu-

álna jazda v porovnaní s najlepším časom rýchlejšia alebo 

pomalšia, a nemusí pritom priamo odčítať číselné údaje. 

Akousi pomyselnou „čerešničkou na torte“ systému AMG 

Track Pace je jeho schopnosť pomocou nového algoritmu, 

presne určujúceho polohu vozidla, rozpoznať aj to, či vo-

dič opustil trať, alebo si ju na úkor ostatných skrátil… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  14 761,80 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 834,00 € s DPH

Spracovateľský poplatok  492,00 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN:  9,10%; fixný úrok 

p. a.: 7,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 49.206 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 55.322 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné poiste-

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

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

bezplatne, údržbové náhradné diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,4 - 7,3 l/100 km

Emisie CO
2 169 - 167 g/km

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,7 s

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Cena zákl. modelu 49 206  EUR s DPH

Mercedes-AMG A 35 4MATIC
Motor: V4, 1 991 cm3

Výkon: 225 kW / 306 k

Krútiaci moment: 400 Nm / 3000 - 4000

Prevodovka: automatická prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

trieda A 35 4matic v2.indd   16trieda A 35 4matic v2.indd   16 3. 12. 2018   10:22:593. 12. 2018   10:22:59
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I
de o kazetový nakladač „F6“ a prepravné sedadlo „Posuv-

ník“, ktoré sú zamerané špeciálne na používateľov invalid-

ných vozíkov. Kazetový nakladač je umiestnený na pod-

vozku Triedy V, otvára sa smerom k zadným posuvným 

dverám (na strane predného spolujazdca) a zabezpečuje 

pohodlný prístup k vozidlu. Ovláda sa dotykom tlačidla pomo-

cou diaľkového ovládača, pričom sa zníži až na úroveň terénu. 

Následným stlačením tlačidla sa zdvíha, čo umožňuje užívate-

ľom invalidného vozíka ľahký prístup do interiéru vozidla. Jeho 

nosnosť je maximalizovaná až na 300 kg.

Prepravné sedadlo, namontované na špeciálnom ráme sedad-

la a koľajnicovom systéme môže byť manuálne posunuté doza-

du až 42 cm, čím uľahčuje nekomplikovaný prechod z invalid-

ného vozíka na sedadlo vodiča. Vodič má zároveň svoje nohy 

položené na protišmykovej, pohyblivej opierke. V prípade záuj-

mu možno objednať kazetový zdvihák a prepravné sedadlo aj 

na model Mercedes-Benz Vito. Viac informácií na:  

https://youtu.be/rxmzEqjr3uE 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Značka Mercedes-Benz predstavila na medzinárodnom veľtrhu 
rehabilitácie a starostlivosti REHACARE 2018 model Mercedes-Benz 
Triedy V s dvoma technickými vylepšeniami, umožňujúcimi 
komfortnejšiu prepravu hendikepovaných ľudí.

Trieda V zmier uje hendikep

trieda V invalid.indd   17trieda V invalid.indd   17 3. 12. 2018   13:37:193. 12. 2018   13:37:19
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A
ko na jej margo uviedol Gorden Wagener, 

vedúci oddelenia dizajnu spoločnosti 

Daimler: „S historickými Striebornými šíp-

mi bola značka Mercedes-Benz už pred 

viac ako 80 rokmi priekopníkom rýchlosti  

okrem iného vďaka ich prúdnicovému tvaru. Na to nadvä-

zuje štúdia Vision EQ Silver Arrow. Navrhnutá na zrých-

lenie a pôžitok z jazdy stelesňuje progresívny luxus a po-

skytuje výhľad na budúcnosť nášho dizajnu. Vývojová 

štúdia tak reč tvarov našej novej produktovej a technolo-

gickej značky EQ dotiahla až na vrchol.“ Štúdia dosahujú-

ca dĺžku 5,3 m a výšku približne 1,0 m využíva nehlučný 

elektrický pohon s výkonom 550 kW/750 k, ktorý napá-

ja plochý akumulátor s využiteľnou kapacitou asi 80 kWh, 

čo mu (podľa WLTP) umožňuje teoretický dojazd vyše 

400 km. Trakciu zvyšujú hladké predné pneumatiky s roz-

mermi 255/25 R 24 a zadné s rozmermi 305/25 R 26. Kon-

cept ponúka odlišné jazdné programy Komfort, Šport 

a Šport+ a tiež možnosť nastavenia zvuku – medzi ktorou 

nechýba ani zvuk pretekárskeho vozidla F1. V kokpite je 

inštalované integrované vyhrievanie priestoru okolo hlavy 

AIRSCARF, štvorbodový bezpečnostný pás a pedále pri-

spôsobiteľné postave vodiča.

Pocta legende
Štúdia je na jednej strane poctou úspešnému pretekár-

skemu vozidlu W 125 z roku 1937, ktorého traťový rekord 

pri priemernej rýchlosti 432,7 km/h na diaľnici Frankfurt 

– Darmstadt a späť odolával až osemdesiat rokov. Koncept 

Budúcnos  dizajnu 
motorových 
vozidiel

Značka Mercedes-Benz predstavila v kalifornskom Pebble Beach 
na podujatí Monterey Car Week nové koncepčné vozidlo – 
štúdiu Vision EQ Silver Arrow.

vision EQ SA-1-final.indd   18vision EQ SA-1-final.indd   18 3. 12. 2018   10:24:523. 12. 2018   10:24:52



pripomína pretekárske Strieborné šípy, ktoré z dôvodu 

zníženia hmotnosti nemali farbu, najmä tvarom prúdni-

ce, lakovaním vo farbe strieborná alubeam, či interiérom, 

v ktorom dominujú tradičné, ušľachtilé materiály ako pra-

vá koža, leštený hliník a masívne orechové drevo. Jedno-

miestne vozidlo Vision EQ Silver Arrow, ktorého karo-

séria pozostáva z uhlíkových vlákien, 

a kabína vodiča sa vyklápa smerom do-

predu, je zároveň emotívnym ukazo-

vateľom ďalšieho smerovania dizajnu. 

Potvrdzuje to napr. aj predná maska 

chladiča, riešená v podobe displeja, či 

vpredu a na bočných obloženiach pra-

hov priebežný svetelný pás. Každé kole-

so má až 168 lúčov a nerotujúci náboj. 

Priamo do budúcnosti ukazuje digitál-

ny kokpit štúdie. Okrem iného zahŕňa oblúkovú panora-

matickú obrazovku so spätnou projekciou, ako aj dotykový 

displej integrovaný do volantu. Obrazovka ponúka aj mož-

nosť virtuálnych pretekov s historickými alebo súčasnými 

pretekárskymi vozidlami. . 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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N
eformálna krása konceptu vzniká otvorením 

interiéru voči okoliu, zrieknutím sa strechy 

a skráteným čelným sklom. Svojou žiarivou 

efektnou metalickou bielou farbou a doplnka-

mi vo farbe „stream green“ sľubuje smart 

forease ničím nezaťažený jazdný zážitok, oslobodený od for-

malít a v súlade s okolím. Bezpečnosť spolujazdcom zabezpe-

čujú o. i. aj dva oblúky za sedadlami. Eleganciu smart 

forease zvyšujú kľučky plynulo zapustené do dverí a nalako-

vanie efektnou metalickou bielou farbou. Príjemne k nej kon-

trastujú bezpečnostná bunka tridion v matnej striebornej far-

be a doplnky v žiarivej zelenej farbe „stream green“ vnútri aj 

vonku. Displeje konceptu môžu zobrazovať napr. aj obsahy 

aplikácie „ready to“, s ktorou možno zdieľať svoj smart s pria-

teľmi alebo sledovať jeho funkcie. Reproduktory ponúkajú 

dokonalý zvuk na počúvanie hudby alebo telefonovanie, sú 

viditeľne integrované do zadnej steny kokpitu a zdôrazňujú 

skvelý hravý charakter vozidla. Koncept smart forease tak po-

tvrdzuje nielen to, že poskytuje výhľad na elektrickú budúc-

nosť značky smart, ale aj fakt, že elektrické vozidlá v meste 

budú všetkým, len nie nudným prostriedkom dopravy. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Značka smart oslávila 20. narodeniny otvoreným koncepčným 
vozidlom, ktoré ponúka nekomplikované elektrické riešenie 
mestskej mobility, pričom otvorenosť a minimalistický štýl 
konceptu sú poctou pokrokovým štúdiám smart „crossblade“
(z roku 2001) a „forspeed“ (z roku 2011). 

Jubilejný smart forease 
je symbolom elektromobility

smart forease.indd   20smart forease.indd   20 3. 12. 2018   13:38:303. 12. 2018   13:38:30
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Elektrický transportér eVito

S
 inštalovanou kapacitou akumulátora 41,4 kWh 

bude dojazd nového modelu eVito dosahovať 

vzdialenosť približne 150 km. Aj pri nepriazni-

vých podmienkach, napr. pri nízkej vonkajšej 

teplote a pri plnom zaťažení, je k dispozícii do-

jazd 100 km. Stredne veľký transportér má takto tie najlep-

šie predpoklady na to, aby sa uplatnil vo vnútromestskej 

preprave dodávateľov, remeselníkov a osobných preprav-

cov. Úplné nabitie akumulátora trvá asi šesť hodín. O dy-

namickú jazdu sa postará výkon 84 kW a krútiaci moment 

maximálne 300 newtonmetrov. Vzhľadom na maximál-

nu rýchlosť si zákazník môže vybrať medzi dvoma mož-

nosťami: maximálna rýchlosť 80 km/h spĺňa všetky po-

žiadavky v mestskej premávke a v centrách aglomerácie, 

súčasne šetrí energetické rezervy a predlžuje dojazd. V prí-

pade záujmu si zákazník môže vybrať maximálnu rých-

losť 120 km/h, model eVito príde s dvoma rôznymi rázvor-

mi: s dlhým pri celkovej dĺžke 5,14 metra a extra dlhým 

pri 5,37 metra. Svoju vhodnosť na každodenné využíva-

nie dokazuje elektrický model v neposlednom rade aj veľ-

korysým úložným priestorom. Jeho maximálne zaťaženie 

je 1 073 kg a úložný objem max. 6,6 m³. Neobmedzenú vy-

užiteľnosť celého úložného objemu prináša umiestnenie 

akumulátorov pod vozidlom. Maximálna prípustná celko-

vá hmotnosť je 3 200 kg. Nový transportér tak vykazuje 

celkové prevádzkové náklady rovnocenné s modelom Vito 

s dieselovým motorom. Oproti vyšším obstarávacím ná-

kladom stoja nižšie náklady na energiu a údržbu, čo môžu 

podporiť aj daňové úspory či atraktívna cena prúdu.

V roku 2019 doplní eVito tiež ďalší transportér: 

eSprinter a v budúcnosti má nasledovať  i elektrický 

Citan. Stratégia eDrive@VANs divízie Mercedes-Benz 

Vans koncernu Daimler umožní poskytnúť pri elektric-

kých transportéroch všetko z jednej ruky: najmodernejšie 

vozidlá, výkonnú nabíjaciu infraštruktúru, servis priamo 

na mieste a služby konektivity. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

V rámci elektrifikácie transportérov ponúkla klientom divízia 
Mercedes-Benz Vans stredne veľké eVito, ako prvý model 
využívajúci elektrický pohon.
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Už 
samotné testovanie aplikácie ukáza-

lo, že elektrické vozidlá či hybrid-

né modely s elektrickou prevádzkou 

sú na každodenné používanie – naj-

mä v mestskej prevádzke vhodnej-

šie než klasické benzínové a dieselové modely. Ide o inteli-

gentný typ aplikácie, ktorá dokáže rozoznať reálne jazdné 

trasy používateľa, ako aj to, či sa premiestňujete motoro-

vým vozidlom, pešo alebo na bicykli. Aj preto ako prvé po 

jej inštalácii získava vstupné údaje a až následne vyhodno-

cuje váš spôsob transportovania, kde sa počas neho zasta-

vujete, na aký čas. Keďže má aplikácia napojenie na GPS, 

dokáže určiť, či ste zaparkovali na parkovisku, v hoteli, 

ako aj to, v akej vzdialenosti je od vás nabíjacia stanica a či 

na danom mieste v priebehu analyzovaného obdobia trá-

vite dostatok času, aby ste si prípadne vedeli dobiť svoje 

vozidlo,“ vysvetľuje princíp aplikácie EQ Ready - Martin 

Košara. Ako dodáva, aplikácia je bežne dostupná na bez-

platné stiahnutie pre zariadenia so systémom iOS a An-

droid. Na margo možného zneužitia osobných údajov nás 

ubezpečil, že nič také nehrozí. Dokonca, pokiaľ si klient 

používajúci aplikáciu neželá, aby sa jazda zaznamenáva-

la, môže funkciu sledovania trasy kedykoľvek deaktivovať. 

O tom, kedy sa zaznamenávajú jeho údaje z jazdy, je vždy 

informovaný, pretože aplikácia mu pravidelne pripomína, 

keď sa údaje zaznamenávajú.

Analýza jazdy
Na základe analýzy každodenného jazdenia a správa-

nia, dokáže aplikácia dáta porovnať s parametrami elek-

„

Inteligentná 
aplikácia EQ Ready

V súvislosti s prechodom na postupnú elektrickú mobilitu 
hrá významnú úlohu aj nová aplikácia EQ Ready. V čom spočíva jej 

výnimočnosť a aké sú jej hlavné benefity, o tom nám viac 
prezradil Martin Košara, CASE Implementation Manager spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.
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trických a hybridných vozidiel značky 

Mercedes-Benz, smart a EQC a následne 

ponúknuť najvýhodnejšie možnosti pre in-

dividuálne mobilné potreby každého klien-

ta. „Nikde nie je povedané, že ňou bude 

len odporúčanie, na koľko percent ste 

vhodný zákazník na elektrický či hybrid-

ný pohon. Pokojne na základe analýz zistí-

te, že je pre vašu mobilitu výhodnejší die-

selový či benzínový pohon,“ poznamenáva 

Martin Košara a vysvetľuje, že algoritmus 

presne určí, na koľko percent je vhodným 

adeptom pre ekologickejší variant motori-

zácie. „Pokiaľ ním budete na 12 %, nemá 

pre vás zmysel meniť svoje doterajšie vo-

zidlo,“ dodáva.

Ako na to…
V prvom rade je dôležité povedať, že vôbec nemusíte vlast-

niť vozidlo Mercedes-Benz alebo smart. Na zistenie vhod-

nosti používania elektrického alebo hybridného vozidla pre 

vás úplne postačí, pokiaľ sa prihlásite na svoj účet Mercedes 

me, resp. si pomocou svojho mena a e-mailovej adresy v apli-

kácii aktivujete funkciu sledovania trasy. Spustíte do cho-

du softvér, vyvinutý značkou Mercedes-Benz, ktorý zbiera, 

ukladá, spracováva a následne analyzuje množstvo úda-

jov o vašom vozidle, akými sú napr. spotreba energie, do-

jazd, hodnotu cw, hmotnosť, koefi cient valivého odporu, 

rýchlosť jazdenia, zrýchlenie, ale aj zastavenia, prestávky, 

parametre okolia – napr. teplota a výškový profi l. Na zák-

lade ich analýzy aplikácia EQ Ready stanoví zhodu simu-

lovaných a reálnych hodnôt a následne určí, či 

je pre vás v rámci dennodennej mobility vý-

hodnejšie vaše súčasné vozidlo, alebo iné. 

Podľa slov Martina Košaru: „V prípade, ak 

bude pre vás efektívnejšie jazdiť na elek-

trickom, alebo hybridnom modeli vozidla, 

aplikácia vám dokáže určiť aj optimálny 

model pre váš spôsob jazdy - napr. modely 

smart electric drive, hybridné modely znač-

ky Mercedes-Benz dobíjateľné zo siete, aký-

mi sú napr. Trieda E de, Trieda S 560 e, či 

EQC 400 4 Matic.“ V prípade ich používa-

nia a vôbec, používania samotnej aplikácie 

EQ Ready môžete počas ciest a používa-

nia vozidla v dennej prevádzke, aj vy sami 

zadávať potenciálne nabíjacie stanice, pri-

čom v aplikácii budú postupne dopĺňané 

aj verejne dobíjateľné elektrické stanice. 

Týmto sa v rámci aplikácie postupne opti-

malizuje virtuálna elektrická jazda.

Synergia
Cieľom značky Mercedes-Benz - v rámci mestskej mo-

bility budúcnosti - je dosiahnuť maximálnu synergiu me-

dzi potrebami klienta a možnosťami samotného elektrické-

ho vozidla. Z tohto dôvodu sa už dnes budujú pre vozidlá 

Mercedes-Benz dobíjacie stanice, ku ktorých osádzaniu po-

máhajú aj výsledky už realizovaných analýz aplikácie 

EQ Ready. „Pokiaľ aj na základe získa-

ných dát zistíme, že naši klienti pravidel-

ne navštevujú určité lokality a trávia v nich 

značný čas, máme záujem počas doby, kým 

v nich budú, im ponúknuť aj možnosť do-

bitia svojho elektrického vozidla. Predstav-

te si, že prídete napr. ku kaderníkovi, do 

reštaurácie na pracovný obed či rodinnú 

večeru a tam vám ponúknu, že kým bude-

te u nich, môžete si napríklad aj bezplat-

ne (v prípade, ak to bude ako bonus pre 

klientov poskytovať majiteľ prevádzky) do-

biť svoje elektrické vozidlo na nabíjačke 

Mercedes-Benz,“ vysvetľuje princíp ciele-

ne budovanej synergie Martin Košara. Zá-

roveň dodáva, že snahou značky je, aby 

mal jej klient k dispozícii čo najviac akých-

koľvek nabíjacích staníc. A nielen to… Cie-

ľom značky Mercedes-Benz je klientom čo 

najviac uľahčiť nielen mobilitu, ale aj po-

užívanie a prevádzku ich vozidiel a aj pre-

to - vďaka aplikácii už nebudú čoskoro mu-

sieť za dobíjanie vozidiel fyzicky platiť, ale 

vďaka fi nančnému kreditu v rámci služby 

Mercedes me connect si každý klient určí, 

za koľko eur si chce vozidlo – už čoskoro 

na inteligentnom wallboxe - dobiť. „V rám-

ci aplikácie EQ Ready sa bude klient vedieť 

notifi kovať aj s najbližším inteligentným 

wallboxom, zistiť, či je voľný alebo obsadený, 

bezplatný, alebo nie a vopred si rezervovať nabíjanie na 

daný čas. Jednoducho, robíme všetko pre to, aby mal náš 

klient aj pri používaní elektrického či hybridného vozidla 

čo najväčší komfort – v súlade s princípmi a fi lozofi ou 

stratégie CASE,“ uviedol na záver Martin Košara. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek, Daimler AG
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Technika a technológie aktuálne menia automobilový svet takým 
tempom, že všetko, čo platí dnes, nemusí platiť zajtra. A ak sa niektorý 
automobilový výrobca neprispôsobí, neprežije. Blízka i ďaleká 
budúcnosť prinesie toľko zmien, že niektorí ich ťažko strávia. 
O tom, ako bude vyzerať budúcnosť, sme sa porozprávali s Jochenom 
Hermannom, viceprezidentom pre vývoj stratégie CASE 
a elektrických pohonov koncernu Daimler.
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Piliere 
budúcnosti
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B
udúcnosť koncernu Daimler definujú štyri pís-
mená CASE. Je to skratka pre témy budúcnos-
ti… Connected – zosieťovanie, Autonomous 
– autonómne jazdenie, Shared & Services – 
zdieľanie a služby a Electric – elektrické a elek-

trifikované modely. Ktorú zo spomínaných oblastí považu-
jete za najdôležitejšiu?

- Hneď na úvod musím povedať, že každá jedna oblasť má 

moc úplne zmeniť automobilový priemysel. A ak zoberieme 

kombináciu spomínaných faktorov, tak zmena môže byť dokon-

ca gigantická. Až natoľko, že sa jej oprávnene môžeme báť. Na 

druhej strane, ak zmeníme náš postoj, tak z neistoty vieme spra-

viť nástroj na prežitie alebo dokonca nástroj pre budúce zárob-

ky spoločnosti Daimler. Už dnes je jasné, že potrebujeme všetky 

štyri oblasti pre ďalší vývoj. Automobily s konektivitou na inter-

net a s tým spojenými službami sú už v podstate hotová vec, na 

ktorej sa bude stavať ďalej, autonómna jazda pomaly prichádza, 

zdieľanie automobilov začal Daimler medzi prvými, projekt 

Car2Go už úspešne beží niekoľko rokov a elektromobily sa už 

dnes stali povinnosťou. Takže ani jedna zo spomínaných nie je 

dôležitejšia ako druhá. Našou úlohou je venovať rovnakú pozor-

nosť všetkým oblastiam a skombinovať všetky prvky tak, aby tvo-

rili prepojenú sieť, aby sme akýkoľvek strach z budúcnosti eli-

minovali nielen u nás, ale aj u zákazníkov. A zmena sama osebe 

prináša veľkú príležitosť pre nás všetkých.

V oblasti elektrických vozidiel bol elektrický smart predsko-
kanom elektrických modelov v rámci koncernu Daimler, 
nasledovala elektrická Trieda B. Teraz ste čerstvo predsta-
vili elektrické SUV EQC. Čím sa odlišuje od predchádzajúcich 
projektov a čo je jeho unikátnou črtou?

- Z nášho pohľadu je to prvý člen rodiny EQ zo strany auto-

mobilky Mercedes-Benz. Takýto model, ktorý by sme pod 

touto značkou ponúkli našim zákazníkom, sme doteraz ne-

mali. A zároveň sa opravím, nemyslím iba našich zákazníkov, 

ale všetkých potenciálnych zákazníkov, teda aj tých, čo zatiaľ 

náš produkt nevlastnili.

