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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,6 – 11,5/7,2 – 7,1/8,9 – 8,7 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 203 – 200 g/km.

Udáva trend
Nový Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+
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Milí
priatelia,
hoci je začiatok roka, je ideálny čas na bilancovanie toho uplynulého. Pretože práve ten bol pre značku
Mercedes-Benz mimoriadne úspešný. Nielen tým, že
koncern Daimler v ňom dosiahol rekordný nárast predaja vozidiel, zvýšenie obratu a nárast hospodárskeho výsledku. Skvelé výsledky zaznamenala strieborná
hviezda aj na Slovensku.
Spoločnosť Daimler a jej značky, zastupované u nás spoločnosťou Mercedes-Benz Slovakia
a skupinou autorizovaných obchodno-servisných centier Motor-Car, zaregistrovala v minulom
roku 4 707 vozidiel, čo je takmer osempercentný nárast oproti minulosti.
A hoci uplynulý rok sa niesol v samých superlatívoch, predpokladám, že podobne úspešný bude
aj rok 2018, pričom verím, že doteraz dosiahnuté limity posunie ešte o čosi vyššie. A to aj v segmente elektrických či hybridných vozidiel. Potvrdzuje to napr. aj excelentné prijatie elektrických
modelov zákazníkmi a rozhodnutie značky smart ponúkať od roku 2020 čisto elektrické vozidlá.
A nielen to…
Hneď začiatkom roka zasiahla motoristickú verejnosť „hviezdna“ modelová ofenzíva. Či už ide
o nový model ikonickej a legendárnej Triedy G, alebo jarné modelové prírastky v podobe nového modelu CLS a úplne novej Triedy A (ktorej sa od jej uvedenia na trh v roku 1997 predalo viac
ako 3 milióny kusov), nového modelu diaľkového autobusu Tourismo a hybridnej verzie mestského autobusu Citaro.
A tým sa to ani zďaleka nekončí. Nový model Sprinteru príde k svojim zákazníkom ako prvý
predstaviteľ iniciatívy budúcnosti adVANce. Faceliftom prejde Trieda C, v lete sa predstaví nový
zájazdový autobus Setra S531DT a na jeseň štvordverové vozidlo AMG GT, nový sedan Triedy
A, ako aj faceliftovaný nákladný Actros.
Sami viete, že aj ten najdokonalejší stroj potrebuje ruku človeka. Nepoviem preto nič nové, keď
pripomeniem, že práve v popredajných službách sme na Slovensku vo viacerých ohľadoch priekopníkmi.
Milí čitatelia a priatelia,
verím, že nám aj v tomto modelovo ofenzívnom roku tak, ako doposiaľ, aj naďalej zachováte
svoju priazeň a že rok 2018 bude úspešným pre nás všetkých navzájom.

Foto: Bohumil Šálek

S úctou
Andrej Glatz
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Jednou z výnimočných lokalít Slovenska, ktorá dýcha tradičnou ľudovou architektúrou a nespútanou
prírodou, je aj malebný a fascinujúci Liptov.

Priestory Grandhotela Praha**** vo Veľkej Lomnici
sa prvú februárovú sobotu uskutočnil už
14. ročník Reprezentačného plesu spoločnosti
Motor-Car Poprad.

STAR AWARDS - POCTA PRE NAJLEPŠÍCH
Hotel DoubleTree by Hilton Bratislava bol
miestom, v ktorom sa začiatkom roka konalo slávnostné celoslovenské podujatie Mercedes-Benz
Star Awards 2017.
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KOMPAKTNÁ REVOLÚCIA
Mercedes-Benz Triedy A prináša nové štandardy
do sveta kompaktných áut, a zároveň diktuje nové
trendy aj pre dospelé hviezdy.

VYNOVENÁ IKONA
Nová Trieda G ostáva aj naďalej tým istým
charizmatickým Géčkom, akým bola doposiaľ,
ibaže je lepšia.

BUDÚCNOSŤ DISTRIBUČNEJ PREPRAVY
Renomované logistické ﬁrmy začínajú vo svojich
vozových parkoch využívať plnoelektrické nákladné
vozidlá FUSO eCanter.
X

DOBRODRUŽSTVO

Divízia Mercedes-Benz Vans predstavila dve nové
koncepcie obytných automobilov založených na
nových pikapoch Mercedes-Benz Triedy X.

SÚHRA INOVATÍVNOSTI
Nový produktový model Sprinteru sa ako prvý konštrukčný rad stáva stelesnením ﬁlozoﬁe adVANce.

ZLATÝ REZ
Po štyroch rokoch prichádza technický aj dizajnérsky update, ktorý posúva model Mercedes-Benz
Triedy C bližšie k jeho väčším bratom.

KULTURISTA V OBLEKU
Kombinácia potencie a vyberaných spôsobov sa
nijako nevylučuje, skôr je u zákazníkov vítaná.
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ je toho priamym dôkazom.

ÚSPEŠNÝ CELOSVETOVÝ PROJEKT
Jedinečný projekt značky Mercedes-Benz sa po
piatich mesiacoch úspešne ukončil v americkom
Las Vegas.
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V rámci obchodných zastúpení značky Mercedes-Benz
na Slovensku pôsobí už roky ako solitér. Majiteľ spoločnosti ADIA-ZV s. r. o. - Ján Dlhopolec.

Výkonná riaditeľka dopravnej a logistickej spoločnosti KLACSKA, s. r. o., JUDr. Magdaléna Kurianová o tom, ako dokáže žena urobiť podnikanie
úspešným.

BUDÚCNOSŤ = INTERAKTIVITA PREDAJA
Vedúci predaja vozidiel spoločnosti Motor-Car
Košice – Oliver Kobetič predstavuje smerovanie
obchodu a predaja striebornej hviezdy.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Kompaktná
revolúcia

Mercedes-Benz Triedy A prináša nové štandardy do sveta kompaktných
áut, a zároveň diktuje nové trendy aj pre dospelé hviezdy.
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maska chladiča a prižmúrené svetlá, ktoré sa tiahnu výrazne do
boku. Vzadu ostala Mercedes-Benz Triedy A nekompromisne
športová a priam si pýta osadenie loga AMG.

Nové štandardy
Malú revolúciu a nové štandardy nájdeme v interiéri
a v technológiách. V prvom momente je to možno dvojica veľkých displejov, ktoré v novom Áčku ohúria. Ale skutočná elegancia sa ukrýva v detailoch. Použitie kvalitných materiálov
a výborné vypracovanie môže znieť ako fráza, ale na takýto
interiér by sa usmieval aj majiteľ „eSka“. Platí to minimálne
v prezentovanej najvyššej výbave. Bez preháňania možno označiť ako malé umelecké dielo spôsob, akým sa dizajnérom podarilo zapracovať veľký hranatý „tablet“ s dvojicou displejov s uhlopriečkou 10,25 palca do elegantnej palubnej dosky. Dve na
prvý dojem nekompatibilné časti tvoria ucelenú jednotku. Silnú atmosféru má interiér aj v noci vďaka náladovému osvetle-

V

iac ako 450 pozvaných hostí a odhalenie vozidla
Mercedes-Benz Triedy A samotným šéfom
Daimleru, Dieterom Zetschem, dávalo tušiť, že
aj kompaktné auto môže byť veľkou hviezdou
pre prémiovú automobilku. Za 20 rokov výroby
sa „najmenšia hviezda“ zmenila a športovými tvarmi tretej generácie sa vybrala v ústrety (aj) mladším zákazníkom. Na športový
vzhľad so širokým postojom nadväzuje i štvrtá generácia. Dávku elegancie jej pridáva predná kapota, ktorá smerom dopredu
výraznejšie klesá k ceste. Ostrejší nádych dodáva prednej časti
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niu so 64 nastaviteľnými farbami. Ako nám prezradil dizajnér
Hartmut Sinkwitz, aj tu bol dôležitý zmysel pre detail. Kombinácia priameho a nepriameho osvetlenia navodzuje príjemný
pocit. Symfóniu farieb a tvarov dotvárajú podsvietené kruhové

RevoluĆnou nadstavbou
je ovládanie hlasom.
Po stlaĆení tlaĆidla na volante
alebo vyslovení
„Hey, Mercedes“ môžeme
zaĆaķ rozhovor.

výduchy klimatizáce, inšpirované turbínovým motorom lietadla. Aj s týmto detailom sa dizajnéri museli vyhrať.

Optimalizácia
Štýl je dnes nepochybne dôležitý, ale v reálnom živote idú
do popredia iné vlastnosti. Patrí medzi ne napríklad lepší výhľad, ktorý konštruktéri dosiahli optimalizáciou predných stĺpikov. Nárast vnútorného priestoru prakticky v každom smere
spríjemní cestovanie ostatným členom posádky. Nárast objemu batožinového priestoru na 370 l je síce pekná vec, ale rovnako dôležitý ako číslo na papieri, je aj tvar kufra a veľkosť nakladacieho otvoru. Aj vďaka tomu zmestíte do „malého“ Áčka
bicykel alebo detský kočík.

„Hey, Mercedes“
Revolúcia sa skrýva v spôsobe ovládania multimediálneho systému. V Áčku má svoje miesto kombinácia dotykového hlasového ovládania MBUX (Mercedes-Benz User Experience).
Ide o úplne novú generáciu multimediálneho systému, ktorá prináša užívateľský zážitok novej úrovne s umelou inteligenciou, schopnou učiť sa. Dotykový displej, dotykové tlačidlá
na volante a nový touchpad na stredovej konzole tvoria základ pri ovládaní multimediálneho systému. Nadstavbou je ovládanie hlasom. Po stlačení tlačidla na volante alebo vyslovení
„Hey, Mercedes“ môžeme začať rozhovor. Zabudnite na klasické naučené frázy a hlasové príkazy. S Áčkom sa môžete doslova porozprávať. Namiesto tradičnej otázky: „Aké bude počasie zajtra?“ sa môžete pokojne opýtať: „Mám si zajtra zobrať
slnečné okuliare?“ Systém navyše neodpovedá stereotypne, ale
prináša rôzne variácie odpovedí. Pre čoraz lepší zážitok a prirodzené ovládanie je MBUX schopný učiť sa, aby sa prispôsobil zmenám v jazyku. Súčasťou je aj navigácia s technológiou
rozšírenej reality. Komunikácia medzi vozidlom a okolitým
svetom (Car-to-X) prináša v predstihu množstvo informácií.
O zásahoch stabilizačného systému, núdzovom brzdení alebo incidente vozidiel vpredu sa šofér dozvie v predstihu práve
vďaka aktívnym komunikačným kanálom.
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Nadštandardné technológie

Epilóg

Nový Mercedes-Benz Triedy A priniesol nové štandardy aj
v ďalšej oblasti. V kompaktnom aute sa totiž objavili technológie, na ktoré sme zvyknutí z veľkých limuzín. Máme na mysli
čiastočne automatizovanú jazdu vďaka asistenčným systémom
z vyšších tried. Príkladom je adaptívny tempomat DISTRONIC, ktorý prispôsobí rýchlosť pred zákrutami, križovatkami
a kruhovými objazdmi. Aktívne asistenty núdzového brzdenia,
zmeny jazdného pruhu, ako aj PRE-SAFE® Plus robia novú
Triedu A ešte bezpečnejšou.
Od začiatku predaja je nový kompaktný Mercedes-Benz
Triedy A dostupný s troma motormi. Za označením A200 sa
skrýva nový benzínový štvorvalec s objemom 1,4 l a s výkonom 120 kW. Vypínanie dvojice valcov ukazuje dôraz Mercedesu na ekonomiku prevádzky. Zatiaľ najsilnejším motorom
je nový benzínový štvorvalec 2,0 l s výkonom 165 kW. Naftovú alternatívu tvorí štvorvalec A180d s objemom 1,5 l. Výkon
85 kW ho v hierarchii motorizácie nového Áčka odsúva na
najnižšiu priečku. Na druhej strane ide o najúspornejší motor.

Mercedes-Benz Triedy A prináša množstvo inovácií. Niektoré sú novinkou v rámci sveta kompaktných áut. Iné stanovujú nové štandardy aj pre vozidlá vyšších tried. Máme na mysli
najmä vzhľad interiéru a systém MBUX. Ó
Text: Michal Švančara; foto: Daimler AG

Mercedes-Benz Triedy A 180 d
R4, 1 461 cm3, 85 kW/ 116 k, 260 Nm / 1 750 - 2 500 min.
7G-DCT, automatická
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

4,5-4,1 l/100 km
118-108 g/km

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do
10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia
záruky až na 6 rokov.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Vynovená
ikona

Hneď na začiatku roka sa „spoza veľkej mláky“ do celého sveta
rozšírila skvelá správa - nová Trieda G ostáva aj naďalej tým istým
charizmatickým Géčkom, akým bola doposiaľ, ibaže je lepšia.
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V

šetci vyznávači klasiky – a teda nielen tí ortodoxní – majú sviatok. Nová Trieda G si
ponechala nielen rebrinový rám, redukciu,
trojicu uzávierok a zadnú tuhú nápravu,
charakteristický zvuk pri zatváraní, robustnú vonkajšiu ochrannú lištu, neprehliadnuteľné náhradné koleso na zadných dverách, nápadné smerovky, ale dokonca aj „staré“ výrazné kľučky dverí. Čo sa však zmenilo
(a nie je toho málo), je, že toto osobitné luxusné terénne
vozidlo s hranatou siluetou získalo v teréne ešte vyššiu výkonnosť, na ceste väčšiu agilitu, pričom sa zmeny pozitívne odrazili v jej vyššej dynamike, komforte a telematike.