Myslíte na aktuálnych zákazníkov Tesly?
- Nie, mýlite sa, my nepozeráme na jednotlivé modely ako na 

konkurentov pre určité vozidlá. Časté porovnávanie automobi-

lov na trhu k takémuto zmýšľaniu zvádza, no naša fi lozofi a je 

iná. Ak sa niekto rozhodne pre Mercedes-Benz, je to preto, že 

ponúkame komplexný automobil a aj k nemu patriace služby 

a produkty. Nesnažíme sa teda silou-mocou prekonať konkuren-

ciu na poli kilowatthodín či zrýchlenia, alebo výkonu motora. 

To by boli krátkodobé ciele. Ak sa niekto rozhodne pre 

Mercedes-Benz, zvyčajne je tam viacero dôvodov. Môže to byť 

bezpečnosť, kvalita, dizajn a schopnosti, prípadne kombinácia 

produktu a služieb. Musíme mať vybalansovanú ponuku vo všet-

kých sledovaných kritériách. Aj rozhranie MBUX, ktoré posky-

tuje absolútne novú skúsenosť s vlastníctvom auta, ktorá doteraz 

neexistovala. Podobne aj možnosť platiť za nabíjanie mobilnou 

aplikáciou Mercedes me je jedna z bonusov vlastníctva modelu 

EQ. A takáto ponuka tu doteraz nebola a to je jednou z unikát-

nych čŕt modelu EQC.

Ďalšia otázka bude subjektívna. Kedykoľvek testujem 
elektromobil, hnevá ma jedna vec. Musím sa podria-
diť autu a zmeniť svoje návyky. Ako budete vedieť, kto je 
vhodným zákazníkom pre elektromobil?

- Mám rád túto otázku. Mysleli sme totiž aj na to a vyvinuli 

sme aplikáciu EQ Ready. Môžete si ju zadarmo stiahnuť do mo-

bilu, umožniť aplikácii sledovať vaše motoristické zvyky a už po 

jednom týždni vás aplikácia percentuálne vyhodnotí, či ste vhod-

ným kandidátom pre kúpu elektromobilu, alebo nie. Sme si ve-

domí toho, že ľudia nepoznajú svoje motoristické návyky. A ak 

Chceme ma  spokojných zákazníkov. 
Elektromobilitu riešime z dlhodobého 
h adiska a neh adáme v nej lacnú 
a krátkodobú senzáciu.
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aplikácia ukáže, že daný motorista nie je vhodný na prechod na 

elektromobilitu, nemáme žiaden problém s tým, že si nevyberie 

model EQC, ale niektorý iný. Máme predsa ponuku hybridných 

modelov, plug-in hybridných modelov, ktoré tento cieľový kon-

fl ikt dokážu vyriešiť. Chceme mať spokojných zákazníkov. Elek-

tromobilitu riešime z dlhodobého hľadiska a nehľadáme v nej 

lacnú a krátkodobú senzáciu.

Bude teda stiahnutie aplikácie povinné? Nebojíte sa, že 
vám môže v konečnom dôsledku pokaziť biznis, prípad-
ne odradiť niekoho od kúpy? Prípadne nadšencov obslú-
žite automaticky bez toho, aby sa presvedčili o tom, či sú 
vhodnými kandidátmi, alebo nie.

- Ak je niekto presvedčený o tom, že chce EQC, určite mu ho 

predáme, lebo takýto zákazník spravidla vie, do čoho ide. Ak si 

nie ste istý, či vám bude elektromobil vyhovovať, verte mi, že by 

ste kúpu neriešili „v návale emócií“, ale premysleli by ste si ju. 

A pre nerozhodnutých, či skôr váhajúcich klientov máme apliká-

ciu. Keďže EQC sa objaví na trhu až v polovici budúceho roka, 

aplikácia EQ Ready môže vaše návyky sledovať dlhšie a dať vám 

ešte presnejšiu odpoveď na pochybnosti. Aplikácia je pomocou 

pri rozhodovaní, ďalším nástrojom, ktorý môžete využiť.

Bude dostupná aj na Slovensku?
- Samozrejme, k dispozícii je na celom Slovensku už teraz.

Využijete aplikáciu aj na hlbší výskum tak, aby ste získali 
informácie o tom, aké množstvo motoristov by mohlo vyu-
žívať elektromobil?

- Nie, neplánujeme. Štatistiky máme k dispozícii už teraz. 

A navyše spárovanie množstva dát by bolo nesmierne nároč-

né, my nie sme facebook ani iná sociálna sieť, ktorá by teore-

ticky takýto prieskum mohla uskutočniť. Ale opakujem, šta-

tistiky máme k dispozícii, hovoria jasnou rečou. Päťdesiat 

percent vodičov využíva svoje auto maximálne na 50 kilomet-

rov denne. Ak by sme natiahli tento limit na 90 kilometrov 

denne, pokryjeme 90 percent vodičov Nemecka. Ak si zobe-

rieme tieto dáta, množstvo vodičov je pripravených na elek-

tromobilitu. Bližšie dáta nepotrebujeme.

Presuňme sa na pole zdieľania automobilov. A skombinuj-
me to s elektromobilitou. Ak si budú vodiči zdieľať elektro-
mobil, kto bude zodpovedný za nabíjanie? A k tomu musí-
me prirátať aj rozličné potreby na dojazd automobilu. Ako 
to plánujete zosúladiť?

- Máme dostatok skúseností zo zdieľania automobilov z nášho 

projektu Car2Go. Ten je v mnohých mestách založený práve na 

využívaní elektromobilov. Dokonca vieme, že elektrické autá sú 

na zdieľanie vhodnejšie ako klasické autá so spaľovacími motor-

mi. A nielen z hľadiska lokálnych emisií. Lebo ich môžete zapar-

kovať blízko nabíjacieho bodu. Inšpirovať k tomu môžeme zá-

kazníkov prideľovaním bonusových bodov za takéto správanie. 

A navyše nabíjacích bodov v mestách pribúda, takže mať auto 

nabité alebo ho udržiavať v nabitom stave nebude problém.

Znamená to, že parkovacie boxy pre autá v rámci Car2Go 
budú zároveň nabíjacími bodmi?

- Nie, nepotrebujeme to. Opäť je dôležitejšie mať k dispozícii 

dáta. My vieme, že zdieľaná mobilita Car2Go sa využíva v rám-

ci mesta, čo defi nuje prejdenú vzdialenosť. Napríklad ak sa au-

tom preveziete desať až dvanásť kilometrov, je to pre vás veľká 

vzdialenosť, kapacitu batérie však nevyčerpá tak, ako si myslíte. 

Okrem toho sa Car2Go využíva medzi bodmi, ktoré nie sú spo-

jené verejnou dopravou, alebo je takéto spojenie komplikované. 

Takže nie je to tak, ako si myslíte, že by ste museli nabíjať tieto 

autá zakaždým, keď ste ich použili. A ak je auto takmer vybité, 

postaráme sa o dobitie batérie a počas tohto „úkonu“ nie je k dis-

pozícii na prenájom. Je to garantované v rámci služby Car2Go.

Presuňme sa na pole autonómnych áut: Už ste ukázali 
Mercedes-Benz Triedy S, ktorý absolvoval cestu 
z Mannheimu do Pforzheimu bez zásahu vodiča. To bolo 
pred štyrmi rokmi. Odvtedy ste uviedli aj do sériovej výro-
by nové úrovne autonómnej jazdy. Ako sa pozeráte na bu-
dúcnosť? Kedy bude k dispozícii plne autonómne vozidlo? 
Vytýčili ste už aj konkrétny dátum?

- Konkrétny dátum už máme, no nebudem ho komuniko-

vať. Poviem len toľko, už nie sme ďaleko od bodu, keď bude-

me môcť uviesť na trh autonómne vozidlo, ktoré vás odvezie, 

kam potrebujete, či dokonca nebude mať už ani volant. Tech-

nológia potrebná pre takéto auto je vyvinutá a máme ju k dis-

pozícii už dnes. Hoci množstvo snímačov a technológií, kto-

ré takéto auto využíva, je natoľko rozsiahle, že momentálne si 

neviem predstaviť zákazníkov, ktorí by boli ochotní takéto vo-

zidlo zaplatiť. A tu sa začína postupne skladať mozaika našej 

fi lozofi e CASE. Takéto auto bude dávať zmysel iba vtedy, ak 

bude súčasťou zdieľanej jazdy. Takýmito autami môžeme na-

hradiť napríklad taxíky. Niektorí zákazníci totiž preferujú sú- 

kromie počas jazdy. Navyše tieto autá môžu pracovať 24 hodín 

Ke že EQC sa objaví na trhu až v polovici 
budúceho roka, aplikácia EQ Ready môže 
vaše návyky sledova  dlhšie a da  vám ešte 
presnejšiu odpove  na pochybnosti. 
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7 dní v týždni a nepotrebujú ani parkovacie miesto, a keďže sa 

pohybujú výlučne v meste, môžu byť elektrické a šetriť tak lo-

kálne emisie. A pri takomto biznis modeli je cena auta menej 

relevantná ako v sektore súkromných automobilov. Takže ak 

uvedieme na trh autonómne elektromobily pre zdieľanú jazdu, 

postupne sa cena za technológie môže znížiť na úroveň, ktorá 

bude zodpovedať kúpnej sile v súkromnom sektore. Prvé auto-

nómne autá však budú jazdiť v oblasti zdieľanej jazdy.

Osobne ma zaujíma nielen technologická, ale aj mentálna 
pripravenosť spoločnosti v oblasti autonómnych áut. Mi-
lujem totiž športovú jazdu a zážitky za volantom, preto je 
pre mňa nepredstaviteľné, že by som jeden deň pustil vo-
lant z ruky a spoľahol sa na technológie.

- Posun v rozmýšľaní nie je problém. Aj keď milujete jazde-

nie a užívate si športovú jazdu, tak sa nevyhnete dopravným 

zápcham. A nikto nemá rád pomalú jazdu v kolóne. Naším cie-

ľom je ponúknuť vodičom jazdu, keď si ju užíva a, samozrej-

me, prepnúť na automatický režim, keď ho potrebuje. Ak po-

núkneme tento mix, zákazníci to ocenia. A navyše aj v prípade, 

ak ste fanúšikom športovej jazdy, tak sú prípady, keď budete 

chcieť využiť autonómnu jazdu. Napríklad momentálne sme 

v Paríži, takže ste využili lietadlo a z letiska ste zrejme použili 

taxík. A aj to je istým spôsobom autonómna jazda, lebo ste ne-

šoférovali, ale dali ste sa odviezť. Naším zámerom je, aby ste 

počas celej vašej cesty využívali služby Mercedes-Benz, a to je 

jedným z cieľov našej fi lozofi e.

No určite ste zachytili, že v spoločnosti prebieha diskusia 
o autonómnych autách. Teraz myslím aj na tragické havá-
rie autonómnych áut, ktoré sa udiali v Amerike, kde tieto 
autá už jazdia. Myslíte si, že spomínané udalosti ovplyvnia 
verejnú mienku v oblasti autonómnych automobilov, prí-
padne aké percento vodičov by dokázalo už dnes slepo dô-
verovať týmto technológiám?

- Vaša otázka má dve roviny. Ako pripravení sú ľudia a ako sa 

s daným problémom popasujeme ako automobilový výrobca? 

To sú kľúčové otázky. Ale ako značka Mercedes-Benz máme bez-

pečnosť v DNA našej automobilky. Preto sme nepodľahli tlaku 

a neponáhľali sme sa uviesť alebo testovať takéto autá vo veľkom 

naostro v premávke. Lebo vieme, aké ťažké to je a aké sú nástra-

hy. Nemôžeme a ani nebudeme riskovať reputáciu našej znač-

ky, môžeme toho stratiť veľmi veľa. A ide najmä o dôveru zá-

kazníkov. V prípade, ak predstavíme takéto auto, chceme, aby 

mu zákazníci dôverovali práve preto, že má na kapote či mas-

ke chladiča naše logo – hviezdu. A kým si nie sme istí stopercent-

nou funkčnosťou našich systémov, neuvedieme ho na trh. Čo sa 

druhej otázky týka, tak uvediem príklad. Dodnes máte ľudí, ktorí 

sa boja lietať a nepresvedčí ich žiaden argument ani žiadna štatis-

tika. A tak to bude aj v prípade autonómnych áut. Aj v tomto prí-

pade budeme mať odporcov a ľudí, čo tomu nebudú dôverovať. 

Ale to je v poriadku. Osobne som presvedčený, že v rámci miest 

bude dostatok zákazníkov, ktorí nové technológie privítajú.

Budúcnosť však Mercedes-Benz spájal najmä s využitím 
vodíka, v posledných rokoch však tému vodíkového poho-
nu nahradili elektromobily. Prečo ste sa odklonili od myš-
lienky vodíkového pohonu, keď ste investovali nemalé 
prostriedky aj dekády vývoja práve tejto technológii? Kde 
nastal zlom?

- V zásade je to následok aktuálnej situácie na trhu, vybudo-

vanie siete nabíjačiek je lacnejšie než vybudovanie siete čerpa-

cích staníc na vodík. Bavíme sa v násobkoch, takže momentál-

ne máme k dispozícii množstvo elektriny i možností nabíjania. 

Ekologické možnosti nabíjania existujú a už dnes „vyhadzuje-

me“ elektrickú energiu von oknom vzhľadom na to, že ju ne-

môžeme skladovať. Takže energie na nabíjanie je dosť a vskut-

ku ňou vieme nabíjať veľké množstvo automobilov. Takže 

„blackout“ pre elektromobily nehrozí. Jediným problémom 

môžu byť koncové nabíjacie body a nabíjací výkon. Len čo do-

siahneme výkony nabíjačiek na úrovni 100 kW, môžeme rátať 

s konvenčným časom na obnovenie energie. A okrem toho sa 

môžeme vrátiť aj na samotný začiatok našej diskusie, väčšina 

zákazníkov jazdí zhruba 50 kilometrov denne, čo znamená, že 

nabíjanie na dennej báze je v prípade elektromobilov zbytočné. 

Navyše cestu na čerpaciu stanicu, prípadne státie v rade s os-

tatnými, čo si kupujú občerstvenie a iné veci. A nezabudnime 

ani na „vôňu“ benzínu či nafty. To všetko sa mnohým nespá-

ja s príjemnými pocitmi. V prípade elektromobilov sa môže-

me baviť aj o tom, že nabíjanie sa dá rozdeliť na etapy a v tom 

prípade nepotrebujete ani rýchlonabíjanie. Ak optimalizujeme 

sieť i naše návyky, elektromobily môžu byť nielen štýlovým, ale 

aj kľúčovým hráčom mobility budúcnosti.

Ďakujeme za rozhovor. 

Text: Majo Bóna; Foto: DaimlerAG
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V polovici októbra sa počas štyroch dní v Nitre uskutočnila 
25. medzinárodná výstava osobných, úžitkových a nákladných 

vozidiel, dopravnej techniky a autopríslušenstva AUTOSALÓN – 
AUTOSHOW NITRA 2018, v rámci ktorého sa po štvorročnej prestávke 

predstavila aj automobilová legenda, značka Mercedes-Benz.
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V
 rámci autosalónu sa práve pri expozícii vozi-

diel so striebornou trojcípou hviezdou v zna-

ku – v pavilóne M2 - pohybovalo najviac zve-

davých a „mercedesu chtivých“ návštevníkov. 

Tí na veľkorysej ploche 435 m2 obdivova-

li až osem vystavených nových modelov prémiovej značky 

Mercedes-Benz a to Triedu A, Triedu G, Triedu C, mode-

ly Mercedes-Benz GLA, GLS, GLC, Mercedes-AMG GLC 

43 kupé a model Mercedes-AMG E 53. A hoci bolo jed-

no „hviezdne“ vozidlo krajšie a technicky dokonalejšie než 

druhé, najväčšiemu záujmu sa tešila farebne výrazná nová 

Trieda G. No nielen osobné vozidlá si podmanili srdcia náv-

števníkov. Ako uviedol vedúci predaja spoločnosti Motor-

-Car Nitra, ktorá na autosalóne zabezpečovala vystavenie 

vozidiel značky Mercedes-Benz, Aleksandar Savič: „Hoci 

bola jednoznačnou hviezdou našej expozície nová Trie-

da G, enormný záujem bol aj o dve vystavené úžitkové vo-

zidlá, a to nový Mercedes-Benz Sprinter a žiadaný rodinný 

Hviezdna „paráda“ 
pod Zoborom
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karavan Mercedes-Benz Triedy V Marco 

Polo.“ Podľa jeho slov bol tohtoročným ťa-

hákom a „kráľom predaja“ medzi klientmi 

ich spoločnosti - aj na autosalóne vystave-

ný - model Mercedes-Benz GLC, preto-

že podľa jeho slov: „Tým, že ide o špor-

tovo-úžitkové vozidlo, vyhovuje všetkým 

generáciám, mužom aj ženám. Ženy sa 

v ňom cítia bezpečne, páči sa im aj pre-

to, že nie je také veľké. Perfektne sa v ňom 

sedí a máte z neho super výhľad.“ A hoci 

na tohtoročnom autosalóne pod Zoborom 

prekročila návštevnosť expozície Merce-

des-Benz očakávania aj samotných organi-

zátorov, Aleksandar Savič je presvedčený, 

že budúci rok bude ešte vyššia, pretože: 

„Bude veľmi bohatý na novinky – na trh 

príde nový model GLE, nová Trieda B, 

nová Trieda A Sedan, nový model CLA, 

či plne elektrifi kovaný nový model EQC 

s dojazdom vyše 450 km.“

Užitoční pomocníci
Okrem osobných vozidiel sa počas AUTOSALÓNU – 

AUTOSHOW NITRA 2018 predstavili na ploche 200 m2 

aj dve vozidlá FUSO Canter v prevedení šasi a jedno 

FUSO Canter s nadstavbou pre zber komunálneho odpa-

du značky Aviana. Ich účasť (zabezpečovala ju spoločnosť 

Mercedes-Benz Slovakia) nie je vôbec náhodná. V rámci 

slovenského trhu pri vozidlách s trambusovou kabínou od 

3,5 t do 10 t celkovej hmotnosti si držia vozidlá FUSO mo-

delového radu Canter až 45 % podiel (podľa štatistiky PZ 

SR k októbru 2018), čo možno pripísať ich férovej cene, 

prémiovej nosnosti a tomu, že tento model môže v súčas-

nosti získať klient výhodne - s dvojnásobným predĺžením 

ich garancie buď na 3 roky do 200 000 km alebo 5 rokov 

do 100 000 km. Pozornosti návštevníkov neunikol ani vy-

stavený model FUSO eCanter, ktorý práve pred očami ve-

rejnosti v Nitre zažil slovenskú premiéru. Ide o atraktívnu 

alternatívu pre trvalo udržateľné vozové parky, s výko-

nom 129 kW (180 k), maximálnym krútiacim momentom 

285 Nm a dojazdom až 100 km.

Fleet Day
V rámci autosalónu sa v priestoroch výstaviska 11. ok-

tóbra uskutočnil aj 10. ročník odbornej konferencie o efek-

tívnej správe fi remných automobilov Fleet Day, v rámci kto-

rej sa prezentovali nielen značky Mercedes-Benz a smart, 

ale jej účastníci si mohli v rámci testovacej jazdy otestovať 

novú Triedu A, Triedu C, Triedu E, nový Mercedes-Benz 

Sprinter, či elektrický smart EQ fortwo. Zároveň sa v rámci 

prednášok preberali témy, ako sa vyhnúť problémom s ne-

pružnou Car Policy, témy venované problematike vozového 

parku a daňovej legislatíve, problematike poistenia vozidiel, 

zníženia nákladových položiek na palivo, či aktuálnej téme 

výhod a nevýhod alternatívnych pohonov pre autoparky. 

Text: SCG; Foto: MBSK, Motor-Car Nitra
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S
printer F-CELL s náhonom na zadné kolesá po-

skytuje charakteristické výhody pohonu na palivo-

vé články, medzi ktoré patrí veľký dojazd, nízka 

hmotnosť systému, maximálny priestor pri tvor-

be konštrukcie, rýchle tankovanie a mobilita lokál-

ne bez emisií.

Výborný dojazd
Palivové články konceptu sú uložené v prednej časti, tri 

nádrže na vodík v spodnej prednej časti vozidla, pričom sa 

do nich zmestí 4,5 kg vodíka. Umožňujú dojazd asi 300 km. 

V prípade, ak sa vyžaduje väčší dojazd, k nádržiam na vo-

dík v spodnej časti vozidla možno doplniť ďalšiu nádrž 

v zadnej časti, ktorá ho predĺži až na 530 km. Koncept vo-

zidla Sprinter F-CELL zároveň spája inovatívne technológie 

palivových článkov a akumulátorov do hybridného vozidla 

nabíjateľného zo siete. Okrem vodíka môže „tankovať“ aj 

elektrický prúd a o 30 km tak zvýšiť dojazd.

Flexibilita konceptu
Konštrukcia konceptu garantuje maximálnu fl exibilitu 

pre dodatočné nadstavby a prestavby, ale aj na komerčné 

účely s vysokým užitočným zaťažením. Vďaka modulárne-

mu systému možno palivové články použiť ako alternatívu 

k tradičným druhom pohonu, ako aj elektrickým akumulá-

torovým pohonom na kratších trasách pre čo najväčšie spek-
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Ekologický 
Sprinter F-CELL 

Ekologickú mobilitu budúcnosti - v rámci stratégie eDrive@VANs 
- demonštruje aj najnovší koncept vozidla Sprinter F-CELL, ktorý 
je vyhotovený do čiastočne integrovaného obytného automobilu 
s výkonom 147 kW/350 Nm a náhonom na zadné kolesá. 
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trum prípadov použitia. Nosná koncepcia technológie, kto-

rú prináša Sprinter F-CELL, tak vytvára nové perspektívne 

možnosti aj na podnikateľské účely, napr. pri dlhších doru-

čovateľských trasách či v prípade uplatnenia pre malé auto-

busy v medzimestskej doprave.