Dva displeje s uhlopriečkou 12,3 palca sa tak pod krycím sklom
vizuálne zlievajú do jedného širokouhlého kokpitu. Počas jazdy
môže vodič používať dotykové pole pomocou ovládača na stredovej konzole bez toho, aby musel odvrátiť zrak od vozovky.
Tlačidlá pred ovládačom s priamym vstupom pre časté funkcie
ovládania, ako aj lišta s ovládacími prvkami pre asistenčné jazd-

Dizajnová ikona
Samotný dizajn, odrážajúci ﬁlozoﬁu zmyselnej čistoty, ostáva verný aj charakteru svojho predchodcu. Vďaka zväčšenej dĺžke o 53 mm a šírke o 121 mm pôsobí nová Trieda G ešte mohutnejšie. Všetky jej plochy sú pevnejšie a viac napnuté, zvýšila sa
kvalita povrchu. Tým, že boli podbehy kolies a nárazník viac integrované do karosérie, pôsobia výraznejšie ako súčasť celku. Výraznou zmenou – oproti exteriéru prešiel interiér Géčka, ktorý
dostal nové bočné ventilačné dýzy či reproduktory. Výrazne pochrómované sú držadlo pred spolujazdcom a spínače troch uzávierok diferenciálu. Nová prehľadná prístrojová doska obsahuje
nadčasové analógové tubusy okrúhlych prístrojov. Veľký displej
s virtuálnymi prístrojmi je situovaný v priamom zornom poli vodiča, podobne ako aj centrálny displej nad stredovou konzolou.
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Mercedes-Benz Triedy G 500
V8, 3 982 cm3, 310 kW / 422 k, 610 Nm / 2 250 - 4 750 min.
9G-TRONIC, automatická

né systémy nad otočným prepínačom svetiel, už len dopĺňajú
ďalšie možnosti zadávania príkazov.

Spotreba - kombi.
Emisie CO2
Cena zákl. modelu

Komfortné sedenie
K zmenám došlo aj v oblasti zvýšenia komfortu sedenia, čo sa
prejavilo aj na tom, že zadné sedadlá v druhom rade sú sklápateľné v rozsahu 60, 40 alebo 100 % a všetky sedadlá vo vozidle sú
vybavené množstvom komfortných funkcií (napr. vyhrievanie
sedadiel vpredu a vzadu, či pamäťová funkcia pre sedadlo vodiča), ergonomicky tvarované, čím poskytujú lepší komfort sedenia
a bočnú oporu. Na želanie možno zvýšiť komfort sedenia balíkom aktívnych viackrivkových sedadiel, obsahujúcich rôzne masážne funkcie, klimatizáciu sedadiel, rýchle vyhrievanie sedadiel
či nastaviteľnú bedrovú opierku pre vodiča a spolujazdca.

Jazdné zdokonalenie
Zlepšili sa aj terénne schopnosti a jazdné vlastnosti. Vozidlo
získalo nielen nový podvozok, ale vďaka svetlej výške 270 mm
oproti diferenciálu prednej nápravy poskytuje veľký potenciál
na maximálnu schopnosť presadiť sa a pôžitok z jazdy v teréne.
Stúpavosť pri vhodnom podklade dosahuje hranicu 100 %, svetlá výška medzi nápravami bola zväčšená o 6 mm, vďaka čomu
dosahuje 24,1 cm, maximálna brodivosť bola zväčšená o 10 cm
na 70 cm pri prechode vodou alebo blatom. A nielen to. Nové
Géčko dosahuje stabilné jazdné vlastnosti aj počas jazdy v náklone 35°, ktorá tak bola zväčšená o 7°, zväčšil sa aj nájazdový uhol
vzadu na 30° a vpredu na 31° a prechodový uhol na 26°. Predná
náprava má nezávislé zavesenie kolies, čo zlepšilo tuhosť prednej karosérie. Tuhá zadná náprava je na rozdiel od predchodcu
vedená štyrmi pozdĺžnymi ramenami na každej strane a jednou
panhardskou tyčou, čo ešte viac zvyšuje bežný cestný komfort.

Novinka - „režim G“
Nielen zdokonalené jazdné programy DYNAMIC SELECT,
tri 100-percentné uzávierky diferenciálu, ale najmä terénna redukcia LOW RANGE dodávajú tomuto luxusnému kráľovi terénu ďalšie komfortné schopnosti predátora ciest. V prípade,
ak sa aktivuje niektorá z troch uzávierok diferenciálu alebo vo-

Príklad finančného lízingu*:
Akontácia
1.- 47. mesačná splátka
Posledná zvýšená splátka
Spracovateľský poplatok

12,1 - 11,5 l/100 km
276 - 263 g/km
107 940,00 € s DPH

32 382,00 € s DPH
1 542,78 € s DPH
1 295,28 € s DPH
36,00 € s DPH

* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,79%; fixný úrok
p. a.: 8,60%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 107.940 €; lehota splatnosti v mesiacoch:
60; celková suma hradená spotrebiteľom: 124.984,80 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné
poistenie 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 dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia
záruky až na 6 rokov.

dič zaradí terénnu redukciu LOW RANGE, prejde (nezávisle
od zvoleného jazdného programu) nová Trieda G do terénneho „režimu G“, ktorý prispôsobí nastaviteľné tlmenie podvozka,
riadenie a krivku závislosti plynového pedála, zabráni zbytočnému radeniu a zabezpečuje tak optimálnu kontrolu a maximálny pohyb v teréne. Vozidlo tak zdolá veľké nerovnosti podkladu,
vodič dokáže manévrovať na centimeter presne aj v tom najstrmšom teréne a dostáva prostredníctvom riadenia dobre čitateľnú informáciu o trakčnej schopnosti podkladu.

Uvádzací model
Už v júni tohto roku bude pre milovníkov ikonickej legendy k dispozícii silný, a zároveň efektívny uvádzací model G
500, s kombinovanou spotrebou paliva 11,1 l/100 km, energicky poháňaný 4-litrovým benzínovým biturbo motorom V8
(310 kW/422 k; 610 Nm) kombinovaný so špeciálne nastavenou
novou automatickou prevodovkou s meničom 9G-TRONIC
a permanentnou štvorkolkou. Takže, aj keď na Slovensko ambasádor novej Triedy G Arnold Schwarzenegger pre svoju zaneprázdnenosť zrejme v júni nepríde, je isté, že tu svoje vyrysované
línie a „svaly“ predstaví a napne samotná ikona – nový Mercedes-Benz Triedy G… Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Svetlá výška medzi nápravami dosahuje
24,1 cm a maximálna brodivosķ je 70 cm
pri prechode vodou alebo blatom.