Stratégia eDrive@VANs
Čo dodať na záver? Najlepšie to vyjadril načrtnutím 

budúcnosti a ďalšieho vývoja bezemisných vozidiel Vol-

ker Mornhinweg, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans 

spoločnosti Daimler: „V budúcnosti ponúkneme každý 

konštrukčný rad určený na podnikanie s elektrickým po-

honom – v tomto roku začneme s modelom eVito a v roku 

2019 s modelom eSprinter. Týmto spôsobom už teraz po-

kryjeme mnohé, ale nie všetky účely použitia s pohonom 

lokálne bez emisií. Preto našu stratégiu eDrive@VANs do-

pĺňame o pohon palivovými článkami, ktorý v strednodo-

bom horizonte predstavuje veľké možnosti práve pri pre-

vádzke na dlhé trasy – nezávisle od toho, či sa vozidlo 

s palivovými článkami používa ako obytný automobil, ale-

bo na iné komerčné účely.“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Na 
svete neexistuje ešte jeden taký auto-

mobil, akým je Unimog. Alebo pozná-

te nejaký model, ktorý konvertuje za 

niekoľko minút z polievacieho vozidla 

na hasičské vozidlo, následne na roz-

hadzovač hnoja, pojazdný žeriav, malý vlak či kosačku? Mimo-

chodom tieto transformácie zvláda Unimog v priebehu krátkeho 

času a za pomoci uvoľnenia zopár skrutiek a hydraulických spo-

jok. S takouto univerzálnosťou pôsobí ako vytúžené dieťa sci-fi  

stíhačky a švajčiarskeho nožíka. 

Unimogy zahanbujú geniálnych mysliteľov už od roku 1946. 

Tesne po vojne bola budúcnosť Nemecka veľkou neznámou. Rá-

talo sa dokonca aj s tým, že dominanciu strojárskeho priemys-

lu nahradí poľnohospodárstvo. Bolo to v súlade s Morgenthau-

ovým plánom, ktorý nerátal s ťažkým priemyslom v Nemecku. 

Takže inžinieri netušili, ako budú môcť využiť svoje znalosti. 

Jedným z takých inžinierov bol aj Albert Friedrich, bývalý šéf 

konštruktér leteckých motorov v Daimler-Benz AG. Pôvodnou 

myšlienkou bolo navrhnutie univerzálneho stroja, ktorý by svo-

jimi schopnosťami predčil traktory. Aby bol využiteľný nielen 

v poľnohospodárstve, ale aj inde. Preto mal štyri rovnako veľké 

kolesá. Zvládal tak dlhšie presuny vyššou rýchlosťou, čo pri trak-

toroch nebolo možné. Zároveň mala konštrukcia Unimogu vpre-

du aj vzadu výstupné hriadele pre pohon externých zariadení, 

ako napríklad pílu. Hneď od začiatku bol koncipovaný ako te-

rénny model s pohonom 4x 4, mal portálové nápravy a pomer-

ne veľké kolesá, ktoré umožnili prejazd rôznymi terénnymi pre-

kážkami. 

Prvý prototyp sa predstavil v roku 1946 a tí, ktorí ho videli, ho 

označili za štvorkolesovú beštiu. S maximálnym výkonom dvad-

saťpäť koní a s maximálnou rýchlosťou 50 km/h a s nápravami, 

ktoré boli odpružené vinutými pružinami a mali aj tlmiče a dvoj-
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Multitalent
Alebo univerzál, či dokonca jediné auto, ktoré ste kedy 
potrebovali. UNIMOG je jedným z mála automobilov, ktoré 
vám umožnia vykonávať akúkoľvek prácu. Postapokalyptický 
überoff road je ultimátnym multifunkčným vozidlom, ktoré sa 
hodí do každej situácie.
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miestnu kabínu so sklápacou strechou aj s čelným sklom. Se-

dadlá boli síce len vyklápacie, no čalúnené a prekvapením bolo, 

že auto malo na svoju dobu aj kúrenie. Jazdu v teréne uľahčova-

lo aj rozloženie hmotnosti. Čo v podstate znamenalo dve tretiny 

hmotnosti na prednej náprave a jedna tretina na zadnej. A taký-

to koncept aj vo svojej jednoduchosti môžeme pokojne označiť 

za futuristický. 

Na prvej poľnohospodárskej výstave v roku 1948, odštartovalo 

prvých stopäťdesiat objednávok vyše sedemdesiatročnú históriu 

Unimogu. Dnes ich jazdí po svete vyše pol milióna. A napriek 

tomu sa málokedy stane, že by ste nejaký zahliadli na cestách. 

Podobajú sa na yetiho či upírov, ktorí vychádzajú pod rúškom 

noci, prípadne ich objavíte hlboko v lese, prípadne blízko želez-

nice, ako čistia jej okolie, alebo ich nájdete v tuneli ako obslužné 

vozidlá. Ich misia je väčšinou dôležitá, no akoby bola tajnou.

2 x 100
V zásade ponúka Unimog dva podvozky. Jeden je určený na 

montáž prídavných strojov a funguje ako univerzálny nosič pre 

náradie rôzneho typu. Inými slovami, v zime poslúži ako odhŕ-

ňač a posýpač, v lete môže kosiť trávu pri ceste.

Druhý model slúži na transportné náčinie rôznych nadstavieb 

v extrémne ťažkom teréne. Môže prenášať poľnú nemocnicu, ge-

nerátor prúdu, obytný modul, hasičské náradie, prípadne slúžiť 

ako dodávka na prepravu celoživotnej dávky horaliek na horskú 

chatu. Celková hmotnosť najvyššieho radu Unimogov môže do-

siahnuť až šestnásť a pol tony! Ak by ste chceli vyrátať množstvo 

variantov, potrebujete lekciu z kombinatoriky. Celkovo sa totiž 

vyrába viac ako tisíc verzií!

Chlapská hračka
Každý, kto ich používa, ich jednoducho miluje. Sú to originá-

ly, ktoré sa na seba nepodobajú, veď každý z nich plní inú úlo-

hu. A svojim vodičom prinášajú pri práci aj dávku detskej ra-

dosti. Kokpit vodiča je jednoduchý, dokonca si môžete zmeniť 

ľavostranné riadenie na pravostranné pomerne jednoducho. A to 

najdôležitejšie, na volante máte guľu! A pritom je prakticky jedno, 

akú výkonovú verziu máte, Unimog odvezie takmer všetko. Naj-

mä vďaka  šestnástim prevodom. To je štandard. No ak ste fanú-

šikom radenia rýchlostí, tak maximálny počet prevodov je 24. To 

je počet na jazdu vpred, na cúvanie máte k dispozícii až 22. Osem 

z nich je cestných, 8 je pracovných a ak potrebujete veľký výkon 

motora pri nízkej rýchlosti na použitie pracovného náradia, máte 

k dispozícii ďalších osem plazivých. Nechýbajú prevody pre zaťa-

žené auto a niektoré verzie môžu byť vybavené aj hydrostatickým 

prevodom, takže v rozmedzí nula až dvadsaťpäť kilometrov máte 

k dispozícii plynulé radenie rýchlosti. Unimog vďaka hydrodyna-

mickému meniču krútiaceho momentu utiahne až tisíc ton na že-

leznici.  A opäť čítate správne, nie je to preklep. 

Brodenie? Nech sa páči vyše jedného metra, najmä vďaka už 

spomínaným portálovým nápravám. Práve preto nájdete množ-

stvo extrémnych offroaderov na Unimogoch. A aj napriek tomu, 

že v teréne platí pravidlo zachovania rýchlosti a zotrvačnosti za 

každú cenu, pre Unimog to neplatí. On využíva svoj extrémny 

krútiaci moment na to, aby prešiel všade. Má uzávierky diferen-

ciálov, obrovské kolesá, riadiace jednotky preto, aby účinne roz-

delil krútiaci moment. Dostane sa prakticky všade a zo všetkého. 

Využívajú ho všetci a všade. Samosprávy, stavebné fi rmy, údrž-

bárske fi rmy a dokonca aj armáda. Existuje totiž aj výsadkárska 

verzia. No mnohí si Unimog kúpia aj súkromne. Buď nový, ale-

bo jazdený. Ale to už nehovoríme o aute, ale o hračke. A to je 

presne to, čo väčšina chlapov potrebuje.

Pomocník
Misia Unimogov sa nikdy neskončí. Za vyše sedemdesiat ro-

kov jeho histórie sa nenašiel konkurent, ktorý by dokázal ponúk-

nuť čosi podobné. Poslednými predstavenými novinkami sú mo-

dely U529 s prívesom s dvojitou nápravou, ktorý slúži ako nosič 

príslušenstva na spracovanie dreva. Druhou novinkou model 

530 s dlhým rázvorom a prednou nadstavbou, navijakom či vy-

klápacou plošinou. Druhou novinkou je kabína s nastaviteľnou 

výškou, čo zabezpečuje vodičovi výhľad aj v prípade, ak má na 

prednej časti namontovanú nadstavbu. A možno by sa dalo pole-

mizovať aj nad označením novinka, napokon je to iba doplnenie 

sortimentu či ponuky pre chlapov.

Ak by vás zaujímalo, aký motor sa nachádza pod kapotou, 

tak je to 7,7-litrový naftový agregát s maximálnym výkonom 

210 kW (285 k) až 220 kW (299 k) a maximálnou rýchlosťou 

90 km/h, porovnateľnou s tou, akú dosahujú nákladné vozidlá, 

vďaka čomu sa plne naložený Unimog môže pohybovať aj po 

diaľnici. Apropo, už ste podľahli jeho čaru? 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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S
 výnimočnými vlastnosťami nového autobusu 

Mercedes-Benz eCitaro korešponduje aj jeho jedi-

nečný dizajn, založený na vzhľade autobusu 

Citaro, nadobúda však prvky z reči tvarov revoluč-

nej štúdie Mercedes-Benz Future Bus, čím sa neza-

meniteľný dizajn autobusu Citaro prenáša do budúcnosti.

Príťažlivé efekty
Jasne sa to ukazuje najmä na tvári modelu eCitaro. Hlavným 

prvkom je hviezda, ktorá je s priemerom 28 cm prejavom seba-

vedomia. Z tejto hviezdy, podobne ako v prípade autobusu 

34 
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eCITARO - nehlu ný 
elektrický pomocník

Sériovo plne elektrický mestský autobus Mercedes-Benz eCitaro, 
jazdiaci úplne nehlučne a lokálne úplne bez akýchkoľvek spalín 

(s nulovými emisiami) sa začne vyrábať už koncom tohto roka.
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Future Bus, sa doľava a doprava tiahnu žia-

riace ozdobné prvky. Trojrozmerné prv-

ky sa skladajú z priehľadného materiálu, na 

zadnej strane sú tieto prvky pochrómované. 

Výsledkom sú príťažlivé svetelné efekty pri 

rôznych uhloch pohľadu a meniacom sa do-

pade slnečného žiarenia. Hviezda a ozdobné 

prvky, ako aj plaketa značky Mercedes-Benz 

sú vložené do vysoko lesklého čierneho pred-

ného panelu. V ňom sú integrované aj samo-

statné svetlomety so svetelnými diódami.

Pôsobivý dizajn
Nový eCitaro celkovo pôsobí ako jednolia-

ty celok s jasnými obrysmi a bez akejkoľvek 

snahy dosiahnuť efekt nasilu. V priestore 

pre cestujúcich autobusu sa odzrkadľuje vše-

obecná modernizácia interiérov celej rodiny 

modelov Citaro. Nápadným prvkom je nový 

dizajnový vnútorný kazetový strop nad ulič-

kou so zaoblenými lištami na okrajoch stropu. Za nimi sa skrý-

va nové vedenie vzduchu s textilnými kanálmi, ktoré nahrádzajú 

doteraz používané plastové vzduchové kanály. Osvetlenie inte-

riéru a reproduktory sa v nich spájajú do jedného prvku, pričom 

samotné osvetlenie je sériovo realizované svetelnými diódami 

a je rafi nované: svetlo svietidiel so svetelnými diódami sa láme 

tak, aby technické moduly pôsobili na pozorovateľa ako jedno-

liata svetelná plocha. Výhodou nového stropu je okrem vzhľa-

du a nového osvetlenia interiéru aj výrazne menší počet jednotli-

vých dielov, čím sa zmenšuje už aj tak nízka hlučnosť v priestore 

pre cestujúcich, čo prináša ešte vyšší komfort. Nové je aj čierne 

obloženie deliacich stien a stĺpikov okien. Efekt: stĺpiky okien sú 

vizuálne menej nápadné a celkový vzhľad bočných stien je uhla-

denejší.

Elektropohon
Pohon autobusu zabezpečujú dva elektromotory na nábojoch 

kolies (2x 125 kW, 2x 485 Nm) až s desiatimi (najmenej šiestimi, 

prípadne ôsmimi) akumulátorovými modulmi s celkovou kapa-

citou 243 kWh. Pre ich nabíjanie slúži autobusu fl exibilná tech-

nika (prípojka Combo 2) a na želanie je možné nabíjanie pros-

tredníctvom pantografu (dostupné budú dva varianty: stupeň 

1 bude obsahovať pevne zabudovaný pantograf na streche, stu-

peň 2 poskytne nabíjacie zbernice na streche, ktoré umožnia na-

bíjanie prostredníctvom lokálneho pantografu na nabíjacej sta-

nici). Počíta sa aj s pripojením na bežnú elektrickú zástrčku. Pri 

brzdení vozidla fungujú oba elektromotory ako generátory pre 

rekuperáciu energie. Každý akumulátorový modul obsahuje 

15 článkových modulov (v každom sa nachádza 12 článkov s ka-

pacitou 37 Ah) a jednu riadiacu jednotku samostatne kontrolu-

júcu a vyrovnávajúcu nabitie. Očakávaná dĺžka dojazdu sério-

vo vybaveného autobusu s kapacitou približne 88 cestujúcich, 

pri plnom počte desiatich modulov a celkovej hmotnosti približ-

ne 13,44 tony je v lete do 150 km, za ideálnych podmienok pri-

bližne 250 km.

Ekologická doprava
Už krátko po začatí výroby je nový autobus eCitaro spôsobi-

lý nahradiť približne tretinu autobusov so spaľovacími motor-

mi vo vozidlových parkoch dopravných podnikov. V horizonte 

zhruba dvoch rokov až polovicu z nich môže zastúpiť s pripra-

vovanými ešte výkonnejšími lítium-iónovými NMC akumulátor-

mi (s celkovou kapacitou 330 kWh). Predpokladá sa aj voliteľné 

použitie budúcich lítium-polymérových akumulátorov s tuhým 

skupenstvom elektrolytu. Sú ešte účinnejšie a v bežnom autobu-

se eCitaro môžu disponovať kapacitou až 400 kWh. Nie sú však 

vhodné na rýchle nabíjanie. Vďaka tomu sa dojazd ešte viac zvý-

ši použitím Range-Extenderu v podobe palivového článku na vý-

robu elektriny.

Komfortná klimatizácia
Vyšší praktický dojazd a komfort pasažierov autobusu 

eCitaro aj v náročných podmienkach rieši inovatívny komplex-

ný teplotný manažment zaručujúci doteraz nevídanú energetic-

kú účinnosť, ktorý oproti aktuálnym modelom so spaľovacím 

motorom znižuje spotrebu energie na kúrenie, vetranie a klima-

tizovanie až o 40 %. V záujme šetrenia energie nie je pre cestujú-

cich teplota v interiéri autobusu eCitaro celoročne konštantne 

prednastavená. Počas leta je mierne vyššia, čím sa zníži spotreba 

na chladenie. Naopak, v zime sa zasa vynakladá menej energie 

na kúrenie vďaka tomu, že teplota sa udržiava oproti konštant-

nej o trošku nižšia. Štandardná teplota 24 stupňov Celzia sa za-

chováva (aj pri jej extrémnych výkyvoch vonku) v kabíne vodiča, 

ktorý v autobuse trávi na rozdiel od cestujúcich podstatne dlhší 

čas a potrebuje mať zabezpečenú maximálnu kondíciu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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V
ďaka víťazstvám v piatich zo siedmich samostat-

ných kategórií preukázalo Tourismo vynikajúci vý-

kon, hospodárnosť, bezpečnosť, užívateľský kom-

fort, karosériu a priestor pre cestujúcich alebo podvozok 

a jazdné vlastnosti, čím jednoznačne predbehlo konkuren-

ciu. Vysokopodlažný autobus taktiež presvedčil najnižšou 

konštantnou spotrebou a najvyšším zaťažením, najlepším 

ovládaním a najpresvedčivejšou klimatizáciou, najdôklad-

nejším spracovaním a najvyšším počtom asistenčných sys-

témov a najmä zavedením asistenta núdzového brzdenia 

Active Brake Assist 4 s rozpoznávaním chodcov a zavede-

ním asistenta odbočovania Sideguard Assist.  

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

C
itaro hybrid sa v testoch suverénne presadil najmä 

svojou hospodárnou koncepciou pohonu. Porota ho 

ocenila v kategóriách hospodárnosť, inovácie, kvalita 

a užívateľský komfort. Prihliadla aj na možnosť využitia uce-

lene koncipovanej novej hybridnej techniky výrazne zvyšujú-

cej efektívnosť spaľovacích motorov pre širokú paletu mest-

ských autobusov a to aj pre motory dieselové a na zemný 

plyn. Prídavný elektromotor (14 kW; 220 Nm) modelu Citaro 

hybrid počas brzdenia pracuje ako generátor elektriny (súčas-

ne znižuje opotrebovanie bŕzd), ktorú ukladá do dvojvrstvo-

vých superkondenzátorov a spätne ju čerpá na podporu spa-

ľovacieho motora autobusu (zároveň ho tým šetrí), najmä pri 

rozjazde. Citaro hybrid má ako prvé úžitkové motorové vo-

zidlo samostatnú 48-voltovú sieť, namiesto drahej vysokovol-

tovej. S novým elektro-hydraulickým riadením znižuje spot-

rebu paliva o ďalších 8,5 %. Mercedes-Benz Citaro hybrid 

v sériovej výbave ako sólo dvojnápravový autobus s celkovou 

prípustnou hmotnosťou 18 t ponúka až 105 miest pre cestujú-

cich a ako kĺbový autobus až 159 miest pre cestujúcich.   

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Úspech 
Mercedes-Benz 

Tourismo

Mestský 
Citaro hybrid 
má titul 
Bus of the Year 
2019

Európska jednotka medzi turistický-
mi autobusmi so zvýšenou podlahou 

Mercedes-Benz Tourismo sa stal 
víťazom v medzinárodnej súťaži 

autobusov International Bus & Coach 
Competition 2018.

Mercedes-Benz Citaro hybrid získal 
v chorvátskom Záhrebe titul 

Autobus roka (Bus of the Year) 2019. 
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eActros už jazdí 
v bežnej 

prevádzke
Prvé plne elektrické trojnápravové 
ťažké nákladné 25-tonové vozidlo 
eActros s dojazdom až 200 km jazdí od septembra v bežnej prevádzke, 
pričom ho otestovali už prvé spoločnosti.

Staviame bývanie bez limitov

Čo odštartovalo ako odvážny koncept a slovenský unikát, dnes naberá 
na reálnych kontúrach. Začíname pre vás stavať Zig Zag, bývanie, ktoré 
navždy ukončí dilemu, či zvoliť dom alebo byt.
Exkluzívne semivillas na Kolibe spájajú tie najlepšie benefi ty z oboch. 
Prinášajú vám kompaktnosť bytu aj súkromie domu bez kompromisov 
na komforte a vysokom štandarde. Vytvorte si z luxusného bývania v 
lukratívnej štvrti Bratislavy domov presne podľa vašich predstáv.

STAVIAME 
UNIKÁT

NA KOLIBE

ZigZag.sk

P
rvou bola spoločnosť Hermes, podnikajúca v ob-

chodných a logistických službách, po nej v jeho 

testovaní pokračovala spoločnosť TBS Transport-

beton z Mannheimu, zaoberajúca sa výrobou betó-

nu a cementu. Ďalšími testujúcimi fi rmami sa stali 

spoločnosť Meyer-Logistik z Hessenska, ktorá testuje 25-tonový 

automobil s chladiacou jednotkou určenou na prepravu potra-

vín zo skladu do supermarketov v centre Hamburgu a spoloč-

nosť EDEKA, ktorá ho testuje v Berlíne a okolí v rámci svojho 

maloobchodného sektoru.

Vozidlo Mercedes-Benz eActros poháňajú dva elektromoto-

ry, s výkonom 2 x 126 kW/485 Nm; dosahujúce po sprevodovaní 

otáčky 11-tisíc Nm. Najväčšie prípustné zaťaženie jednej nápravy 

má 11,5 tony, pričom dva lítium-iónové akumulátory vozidla  s vý-

konom 240 kWh možno úplne nabiť počas dvoch až jedenástich 

hodín. V priebehu tohto roka budú integrované vozidlá eActros 

do autoparkov (ako náhrada za bežné dieselové) ďalším vybraným 

zákazníkom. Celkovo sa do približne dvojročného skúšobného ob-

dobia desiatich vozidiel eActros zapojí 20 zákazníkov z rozličných 

odvetví. Vyskúšajú, ako sú na každodenné používanie vhodné vo-

zidlá eActros nielen dvojnápravové 18-tonové či trojnápravové 

25-tonové, ale aj v rôznych variantoch nadstavieb: od chladiaren-

skej cez skriňovú alebo zaplachtenú až po silo.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Slováci 
vyhrali 
prestížny 
turnaj!

Budovanie základov pre budúcnos

T
urnaj sa konal od 2. do 7. ok-

tóbra v kolíske automobilu v ne-

meckom Stuttgarte na golfových 

ihriskách Schloss Nippenburg a Solitu-

de. Zároveň mali medzinárodní účastníci 

možnosť absolvovať návštevu zábavného 

areálu Cannstatter Wasen, či v rámci spo-

znávania histórie, súčasnosti a budúcnosti 

značky Mercedes-Benz, navštívili aj Múze-

um Mercedes-Benz a absolvovali exkurziu 

po závode v Sindelfi ngene. 