12

new trieda G.indd 12

14. 3. 2018 21:22:14

AUTOMOBILY A TECHNIKA

Drahokam
Skôr než otvorila výstavná hala Cobo
Hall počas severoamerického
medzinárodného autosalónu (North
American International Auto Show,
NAIAS) v Detroite svoje brány, v jej
priestoroch sa podarilo umiestniť
dominujúcu obrovskú „jantárovú“
kocku zo 44,4 tony syntetickej živice.

GéĆkonátor
Počas novoročnej slávnostnej
recepcie značky Mercedes-Benz
v predvečer severoamerického
medzinárodného autosalónu (NAIAS)
v Detroite sa uskutočnila v priestoroch
Michiganského divadla aj výnimočná
svetová premiéra novej Triedy G.
Výnimočná nebola len svojou
samostatnou fascinujúcou choreografiou, ale aj hviezdnou účasťou.

V

nej je zaliaty Mercedes-Benz Triedy G z prvého
produkčného roku 1979, aby tak v rámci inštalácie symbolizoval nadčasovosť terénnej legendy
a odkázal na prírodný fenomén zakonzervovaného hmyzu v jantári. Rovnako ako jeho DNA,
gény prvej Triedy G sa trvale zachovali a prenášajú sa z generácie na generáciu. Tieto gény sú prenesené aj do novej Triedy
G a nesú charakteristické vlastnosti najdlhšie žijúceho modelového radu Mercedes-Benz do nového veku: ikonický dizajn,
nezničiteľná prevaha v teréne a výnimočný jazdný komfort na
ceste. Výroba kocky zo syntetickej živice s rozmermi 5,5x 2,55x
3,1 m (d x š x v) a s hmotnosťou 44,4 tony, v ktorej sa nachádza
model 280 GE z roku 1979, trvala 90 dní. Denne kocka narástla do výšky o 3 cm. Vznikol dojem, akoby jantár zalial Triedu
G priamo v teréne, jej domovskom prostredí. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

pa a bývalého guvernéra štátu Kalifornia v USA. Ten sa totiž
stal ambasádorom nového vozidla Mercedes-Benz Triedy G.
Nejde o žiadnu náhodu, ale prirodzenú voľbu, pretože
Arnoldova láska k striebornej hviezde je známa a dlhodobá.
Od minulého roku vlastní nielen nový elektrický automobil
Mercedes-Benz Triedy G Kreisel, ale v minulosti bol jeho obľúbeným vozidlom aj špeciálne upravený Unimog. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

P

redseda predstavenstva spoločnosti Daimler AG
a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars Dr. Dieter
Zetsche totiž pri jej „krste“ privítal Arnolda Aloisa
Schwarzeneggera, rakúsko-americkú hereckú ikonu hollywoodskych akčných ﬁlmov, bývalého víťaza titulu Mr. Universe a sedemnásobného držiteľa titulu
Mr. Olympia v profesionálnej kulturistike, ﬁlmového producenta, aktivistu, podnikateľa, investora, spisovateľa, ﬁlantro-
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NadĆasová legenda
Keď spoločnosti Daimler Benz AG a Steyr-Daimler-Puch podpísali v roku
1972 v rakúskom Grazi zmluvu, zrejme ani len netušili, že o pár desiatok
rokov sa Mercedes-Benz Triedy G stane legendárnym špičkovým
modelom medzi luxusnými terénnymi vozidlami.

V

priebehu niekoľkých
rokov vzniklo bezpečné vozidlo s výbornými
terénnymi vlastnosťami, vhodné aj na voľný čas. Náhon na všetky kolesá a uzávierky diferenciálu so 100-percentným
účinkom odvtedy patria k Triede G

rovnako ako robustný rebrinový rám.
Na jar 1979 boli zákazníkom k dispozícii štyri varianty motora s výkonovým
spektrom 53 kW/72 k až 115 kW/156 k,
v prevedení kabrioletu s krátkym rázvorom kolies, ako aj kombi s krátkym alebo dlhým rázvorom kolies. Vozidlami
konštrukčného radu 463 sa v roku 1989
začala evolúcia, vďaka ktorej sa z terénneho stávalo čoraz exkluzívnejšie
vozidlo na každú príležitosť. A to úplne, o čom svedčí aj „papamobil“ - perleťovou farbou nalakovaný Mercedes-Benz 230 G so špeciálnou sklenenou
nadstavbou, ktorý sprevádzal pápeža
Jána Pavla II. na jeho cestách od roku
1980. Oﬁciálne pomenovanie „Trieda
G“ získalo vozidlo v roku 1993. Pri príležitosti svojho 25. jubilea bol na trh
uvedený model - G 55 AMG Kompressor s osemvalcovým pohonným agregátom (350 kW/476 k, krútiaci moment

700 Nm). V roku 2015 nasledoval model Mercedes-Benz Triedy G 500 4x4²
s luxusným interiérom a svetlou výškou
45 cm a o dva roky neskôr fantastický
model Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, limitovaný na 99 exemplárov,
so suverénnym motorom V12, portálovými nápravami, elektrickou látkovou
sklápacou strechou a exkluzívnou výbavou v priestore pre cestujúcich. V tom
istom roku - v lete 2017 opustilo výrobnú linku v meste Graz tristotisíce vozidlo Triedy G – Mercedes-Benz Triedy
G 500 vo farbe modrá maurícius designo metallic s čiernymi koženými sedadlami a s kontrastnými bielymi švami, vybavené prvkami výbavy pre jazdu
v teréne vrátane čiernych 16-palcových
kolies s pneumatikami do každého terénu. Tak, ako sa na luxusnú ikonu a motoristickú terénnu legendu patrí… Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Budúcnosķ
mestskej
distribuĆnej
prepravy
Renomované logistické firmy
s celosvetovou pôsobnosťou DHL,
DB Schenker, Rhenus a Dachser
začínajú vo svojich vozových parkoch
využívať sériovo vyrábané
plnoelektrické ľahké nákladné
vozidlá. Prvými z nich sú plnoelektrické nákladné vozidlá FUSO eCanter.

V

yššie uvedené ﬁrmy pri ich rozhodovaní
v prospech vozidiel FUSO eCanter presvedčili
viaceré faktory, akými sú napr. zníženie hlučnosti, eliminovanie lokálnych emisií CO2, trvalá udržateľnosť vozových parkov, ale aj podnikovo-hospodárske faktory, prejavujúce sa vo forme úspory
prevádzkových nákladov. A nielen to - vodiči vozidiel FUSO
eCanter prechádzajú špeciálnym školením na ovládanie vozidla a samotní zákazníci získavajú vozidlá v rámci 24-mesačného dlhodobého prenájmu prostredníctvom spoločnosti
CharterWay, ktorá je expertom na prenájom úžitkových vozidiel v rámci koncernu Daimler AG.

Efektívna úspora
FUSO eCanter má v závislosti od nadstavby a spôsobu využívania nosnosť podvozka do 4,5 tony. Jeho elektrické hnacie ústrojenstvo vozidla obsahuje šesť vysokovoltových lítium-iónových akumulátorov, pričom každý z nich dosahuje 420 V
a 13,8 kWh. Hnacie ústrojenstvo prenáša cez jednostupňovú prevodovku na zadnú nápravu výkon 129 kW (180 k). Krútiaci moment 285 newtonmetrov sa postará o zrýchlenie 7,49-tonového vozidla skoro na úrovni osobného vozidla a možno ho využiť
od prvej sekundy jazdy. Maximálna rýchlosť tohto vozidla je obmedzená na 80 km/h. Akumulátory s hmotnosťou cca 600 kg
umožňujú dosiahnuť dojazd viac ako 100 km, čím v mnohých
prípadoch presahujú dennú vzdialenosť, ktorú treba prekonávať
v ľahkej distribučnej preprave. Vozidlo však nie je len ekologické, ale aj efektívne a hospodárne pre zákazníka. Pri nákladoch
na prevádzku možno v porovnaní s bežnou naftovou verziou
ušetriť na 10 000 km až 1 000 eur.

eExpanzia
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation ako dcérska
spoločnosť koncernu Daimler plánuje v priebehu nasledujúcich rokov dodať zákazníkom celkovo 500 nákladných vozidiel tejto generácie. Sériová veľkovýroba je naplánovaná na rok
2019, pričom v USA budú vozidlá FUSO eCanter čoskoro jazdiť v službách logistickej ﬁrmy UPS, v Japonsku ich budú využívať vozové parky reťazca supermarketov Seven-Eleven Co., Ltd.
a spoločnosti Yamato Transport. V krátkej budúcnosti získajú
ďalší, elektrický variant, aj ďalšie modely nákladných vozidiel aj
autobusov značky FUSO.… Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Continental:
Naším cieĝom je
dokonalosķ
Od svojho založenia v roku 1871 Continental
pracuje na jednom cieli: zaistenie bezpečnosti
na cestách bez kompromisov, s komfortom
a s potešením. Od prvej pneumatiky na svete
so vzorom behúňa až po vizionárske
koncepty ContiAdapt alebo ContiSence
a ďalšie inovácie v oblasti bezpečnosti
automobilov. Viac ako 140 rokov neustále
rozvíjame naše skúsenosti v mobilite
a v doprave. Zatiaľ čo vy čítate tento článok,
viac ako 230 000 vysoko kvalifikovaných
zamestnancov v 56 krajinách pracuje v koncerne Continental na naplnení týchto cieľov.

P

neumatiky sú jediným spojením vášho automobilu
s vozovkou. Koncern Continental má vďaka svojim
dlhoročným skúsenostiam v oblasti vývoja a výroby
automotive systémov celý rad poznatkov, ktoré pomáhajú vyladiť pneumatiky tak, aby umožnili nie-

len maximálny výkon, ale aj optimálne využitie všetkých automobilových systémov.
Mnohých možno prekvapí aj to, ako veľmi sa pneumatiky
menia. Ešte pred desiatimi rokmi patrili k najžiadanejším
pneumatikám 13“ plášte, dnes si zákazníci žiadajú minimálne
pätnásťpalcové. A aj ich podiel postupne klesá a vodiči sa v súvislosti s vývojom automobilov presúvajú k vyšším palcovým
radom. Dnes sa tiež oveľa častejšie obúvajú širšie pneumatiky
s vyšším rýchlostným indexom. Ďalší trend, ktorý súvisí s vývojom vozového parku a tým, že väčšie a širšie pneumatiky sú zapísané už v technickom preukaze automobilov. Ide aj o snahu
výrobcov o ďalšie zvyšovanie bezpečnosti. Širšie pneumatiky
majú vyššiu priľnavosť na suchom i mokrom povrchu a lepšie
vlastnosti - oproti užším plášťom - majú aj pri brzdení. Rastúci
záujem o pneumatiky väčších rozmerov sa premieta aj do ponuky plášťov Continental - okrem SportContact 6TM je v našej
ponuke aj nový model PremiumContact 6TM, ktorého vlastnosti potvrdili nielen vynikajúce výsledky v nezávislých testoch,
ale aj testovanie bežnými vodičmi na slovenských a českých
cestách.
Okrem štandardných plášťov sú v našom portfóliu výrobkov
aj špeciálne pneumatiky, ktoré uľahčia vodičom jazdu aj v prípade defektu. Špecialitou je pneumatika ContiSeal ™ s technológiou, ktorá zaistí okamžité zacelenie dier po prepichnutí behúňov bez straty tlaku.
Technológia ContiSeal ™ znižuje následky poškodenia behúňa pneumatiky: otvory do priemeru až 5 mm (napr. po preniknutí klinca) sa vďaka jedinečnej technológii ihneď utesnia.
Pre vodičov to znamená neustálu mobilitu - vôbec netreba zastavovať alebo meniť pneumatiku pri krajnici. Pneumatika
s technológiou ContiSeal ™ má za normálnych okolností rovnaký jazdný výkon ako štandardný plášť.
Druhou špecialitou je ContiSilent ™ - technológia, ktorá znižuje hluk vnútri vozidla pri jazde na akomkoľvek povrchu.
Pneumatiky ContiSilent ™ sú opatrené tlmiacou vložkou z polyuretánovej peny prilepenou na vnútornej strane behúňa, ktorá pomáha znížiť hluk vo vozidle až o 9 dB (A) - v závislosti od
typu vozidla, rýchlosti jazdy a povrchu vozovky. Túto novinku
ocenia najmä pasažieri na zadných sedadlách automobilov. Ó
Text a foto: Continental
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Mobilita
ZDOKONALENÁ NEMECKOU TECHNOLÓGIOU

Jedinečné spojenie: know-how výroby pneumatík
a automobilových technológií
> Spájame automobily s vozovkou – vďaka svojim
inovatívnym technológiám

> Disponujeme odbornými

znalosťami – od automobilových technológií
až po pneumatiky, ktoré zabezpečia samotný
kontakt s vozovkou

> Naše komplexné know-how nám umožňuje
vytvárať čoraz lepšie pneumatiky

> Sebavedomie a kontrola – pre každé auto
v akejkoľvek jazdnej situácii

www.continental.sk
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Dobrodružstvo

X

Divízia Mercedes-Benz Vans na výstave obytných automobilov,
motorových vozidiel a turistiky CMT 2018 v Stuttgarte
predstavila len dva mesiace po uvedení do predaja symbolicky
dve nové koncepcie obytných automobilov založených
na nových pick-upoch Mercedes-Benz Triedy X.