Do národných a regionálnych kôl ce-

losvetovej série turnajov zákazníkov 

MercedesTrophy sa tohto roku zapojilo 

viac ako 60-tisíc golfi stiek a golfi stov zo 

60 krajín. Vo fi nále nastúpilo proti sebe 

192 účastníkov z 31 národných tímov 

z piatich kontinentov. Po troch kolách tur-

naja získal víťazstvo tím Slovenska pred tí-

mom východnej Ázie na druhom mieste 

a tímom USA na bronzovej priečke. Ako 

poznamenal nehrajúci kapitán slovenské-

ho tímu Martin Košara: „Sme nesmierne 

šťastní, že sme našu historicky prvú účasť 

v úzkom fi nále na tomto turnaji pretavili 

aj do celkového víťazstva. Verte mi, nebo-

lo to jednoduché a keď sme videli, s akým 

nasadením a záujmom hrajú naši konku-

renti – motivovalo a hnalo nás to vpred 

ešte viac. To, že sme nakoniec zvíťazi-

li, sme sa dozvedeli až počas vyhlasova-

nia výsledkov v rámci fi nálového večera.“ 

Viac informácií o turnaji MercedesTro-

phy World Final, ako aj National a Regio-

nal Finals na: 

facebook.com/MercedesBenzGolf, 

Instagram.com/MercedesBenzGolf 

a YouTube.com/MercedesBenzTV.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

M
anfred Bischoff ho zároveň od-

poručí aj ako svojho nástupcu 

v predsedníctve hneď po val-

nom zhromaždení v roku 2021. Z dôvo-

du zachovania dvojročného obdobia bez 

funkcie zloží Dieter Zetsche svoj man-

dát predsedu predstavenstva v rámci 

spoločnosti Daimler AG a vedenia diví-

zie Mercedes-Benz Cars na konci valné-

ho zhromaždenia v roku 2019. V oboch 

funkciách ho nahradí Ola Källenius - 

úspešný manažér s medzinárodnými 

skúsenosťami. Rezort koncernového vý-

skumu a vývoja divízie Mercedes-Benz 

Cars by mal podľa uznesenia dozornej 

rady prevziať  v predstavenstve spoloč-

nosti Daimler AG Markus Schäfer. 

Text: SCG, Foto: Daimler AG

Slovenský golfový tím Mercedes-Benz Slovakia v zložení Kristián  Podhradský, 
Yves Rouche, Michal Chamilla a nehrajúci tímový kapitán Martin Košara 

zastupujúci spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia vybojoval víťazstvo a získal 
prestížnu trofej Pohár národov vo finále MercedesTrophy World Final 2018.

Keďže sa mandát predsedu dozornej rady 
koncernu Daimler AG Manfreda Bischoff a ukončí 
v roku 2021, dozorná rada sa už teraz rozhodla 
navrhnúť valnému zhromaždeniu koncernu 
zvolenie Dietera Zetscheho do dozornej rady.

Dieter Zetsche a Ola Källenius 
na tohtoročnom autosalóne v Paríži

Zľava doprava: hráči slovenského tímu Mercedes-Benz Slovakia v zložení Kristián Podhradský, Yves Rouche, 
Michal Chamilla a tímový kapitán Martin Košara zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
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Mercedes-Benz je najcennejšou 
automobilovou zna kou na svete

Jubilujúca Jutta Benz stále 
jazdí na prvom automobile

utta jazdí rovnako suverénne ako ke-

dysi jej prababička Bertha - manželka 

vynálezcu automobilu, ktorá uskutoč-

nila pred 130 rokmi v auguste 1888 

vôbec prvú diaľkovú výpravu na automo-

bile z Mannheimu do Pforzheimu. Išlo tak 

v tom čase o prvú reálnu záťažovú skúšku, 

a zároveň dôkaz fungovania tohto veľkole-

pého vynálezu. Jutta Benz nesie v priamej 

línii ako posledná priezvisko, ktoré pochá-

dza od Carla a Berthy Benz a ktoré je sym-

bolom jedinečnej histórie, ktorá sa začala 

vynájdením automobilu a viedla k úspe-

chu značky Mercedes-Benz. 

Text: SCG, Foto: Daimler AG

J

P
odľa rebríčka, ktorý stanovuje re-

nomovaná americká poradenská 

spoločnosť Interbrand, je znač-

ka Mercedes-Benz na celkovom ôsmom 

mieste rebríčka celosvetových značiek. 

Je nielenže jedinou európskou značkou 

v prvej desiatke rebríčka, ale čo je pod-

statnejšie, aj najcennejšou značkou au-

tomobilového priemyslu na svete. V po-

rovnaní s rokom 2017 vzrástla hodnota 

značky Mercedes-Benz o dve percentá 

na 48,6 mld. USD, pričom svoju hodno-

tu zvyšuje už od roku 2009. Mercedes-

-Benz získala prvenstvo medzi svetovými 

výrobcami automobilov aj v celosveto-

vom rebríčku „Global 500 2018“ zosta-

vovanom americkou platformou Brand 

Finance. Podľa jej kritérií zo skúmania 

500 svetových značiek získala 15. miesto 

ako najhodnotnejšia európska značka 

s hodnotou 43,9 mld. USD, čo znamená 

24 % nárast oproti roku 2017. 

Text: SCG, Foto: Daimler AG

Sedemdesiatpäťročná Jutta Benz (narodená
1. októbra 1943) príležitostne stále jazdí na patento-
vanom - prihlásenom 29. januára 1886 - motorovom 
vozidle, ktoré skonštruoval jej pradedo Carl Benz. 

Značka Mercedes-Benz získala ocenenie „Best 
Global Brands 2018“, vďaka čomu sa stala 
najcennejšou značkou automobilového
priemyslu na svete.
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Podujatie sa uskutoční 8. februára 2019 o 19.30 hod. v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave.

O hviezdny večer sa postarajú Michal David, Pavol Hammel, Happyband orchestra, Abba show, Tanečná company pod vedením
Miňa Kereša a tanečná skupina Ladylicious. Celým večerom Vás bude sprevádzať šarmantná moderátorka Kveta Horváthová.

Viac informácií získate na telefónnom čísle +421 2 4929 4596 alebo na michaela.m.bodnarova@daimler.com.
Cena jednej vstupenky je 149 EUR na osobu.
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Rok po tom ako 8 434 koní, 
označených troma písmenami AMG, 

pokorilo Rakúsko, sa pozornosť 
hviezdychtivých „gurmánov“ sústredila 

počas troch dní (od 24. do 
26. septembra) na kľukaté horské cesty 

Slovinska a prihraničné oblasti 
Talianska a Rakúska.
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AMG Performance 
Tour 2018
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N
ečudo - slnečný začiatok prebúdzajúcej sa je-

sene, voňajúcej pestrofarebným lístím, op-

timálne teploty a túžba po poznaní nových 

atraktívnych lokalít - je ideálnym obdobím na 

„vycválanie“ svojich domácich maznáčikov.

„Ušľachtilé kone“
Inak to nebolo ani tento rok, keď sa pred AMG Per-

formance centrom v bratislavskej časti Lamač stretli takí 

ušľachtilí krásavci, akými sú Mercedes-AMG GT Roadster, 

Mercedes-AMG GT S Coupé, Mercedes-AMG S 63 

4MATIC+, Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+, 

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC, Mercedes-AMG CLS 53 

4MATIC+ alebo kráľ offroadu - Mercedes-AMG G 63. Po re-

gistrácii vyrazilo v troch samostatných kolónach na trojdňo-

vý trip pätnásť zákazníckych vozidiel a šesť sprievodných vo-

zidiel AMG Performance centra - s posádkou, ktorú tvorili 

zástupcovia spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a aj produk-

toví experti AMG Performance centra. Tí sa len krátko pred 

tour vrátili z náročného tréningu v Mercedes-AMG centrále 

v Affalterbachu. Trasa viedla cez rakúsky Stegersbach v Bur-

genlande (tu, v známom Allegria resorte mali všetci obednú 

prestávku), cez Korutánsko, až do jednej z najpopulárnejších 

dovolenkových európskych lokalít - slovinského Bledu. Toto 

mestečko, situované v severozápadnej časti krajiny, v tesnej 

blízkosti prekrásneho jazera Bled, na úpätí Júlskych Álp, sa 

stalo aj bázou pre všetkých účastníkov tour.
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Trasa viedla cez rakúsky 
Stegersbach v Burgenlande, 
cez Korutánsko, až do 
jednej z naj európskych 
lokalít - slovinského Bledu.

Trip cez tri štáty
Druhý deň bol špecifi cký a atraktívny zároveň. Tvoril ho 

prechod troma štátmi, pričom sa trasa niekoľkokrát kľuka-

tila cestami cez horské priesmyky. Z Bledu sa najskôr pre-

šlo do Talianska, kde si všetci vychutnávali výhľad na pa-

norámu a prekrásnu scenériu Júlskych Álp. Na spoločný 

obed sa všetky tri kolóny zišli v talianskom golfovom are-

áli Golf Club Tarvisio, odkiaľ sa opäť jednotlivo vydali na 

cestu cez rakúske Korutánsko až do cieľa dennej tour, kto-

rý bol opäť v slovinskom Hoteli Astoria Bled. Tu, večer, 

v neďalekej Vile Prešeren, po náročnom a nezabudnuteľ-

nom dni, čakala na všetkých večera v príjemnom prostredí 

- na brehu jazera.

„Vraciame sa z výletu…
… nezmokli sme, už sme tu“ – spievali si kedysi oduševne-

ne - v časoch svojej ranej mladosti počas návratu z prázdni-

nového tábora domov niektorí účastníci AMG Performan-

ce Tour 2018. Počasie počas celých troch dní tour bolo také 

fascinujúce, ustálené a slnečné, že si to mohli pokojne spie-

vať aj tretí, posledný deň. Nakoniec, pre pohodový návrat, 

strávený vnímaním okolitej prírody to bolo veľmi praktické. 

Počas cesty zo slovinského Bledu na rodnú hrudu, do lona 

Karpatského oblúka, všetky tri kolóny zdolávali serpentíny 

nad Bojinjskou Bistricou, cesty v nádhernom prostredí tu-

ristického a lyžiarskeho strediska Sorišska Planina, až sa na-

koniec stretli pred areálom stredovekého hradu v slovinskej 

Ľubľane. Tu, okrem výhľadu na mesto a relaxu, absolvovali 

aj neskorší obed, po ktorom cestou z Ľubľany cez Maribor, 

rakúsky Gratz docestovali šťastne a „bez straty desiatky“ až 

do Kittsee, kde bola záverečná rozlúčka.

Čo dodať na záver? Asi najlepšie bude, keď si pomôže-

me nezabudnuteľnou „klasikou“ a hrdo a hlavne nahlas 

skonštatujeme: „AMG Performance Tour 2018 sa skonči-

lo, nech žije AMG Performance Tour 2019!“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Martin Radim
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Úspešný Diversity Day 2018

V
 úvodnom príhovore privítal účastníkov poduja-

tia generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia (MBSK) Andrej Glatz. Po ňom nasledo-

val blok Leadership 2020, cieľom ktorého bolo 

oboznámenie sa s novou stratégiou, meniacou do-

terajšiu organizáciu práce v prospech modernej tímovej kultúry, 

podmieňujúcej napredovanie spoločnosti. Vďaka nej dokážu byť 

manažment a aj zamestnanci ešte rýchlejší a fl exibilnejší a dokážu 

byť pripravení na nové globálne, marketingové, digitálne, techno-

logické, komunikačné a produktové zmeny v oblasti mobility.

Pozvanými hosťami tohtoročného stretnutia vedúcich ma-

nažérov a zamestnancov spoločnosti MBSK boli známy raper, 

stand-up komik a bývalý biker - Bekim Aziri a Michal Kišša, 

programový riaditeľ Charty Diverzity. Obaja, pod taktovkou 

moderátorky podujatia Ivety Malachovskej, sa v rámci diskusie 

podelili so svojimi skúsenosťami a s názormi na rozmanitosť 

a so situáciami s ňou súvisiacimi. 

Ako uviedla na margo úspešného slovenského podujatia Di-

versity Day 2018 vedúca marketingu, komunikácie a Public re-

lations spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, Ingrid Drozd Ja-

nečková: „Aj týmto spôsobom sa snažíme zlepšovať pracovnú 

kultúru a náš prístup k zákazníkom. Preto spájame správnych 

ľudí - aby sme s ich pomocou dokázali ešte lepšie pochopiť 

a splniť potreby našich zákazníkov a obchodné výzvy, ktorým 

čelíme a budeme čeliť v budúcnosti. Zároveň je naším cieľom 

vytvoriť podmienky, ktoré dokážu zlepšiť, a tak aj zvýšiť výkon, 

motiváciu a spokojnosť našich zamestnancov. To bez rozmani-

tosti a jej začlenenia do procesu existencie našej spoločnosti nie 

je možné. Nakoniec, sila koncernu Daimler sa už roky prejavu-

je aj v uplatňovaní fi lozofi e rozmanitosti, ktorá sa stala neod-

mysliteľnou súčasťou jeho DNA.“  

Text: Peter Škorňa, Foto: MBSK

V priestoroch Hotela Sheraton Bratislava sa 9. novembra uskutočnilo 
podujatie Diversity Day 2018, ktorým sa spoločnosť Mercedes-Benz 
Slovakia pripojila k šíreniu myšlienky rozmanitosti. Tú si uvedeným 
podujatím pripomína koncern Daimler už od roku 2012.
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V tomto roku začal druhú dekádu svojho úspešného 
pôsobenia pre striebornú hviezdu. V manažérskej pozícii 

si najviac zakladá na vzájomnej dôvere so svojimi 
spolupracovníkmi. Bez nich by nemohol tvrdiť, že sú 

jedným z najúspešnejších zastúpení značky 
Mercedes-Benz na Slovensku. Vedúci predaja 

spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica - Ing. Jozef Púček.
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Čo predchádzalo vášmu súčasnému 
pôsobeniu?

- Absolvoval som Fakultu fi nancií, 

odbor fi nancie, bankovníctvo a in-

vestovanie na UMB v Banskej Bys-

trici. Rád som sa hral s číslami a so štatistikami. Aj preto 

dnes – v pozícii, v akej som - sú mi získané vedomosti z eko-

nómie, štatistiky či z bankovníctva len „k dobru“.

Ovplyvnilo štúdium financií vašu 
následnú profesijnú kariéru?

- Samozrejme. Už počas školy 

a aj po nej som pôsobil v poisťov-

níctve až do 1. júna 2007, keď som 

prijal ponuku na pozíciu lízingového poradcu spoločnos-

ti Motor-Car Banská Bystrica. Oslovila a zaujala ma nielen 

tým, že išlo o fi rmu, zastupujúcu renomovanú značku, ale 

hlavne perspektívou reálnej vízie ďalšieho osobného rastu. 

Tak som zo sveta šetrenia peňazí prešiel do sféry ich míňa-

nia… (smiech)

Spomínali ste rast. Na ten ste, pokiaľ viem, až tak dlho 
nečakali…

- Dostavil sa pomerne skoro - po štyroch rokoch sa vytvo-

ril priestor a šanca na môj ďalší osobnostný a kariérny rast, 

a tak som sa rozhodol uchádzať o uvoľnenú funkciu vedú-

ceho predaja. Skončil som úspešne – stal som sa ním od 

10. marca 2011.

Keby ste mali porovnať okamihy vášho nástupu a sú-
časnosť, čo vám v tomto okamihu napadne ako prvé?

- Azda to, že v marci pri mojom nástupe sme mali „na ces-

te“ 6 objednaných vozidiel, pričom prvý rok po mojom ná-

stupe obsahoval plán predaja na ďalší rok už 50 kusov vo-

zidiel značky Mercedes-Benz. Dnes, po siedmich rokoch, je 

Snažíme sa by  
trend-setterom 

v našom regióne

Jozef Pú ek:
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vyše trojnásobný – plánujeme predať až 185 Mercedesov… 

Samozrejme, nie je to len moja zásluha, ale výsledok práce 

celého nášho predajného tímu. A aj toho, že som vždy klá-

dol dôraz na dôveru voči kolegom. Vďaka tomu cítim, že 

táto moja dôvera je opätovaná aj z ich strany, vďaka čomu 

sme dosiahli aj slušné obchodné výsledky.

V tejto súvislosti ma zaujíma, ako máte predajný tím 
štruktúrovaný a či ho po určitom čase – ako napríklad 
motorové oleje vo vozidle – meníte a „osviežujete“?

- Obchodný tím máme od jeho počiatku kompaktný 

a identický. Dochádza len k jeho rozširovaniu. Čas je vzác-

na veličina a aj preto sme sa snažili spoločne s pani riaditeľ-

kou Katarínou Filipovou vybrať do tímu ľudí, do ktorých 

sa nám oplatí investovať nielen peniaze, ale tiež čas, ener-

giu a najmä dôveru. Rokmi sa nám táto naša fi lozofi a a prí-

stup potvrdili ako správne a pre fi rmu prospešné. Dnes tak 

náš tím tvoria traja predajcovia značky Mercedes-Benz: Mir-

ka Ivanová, Peter Kyseľ a Peter Vida. Okrem nich ho tvoria 

aj predajca jazdených vozidiel, produktový špecialista a pra-

covník v požičovni vozidiel. Do budúcna uvažujeme o vy-

tvorení novej pozície fl eetového predajcu a aj pozície asis-

tentky predaja.

Banskobystrické zastúpenie značky Mercedes-Benz je 
v tesnom susedstve so zvolenským. Neleziete si „do 
kapusty“?

- Nie. Všetci klienti navôkol to majú k nám do Banskej 

Bystrice len na skok (úsmev). Vážime si každého zákazníka, 

rovnako ako aj každého konkurenta. S nikým nemáme spor, 

sme priateľmi - tak v rámci skupiny, ako aj v rámci konku-

renčných značiek. Nehovorím to ako nejakú „otrepanú“ frá-

zu. Naozaj verím tomu, že len kvalitná konkurencia nám 

dokáže nastaviť to najreálnejšie zrkadlo, dokáže nás motivo-

vať, posúvať ďalej dopredu - robiť veci lepšie a kvalitnejšie, 

než ju robia ostatní.

Čím si vysvetľujete fakt, že je vaše zastúpenie striebor-
nej hviezdy v rámci vášho regiónu úspešnejšie, než iné 
konkurenčné prémiové značky?

- Zrejme klienti oceňujú náš osobitý prístup k nim a sú spo-

kojní s vysokou úrovňou nášho servisu, ako aj popredajných 

služieb. Na nič sa nehráme, nepôsobíme „naškrobene“, sme 
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Ve kú pozornos  
venujeme interaktív-
nej komunikácii, 
podobne ako aj 
sociálnym sie am. 
Robíme si videá, 
zabezpe ujeme 
fotografie z nášho 
reálneho prostredia...

prirodzení, úplne normálni ľudia. Uvedomujeme si, že všet-

ko je len a len v ľuďoch. V ich charizme, nasadení a lojalite 

ku značke. A okrem toho, naše zastúpenie ponúka klientom 

striebornej hviezdy komorné a charizmatické miesto nie-

len na obchodné, ale aj neformálne posedenie pri šálke dob-

rej kávy. Vytvorili sme tak priestor s pozitívnou energiou, 

príjemnými ľuďmi, profesionálnymi službami a osobitým ča-

rom, aj vďaka ktorému sme dokázali, že aj menšie zastúpe-

nie, uprostred hôr, dokáže urobiť veľké predaje… (smiech)

Čím je špecifické vaše obchodné zastúpenie oproti os-
tatným v regióne, ale aj v rámci skupiny, okrem toho, 
že „… najkrajšie stromy rastú na Horehroní“?

- No, popravde, tých stromov je už aj tu čoraz menej – na-

pádajú nám ich poveternostné kalamity, lykožrúty a obchod-

níci s drevom. A čím sme iní než ostatní v našom regióne? 

Možno je to nasadením, ľuďmi, prístupom a atmosférou. 

A navyše, v marketingovej komunikácii našej značky sme od 

konkurencie v našom kraji o krok vpredu.

Môžete byť konkrétnejší?
- Veľkú pozornosť venujeme interaktívnej ko-

munikácii, podobne ako aj sociálnym sieťam. 

Robíme si videá, pre klientov zabezpečuje-

me fotografi e z reálneho prostredia. V uplynu-

lom roku sme vyhrali v rámci zastúpení značky 

Mercedes-Benz aj súťaž o najlepšieho marketé-

ra. A čo je naším najväčším špecifi kom? To, že 

sa snažíme byť trend-setterom v našom regió-

ne, teda tým, kto v tomto segmente podnikania 

určuje trendy - to, akým smerom sa to dá robiť. 

Aj preto sa tešíme, keď vidíme, ako nás tu – na 

Horehroní - ostatní kopírujú a ako sú napriek 

tomu stále až tí druhí (úsmev).

Ktoré z modelov sa u vás predávajú ako „tep-
lé rožky“? Limuzíny, SUV či modely NGCC…

- Naše predajné portfólio je pomerne široké. 

Predali sme od najlacnejšieho vozidla smart, 

až po jedno z najdrahších motorových vozidiel, aké bolo 

kedy vôbec na Slovensku predané. V poslednom období 

máme za sebou úspešný predaj štyroch vozidiel Triedy G 

4x42 a až piatich prémiových modelov Mercedes-AMG S 63 

a modelu Mercedes-AMG GLS, všetky pre jedného zákazní-

ka. Potešil nás aj predaj 80 vozidiel Mercedes-Benz, ktoré si 

iný klient od nás postupne preberie do roka a pol. Verím, že 

si rastúci trend predaja udržíme aj naďalej.