V

prípade prvého modelu ide o koncept
s odoberateľnou kabínou s vynikajúcimi izolačnými vlastnosťami od výrobcu nadstavieb Tischer. Vďaka nej tak už nič nebráni majiteľovi takéhoto vozidla pri jeho ceste
cez vysočinu Škótska, opustené horské prechody v rumunských Karpatoch alebo východy slnka na marockých plážach Plage Blanche. S takto upraveným pikapom Triedy

X, schopným jazdiť v teréne aj na dlhých trasách a poskytujúcim obytnú časť so všetkými podstatnými prvkami výbavy, sa z kempovania stáva dobrodružstvo a intenzívny
zážitok v prírode. Samotná vnútorná výška obytnej nadstavby dosahuje takmer dva metre. Ubytovacia časť je pretiahnutá až nad strechu vozidla, a na druhej strane aj za
jeho koniec, čo v konečnom dôsledku poskytuje pomerne
veľkorysý priestor na relatívne malom pôdoryse. Na spa-
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nie je k dispozícii 1,5 m široká posteľ, nechýba kuchyňa
s plynovým sporákom s troma horákmi, či posedenie
pre troch, ktoré sa dá zmeniť na tretie lôžko. Posádka
má k dispozícii aj sklápateľné
umývadlo a otočnú toaletu.

Outdoorová kuchyňa
V rámci druhého konceptu
bola pôvodná korba Triedy X výrobcom nadstavieb VanEssa mobilcamping nahradená skla-

dacím výsuvným kuchynským modulom. Úložnú plochu
chráni kryt z teakového dreva pripomínajúci palubu jachty. Špeciﬁcká vlastnosť krytu odolného proti vode spočíva v jeho stabilite a zaťažiteľnosti. Vďaka špeciálnym pneumatickým oporám sa dá vyzdvihnúť až o 45 stupňov.
V rámci úložného výsuvného systému, ktorého nosnosť dosahuje až 250 kg, je zabudovaný kuchynský systém, vrátane chladiaceho boxu, zariadenia na varenie, drezu na
umývanie, ako aj dostatočného priestou na riad a zásoby.
Druhý výsuvný modul je k dispozícii na individuálne využitie podľa želania. V prípade viacdňového výletu je možná aj montáž strešného stanu so vstupom umiestneným
v zadnej časti vozidla. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Sprinter
- súhra inteligencie,
interaktívnosti
a inovatívnosti

Dodávky divízie Mercedes-Benz Vans zažívajú revolučnú
zmenu - z klasického výrobcu sa stáva poskytovateľ
komplexných riešení v oblasti prepravy a mobility.
20
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N

ový produktový model Sprinteru sa ako prvý
konštrukčný rad stáva stelesnením ﬁlozoﬁe
adVANce. Pomocou najmodernejšieho inovatívneho prepojenia so službami Mercedes
PRO connect zabezpečuje nielen jednoduchý
kontroling vozových parkov, ale aj optimalizuje, zefektívňuje a uľahčuje samotnú komunikáciu medzi manažérmi vozového parku a vodičmi.

Nové balíky služieb
V súvislosti so službami Mercedes PRO connect bude
k dispozícii osem balíkov s centrálnymi službami, akými sú napr. status vozidla, logistika vozidiel, údržbový manažment a manažment opráv alebo digitálna kniha jázd.
Online služby bude možné používať pomocou úplne nového
multimediálneho systému MBUX cez 10,25-palcový displej
s vysokým rozlíšením, ovládaného pomocou dotykovej obrazovky či pomocou intuitívneho hlasového ovládania.

Maximálna variabilita
K výraznej zmene dochádza aj v oblasti variability nového modelu vozidla Sprinter, ktorý vďaka rôznym druhom
nadstavby, koncepcií pohonu, stvárnení kabíny, dĺžok nadstavby, nosností a výšok úložného priestoru umožní vytvoriť
vyše 1 700 rôznych variantov - od jednoduchého cenovo prístupného stavebného vozidla, až po vozidlo kyvadlovej dopravy s hodnotnou výbavou.

Technické zlepšenia
Zmeny sa dotkli aj náhonu na zadné kolesá a náhonu
na všetky kolesá, ktorý sa rozširuje o nový náhon na predné kolesá. Ten sa stáva základným typom náhonu, pričom
pri ňom dochádza k zvýšeniu užitočného zaťaženia o 50 kg.
Tým, že je hrana úložnej plochy nižšia o 80 milimetrov, je
nakladanie, vykladanie, nastupovanie a vystupovanie oveľa
komfortnejšie. Technickú dokonalosť nového Sprintera zvý-
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V Sprinteri tretej generácie možno vytvoriķ
variabilný priestor z hĝadiska poĆtu
cestujúcich - od dvoch samostatných sedadiel
až po 20 miest na sedenie.
razňujú aj dve nanovo vyvinuté prevodovky pre náhon na
predné kolesá – 9-stupňová automatická prevodovka s meničom, ktorá je novinkou v segmente veľkých dodávok, a nanovo vyvinutá 6-stupňová prevodovka s ručným radením.

Bezpečnosť a komfort
V snahe vytvoriť vodičovi čo najdokonalejšie pracovisko,
boli vnútorné priestory ergonomicky optimalizované a komfortné, čo sa prejavuje najmä v ergonomicky tvarovaných sedadlách, bezkľúčovom štartovaní, variabilite odkladacích
priestorov či v zlepšení klimatizácie. Modernizácia a inovácie neobišli ani bezpečnosť – či už ide o cúvaciu kameru s premietaním obrazu vo vnútornom zrkadle, moderný
parkovací balík s 360-stupňovým výhľadom z vozidla, alebo
dažďový snímač s integrovaným systémom Wet Wiper, pri
ktorom umývací roztok, vedúci cez rameno stierača sa rozstrekuje priamo pred stieracie lišty a zotiera sa bez oneskorenia. Vďaka tomu sa dosahuje optimálna viditeľnosť aj počas umývania skla.
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Priestorová účelnosť
V Sprinteri tretej generácie možno vytvoriť variabilný
priestor z hľadiska počtu cestujúcich - od dvoch samostatných
sedadiel až po 20 miest na sedenie pre 19 cestujúcich a vodiča. V rámci koncepcie jednoduchej montáže bol navyše
vyvinutý nový systém montáže
a demontáže radov sedadiel vozidla Sprinter Tourer, ktorú bez
pomoci zvládne aj jedna osoba.
Pri luxusnom variante vozidla
Sprinter je zároveň každý rad sedadiel vzadu vybavený nabíjacími zásuvkami USB a úložným
priestorom pre moderné telefóny. Technickými a konštrukčnými zlepšeniami sa dosiahlo, že
maximálny úložný objem dosahuje 17 m3 a nosnosť predstavuje
až 5,5 tony. O optimálne osvetlenie úložného priestoru sa postarajú lišty so svetelnými diódami

a viditeľné zlepšenie je citeľné aj pri zadných dverách, ktoré
sa ešte jednoduchšie otvárajú až k bočnej stene.