Predajné priestory Motor-Car Banská Bystrica prešli 
len nedávno viacerými vylepšeniami a zmenami. Zaují-
ma ma, či sú už definitívne…

- Nie. Zmena je život a stále je čo zlepšovať. Najbližšie nás 

čaká dosť radikálna digitalizácia a elektrifi kácia predajných, 

pracovných a oddychových priestorov. To sú naše plány, 

ktorých defi nitívna podoba realizácie závisí od množstva 

faktorov, z ktorých mnohé my ani nemôžeme reálne ovplyv-

niť. Aj preto uvidíme, čo všetko z nich prinesie čas… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Adam Slobodník
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Jazdite naplno. 
Plaťte1%*

Využite príležitosť a jazdite naplno za 1 % z ceny vozidla mesačne.
Viac informácií nájdete na stránke www.jednopercento.sk

 
Nový operatívny lízing 

 * Prvá splátka je 15 % a 2. – 36. mesačná splátka je 1 % z plnej cenníkovej ceny vozidla vrátane DPH. 
  Poskytovateľom fi nancovania je Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.
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Jesenné „hviezdobranie“
motoristických pútnikov

Priestory Centra bezpečnej jazdy, off -road polygónu, ako 
aj areál pretekárskeho okruhu Slovakia Ring v Orechovej 

Potôni, sa stali 5. až 6. októbra pomyselnou „mekkou 
motoristických pútnikov“, ktorí tam plní očakávania nasledovali 

svoju striebornú trojcípu hviezdu. Nie náhodou - konalo sa 
tradičné podujatie Raňajky s hviezdou 2018...
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O
rganizátor podujatia, spoločnosť Motor-Car 

Bratislava v spolupráci so spoločnosťou 

Mercedes-Benz Slovakia všetkým vyše 

2 300 „mercedesuchtivým“ klientom a obdi-

vovateľom pripravili to najnovšie a najlep-

šie, čo značka Mercedes-Benz a smart ponúka.

Motopromenáda
Aj vďaka tomu sa mohli v plnej paráde a kráse predviesť 

nielen všetky modelové rady – od Triedy A až po Triedu S, 

ale aj facelifty jednotlivých modelov. „Ťahákom“ boli tes-

tovacie jazdy priamo na pretekárskom okruhu či po ces-

tách Žitného ostrova. Pozornosť pútali aj staticky vystavené 

AMG-éčka všetkých modelových radov, najnovší model vo-

zidla Mercedes-Benz Sprinter, čoraz populárnejší cestova-

teľský Mercedes-Benz Triedy V Marco Polo, spoľahlivý van 

Mercedes-Benz Vito, najnovší model ťahača Mercedes-Benz 

Actros, variabilný „pracant“ Unimog či komfortný autobus 

Mercedes-Benz Setra. Celkovo tejto dvojdňovej motopromená-

de asistovala viac ako stovka vozidiel značky Mercedes-Benz: 

99 osobných, 6 nákladných, 2 ťahače Actros (jeden upravený 

na odpadové hospodárstvo a druhý ako hasičské vozidlo), 

Unimog a autobus Setra.

Ťažko na cvičisku…
… ľahko na bojisku – hovorí stará múdrosť a počas Raňajok to 

platilo dvojnásobne. Otestovať si svoje reakcie a pohotovosť, ako 

aj bezpečnostné asistenčné systémy mohli záujemcovia v priesto-

roch Centra bezpečnej jazdy na viac ako tridsiatke modelov, poč-

núc Triedou A a končiac Triedou E. Neďaleko pretekárskej 

dráhy situovaný vynovený off-road polygón, s vyše dvadsiatimi 

náročnými prekážkami a stúpaniami, si zase „na vlastnej koži“ 

vyskúšali klienti na vozidle Mercedes-Benz Triedy G a až štyroch 

vozidlách Mercedes-Benz Triedy X. A nakoniec, v areáli Slova-

kia Ringu si mohli milovníci symbolu mestskej elektromobility, 

jazdou pomedzi rozostavené kužele otestovať - čo všetko dokáže 

smart EQ fortwo v rámci svojej manévrovacej dokonalosti.

Ako všetko v živote, aj Raňajky s hviezdou mali po dvoch 

dňoch na Slovakia Ringu svoj koniec. Ten bol však začiatkom 

príprav ďalších modelových prezentácií, keďže sa modelová 

ofenzíva značky Mercedes-Benz ani zďaleka nekončí… 

Text a foto: Peter Škorňa
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Liptovská dopravná spoločnosť VIETOR®, s. r. o., 
v súčasnosti disponuje dvadsiatimi 

nákladnými vozidlami Mercedes-Benz Sprinter, 
na ktorých mesačne uskutoční vyše tristo 

prepráv v rámci celej Európy. 
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A
hoci nepatrí medzi dopravné giganty, na-

priek tomu je úspešná, stabilizovaná a za svo-

ju profesionalitu v podnikaní pozitívne hod-

notená aj v zahraničí. Aj to bol dôvod, prečo 

sme položili niekoľko otázok jej majiteľovi 

Jakubovi Körnerovi...

Priznám sa, že ma ako prvý zaujal názov vašej spoločnosti…
- A nie ste jediný. Vietor je synonymom čohosi rýchle-

ho a také sú aj služby, ktoré ponúkame. A nakoniec, svoju 

rolu pri jeho kreovaní zohral aj fakt, že ide o pomerne ľah-

ko a dobre zapamätateľný slovenský 

názov.

Uvádzate, že podnikáte osemnásť 
rokov, no vaša spoločnosť je na trhu 
až od roku 2004.

- … avšak ako živnostník Jakub Körner 

– Vietor som začal podnikať s jedným au-

tom - ako jeho vodič a vlastne všetko, čo 

si to vyžadovalo - už od roku 2000. Priznám sa, nebol to ľahký 

štart podnikania, pretože som sa vrhol do niečoho, čomu som 

spočiatku vôbec nerozumel.

Nerozumel? A aj napriek tomu ste sa na to dali?
- Vyštudoval som stavebníctvo. Rozhodol som sa však podnikať 

v autodoprave. Bavilo ma šoférovanie, a tak ako mladý, tak trochu 

naivný človek plný entuziazmu som si povedal, že si kúpim auto 

a budem robiť dopravu. Hneď, po krátkom čase som „vytriez-

vel“. Priznávam, že z dnešného pohľadu som sa „hodil do vody 

a pritom som ešte nevedel poriadne plávať“, a pomerne dlhý čas 

„Nelietam 
zbyto ne 

v oblakoch“

Jakub Körner:
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sa zdalo, že mi môj podnikateľský zámer nevyjde. Často som stál, 

sedel doma na „zadku“, nebola práca, nebolo čo voziť. Bol som 

v tomto segmente podnikania „panic“, bez akýkoľvek skúseností 

a kontaktov. Našťastie, v najťažších okamihoch ma na začiatku po-

držala moja rodina – a to nielen fi nančne, ale najmä morálne. Jej 

aj dnes vďačím za všetko.

Hovorí sa, že ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku…
- ... a platí to obrazne aj o mojom podnikaní. Po počiatočnom 

vyše trojročnom trápení sa nastal „zlom“. V tom čase som pod-

nikal stále sám, oproti súčasnosti, keď je nás aktuálne vo fi rme 

tridsať a disponujem dvoma desiatkami vozidiel. Avšak práve 

v tom čase, po troch rokoch trápenia sa, som prvé fi remné vo-

zidlo vymenil za svoj prvý Mercedes-Benz Sprinter. S ním sym-

bolicky prišlo aj obdobie rastu spoločnosti. Aj preto som ostal 

verný len tejto značke vozidla.

Zaujíma ma, či okrem vášho spokojného pocitu zo zlo-
mu v podnikaní, hral pri výbere Sprinterov úlohu ešte 
nejaký iný faktor…

- Sprintery majú oproti konkurencii priestorovú výhodu, 

pričom sú veľmi dobré aj z hľadiska bezpečnosti a prevádz-

ky. Nehovoriac o ich bezkonkurenčnom benefi te v podobe 

asistenčných služieb. Ich servisná sieť v rámci celej Európy 

je jedinečná, čo len potvrdzuje, že ide o renomovanú au-

tomobilovú značku a s ňou súvisiaci profesionálny prístup 

k zákazníkom. 

V prípade našej fi rmy to je zastúpenie spoločnosti 

Motor-Car v Poprade, kde som vozidlá nielen kupoval, ale 

kde ich aj v prípade potreby servisujem. Máme veľmi ko-

rektnú, obojstranne pozitívne vnímanú spoluprácu, čo sa 

odrazilo aj na tom, že posledných osem Sprinterov som ku-

poval už cez lízingovú spoločnosť Mercedes-Benz Financial 

Services Slovakia.

Pre akú klientelu zabezpečujete autodopravu?
- Ide takmer výhradne o automobilový priemysel – automobil-

ky a ich subdodávateľov v rámci Slovenska a celej Európy. Naši 

vodiči absolvujú väčšinou vzdialené trasy do Španielska, Portu-

galska, Veľkej Británie či Škandinávie. Máme ale skúsenosti aj 
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z menej tradičných krajín ako Maroko, Cyprus, Malta, Tu-

recko, či rôzne ostrovy. 

Spomínali ste automobilky. Nemáte teda len jedného vý-
hradného klienta, pre ktorého poskytujete svoje služby?

- Nie. Postupom času sme dokázali svoje dopravné por-

tfólio diverzifi kovať do takej miery, že nie sme existenč-

ne závislí od jedného veľkého dodávateľa, lebo pracujeme 

pre množstvo menších. Je to možno pracnejšie, náročnejšie 

na čas, no na druhej strane je to veľká výhoda v prípade, ak 

niektorý z klientov vypadne, či na čas obmedzí objednávky 

dopravy. Táto diverzifi kácia klientov v čase krízy pred de-

siatimi rokmi ochránila nielen našu fi rmu a zamestnancov 

– ekonomicky sme síce nerástli, ale ani nepadali.

Neuvažovali ste aj o diverzifikácií podnikateľských ak-
tivít, nielen klientov?

- Nie. Za tých osemnásť rokov v podnikaní som si v rámci au-

todopravy prešiel skutočne všetkými pozíciami a viem, čo je dnes 

mojou - a aj fi remnou silnou stránkou. Držím sa teda toho, čomu 

rozumiem a v čom sme dobrí. „Nelietam zbytočne v oblakoch.“

Robíte pomerne dlhé trasy a aj preto ma zaujíma, ako 
často obmieňate vozidlá za nové.

- To závisí od najazdených kilometrov, ale väčšinou po troch 

až štyroch rokoch, keď majú odjazdené asi 700 000 km. Snaží-

me sa o to, aby sme mali vždy spoľahlivé, bezpečné, neporucho-

vé a na prevádzkové náklady čo najefektívnejšie vozidlá. Vďaka 

tomu máme aj stabilizovaný stav skúsených vodičov, z ktorých 

sú niektorí u nás už takmer pätnásť rokov!

Zrejme aj to sa odrazilo na skutočnosti, že ste v roku 
2014 získali prestížny certifikát FIATA Diploma in Frei-
ght Forwarding a o dva roky neskôr vy, ako manažér, 
od Medzinárodnej únie cestnej dopravy IRU, ocenenie 
Top Road Transport Manager…

- Uvedené ocenenie, ako aj certifi kát si nesmierne cením, 

pretože ide o potvrdenie správnosti našej snahy vzdelá-

vať vodičov, robiť pre nich školenia o správnom upevňova-

ní prevážaných nákladov či vzdelávať disponentov. Našimi 

školiteľmi sú naslovovzatí odborníci zo Žilinskej univerzi-

ty. Sme profesionáli, ktorí o svojej činnosti informujú cez 

svoju stránku aj verejnosť. Nič neskrývame. Zvyšuje to náš 

kredit a dôveryhodnosť u klientov tak na Slovensku, ako aj 

v zahraničí. 

Kde vidíte vašu firmu o päť či desať rokov?
- Nemám megalomanské plány. Vždy sme rástli pomaly, 

ale o to stabilnejšie. Mojím cieľom je teda udržanie si kva-

lity, stability a postupný, hoci aj minimálny progres a rast. 

A tiež - mať vlastné fi remné priestory, postavené „na zelenej 

lúke“, v ktorých by sme vedeli poskytnúť nielen dopravné, 

ale aj skladové a logistické služby. 

Text a foto:Peter Škorňa
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Snažíme sa o to, aby sme mali vždy spo ahlivé, 
bezpe né, neporuchové a na prevádzkové 
náklady o najefektívnejšie vozidlá. 
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Z
načka Mercedes-Benz svoje 

výnimočné renomé dokazu-

je aj ponukou popredajných 

klientskych služieb. Platí to aj 

vo vyššie spomínanom prípa-

de. Ako nás informoval Martin Bielik, pro-

jektový manažér spoločnosti Motor-Car 

Bratislava: „Autorizované servisné stredis-

ká Motor-Car Group na Slovensku zabez-

pečujú svojim zákazníkom mobilitu viace-

rými spôsobmi. Záleží to hlavne od dĺžky 

a typu servisnej zákazky. Pri neočakáva-

nej poruche vozidla v rámci celej Európy je 

mobilita zabezpečovaná prostredníctvom 

služby Mobilo. Toto riešenie mobility sa 

dodáva pre každé osobné vozidlo uvede-

nej značky sériovo, a to až počas 30 rokov 

od prvej registrácie vozidla. Mobilita môže 

byť zabezpečená buď formou náhradného 

vozidla, prípadne iným druhom dopravy, 

ktorý je pre nášho zákazníka v danom mo-

mente vyhovujúci.“ V prípade, ak dostanete k dispozícii náhrad-

né vozidlo, jeho prípadné spoplatnenie je následne závislé od nie-

koľkých faktorov – od typu servisného zásahu, od platnosti balíka 

bezplatného servisu, prípadne od pôvodu vozidla. Každopádne 

platí, že sú zvýhodňovaní klienti autorizovaných servisov 

Mercedes-Benz na Slovensku. Náhradné vozidlo môže byť poskyt-

nuté aj zdarma alebo za zvýhodnených podmienok, pokiaľ bolo 

zakúpené v niektorom zo zastúpení siete Motor-Car Group. „Ná-

hradné vozidlo sa pri všetkých typoch servisných zásahov v rám-

ci autorizovaného servisu poskytuje na dobu čakania a opravy vo-

zidla. Pokiaľ by však náš zákazník z určitých príčin potreboval 

vozidlo na dlhší čas, môže sa s pracovníkom požičovne dohod-

núť,“ vysvetľuje Martin Bielik a dodáva, že požičanie môže byť za-

bezpečené zákazníkom aj formou plateného nájmu, ktorý nabe-

rá stále na väčšej popularite a o ktorý môžu klienti siete Motor-Car 

Group na Slovensku a zákazníci spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia, s. r. o., požiadať kedykoľvek.

Individuálny prístup
Prémiovú značku – na rozdiel od ostatných odlišuje aj jej nad-

štandardný vzťah ku klientovi. To sa koniec koncov prejavuje aj 

v modeli náhradného vozidla počas servisovania vozidla klienta. 

„Aby sa zákazník cítil komfortne, resp. aby si v čase návštevy ser-

visu mohol vyskúšať model, ktorý mu vyhovuje v danom okami-

hu na účel jeho potreby, prípadne sa mu páči a zvažuje do budúc-

na jeho kúpu, postupujeme pri každom zákazníkovi individuálne. 

Každý teda môže vyjadriť svoju preferenciu. V prípade, ak takýto 

model máme na zastúpení k dispozícii, veľmi radi mu ho požičia-

me,“ poznamenal projektový manažér Motor-Car Group a vysvet-

lil, že servisný poradca alebo servisná recepcia sa už počas objed-

návky klienta do servisu pýta na jeho záujem o náhradné vozidlo. 

Zákazník je teda od prvotného štádia informovaný, či a ako bude 

mať zabezpečenú mobilitu formou náhradného vozidla. „Pokiaľ 

by však nastala situácia, že sa zákazník o potrebe náhradného vo-

zidla dozvie až neskôr, resp. v deň servisného zásahu, môže sa ob-

rátiť na svojho servisného poradcu alebo priamo na požičovňu vo-

zidiel,“ uviedol na záver Martin Bielik.

Aké nadštandardné modely náhradných vozidiel môže počas 

servisovania vlastného vozidla dostať zákazník autorizovaného 

servisu značky Mercedes-Benz a ďalšie zaujímavé informácie pri-

nesieme v najbližšom čísle… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Michal Sojka

Tú situáciu zažil každý majiteľ vozidla. Musíte ísť do servisu so svojím 
vozidlom, a zároveň musíte byť na ďalších troch miestach. Časový stres 
a nervozita si vyberajú svoju krutú daň na každom z nás. Aj z dôvodu 
snahy o ich elimináciu môže byť situácia po odovzdaní vozidla 
zástupcom autorizovaného servisu úplne iná...

Ako získa  náhradné vozidlo 
po as servisovania vlastného?
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Defilé jedine nosti     
Prezentáciu najnovších technologických inovácií a najmä ukážku 
siedmich najvýznamnejších noviniek - priamo na vozidle najnovšej 
generácie Mercedes-Benz Actros - prinieslo atraktívne podujatie, 
ktoré sa konalo 8. novembra v priestoroch 
bratislavského showroomu značky 
Mercedes-Benz na Zlatých pieskoch.

h 

BRATISLAVA
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P
ribližne 150 pozvaných zákazníkov z Bratislavy a zo 

západoslovenského regiónu sa tak pod taktovkou 

Ing. Petra Ondriáša, vedúceho predaja úžitkových 

vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., 

a Martina Vidu, produktového manažéra tej istej 

spoločnosti, oboznámilo s pokrokovými inováciami, pomocou 

ktorých Actros zvýšil efektívnosť pre prepravcov a komfort pre 

vodičov na doposiaľ nevídanú úroveň.

Desiatky inovácií
Takmer všetci prítomní si nedali ujsť prehliadku nového mul-

timediálneho kokpitu. V ňom Martin Vida záujemcom priamo, 

na konkrétnych prípadoch, názorne predviedol a vysvetlil novo-

navrhnuté rozhranie medzi vodičom a vozidlom, ponúkajúcim 

zosieťované pracovisko s digitálnymi službami a s asistenčnými 

systémami. Pozvaní klienti sa tak reálne presvedčili, ako je mož-

né vozidlo nielen intuitívne obsluhovať, ale ako vodičovi pomôže 

ešte lepšie vykonávať jeho úlohy.

„Aj dnešná prezentácia Actrosu najnovšej generácie a mož-

nosť jeho porovnania - s modelom predchádzajúcej generá-

cie vystaveným v exteriéri - priniesla našim zákazníkom a ob-

chodným partnerom možnosť doceniť prínos inovácií. Práve 

vďaka nim je značka Mercedes-Benz dlhodobým lídrom aj 

v segmente nákladných vozidiel, zásluhou čoho sa stáva ob-

sluha takéhoto, technologicky vyspelého vozidla nielen prá-

cou, ale aj zábavou a spoznávaním niečoho nového. Napríklad 

aj smerovania, akým sa bude autodoprava a jej technologic-

ké napredovanie a vývoj uberať do budúcnosti,“ uviedol po-

čas podujatia Peter Ondriáš. Podľa Martina Vidu každý vodič 
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   a inovácií

BANSKÁ BYSTRICA
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a majiteľ Actrosu najnovšej generácie až v reálnej dennoden-

nej prevádzke docení reálny prínos množstva technologických 

inovácií. „Či už ide o Active Drive Assist, MirrorCam, 

Active Brake Assist 5, Predictive Powertrain Control +, 

Multimedia Cockpit, asistent sledovania dopravných značiek 

(Traffi c Sign Assist), nový Stability Control Assist aj pre ná-

ves, systém Mercedes-Benz Uptime, ktorý analyzuje techniku 

vozidla pomocou platformy Fleetboard Connectivity, asistent 

diaľkového svetla (Highbeam Assist), novú elektronickú par-

kovaciu brzdu s funkciou hold, alebo o nový systém svetlome-

tov s charakteristickým svetelným podpisom - vo všetkých prí-

padoch ide o systémy a inovácie, ktoré zvýrazňujú bezpečnosť 

prevádzky, udržujú vozidlo v technickej bezporuchovej kondí-

cii, pomáhajú manažovať prepravcom pracovný čas a tým zvy-

šujú efektívnu hospodárnosť samotnej prevádzky vozidla, “ 

dodal na záver Martin Vida.

Celoslovenská udalosť
Podujatie sa však nevenovalo len prezentácii množstva tech-

nologicky jedinečných inovácií vozidla Mercedes-Benz Actros 

najnovšej generácie. Po jej skončení počas pripraveného rau-

tu partneri spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia a pozvaní klien-

ti zotrvali ešte hodný čas v neformálnej diskusii a v priateľských 

rozhovoroch. Viacerí z nich pritom využili aj možnosť absolvo-

vania testovacích jázd na troch najnovších modeloch vozidiel 

Mercedes-Benz Triedy G, Triedy A a na modeli CLS.

A keďže platí, že „do tretice všetko dobré“ podobnú úspešnú 

a atraktívnu prezentáciu technologických inovácií modelu 

Mercedes-Benz Actros najnovšej generácie, akú zažili v Bratislave, 

absolvovali desiatky pozvaných klientov a partnerov „striebornej 

hviezdy“ počas obdobných podujatí aj v srdci stredného Sloven-

ska - v Banskej Bystrici a na východe Slovenska – v Bardejove. 

Text: Peter Škorňa Foto: Marek Neumahr

AUTOMOBILY A TECHNIKA

BARDEJOV
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Najlepší a najefektívnejší vodi i

V
 medzinárodnej Lige vodičov FleetBoard sú-

ťažilo tento rok 23 569 vodičiek a vodičov 

a 692 tímov z 19 krajín počas každodenného 

používania vozidiel v denných podmienkach 

v stanovenom období, pričom sa snažili dosiah-

nuť čo najefektívnejší spôsob jazdy. Na základe opotrebovania 

vozidla, dosiahnutej spotreby, predvídavého jazdenia, zmeny 

rýchlosti a spôsobu brzdenia bol každý jeden súťažiaci analytic-

ky vyhodnotený, na základe čoho za svoje jazdenie získal tomu 

zodpovedajúce bodové ohodnotenie.

Ako na margo súťaže a dosiahnutých výsledkov uviedol 

Ing. Peter Ondriáš, vedúci predaja úžitkových vozidiel spoloč-

nosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.: „Sme radi, že sme mohli 

oceniť tých najlepších vodičov, ktorí svojím profesionálnym 

prístupom potvrdzujú, že sa oplatí vzdelávať a tvrdo na sebe 

pracovať. Aj vďaka nim je téma dosiahnutia efektívnej 

prevádzky na technologicky vyspelých ťahačoch 

Mercedes-Benz reálna a opodstatnená.“ 

V tohtoročnom národnom kole súťaže Fleetboard 

Drivers League 2018 zvíťazil Juraj Kolesár zo spoločnosti 

TransPlus (Slovensko) s. r. o. z Rohožníka, pričom druhé a tre-

tie miesto obsadili zástupcovia trnavskej spoločnosti 

BoBo, s. r. o. – Daniel Oravec a Peter Kováč. V hodnotení naj-

lepších tímov v rámci národného kola obsadila prvé miesto 

spoločnosť TransPlus (Slovensko) s. r. o. striebornú priečku 

získala spoločnosť BoBo, s. r. o. a bronz si odnáša spoločnosť 

BRAVO LOGISTICS, s. r. o. zo Žiaru nad Hronom.

Oceneným zástupcom jednotlivcov a tímov odovzdal 

diplomy a výherné ceny Ing. Andrej Glatz, generálny

 riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia, s. r. o.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Marek Neumahr

V rámci predstavovania vozidla Mercedes-Benz Actros najnovšej generácie 
sa začiatkom novembra uskutočnilo v priestoroch showroomu značky 
Mercedes-Benz na Tuhovskej ulici v Bratislave aj vyhodnotenie víťazov 
slovenského národného kola 14. ročníka Fleetboard Drivers League 2018.
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Košická spoločnosť PETCAR SERVIS už pätnásť rokov poskytuje 
profesionálne služby svojim klientom, a to tak vo forme 
autoservisu, požičovne automobilov, dlhodobého prenájmu 
automobilov, ako aj odťahovej služby. A keďže sa jej darí 
úspešne podnikať aj vďaka značke Mercedes-Benz, porozprávali 
sme sa o nej s jej spolumajiteľom – Ing. Marekom Petruňákom... 
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Unikátni 
prepravcovia 
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N
a počiatku pôsobenia sa PETCAR SERVIS 

sústredil predovšetkým na zabezpečenie od-

ťahovej služby a prenájmu vozidiel. Až ne-

skôr, v roku 2007 pribudla k podnikateľ-

ským aktivitám aj preprava, v rámci ktorej 

sa z centrálnych skladov v Bratislave, Trnave a v Nitre do-

vážajú vozidlá predajcom automobilov v regióne východ-

ného Slovenska. Preprava automobilov je podľa slov jej 

majiteľa ťažiskom podnikania spoločnosti aj v súčasnosti. 

Ako sme sa dozvedeli, spoločnosť momentálne disponuje 

až deviatimi jazdnými súpravami, pričom prívesy sú ukot-

vené výhradne na ťahačoch Mercedes-Benz Actros. „Väčši-

nou sa špecializujeme na prepravu nových vozidiel od ich 

výrobcov - priamo z výrobnej fabriky, ale výnimkou nie je 

ani preprava už jazdených automobilov,“ vysvetľuje Ma-

rek Petruňák a na našu otázku, či sa špecializujú len na 

prepravu jednej automobilovej značky, dodáva, že na zák-

lade objednávok ide o široké portfólio viacerých automobi-

lových značiek.

Rodinná firma
Predchodcom súčasnej fi rmy, ktorú vlastní Marek Petru-

ňák spoločne so svojou sestrou Monikou, bolo podnikanie 

ich otca. Ten ako živnostník začal v oblasti požičiavania 

vozidiel a ich servisu už v roku 1990 a o šesť rokov neskôr 

k nim pridružil aj odťahovú službu. V roku 2003 sa akti-

vity podnikania ich otca transformovali do jeho súrode-

neckou dvojicou novozaloženej spoločnosti. „Na začiatku 

podnikania sme disponovali dvoma odťahovými vozidla-

mi. Až o dva roky neskôr, v roku 2005, sme si zadováži-

li prvý Mercedes-Benz model Atego, o rok ďalšie a o dva 

ďalšie. V roku 2007 sme už mali aj prvý autoprepravník. 

V roku 2008 sme sa rozrástli už o tri vozidlá Mercedes-

-Benz Actros, pomocou ktorých sme zabepečovali prepra-

vu vozidiel a tovaru,“ približuje postupný rast spoločnosti 

jej spolumajiteľ a pokračuje: „V tom čase sme sa po úspeš-

nej skúsenosti s Ategami, aj z dôvodu spoľahlivosti a kvali-

ty, ktorá je pre značku Mercedes-Benz príznačná, rozhod-

li náš vozový park rozširovať práve o túto značku. Svoju 

úlohu tu zohrala aj naša dobrá skúsenosť zo spolupráce 

so zastúpeniami značky Mercedes-Benz v Poprade, Prešo-

ve a v Košiciach. Pre dílerov značky na východnom Slo-

vensku sme totiž vozili a aj dovážame vozidlá tejto značky 

z Bratislavy. Mimochodom, stojí za pozornosť, že strie-

bornej hviezde bol verný už náš otec, ktorý si prvú dodáv-

ku vo forme modelu Mercedes-Benz Sprinter zakúpil už 

v roku 1995.“ V súčasnosti má spoločnosť PETCAR 

SERVIS osem ťahačov Mercedes-Benz Actros, jeden mo-

del Mercedes-Benz Atego, pričom v rámci spoločnosti dis-

ponujú aj jedným vozidlom Mitsubishi Fuso.

„Vä šinou sa špecializujeme 
na prepravu nových vozidiel 
od ich výrobcov - priamo 
z výrobnej fabriky, 
ale výnimkou nie je 
ani preprava už jazdených 
automobilov.“ 

Marek Petru ák
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„Na východnom Slovensku sme jedinou od ahovou 
službou, ktorá takýmto podvalníkom disponuje.“ 

 Marek Petru ák

Jedinečný podvalník
Najnovším „prírastkom do rodiny“ spoločnosti 

PETCAR SERVIS je Mercedes-Benz Actros s podvalní-

kom na odvoz nákladných vozidiel. „Na východnom Slo-

vensku sme jedinou odťahovou službou, ktorá takýmto 

podvalníkom disponuje a aj vďaka tejto jedinečnosti, že 

v prepravnej výške 17 cm nad vozovkou dokážeme odviezť 

akýkoľvek ťahač, rozširujeme naše doterajšie služby,“ po-

znamenal Marek Petruňák a vysvetlil, že doposiaľ sa odťa-

hovali kamióny pomocou ich zavesenia a následného ťaha-

nia na zadných kolesách. V rámci Európskej únie je takýto 

spôsob odťahu zakázaný a sankcionovaný vysokými poku-

tami. Keďže je pre mnohých slovenských dopravcov 

z ekonomického hľadisla únosnejšie svoj ťahač dopraviť 

do servisu na Slovensko, vidia v praxi veľký potenciál 

využitia nového podvalníka, pripojeného na najnovší 

Mercedes-Benz Actros.

Hviezda v srdci
Tak Marek Petruňák, ako aj jeho sestra sú absolventmi 

Technickej univerzity v Košiciach. Ako „hviezdni srdciari“ 

jazdia na vozidlách Mercedes-Benz ML 350 a GLK 220 aj 

v súkromí. „S Mercedesmi, a to tak osobnými, ako aj s ťa-

hačmi vo fi rme sme nadmieru spokojní. Sú to spoľahlivé 

a predovšetkým bezpečné vozidlá.

Ťahače servisujeme v Košiciach a aj v Prešove, no pri ich 

nákupe spolupracujeme aj so zastúpením v Prešove,“ vy-

svetľuje spolumajiteľ spoločnosti PETCAR SERVIS a dodá-

va, že pri všetkých vozidlách využívajú lízingové služby spo-

ločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia. „Tento 

spôsob fi nancovania nám vyhovuje, sme s ním maximálne 

spokojní, tak nevidíme dôvod, prečo by sme to mali robiť 

inak,“ dodáva na záver Marek Petruňák. 

Text a foto: Peter Škorňa
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V
 medzinárodnej súťaži dokázal poraziť 25 723 vodi-

čov nákladných vozidiel, zápoliacich počas každo-

denného používania vozidiel v spôsobe jazdy, kto-

rý je optimalizovaný na čo najmenšie opotrebovanie techniky 

a nízku spotrebu. Tento rok, počas týždenného testovania 

prvého zástupcu novej Triedy X, s ním čerstvý majster sve-

ta absolvoval cestu po diaľnici zo Slovenska až do rakúskych 

Tirolských Álp. Tu, v okolí Innsbrucku, v zmiešaných pod-

mienkach, na ceste a aj v teréne, dokázal počas jedného týž-

dňa dosiahnuť po najazdení vyše pol druha tisíca kilometrov 

priemernú spotrebu 7,6 l/100 km. Tá je o 0,3 l/100 km niž-

šia, než akú pri normovanej kombinovanej spotrebe daného 

modelu Triedy X deklaruje výrobca, a ktorá je stanovená na 

úroveň 7,9 l/100 km. Ako na margo výsledku uviedol majster 

sveta: „Po diaľnici som využíval tempomat a v horách som sa 

snažil nemať zbytočne „ťažkú“ nohu. Z testovania Triedy X - 

napriek tomu, že ide o pomerne veľký pick-up - som mal vý-

borný pocit. Poskytla nielen komfort a nadštandard, ktorý je 

pre túto značku typický, ale aj dostatok úložného miesta nie-

len na našu batožinu, ale aj na horské bicykle, ktoré sme si so 

sebou viezli.“ Aj na tomto príklade vidieť, že kvalitné vede-

nie moderného, technologicky vyspelého motorového vozidla 

prináša efekt v podobe úspory paliva. Stačí len chcieť, vedieť 

a tešiť sa. Napríklad aj na to, že podľa predbežných informá-

cií by mala patriť nová, prichádzajúca verzia Triedy X s mo-

torizáciou V6 medzi výnimočné vozidlá v tomto segmente. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Vladimír Botta

Majster sveta 
testoval Triedu X

Historicky prvý slovenský víťaz 
celosvetovej súťaže FleetBoard 

Drivers´ League za rok 2017 
– Miroslav Cisár z NAD-RESS 

Senica, a. s., testoval  vozidlo 
Mercedes-Benz Triedy X 250d 

4MATIC. A nie hocijako...

parkpodkolibou.sk

PENTHOUSY

POSLEDNÉ BYTY V PARKU POD KOLIBOU

PRAKTICKÉ
DISPOZÍCIE

KOLAUDUJEME
i i 220 149 i dd 2 05/11/2018 13 09
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Jeho prvou 
podnikateľskou aktivitou 
bolo prevádzkovanie 
požičovne motorových 
vozidiel. Dnes vlastní 
Viliam Turan úspešnú
a stabilnú spoločnosť, 
ktorej súčasťou je cestovná 
kancelária, autodoprava, 
servis nákladných vozidiel 
a autobusov, predaj 
a prevádzka autobusov. 

62 

SVET MERCEDESU

„Nehrám 
sa na ni , 

ím nie som“

Viliam Turan:
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Z
aujímalo by ma, či ste začínali hneď s auto-
dopravou…

- Nie. Pracoval som ako vedúci autobazára 

a mojou prvou podnikateľskou aktivitou v Nitre 

bolo otvorenie prvej súkromnej požičovne áut 

na jar – v apríli roku 1989 v bývalej Československej socia-

listickej republike. Za našetrené peniaze som kúpil do po-

žičovne svoje prvé tri „embéčky“, pretože som na to získal 

licenciu. V tom čase existoval štátny podnik Pragocar. Inšpi-

roval som sa ním a svoju fi rmu nazval Turancar.

Čo podmienilo vaše podnikanie s autobusovou dopravou?
- Po zmene režimu sme všetci boli „hladní“ po cestovaní 

aj do iných krajín než do Bulharska, Rumunska či Juhoslá-

vie. Ako vedúci autobazára som bol držiteľom aj vodičské-

ho preukazu na autobusy a keďže je lepšie, keď za dopravu 

k moru a do zahraničia platí niekto vám - a nie vy nieko-

mu inému, od ČEDOKu som kúpil starú Karosu a hneď po 

roku 1989 sme začali voziť ľudí autobusmi do „sveta“.

Len voziť, alebo ste v tom čase mali už aj cestovnú 
kanceláriu?

- Tá nasledovala prirodzene po tom, ako sme kúpili auto-

bus. Malo to svoju logiku – prepojili sme autobusovú dopra-

vu s novou cestovnou kanceláriou…

Spomínali ste, že vaše prvé autobusy boli Karosy. Kedy 
ste si kúpili svoj prvý autobus Mercedes-Benz?

- Približne v roku 1992. Bol ním biely model O 303-15 RHD, 

ktorý bol v tom čase prvým autobusom – Mercedesom, zakúpe-

ným na Slovensku. Po ňom prišiel druhý, tretí. Dnes ich pre našu 

fi rmu jazdí až 65, pričom ich priebežne obmieňame za nové.

Ktoré modely „hviezdnych“ autobusov dominujú 
v rámci vášho vozového parku?

- Jednoznačne Setry. Máme hlavne modely S 515 HD, ale 

berieme aj 516-ky, 517-ky a aj modely 519. Máme aj 10 vozi-

diel Mercedes-Benz Tourismo. Sú to pracanti, jazdia skvelo, 

dokážu si na seba zarobiť, no z môjho pohľadu sú Setry „bá-

biky“. Autobusy, s ktorými sa radi pochválite a prezentuje-

te. A taktiež máme poschodové doubledeckre, s ktorými jaz-

díme najmä do Grécka či Bulharska – teda k moru.

Turancar nerobí len zájazdovú autobusovú dopravu, 
ale aj linkovú. Máte autobusy nejako aj odlíšené?

- Zájazdové sú červené, linkové žlté a obidva druhy máme 

zastúpené v približne rovnakom počte. V rámci linkovej auto-

busovej dopravy jazdíme na trasách Bratislava – Nitra, z To-

poľčian do Bratislavy, z Banskej Bystrice cez Nitru do Prahy, 

robíme tiež pravidelnú autobusovú dopravu do Švajčiarska, 

raz týždenne jazdíme do Talianska, a pod. Samozrejme, okrem 

našej cestovnej kancelárie vykonávame aj zmluvné dopravy 

pre iné cestovné kancelárie, či obchodných partnerov, pre kto-

rých zabezpečujeme napr. prepravu ich zamestnancov.

Vo vašom vozovom parku sú Mercedesy zastúpené 
a hrajú „prím“ už dlhé roky. Vďaka čomu?

- Predovšetkým pre ich komfort, bezpečnosť a tiež s nimi 

máme dobrú, dlhoročnú skúsenosť. Sú spoľahlivé a hlavne 
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– sú efektívne. Máme dokonca jednu stále funkčnú Setru, 

ktorá odjazdila už 3 milióny kilometrov a pritom má ešte 

stále svoj pôvodný motor!

To vážne?
- Samozrejme, a verte, že nie ste prvý, kto takto reagu-

je. Máme takých pár a meníme na nich bežné veci, robíme 

na nich bežné opravy. Sú plne funkčné a jazdia. Zrejme to 

je spôsobené aj tým, že sa o ne dôkladne staráme. Predtým 

v autorizovanom servise pre značku Mercedes-Benz a od 

roku 2014, odkedy sme popri Bratislave, Prešove a Banskej 

Bystrici aj my štvrtým, plnohodnotným certifi kovaným au-

torizovaným servisom tejto značky aj pre autobusy, si ich 

opravujeme vo vlastnej réžii.

Okrem bývalých sprivatizovaných štátnych podni-
kov ČSAD ste najsilnejším autobusovým dopravcom. 
Aj z tohto dôvodu ma zaujíma, koľkých zamestnávate 
v rámci celej vašej spoločnosti zamestnancov…

- Turancar má celkovo 220 zamestnancov v rámci celého 

Slovenska, z toho vodičov autobusov je približná stovka. Vo 

fi rme zároveň zamestnávame aj vodičov našich 22 kamiónov 

a ďalších 18 pracovníkov je zamestnaných v našom autorizova-

nom servise Mercedes-Benz pre nákladné vozidlá a autobusy.

Platí v prípade vašich detí, že „jablko nepadá ďaleko 
od stromu“?

- Dá sa to tak povedať. V prvom rade chcem povedať, že 

som si prešiel vo fi rme od jej počiatkov všetkými pozíciami, 

hoci som bol jej majiteľom. Som chlapec z dediny. Viem, čo 

je tvrdá drina. Keď nastane v našej fi rme situácia, že je nut-

né riadiť autobus, nehrám sa na veľkého a dôležitého maji-

teľa, ale pokojne ho odšoférujem aj dnes.

K takejto poctivosti a zmyslu pre realitu vediem aj svoje 

deti. Syn ukončil vysokú školu – odbor dopravy a už sa začí-

na zapájať aj do chodu fi rmy, aby ju raz po mne mohol pre-

vziať. Dokonca, spolu so mnou - ako druhý vodič - už aj šofé-

roval novú Setru 515. Jedna dcérka pôsobí v našej cestovnej 

kancelárii, druhá je na materskej.

Pán Turan, na trhu pôsobíte úspešne ako stabilizova-
ná a rozrastajúca sa firma takmer tridsať rokov. Čomu 
za to vďačíte?

- V prvom rade tomu, že sa snažíme nerobiť iným to, čo 

nechceme, aby oni robili nám. Snažíme sa celý čas podnikať 

poctivo, sme dôslední a vytrvalí.

Som pre svojich kolegov vždy dostupný na telefóne a svo-

jim zamestnancom prízvukujem, že keď sa čokoľvek sta-

ne, chcem byť o tom informovaný ako prvý, pretože každý 

problém stojí peniaze, avšak keď sa nerieši okamžite, stojí 

zbytočne veľké peniaze. Mňa, fi rmu a nepriamo aj všetkých 

zamestnancov v nej… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Turancar

64 

Máme dokonca jednu stále funk nú Setru, 
ktorá odjazdila už 3 milióny kilometrov 
a pritom má ešte stále svoj pôvodný motor!
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Výhody 1 % operatívneho lízingu

A
by zákazník získal svoje nové motorové vo-

zidlo a s ním súvisiace výhody nového lízin-

gového produktu, úplne postačí, pokiaľ za-

platí prvú navýšenú splátku, vo výške 15 % 

z cenníkovej ceny vozidla (s DPH). Po nej už 

bude platiť mesačné splátky (druhú až tridsiatu šiestu) len 

vo výške 1 % z cenníkovej ceny (s DPH) s tým, že samotná 

výbava vozidla nesmie presiahnuť 20 % z cenníkovej ceny. 

Podobne jednopercentná bude aj cena spracovateľského po-

platku pri kúpe motorového vozidla.

Samotná platba mesačnej splátky pokrýva prenájom vo-

zidla na 36 mesiacov, ročný limit 20 000 najazdených km, 

servisnú zmluvu Excellent, daň z motorového vozidla, pri-

hlásenie a odhlásenie vozidla, registračný poplatok, ako aj 

asistenčnú službu Mobilo.

Klient v prípade operatívneho lízingu získava aj ďalšie vý-

hody, medzi ktoré patria: odbremenenie od všetkých sta-

rostí súvisiacich s údržbou a s prevádzkou vozidla, možnosť 

každé tri roky jazdiť na novom motorovom vozidle, mať de-

tailný prehľad o nákladoch na vozidlo, platiť len fi xnú mesač-

nú splátku, ktorej výška je zo strany lízingovej spoločnosti ga-

rantovaná na celé obdobie lízingu. Mesačná lízingová splátka 

má aj ekonomické efekty - je daňovo uznateľným nákladom, 

a zároveň je odpočítateľná aj daň z pridanej hodnoty z mesač-

nej splátky. Tým, že sa vozidlo neodpisuje, minimalizuje sa aj 

samotná potenciálna administratívna záťaž a pri lízingových 

splátkach stačí užívateľovi vozidla nastaviť jeden trvalý pla-

tobný príkaz v banke, čím ušetrený čas môže venovať na iné 

aktivity. Taktiež odpadajú starosti s odpredajom jazdeného 

auta, ktoré by vlastníctvo prinieslo. Samozrejme, v prípade 

záujmu o odkúpenie má užívateľ prednostné právo. Operatív-

ny lízing minimalizuje pre užívateľa riziká v prípade poklesu 

ceny predmetu lízingu, pretože tie na seba preberá lízingová 

spoločnosť. Navyše záväzky z operatívneho lízingu nezaťažu-

jú pasívnu stranu bilancie a teda si môžete požičať peniaze na 

niečo iné ako na obstaranie vozidla.

Čo dodať na záver? Snáď už len to, že pokiaľ máte chuť si 

nakonfi gurovať svoj vysnívaný Mercedes-Benz s najvýhod-

nejším operatívnym lízingom, môžete tak urobiť na strán-

ke: http://operativny-lizing-mercedes.sk/. Pokiaľ nie, k dispo-

zícii sú vám lízingoví špecialisti spoločnosti Mercedes-Benz 

Financial Services Slovakia, ktorí vám individuálnu ponuku 

operatívneho lízingu pripravia. 

Text: Peter Škorňa, Foto: archív

Spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia - v kooperácii 
so spoločnosťou Mercedes-Benz Slovakia a so sieťou Motor-Car Group, 
prichádza na lízingový trh s novým produktom operatívneho lízingu - 
mesačným poplatkom vo výške 1 % z  ceny vozidla.
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Zateplená dámska bunda
vonkajší materiál 100 % nylon, 
výplň 100 % polyester, 
odnímateľná kapucňa
veľkosti: XS – XL
objednávacie čísla: B6 695 8314 – 8318
cena: 161,20 EUR s DPH

Pánska bunda
vonkajší materiál 100 % polyester odpudzujúci vodu

veľkosti: S – XXL
objednávacie čísla: B6 695 8399 – 8403

cena: 100,70 EUR s DPH

Kompaktný skladací dáždnik
povrchová úprava odpudzujúca vodu a nečistoty, 
odolný vetru, automatické rozloženie, 
poloautomatické zloženie
priemer v rozloženom stave cca. 97 cm
Objednávacie číslo: B6 695 2631
Cena: 40,20 € s DPH
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Aj pre tých, čo milujú slnečné lúče, teplé dni 
strávené leňošením na pieskovom pobreží, 
ktoré omývajú morské vlny, má zima svoje 
nezameniteľné čaro.  Text: SCG; Foto: Daimler AG

Veď si len predstavte – za oknami je síce sneh a mráz a vy si 

v teple zo sálajúceho krbu s horiacim a pukajúcim drevom po-

maly vychutnávate dúšky horúceho bylinkového čaju s me-

dom alebo horúce víno, ktorého pitie spríjemňuje vôňa škori-

ce a klinčekov. A keďže každá pohoda sa raz končí a vy budete 

musieť – či chcete, alebo nie z tepla vášho súkromia vyjsť von, 

ponúkame vám pár zimných hviezdnych inšpirácií, ako môže-

te nielen chvíle vo vašom teplom domove, či vyhriatom motoro-

vom vozidle, ale aj mimo nich, stráviť príjemne a v „teple“... 