Bodka na záver…
Nová konštrukčná ﬁlozoﬁa, technologické prevedenie,
inovatívna koncepcia a variabilita robí z najnovšieho Sprintera tretej generácie súčasť internetu a digitálneho sveta,
čím umožňuje optimalizovať efektívnosť a procesy do tej
miery, do akej to neposkytlo žiadne predchádzajúce vozidlo
divízie Mercedes-Benz Vans. Ó
Text: Ivan Kollár; Foto: Daimler AG

vlastná záhrada
až 164 m2

samostatný vchod
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3 parkovacie
miesta v cene

záhradná úprava
v cene

Túžite po domčeku so záhradkou a dostatkom súkromia,
ale zároveň sa nechcete vzdať výhod bytu blízko centra
mesta? Nerobte kompromisy. Semivillas je nový typ bývania,
ktorý spája výhody bývania v byte s beneﬁtmi rodinného
domu. Navyše v lukratívnej lokalite v Bratislave na Kolibe.
spoločný správca

www.zigzag.sk
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Zlatý rez
Máte radi klasický oblek a eleganciu, ktorá odoláva zmenám?
V tom prípade je Mercedes-Benz Triedy C ideálnym partnerom.
Po štyroch rokoch prichádza technický aj dizajnérsky update,
ktorý posúva tento model bližšie k jeho väčším bratom.
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Z

rejme nebudeme preháňať, ak povieme, že Trieda C
charakterizuje jeden z pilierov úspechu Mercedes-Benz
vo svete. A to aj napriek tomu, že v záplave noviniek
SUV dnes stojí trocha bokom. Neužíva si toľko mediálnej pozornosti, neujde sa jej toľko hlavných úloh
v reklamných klipoch, napriek tomu zákazníci na ňu myslia a nezabúdajú. Je to sedan s estetikou, akú ponúka iba trojpriestorová
karoséria, prípadne kombi s praktickými rozmermi bez zbytočnej
dizajnérskej bižutérie. Čisté línie, ktoré sa podobajú na vlajkovú

loď, Triedu S, sa páčili pred štyrmi rokmi a páčia sa aj dnes. Základné tvary sa nemenili, celkový dizajn vycibrili dizajnéri v detailoch. Všimnete si to najmä na predných nárazníkoch, ktoré sú
v každej verzii športové. Teda aj vo verzii Classic, ktorá využíva
klasickú masku chladiča s hviezdou na kapote. Demokratická voľba medzi klasickým a športovým vzhľadom sa tak aj naďalej zachovala. Pritom väčšina zákazníkov si volí športovejšiu masku
najčastejšie aj s AMG paketom. V rámci neho dostane takzvanú
diamantovú masku chladiča. Na nočný asfalt môže nová Trieda C
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Prístrojovú dosku môže po novom vyplniķ aj
digitálny 12,3-palcový displej. VodiĆ si ho nastaví
podĝa svojich predstáv a na výber má klasický,
športový a futuristický displej.
svietiť novými LED svetlometmi s technológiou Multibeam
LED. Krycí plast ukrýva po novom až 84 individuálne ovládaných diód, tie poskytujú viacero režimov svietenia. Maximálny dosah svetiel je v tomto prípade extrémny, až 650
metrov dopredu. To znamená, že technika infračervenej kamery je v podstate zbytočná. V rámci faceliftu sa zmenila aj
graﬁka zadných skupinových svetlometov, ktoré po novom
interpretujú písmeno C.

Digitálny vek
Čaro konﬁgurovateľných displejov postupne vytláča klasické prístroje a tomuto trendu sa prispôsobuje aj nová Trieda C. Prístrojovú dosku môže po novom vyplniť aj digitálny
12,3-palcový displej. Vodič si ho nastaví podľa svojich predstáv a na výber má klasický, športový a futuristický displej.
Multimediálny zážitok pokračuje aj na palubnej doske. Cen-

trálne umiestnený displej debutoval práve v aktuálnej generácii a odvtedy ho prevzali aj iné automobilky. V základnom vyhotovení dostanete 7-palcový displej, za príplatok
sa môžete odmeniť až 12,3-palcovým displejom s pomerom
strán 16:9. Ovláda sa jednoducho a môžete využiť aj dotykové plochy na volante, podobne ako v Triedach E a S. Kontakt s displejom však nestratíte ani vtedy, ak si položíte ruku
na lakťovú opierku. Otočný ovládač systému Command Online je stále k dispozícii.
Nádherná stredová konzola, inšpirovaná vodopádom, má
nové tlačidlá na rýchly prístup k jednotlivým položkám menu
aj dve nové farebné verzie: antracitovú a orechovú, pričom
tvorcovia v tomto prípade ponechali aj drevokresbu. Zvyšné
ovládacie prvky sa zachovali, pribudli však funkcie. Bedrová
opierka sedadiel je pneumaticky nastaviteľná, ak ste unavení,
aj v Triede C môžete využiť funkciu Energizing Comfort Con-
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Detaily celku
Sú dôkazom dokonalosti. Armáda asistenčných prvkov prevzala niektoré funkcie z vlajkovej lode. Napríklad radary kontrolujú priestor až 500 metrov pred vozidlom, 80 metrov dozadu
a 40 metrov do strán tak, aby „videli“ najmä chodcov a cyklistov
a vedeli včas zareagovať. Adaptívny tempomat využíva dáta z navigačného systému na upravenie rýchlosti, systém Command zobrazuje 3D mapy s reálnymi obrazmi budov a je schopný zobrazovať upozornenia v rámci komunikácie Car-to-X. Trieda C sa
v rámci faceliftu rozlúčila aj s klasickou spínacou skrinkou, všetky verzie majú systém bezkľúčového štartovania Keyless Go.
Apropo, kľúč. Ten si môžete objednať biely alebo čierny.

Kilowatty a kone
V rámci modernizácie sa menili aj motory. Naftové aj benzínové štvorvalce sa zmenia na novú generáciu. V reči kódov to
znamená OM654 a M264. Inými slovami, aj Trieda C získa superčistý diesel, ktorý s veľkou rezervou plní súčasnú normu
Euro 6d. Benzínové motory budú mať aj 48-voltovú sieť a v ponuke sa objavia i verzie plug-in hybridu s elektrickým dojazdom
50 kilometrov. Mercedes-Benz tak dokazuje, že Trieda C dokáže robiť generačné skoky aj v polovici svojho modelového života.
A to je možno tajomstvo jej obľúbenosti, veď len minulý rok sa
z nej predalo viac ako 415-tisíc kusov! Ó
Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Mercedes-Benz Triedy C
R4, 1 595 cm3, 95 kW / 129 k, 210 Nm / 1 200 - 4 000 min.
6-stupňová manuálna
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

trol, ktorá prostredníctvom klimatizácie, vyhrievania, respektíve odvetrávania sedadiel, parfumovania i masážnej funkcie sedadiel zlepšuje pocity vodiča najmä počas dlhých jázd.