Deka
materiál 100 % bavlna, 
veľkosť asi 156x 200 cm
objednávacie číslo: 
B6 604 1560
cena: 110,80 EUR s DPH

Vankúš
poťah zo 100 % bavlny, výplň 100 % polyester
veľkosť: asi 40x 40 cm
objednávacie číslo: B6 604 1561
cena: 40,20 EUR bez DPH

Termoska
nehrdzavejúca oceľ, 

odopínateľný kožený obal, objem 0,75 l
objednávacie číslo: B6 604 1494

cena: 40,20 EUR s DPH

 67
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arokrásy

PERLY SLOVENSKA

Pohľad na panorámu hôr spod Chlebu – z vrcholovej stanice lanovky 
v nadmorskej výške 1 494 m n. m.

V
 prvej časti sme sa venovali Terchovskému srdcu 

- vyhliadke na vrchu Oblaz a soche miestneho ro-

dáka Juraja Jánošíka. Tentoraz sa vydáme nielen 

za ďalšími jedinečnosťami Terchovej, ale aj do 

jej najbližšieho okolia…

Kamenné katedrály
Terchová je so svojím malebným okolím nefalšovaným prí-

rodným balzamom na civilizačným zhonom a stresom doráňa-

nú dušu. Presvedčíte sa o tom hneď pri jej okraji – cestou do 

Vrátnej doliny. Práve tu vás privíta očarujúca scenéria Ties-

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné 
prírodné a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň raz 
uzrieť na vlastné oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, aby ste 
tak vďaka priamemu kontaktu pocítili ich ohromnú pulzujúcu 
energiu. Jednou z  lokalít, ktorá dýcha tradíciami a prekrásnou 
prírodou, je aj Terchová s jej okolím...
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ňav, ktoré pretína 

riečka Varínka, so 

zaujímavými skal-

nými útvarmi, 

v mnohom pripo-

mínajúcimi stre-

chy a budovy ka-

tedrál, v rámci 

ktorých patrí do-

minantné posta-

venie skamene-

nému Mníchovi. 

Práve na začiat-

ku Tiesňav sa pri 

malom parkovis-

ku začína aj Zboj-

nícky chodník, 

trasa túry, v rám-

ci ktorej sa počas 

približne tri a pol 

hodinách stráve-

ných v lone prí-

rody môžete z vy-

hliadok kochať 

nádhernými sce-

nériami hrebeňa Krivánskej časti Malej Fatry, Veľkého 

a Malého Rozsutca či Stohu.

Turistické eldorádo
Vrátna dolina je najmä v letných a jesenných mesiacoch rajom 

turistiky. Mimochodom, po storočnej, zničujúcej povodni, ktorá sa 

ňou prehnala v roku 2014, je už opäť vo svojej „kondícii“. Na kon-

ci doliny – pri Chate Vrátna sa môžete rozhodnúť, či si na zdolá-

vanie okolitých kopcov zvolíte pešiu trasu napr. chodníkom ve-

dúcim priamo popod lanovkou, resp. dlhšou trasou cez Grúň, 

Poludňový Grúň, Hromové až na Chleb - nachádzajúci sa v nad-

morskej výške 1 645 m n. m., alebo sa pod Chleb, vydáte kabíno-

vou lanovkou z vlekovej stanice, susediacej priamo s chatou Vrát-

na. Vrcholová stanica lanovky sa nachádza v nadmorskej výške 

1 494 m n. m. A je nielen ideálnym východiskovým bodom pre 

všetky hrebeňové túry a výstupy na vrcholy Veľkého Kriváňa, Ma-

lého Kriváňa, Hromového, Chlebu, Poludňového Grúňa či na 

Stoh, ale aj vhodným miestom na oddych a občerstvenie v reštau-

rácii Panoráma. Samozrejme, že Vrátna dolina nie je nič dlžná 

svojej povesti ani v zime, pričom lyžovačka zo Snilovského sedla 

pod Chlebom či na Grúni a Pasekách poskytuje aj tým najnároč-

nejším lyžiarom ideálne podmienky na sebarealizáciu.

Intermezzo
Mimochodom, náš Mercedes-Benz Triedy A 180d hatchback 

sme otestovali aj vo Vrátnej doline a to nielen cestou do Štefano-

vej či k lanovke pri Chate Vrátna, ale aj na menej spevnených 

cestách. Aj napriek svojmu nižšie položenému podvozku nás ne-

sklamala. Práve naopak – počas rýchlejšej jazdy na kľukatej as-

faltovej ceste (a to tak smerom nahor, ako aj z kopca) „sedela“ na 

ceste pevne a rozhodne. Preraďovanie rýchlosti prebiehalo abso-

lútne plynule, čím len potvrdila svoj výnimočný dynamický a akč-

ný charakter.

Všade len samé poklady a diery…
Fenomén zbojníka vidieť v Terchovej a v jej okolí všade. Všet-

ko, čo sa môže spájať s jeho menom, tu aj je. Nakoniec, pre-

čo nie. Ako hovoria surfi s-

ti - treba využiť tú správnu 

vlnu. A tak – popri Jánoší-

kovom múzeu, Jánošíko-

vým spomienkovým duká-

tom a pod. sa v Terchovej, 

či skôr povyše nej, nachá-

dzajú aj Diery, resp. Jáno-

šíkove diery. Nie preto, že 

by miestny zbojník mal 

záľubu v hĺbení jám až 

do podoby tiesňav a ka-

ňonov – tie spôsobila 

erózia a Dierový potok 

a množstvo vodopá-

dov. Keď už, tak Jáno-

šík mal skôr záľubu 

v… - ale poďme rad-

šej k veci. Aj pre ro-

diny s deťmi je veľ-

mi atraktívny výlet 

cez Dolné (s dvoma 
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Tiesňavy s ich kamennými „sochami“
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vodopádmi) a Nové (Jánošíkove) Diery (so 

štyrmi vodopádmi), ako sa sústava tiesňav 

a kaňonov s chodníkmi, lávkami, rebrík-

mi a reťazami nazýva. Nad nimi nad rázces-

tím Podžiar sa nachádzajú ešte tretie - Hor-

né diery, rozložené medzi Veľkým a Malým 

Rozsutcom v Krivánskej Malej Fatre. Tie sú 

„divokejšie“ než predchádzajúce dve, preko-

návajú sa cez rebríky a pomocou reťazí a ich 

dominantou je najmä deväť vodopádov vy-

sokých dva až štyri metre. Pokiaľ ste zdat-

ní turisti, z Horných dier sa môžete vydať 

do sedla Medzirozsutce (1 200 m n. m.). Od-

tiaľ môžete pokračovať buď na Malý Rozsu-

tec (1 343 m n. m.), s jeho charakteristickým 

skalným cimburím a so strmými vápen-

covými stenami, ktorými dominuje údo-

liu Bieleho potoka alebo na Veľký Rozsutec 

(1 610 m n. m.). Práve ten je považovaný za 

jeden z najkrajších slovenských vrchov, pričom sa nachádza aj 

v logu Národného parku Malá Fatra. V duchu jánošíkovskej tra-

dície sa o ňom hovorilo, že kdesi v blízkosti jeho vrcholu je ukry-

tý zlatý Jánošíkov poklad. Ktovie. Nie je to vylúčené, hoci mo-

mentálne jedinou istotou na Slovensku stále je tá, že zbojnícke 

poklady, ani peniaze z nakradnutého štátneho majetku - počas 

éry socializmu, privatizácie či tzv. karpatského kapitalizmu (v po-

dobe vytunelovaných dotácií, korupcie či vratiek dépéhá) - zatiaľ 

bežný človek ešte nenašiel…

Muzika a betlehem
K Terchovej neodmysliteľne patria ešte dve veci – viera 

a ľudová hudba. Prvú zosobňuje dominanta obce - rímsko-

katolícky kostol sv. Cyrila a Metoda a v jeho predsieni ulo-

žený vyrezávaný unikátny pohyblivý drevený Terchovský 

betlehem. Jeho prvú podobu v sedemdesiatych rokoch mi-

nulého storočia zostrojili terchovský ľudový rezbár Štefan 

Hanuliak, spolu s odlievačom fi gurín Jozefom Holúbkom 

a s mechanikom Štefanom Krištofíkom. Betlehem, ktorý 

ako jednu z hlavných miestnych atrakcií navštevujú ročne 

tisíce turistov, je stále živé 

a vôbec nie do-

Diery (sososososososo 

tiesňav 

ebrík-

ad rázces-

tie - Hor-

a Malým 

tre. Tie sú 

ve, preko-

eťazí a ich 

ádov vy-

te zdat-

e vydať 

n. m.). Od-

alý Rozsu-

ristickým 

ápen-

e údo-

Rozsutec 

ovaný za 

, p g J

a s mechanikom Štefanom Krištofíkom. Betlehem, ktorý 

ako jednu z hlavných miestnych atrtrtrtrtrrrakakakakakakakcicccccc í navštevujú ročne 

tisíce tttttttuuruuuuu istov, je stále živé 

a vôbec nie do-

Diery, nazývané aj Jánošíkove diery

Terchovský betlehem
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končené dielo, ktoré miestni rezbári každoročne obohacu-

jú o nové motívy a drevené fi gúrky, pričom mu s rozmermi 

3,5 m do šírky, 2,5 m do výšky a 2 m do hĺbky patrí druhé 

miesto na Slovensku - hneď po najväčšom pohyblivom dre-

venom Slovenskom betleheme v Rajeckej Lesnej.

Druhým faktorom, neodmysliteľne patriacim k Terchovej je 

jedinečná, temperamentná terchovská muzika, pre ktorú je ty-

pické 3- až 4-členné sláčikové obsadenie s malou dvojstrunovou 

basou a tiež viachlasný spev muzikantov. V roku 2013 bola za-

radená do Svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedič-

stva ľudstva, čím sa stala po fujare len druhým hudobným zá-

pisom zo Slovenska! Nakoniec, nemôžeme sa tomu čudovať 

– o Terchovej sa traduje, že v nej žije najviac muzikan-

tov a spevákov na štvorcový meter, čo mená ro-

dín talentovaných hudobníkov, akými 

sú Bobáňovci, Muchovci, Meš-

kovci, Kvočkovci, Lacekovci, Hanuliakovci, Balátoiovci či Rybá-

rovci - len potvrdzujú…

Namiesto epilógu…
Dalo by sa o Terchovej ešte písať, no priestor a čas sú ne-

úprosní súperi. Aj preto v najlepšom končíme, pričom nám 

ešte hodnú chvíľu v ušiach znie pieseň, ktorú sme počuli od 

terchovských muzikantov pri kostole: „Terchová, Terchová, 

jak ťa hory kryjú, / jako keď nevestu do čapca zavijú./ Potôčik 

bystručký, len samá čistota, /veselo cez Vrátnu dolinu žblnko-

tá. / Dobre sa v Terchovej, dobre sa v nej spieva, / keď tichý 

vetríček z Rozsutca povieva… “ 

Text a Foto:Peter Škorňa

Trasa:
TERCHOVÁ - BRATISLAVA

https://goo.gl/maps/LjFzkRRMe182

TERCHOVÁ A OKOLIE

- BRATISLAVA

.gl/maps/LjFzkRRMe182

BRATISLAVA

TERCHOVÁ

Pohľad na Veľký a Malý Rozsutec
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Hodnotu šperku vytvára mnoho faktorov. Zriedkavosť 

a unikátnosť drahých kameňov, jedinečná klenotnícka práca, 

no predovšetkým príbeh, cez ktorý šperk nikdy nestratí na svojej 

hodnote. Jeden z najsilnejších intímnych príbehov muža a ženy 

je narodenie vytúženého potomka. Existuje veľa spôsobov, ako 

svojej vyvolenej poďakovať za túto zhmotnenú podstatu 

lásky. Ak chcete nasledovať dlhovekú tradíciu, verte, 

že reč šperkov nikdy ne(s)klame.

Diamant – vzácny, krásny a večný
Už starí Indovia šírili, že každá žena si po pôrode zaslúži tro-

chu diamantového luxusu. Mimochodom, prvé diamanty boli 

nájdené práve v náplavoch rieky Golcondia v Indii. Zrod dia-

mantu – od neopracovaného nerastu k dokonalému šperku – 

je nenapodobiteľným príbehom sám osebe, rovnako ako zrod 

nového ľudského života. Z matky zeme pochádzajú najkrajšie 

dary – prírodné diamanty – a k matke vašej spoločnej ratoles-

ti môžu poputovať v podobe vkusného ručne robeného skvos-

tu. Existuje zmysluplnejšia paralela lásky? Diamant nerozbije-

te, nepoškriabete, nepôsobia na ňom kyseliny, zásady ani voda. 

Diamant je skrátka nezničiteľný. Ako rodinné puto, ktoré na-

berá na sile každým nádychom vašich milovaných.

Morganit – poetický drahokam lásky
Práve tak kvalitným a priam rozprávkovým kandidátom 

pre dojemné chvíle vďačnosti je i „ružový smaragd“ – mor-

ganit, ktorého pôvab si zamilujú najmä romantické ženy. 

Matky. „Dizajn tohto nádherného kameňa pôsobí jemne 

a decentne, je príjemný na pokožke, nie je prvoplánový, ne-

kričí, no zároveň pri každom naklonení javí iný odlesk a far-

by – od čírej, bledoružovej až po broskyňovú,“ odhaľujú 

charizmu morganitu profesionáli v rodinnom klenotníctve 

Mikuš Diamonds. Ak si žiadate nežné city „poistiť“ aj sym-

bolicky, tvar srdca stelesnený v morganitových šperkoch je 

ukážkovým majstrovstvom rafi novaných klenotníkov.

Perla – nadčasový klenot kráľovien
Hĺbku vzťahu k vašej srdcovej kráľovnej môžete tlmočiť 

aj cez organické drahokamy – perly. Zrodené zo živého or-

ganizmu, perlorodky, mysticky odkazujú na geniálne dielo 

kúzelnej prírody. Aj váš malý zázrak je toho dôkazom! Kaž-

dá prírodná perla je absolútne jedinečná, presne ako dieťa 

– najdokonalejšie zo všetkých stvorení. Zachyťte tento ne-

opísateľný moment v perlovom skvoste s príbehom, ktoré-

mu bude rozumieť iba vaša drahá „Venuša“. A ak dovolíte 

nahliadnuť za šperkovú oponu aj ďalším pokračovateľkám 

svojho rodu, dedičný charakter perál ľahko a prirodzene 

rozvinie tieto vzťahy do výšin srdcových.

Detské náušničky pre princezničky
Milou srdcovkou v ženských kruhoch bývajú i tradične 

prvé detské šperky – náušničky. Tie nie sú len prchavým 

rozmarom, práve naopak, sú nositeľmi hlbokej rodinnej tra-

dície. Rozprávkové motívy, štylizované zvieratká, jedno-

duché tvary, svieže farby v kombinácii s drahokamom pri-

slúchajúcim napríklad k mesiacu narodenia vašej malej 

parádnice, to sú hravé a inšpiratívne námety na ozdobenie 
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NAVŽDY DO ŠPERKU!
Uchovajte lásku
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jej ušiek. „Citlivo sme pristupovali nielen k estetickej, ale aj 

k praktickej stránke detských náušničiek. Tým, že si všetky 

šperky vyrábame sami, nie je pre nás problém časom predi-

zajnovať detskú verziu náušničiek. Bezpečnosť a komfort pri 

nosení zasa deklarujeme špeciálnym zapínaním vpredu,“ 

konštatujú odborníci z Mikuš Diamonds.

Kids collection pre slečny aj fešákov
Autentická nádielka detských drahocenností sa náušnič-

kami rozhodne nekončí. V duchu myšlienky, že deti sú bu-

dúcnosť, ktorá je už prítomná medzi nami, môžete oba časy 

zosynchronizovať do viacerých sviatočných príležitostí. Čo 

tak podarovať na Vianoce či krstiny diamantový prívesok 

v tvare anjela? Originálnu spomienku môžete zosobniť aj do 

personalizovaného šperku – platničkového náramku s gra-

vírom na želanie. Mladučkým slečnám splnia tajné pria-

nia jemné srdiečkové prívesky, ktoré rastú spolu s nimi, rov-

nako ako prstienky s nastavovateľnou veľkosťou. „A keďže 

chceme, aby aj detské klenoty spĺňali dedičný rozmer, pri 

výrobe používame iba prírodné materiály – zlato, prírodné 

diamanty a farebné drahé kamene,“ dodávajú v Mikuš Dia-

monds. Podstatné je mať svojho klenotníka, na ktorého sa 

môžete s dôverou obrátiť aj po rokoch. Nadštandardné be-

nefi ty ako celoživotná záruka a bezplatný servis sú garan-

ciou, že je o šperk exkluzívne postarané prakticky do konca 

života. Vaším poslaním je už iba s láskou uchovávať citovú 

hodnotu v rodinnom poklade ukrytú. 

Text: Ľubica Zima Sekerková; Foto: www.mikusdiamonds.sk

Prsteň Narrative, diamant a biele zlato

Detské náušnice Kvietky, ružový zafír, diamant a biele zlato

Prívesok Temper, morganit, diamant a ružové zlato

Náušnice Pellets, sladkovodná perla, 
ruženín, diamant a ružové zlato

Detský prívesok Mommy, diamant a ružové zlato
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Bratislavské módne dni by Mercedes-Benz kladú už niekoľko rokov dô-

raz aj na podporu mladých návrhárov. Projekt Nové tváre módnej scény 

dáva šancu mladým tvorcom dostať sa medzi slovenskú návrhársku elitu. 

Tohtoročnou víťazkou sa stala Lenka Slačková. Súťažnou témou bol „Fol-

klór v móde“. 
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Víťazka projektu nové tváre módnej scény

Lenka Slačková
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Jubilejný - dvadsiaty 
ro ník ženskej krásy

P
odobne, ako to bolo po minulé roky, bola hlav-

ným partnerom súťaže spoločnosť Mercedes-

-Benz Slovakia, ktorá víťazke súťaže venovala na 

ročné používanie hlavnú cenu súťaže krásy - ten-

toraz pri príležitosti 20. výročia značky smart 

a súťaže samotnej - nové vozidlo smart EQ fortwo.

O titul kráľovnej krásy zabojovalo 11 krásnych fi nalistiek, 

avšak titul Miss Universe SR 2018 získala len jedna, a to 

24-ročná fi nalistka Barbora Hanová, ktorá bude reprezento-

vať Slovensko v najprestížnejšom svetovom fi nále Miss Uni-

verse v thajskom Bangkoku. 1. vicemiss Universe SR 2018 

sa stala Sofi a Sekelová a 2. vicemiss Universe SR pre rok 

2018 sa stala Kristína Vargová. Zaujímavosťou tohtoroč-

nej súťaže krásy bol fakt, že sa nevysielala – ako doposiaľ 

na televíznych obrazovkách, ale sa streamovala na interne-

te. Ako uviedla riaditeľka Miss Universe SR Silvia Lakato-

šová: „Spolu s celým tímom som šťastná, že ste boli s nami 

pri najväčšej zmene v histórii slovenskej Miss Universe. Ešte 

stále mám zimomriavky, keď to niekomu hovorím nahlas: 

ako prví sme sa rozhodli vysielať fi nálový galavečer súťa-

že krásy namiesto klasickej televízie iba na internete! Úplne 

prvý fi nálový live stream doposiaľ videlo na Facebooku a na 

Youtube neuveriteľných vyše 105-tisíc ľudí, pričom fi nálové 

video iba na Facebooku zasiahlo vyše štvrť milióna užívate-

ľov. A pritom, ďalšie tisíce videní aj v týchto chvíľach pribú-

dajú nielen na Youtube, ale aj tu na Facebooku.“

Finalistky sa počas večera predviedli vo vybraných mo-

deloch z tvorby Miklosko Fashion Design, pričom o dobrú 

náladu sa starali moderátor večera Sajfa a youtuber Gogo, 

ktorí svojím nenúteným prejavom ubrali na strojenosti 

a pridali na humore. 

Text: SCG, Foto: Miss Universe SR 2018

V priestoroch MINISTRY of FUN Banská Bystrica, v najväčšom 
a najmodernejšom nočnom klube na Slovensku, sa 16. novembra konalo 
finále 20. ročníka súťaže krásy Miss Universe SR 2018. Prvýkrát sa galavečer 
nevysielal na televíznych obrazovkách, ale diváci si ho mohli pozrieť
na internete vďaka live streamu. 
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E
vent pre úspešné dámy v rámci celého Slovenska or-

ganizuje spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia. „Veľ-

mi sa teším na ženské spojenie, ktoré môže v rám-

ci mojej účasti na evente She´s Mercedes vzniknúť. 

Verím, že tak mne, ako aj úspešným dámam, s kto-

rými sa v rámci neho stretnem, prinesie nové, výnimočné pozna-

nia a aj možné dlhodobejšie spolupráce. Som umelkyňa a aj z toh-

to dôvodu je pre mňa možnosť spoznať sa s úspešnými ženami, 

pôsobiacimi v oblastiach, z ktorých mnohé sú pre mňa nepozna-

né, inšpiratívna a motivujúca,“ poznamenala Zuzana Fialová a do-

dala: „Uznávam ženskú silu, talent a cieľavedomosť - a aj preto ve-

rím, že práve na eventoch, akým je aj prestížny She´s Mercedes, 

sa môžu udiať veľmi pozitívne a zvláštne veci a situácie...“

Mestská dokonalosť
Pri príležitosti prijatia čestnej roly ambasádorky si začiatkom 

novembra herečka prebrala na ročné testovanie aj najnovší 

model vozidla Mercedes-Benz Triedy A, v atraktívnej jupitero-

vo červenej farbe, v línii AMG. Ako v tejto súvislosti uviedla, 

ide o jej prvé vozidlo so striebornou trojcípou hviezdou v zna-

ku. „Dlhší čas som zvažovala, že ,presedlám´ z doterajších väč-

ších áut, na menšie mestské vozidlo. Žijem v Bratislave, kde je 

všeobecný problém s parkovaním. Aj preto je pre mňa Trieda 

A veľmi praktická. A nakoniec, je všeobecne známe, že menšie, 

technicky dokonalé vozidlo vie urobiť nekonečne veľký moto-

ristický zážitok...“ Jej slová potvrdzuje aj samotná výbava vo-

zidla, ktorého súčasťou je nielen automatická prevodovka 

7G-DCT, cúvacia kamera, multifunkčný kožený športový vo-

lant, služby Mercedes me connect, navigácia, ale aj nový mul-

timediálny systém Mercedes-Benz User Experience (MBUX), 

ktorý sa vďaka umelej inteligencii dokáže učiť a časom prispô-

sobovať vodičovi, pričom s inteligentným systémom ovládania 

hlasom aktivovaným heslom „Hey, Mercedes!“ sa dá prirodze-

ne komunikovať. O bezpečnosť na cestách sa postarajú aj asis-

tent brzdenia, asistent udržiavania jazdného pruhu, asistent 

udržiavania povolenej rýchlosti, vysokovýkonné LED svetlo-

mety či asistent sledovania mŕtveho uhla, ktorý je  aktívny ešte 

tri minúty po vypnutí motora. 

Absolútna sloboda
„Milujem techniku, progresívne veci, komunikáciu cez so-

ciálne siete. Baví ma, že si auto môžem prepojiť so svojím po-

čítačom, mobilom. To je pridaná hodnota, ktorá ma na mo-

jej novej Triede A zaujala. Samozrejme, okrem jej vnútorného 

komfortu, športovej dravosti a množstva bezpečnostných asis-

tenčných systémov,“ prezradila Zuzana Fialová, a zároveň vy-

svetlila hlavný dôvod, prečo si vybrala práve model Mercedes-

-Benz A 200 hatchback: „Auto si vyberám podľa životného 

obdobia. Keďže už nemám malé dieťa a nepotrebujem v ňom 

voziť ťažký či rozmerný náklad, rozhodla som sa pre technicky 

dokonalé, agilné, bezpečné mestské auto, ktoré dokonale zvý-

razní moju ženskosť, bude v ňom dostatok miesta na moju ka-

belku a najmä - bude zmyselné a sexi. Pretože len v takom sa 

môžem cítiť absolútne slobodne...“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Andrej Cíger

Renomovaná populárna 
slovenská herečka Zuzana 
Fialová, verejnosti známa 

z dosiek Slovenského 
národného divadla, 

sa stala ambasádorkou 
prestížneho She´s Mercedes.

Here ka Zuzana 
Fialová sa stala 
ambasádorkou 

She´s Mercedes
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Ľudia sú od nepamäti súťaživí, ambiciózni a radi sa konfrontujú 
s ostatnými vôkol seba. Pokiaľ sa k týmto vlastnostiam pridá ešte jedna 

prednosť – snaha o zdravý a aktívny životný štýl, potom je beh ideálny 
a najatraktívnejší spôsob zmysluplného strávenia voľného času...
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A
nielen to. Jeho výhodou je, že pri ňom nejde au-

tomaticky o pretekanie, v ktorom - ak neskončí-

te medzi prvými troma bežcami, tak nevyhráva-

te. Práve naopak. Dôraz sa kladie na to, že každý 

jeho účastník - ktorý dobehne do cieľa – je ví-

ťazom. Nad lenivosťou, pohodlnosťou, nad sebou samým. Prá-

ve toto robí z podujatia, akým je ČSOB Bratislava Marathon, re-

nomovaný, populárny a prestížny športový event. Taký, 

na ktorého pokračovanie sa oplatí tešiť hneď po jeho skončení. 

To je aj dôvod, prečo sa na 13. ročníku ČSOB Bratislava 

Marathon 2018 zúčastnilo takmer 12 000 bežcov. Po tohtoročnej 

úspešnej premiére sa stane značka Mercedes-Benz autopartnerom 

14. ročníka ČSOB Bratislava Marathon aj v roku 2019.

Lákadlom budú „horúce“ novinky
„Spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, ako aj prémiovej značke 

Mercedes-Benz sa aj vďaka participácii na tomto, jednom z naj-

väčších bežeckých podujatí na Slovensku, darí aktívne a hlavne 

počas celého eventu – medzi priamymi účastníkmi a tisíckami 

prítomných divákov, prezentovať svoje modely širokému port-

fóliu verejnosti. Tešíme sa najmä z toho, že ide väčšinou o mla-

dých, aktívnych a dynamických ľudí, preferujúcich zdravý ži-

votný štýl a spôsob sebarealizácie,“ uviedla vedúca marketingu, 

komunikácie a Public relations spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia - Ingrid Drozd Janečková a pokračovala: „ČSOB Brati-

slava Marathon teda vnímame – aj vďaka jeho významu, rozsahu 

a širokospektrálnemu dosahu na všetky vekové kategórie účastní-

kov - ako najprestížnejšie slovenské bežecké podujatie“. V rámci 

svojej premiéry sa priamo – v epicentre celého eventu mohli po-

čas troch dní oboznámiť tak priami účastníci maratónu, ako aj di-

váci so širokým portfóliom staticky vystavených motorových vo-

zidiel so striebornou hviezdou v znaku. Obdobný cieľ potvrdila 

Nájdi v sebe ví aza!
Bratislavský maratón opä  s hviezdnou ú as ou
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V prípade vášho záujmu zúčastniť sa na ČSOB Bratislava Marathone v roku 

2019, sa môžete už teraz  zaregistrovať na stráne: http://mb4.me/maraton

Ingrid Drozd Janečková aj počas nadchádzajúceho ma-

ratónu: „V rámci statickej prezentácie plánujeme pred-

staviť „horúce“ novinky, ktoré prídu na trh až budúci 

rok. Tiež som rada, že budeme môcť prezentovať aj čo-

raz populárnejšie hybridné modely či atraktívne elek-

trické modely vozidiel, udávajúce trend v progresívnom 

smerovaní motorizácie s nulovými emisiami – zastúpené 

značkou EQ. A, samozrejme, ako automobilová značka 

budeme aj aktívnym účastníkom samotného maratónu 

formou jeho zberných, zásobovacích a sprievodných vo-

zidiel s časomierou.“

Klientsky komfort
Po tom, ako sa na tohtoročnom maratóne zúčastni-

li nielen zamestnanci „striebornej hviezdy“, ale aj desiat-

ky klientov (a rodinných príslušníkov) značky Mercedes-

-Benz, predpokladá vedúca marketingu, komunikácie 

a PR spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia v budú-

com roku ich nárast a záujem o maratón a sprievodný 

program zo strany klientov trojcípej hviezdy aj z iných 

kútov Slovenska. Keďže ide o prémiovú značku, budú 

mať počas pretekov pripravené svoje samostatné regis-

tračné miesto a v ňom aj svoj „štartovací balíček“. Sa-

mozrejmosťou bude tiež Mercedes-Benz klientska chil-

lout zóna - vrátane samostatnej šatne a úschovne vecí 

pre klientov značky. A nielen to. Ako nás informovala 

Ingrid Drozd Janečková: „Aktívny štýl života, starostli-

vosť o zdravie, snaha dosiahnuť nové limity a venovanie 

sa športu, v tomto prípade behu, vnímame v spoločnos-

ti Mercedes-Benz Slovakia ako celorodinnú záležitosť. 

Nakoniec, už dlhé roky prezentujeme fi lozofi u, že naša 

značka tvorí s klientmi jednu veľkú rodinu. Preto nie je 

výnimkou, že pri akcii, akou je aj ČSOB Bratislava Marathon, ne-

myslíme len na dospelých, ale aj na tých najmenších – deti. Opäť 

pre ne plánujeme vytvoriť samostatnú detskú zónu Mercedes-

-Benz s množstvom atrakcií. Chceme, aby si aj takouto nenásil-

nou formou vybudovali vzťah k pozitívnemu mysleniu, športu 

a zdravému životnému štýlu. Parafrázujúc Jana Amosa Komen-

ského poviem, že sa budeme snažiť pre najmenších priniesť šport 

a beh tak, aby bol pre nich nielen motiváciou, ale aj hrou…“

Ambasádori a motto
Ambasádorkou posledného ročníka ČSOB Bratislava 

Marathon bola dlhoročná úspešná slovenská profesionálna te-

nistka a reprezentantka Daniela Hantuchová. Aj preto sme sa 

opýtali organizátora podujatia Petra Pukaloviča, riaditeľa spo-

ločnosti BE COOL, s. r. o., akého „žolíka“ má v rukáve tentoraz. 

„Počas 14. ročníka podujatia budeme mať symbolicky až 

14 ambasádorov, pretože chceme, aby mala každá z disciplín 

svojho reprezentanta, ktorý symbolizuje a zosobňuje hodnoty, 

ktoré vyznávame a vzťah k športu ako taký. Ambasádorom „ma-

ratónu“ tak bude náš najlepší maratónsky bežec Tibor Sahajda, 

ambasádorom „Senior run“ bude 74-ročný Zvolenčan Ján Ha-

zucha, ktorý v októbri vyhral svoju maratónsku vekovú kategó-

riu na prestížnom maratóne v americkom Chicagu, a napr. det-

skou ambasádorkou bude Monika Valúchová, ktorá každoročne 

- počas detských behov - sprevádza a motivuje deti na trati be-

hov v kostýme šaša a vždy príde na podujatia obklopená veľkou 

skupinou detí.“ Podľa jeho ďalších slov sa zdá, že sa tiež poda-

rí prekročiť doterajšiu účasť takmer 12 000 aktívnych bežcov – 

účastníkov maratónu z približne 50 krajín sveta, pretože je pre 

všetkých jeho aktérov pripravený zaujímavý a bohatý program, 

ktorý sa začal už v novembri, tesne po spustení registrácie. „Or-

ganizujeme množstvo tréningov pre verejnosť, naplánovali sme 

až 4 prípravné behy na zimnú sezónu, pripravujeme bežecké 

workshopy, spolupracujeme s ambasádormi podujatia po celom 

Slovensku, nehovoriac o tom, že sme už aktívne prezentovali pri-

pravovaný ročník na viacerých veľkých zahraničných bežeckých 

akciách po celej Európe,“ vysvetľuje Peter Pukalovič a pozname-

náva, že nadchádzajúci ročník maratónu bude mať aj svoj nový 

slogan, ktorý bude všade prítomný počas celej prípravy poduja-

tia a aj počas podujatia samotného: „Nájdi v sebe víťaza“. Ako 

dodal na záver: „Naše nové motto má symbolizovať a motivo-

vať naozaj každého jedného, aby si našiel svoj vlastný cieľ, svoju 

vlastnú motiváciu, svoje vlastné víťazstvo a keď sa mu to podarí 

dosiahnuť, tak konečný výsledok bude pre neho vždy ten, že sa 

bude cítiť ako víťaz.“. 

Text: Peter Škorňa; Foto: BE COOL
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DANUBIANA
Meulensteen Art Museum
Až takmer do polovice januára 

(13. 1. 2019) sa v priestoroch galérie 

Danubiana môžete oboznámiť s čier-

nobielymi portrétmi dnes už zosnulého 

velikána slovenskej fotografi e – Karo-

la Kállaya. Ten už v polovici päťdesia-

tych rokov vniesol do módnej fotografi e 

pohyb, modelky vyviedol z fotoatelié-

rov do exteriérov, snímkam vdýchol ži-

vot. Aj vo vystavených snímkach sa di-

vák presvedčí, že vynikajúco pritom 

cítil svetlo, nechával ho naplno rozohrať 

neopakovateľné kompozície. Charakte-

ristickou črtou jeho fotografi ckého ru-

kopisu bol zmysel pre dynamiku života, 

pre bezprostrednosť, pre bressonovský 

správny okamih. Nikdy nezachádzal do 

extrémov, bol výborný pozorovateľ. Bol 

večným hľadačom, obdivovateľom krá-

sy, s neomylnosťou seizmografu vedel 

vycítiť a zachytiť poryvy duše iných.

DANUBIANA 
Meulensteen Art Museum
Peter Roller patrí k tým invenčným slo-

venským sochárom, ktorým nerobí prob-

lém dokonale narábať s priestorom, tva-

rom či so samotným materiálom. Od 

vstupu do výtvarného diania v sedemde-

siatych rokoch si vytvoril osobitú asociatív-

nu a metaforickú reč sôch. Dôležitú úlohu 

od začiatku hralo v jeho tvorbe svetlo, pri-

čom hmotná výstavba sôch a objektov bola 

uňho fi lozofi ckou výpoveďou a svojím von-

kajším prejavom vždy závislá od vnútornej 

konštrukcie. Výstava, ktorá potrvá takmer 

do polovice januára (13. 1. 2019), predsta-

vuje autorove sochárske diela, ktoré vzni-

kali v „novom tisícročí“, teda od roku 2000 

po súčasnosť. Ide o osobité posolstvá, spoje-

nia a symbolické znaky jeho typickej medi-

tácie a fi lozofi ckého uvažovania. Súčasťou 

výstavy sú aj kresby z rokov 1994 až 1998, 

v ktorých sa spojili fi lozofi e starodávnych 

a východoázijských kultúr s našou tradí-

ciou - z ktorých následne vznikali monu-

mentálne sochy.  

Opera SND, Bratislava
Don Carlo je dielo, v ktorom zápa-

sia osobné túžby postáv s povinnosťa-

mi vyplývajúcimi z ich spoločenské-

ho a politického postavenia, je svojou 

umeleckou hodnotou i dobovým posol-

stvom jedným z vrcholných operných 

diel inšpirovaných veľkými historický-

mi témami. Dôraz kladie jeho tvorca, 

najväčší génius talianskej opery Giu-

seppe Verdi, na individuálne konanie 

postáv. Masové scény už netvoria ťa-

žisko a podstatu deja ako v niektorých 

jeho raných patriotických opusoch. 

Skladateľ opúšťa zaužívané hudobné 

postupy a podriaďuje hudbu dramatic-

kým súvislostiam deja. A v konečnom 

dôsledku ani samotné árie už nesto-

ja na tradičných schémach, ale svojím 

výrazom a jedinečným tvarom, s fas-

cinujúcou plastickosťou a sugestivitou 

vytvárajú hlboký psychologický reliéf 

veľkolepých postáv.
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RND, Bratislava
Radošinské naivné divadlo prichádza vo 

svojej 56. divadelnej sezóne 2018/2019 

s trpkou komédiou Stanislava Štepku, 

v ktorej na pozadí búrlivých, nevyjasne-

ných  rodinných vzťahov neúspešného 

operného speváka, jeho bývalej milenky, 

večne nespokojnej manželky učiteľky a jej 

novej zanietenej priateľky ponúka zaují-

mavú a iste aj vtipnú dramatickú konfron-

táciu. Tou je možnosť nahliadnuť nielen 

do dusného, utápajúceho sa manželského 

vzťahu, ale zároveň hlavne nám prostred-

níctvom snaživého speváka dáva nazrieť 

do zákulisia kšeftárskej agentúry vyrábajú-

cej a sprostredkujúcej tzv. ľudové zábavné 

umenie pre nenáročné vrstvy. Ide o zobra-

zenie procesu vzniku, fungovania a ma-

sovej či verejnej televíznej prezentácie ne-

vkusu a gýču, čo sa miestami vydáva za 

zábavnú tvorbu. Podnikateľským umelec-

kým „trpaslíkom“ sa nesníva o tom, aby 

umelecky vyrástli, ale o tom, ako by sa všet-

ci naokolo znížili na ich úroveň... 
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Činohra SND, Bratislava
Kabaretná hra pre troch hercov (Ale-

xander Bárta, Daniel Fischer, Robert 

Roth) sa odohráva v divadelnej sezó-

ne 2035/36, niekoľko rokov po tom, 

ako sa zatvorili všetky divadlá. K ich 

znovuotvoreniu môže dôjsť, až keď 

publikum absolvuje vysokú školu di-

váckeho umenia. Publikum prechá-

dza širokým spektrom prednášok, ná-

zorných ukážok, experimentov, ktoré 

majú z neskúsených jednotlivcov vy-

chovať profesionálnych divadelných 

divákov. Žiaľ, byť ozajstným divadel-

ným divákom nie je jednoduché, vyža-

duje si to veľké úsilie, odvahu a schop-

nosť nadobudnúť nemálo zručností, 

ako sa napokon na riadne štúdium 

patrí. Otázkou ostáva, nakoľko môže 

byť tento experiment úspešný, či je 

vôbec možné vychovať toho pravé-

ho divadelného diváka, a za akú cenu. 

A môže mať tento veľkolepý projekt 

úspech v slovenských podmienkach?

Text: SCG; Foto: Ctibor Bachratý, L. Hubáček, Peter Breier, Robert Tappert, Ctibor Bachratý
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SVET MERCEDESU

Centrum 
mobility 

budúcnosti
V skúšobnom a technologickom centre Daimler v nemeckej obci 
Immendingen, severovýchodne od Bodamského jazera, vybudovaného 
za vyše 200 miliónov eur, bola spustená rozsiahla skúšobná prevádzka.

Na 
slávnostnom 

otvorení cen-

tra sa zúčast-

nila aj spolko-

vá kancelárka 

Angela Merkelová, zástupca premié-

ra Bádenska-Württemberska Thomas 

Strobl a hostia z politiky, hospodár-

stva a z verejnej správy. Nové skúšob-

né a technologické centrum spoloč-

nosti Daimler, vybudované na ploche 

520 hektárov, vytvorí vyše 300 pracov-

ných miest. Pre automatizované jazde-

nie slúži v Immendingene po ofi ciál-

nom otvorení tiež špeciálny testovací 

modul Bertha s rozlohou 100-tisíc m2. 

Modul Mestská štvrť s celkovou dĺž-

kou 1,5 km mestských ulíc zasa umož-

ňuje v reálnych podmienkach skúšať 

situácie v križovatkách, asistenčné sys-

témy pre vodiča, komunikáciu auto-

mobilu s okolím a plnoautomatizované 

jazdenie. V centre uskutočnil Daimler 

až na ploche 625 ha rozsiahle opatre-

nia na ochranu prírody: je tu vytvorený 

životný priestor pre rastliny a zviera-

tá a plochy sú zalesnené a zazelenené, 

nechýba priechod umožňujúci voľné 

premiestňovanie divej zveri. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

82 

Dieter Zetsche, predseda predstavenstva Daimler AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars, nemecká 
spolková kancelárka Angela Merkelová a Thomas Strobl, zástupca premiéra Bádenska-Württemberska 

pri otvorení testovacieho a technologického centra spoločnosti Daimler v Immendingene.

V
 rámci výberového konania ich zakúpi bratislavská mest-

ská spoločnosť na zber zmiešaného a biologicky rozloži-

teľného odpadu. Výberové konanie bolo vypísané v troch 

kategóriách na tri vozidlá v každej. Na základe najlepšej po-

nuky bude všetkých deväť dodaných vozidiel zastúpených znač-

kou Fuso. V kategórii vozidlá s celkovou prípustnou hmotnos-

ťou 8 550 kg a nadstavbou s objemom 6 m3 uspel v súťaži model 

Fuso Canter 9C18 AMT, v kategórii vozidlá s celkovou prípust-

nou hmotnosťou 6 000 kg a komunálnou nadstavbou s objemom 

4,5 m3 uspel model Fuso Canter 6S15 a nakoniec, v kategórii vo-

zidlá s celkovou prípustnou hmotnosťou 7 490 kg a otvorenou 

nadstavbou bez plachty s hydraulickým zdvižným čelom uspel 

model Fuso Canter 7C15. Ako uviedol na margo úspechu vozi-

diel Fuso vo výberovom konaní Roman Vrabec, senior Fuso ma-

nager spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia: „Teší nás, že už pred 

dvoma rokmi spoločnosti OLO, a. s., dodané dva modely vozidiel 

Fuso sa v bratislavskej mestskej prevádzke osvedčili, na základe 

čoho sa rozhodla pre nákup ďalších. Z môjho pohľadu ide o veľmi 

dobré rozhodnutie. Vozidlá Fuso sú nielen obratné, dobre manév-

rovateľné, ale vo svojej kategórii disponujú aj bezkonkurenčnou 

nosnosťou. A čo je najdôležitejšie - sú v zahustenej mestskej aglo-

merácii, akou je aj Bratislava, vďaka svojej kompaktnej kabíne – 

bezkonkurenčne najužšej v danom segmente (o 30 cm oproti kon-

kurencii – pozn. red.) veľmi dobre priechodné.“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK

Fuso potvrdilo 
svoju dokonalos

Vozový park bratislavskej mestskej 
spoločnosti Odvoz a likvidácia 

odpadu (OLO, a. s.) do konca marca 
2019 rozšíri doterajšie dve vozidlá 

Fuso o ďalších deväť nových 
nákladných vozidiel s nadstavbami.
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Blahoželáme!
Slovenský golfový tím Mercedes-Benz Slovakia v zložení Michal Chamilla, Kristián Podhradský 
a Yves Rouche si vybojoval víťazstvo a získal prestížnu trofej Pohár národov vo fi nále 
MercedesTrophy World Final 2018, ktoré sa konalo od 2. do 7. októbra 2018 v kolíske 
automobilu, nemeckom Stuttgarte, na golfových ihriskách Schloss Nippenburg a Solitude.
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