5,7 - 5,2 l/100 km
133 - 120 g/km

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do
10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia
záruky až na 6 rokov.
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Nová
dimenzia

Jedinečný dizajn, vysoký komfort, kombinovaný vynikajúcou
technikou a výkonom športového automobilu s atletickým,
štvordverovým dizajnom fastback – to je nové, prvé
štvordverové kupé Mercedes-AMG GT, ktoré priamo nadväzuje
na legendárne úspešné modely SLS a AMG GT.
28
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P

ri celkovom pohľade na jeho exteriér a interiér každému milovníkovi ušľachtilosti a harmónie nabehnú na
koži zimomriavky. A to oprávnene.
„Husiu kožu“ a vzrušenie navodzuje už samotný
expresívny dizajn vozidla, ktorý dodržiava vzrušujúcu
dizajnovú ﬁlozoﬁu zmyselnej čistoty - s nízko položenou dlhou kapotou motora s dvoma prelismi, dominantným predkom a vďaka
vypuklým plochám a svalnatému telu atléta - už na letmý pohľad
jasne deklaruje športové gény štvordverového kupé, ktoré ako najnovší model rodiny AMG nastavuje nové štandardy.

Performance Luxury
Podobne, ako je to pri vozidle Mercedes-AMG GT R, žalúzia
chladiča, tzv. AIRPANEL zlepšuje aerodynamickú efektívnosť vozidla. Úzke svetlomety MULTIBEAM LED, obloženie chladiča
špeciﬁcké pre AMG, žraločí nos, ako aj spojler predného nárazní-

ka so zdokonaleným krídlom v dizajne prúdového lietadla sú jasným odkazom na typickú prítomnosť rodiny AMG GT. Jednoducho povedané - je prvým štvordverovým modelom AMG GT.
Zároveň je oprávnene ultimatívnym štvordverovým športovým
automobilom a dokonalým reprezentantom ﬁlozoﬁe Performance Luxury. Pre interiér je charakteristickým znakom elegancia
a komfort – v podobe zväčšeného priestoru. Inovácia a modernosť
je azda najlepšie vidieť na ovládacích jednotkách, ktoré možno intuitívne ovládať a konﬁgurovať podľa potreby. Skulpturálna prístrojová doska vytvára zaujímavý kontrast k veľkoplošnému, plynule riešenému ozdobnému prvku, ktorý zvinovacím efektom
prechádza do dverí vodiča. Osvetlené ventilačné dýzy vo vzhľade
turbíny upozorňujú na športové vlastnosti vozidla. Širokouhlému
kokpitu dominujú dva displeje s vysokým rozlíšením, každý s uhlopriečkou 12,3 palca, ktorý je vo verzii V8 v ponuke sériovo, v R6
na želanie.
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Štvordverové kupé
Mercedes-AMG GT zaujme
novým volantom AMG
Performance, ktorý môže
byķ na želanie vybavený
inovatívnymi prídavnými
prvkami.
Funkcia EQ Boost

Sila predátora
Skvelé jazdné zážitky štvordverového kupé Mercedes-AMG
GT, ktorého maximálna rýchlosť sa pohybuje až na hranici
315 km/h, podobne ako aj dynamikou jazdy, zabezpečuje suverénny výstup vo všetkých životných situáciách. Prevodovka AMG
SPEEDSHIFT MCT 9G a moderné, silné motory R6 a V8 umožňujú úplne nové jazdné zážitky a vynikajúce jazdné hodnoty spájajú s modernou úspornosťou. Prvý raz totiž pri tomto modeli
spojila značka Mercedes-AMG prednosti technológie dvojprúdových turbodúchadiel v motore V8 s turbínovými kolesami uloženými vo valivých ložiskách. Zároveň - na dosiahnutie najvyššej
možnej úspornosti, sú motory V8 vybavené manažmentom odpájania valcov AMG, čo výrazne znižuje spotrebu paliva. Úchvatný 4,0-litrový motor V8 AMG s dvoma turbodúchadlami v modeli Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ s aktívnymi ložiskami
zavesenia motora dosahuje kombinovanú spotrebu 11,2 l/100 km,
výkon 470 kW (639 k) a maximálny krútiaci moment 900 Nm.
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne za 3,2 sekundy, pričom jeho
maximálna dovolená rýchlosť osciluje na úrovni 315 km/h. Pri
modeli Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ s kombinovanou spotrebou paliva na úrovni 11,0 l/100 km dosahuje agregát V8 výkon
430 kW (585 k) pri maximálnom krútiacom momente 800 Nm.
Zrýchlenie z nuly na 100 km/h trvá iba 3,4 sekundy a maximálna
povolená rýchlosť je 310 km/h.

Tretím modelom je hybridný Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ s kombinovanou spotrebou paliva 9,1 l/100 km, ktorý je
v ponuke aj s inovatívnym radovým šesťvalcom AMG. 3,0-litrový
agregát s výkonom 320 kW (435 k) podporuje aj funkciu zvýšenia
výkonu ďalšími 16 kW (22 k) a prídavným krútiacim momentom
250 newtonmetrov. Štartovací generátor s funkciou EQ Boost spája štartér a alternátor do výkonného elektromotora, ktorý je uložený medzi motorom a prevodovkou. Štartovací generátor nového AMG GT 53 s funkciou EQ Boost vyrába aj elektrickú energiu
pre napäťovú sústavu 48 voltov. Tá zasa cez menič DC/DC napája zvyčajnú 12-voltovú sieť na osvetlenie, kokpit, indikácie infotainmentu a riadiace prístroje. Zrýchlenie modelu Mercedes-AMG
GT 53 4MATIC+ z 0 na 100 km/h trvá len 4,5 sekundy, pričom
jeho maximálna rýchlosť je 285 km/h.

Agilnosť a dynamika
Vynikajúcu agilnosť a dynamiku jazdy štvordverového
AMG GT na šesťvalcovom modeli garantuje sériovo použitý
podvozok s oceľovými pružinami a s nastaviteľným tlmením.
Pri osemvalcových variantoch je podvozok založený na plnonosnom viackomorovom vzduchovom pružení AMG RIDE
CONTROL+. Priebeh jazdy vozidla ovplyvňuje aj náhon na
všetky kolesá AMG Performance 4MATIC+, v rámci ktorého
elektromagneticky ovládaná spojka variabilne a plynule spája neustále poháňanú zadnú nápravu s prednou nápravou. Zároveň zásluhou plne variabilného rozdeľovania momentu ostáva zachovaná možnosť driftovať, čo vo verzii S štvordverového
AMG GT zabezpečuje sériový, v prípade ostatných modelov
na želanie dodávaný šmykový modus.
V modeli AMG GT 63 S (pre ostatné modely v rámci balíka Dynamik Plus) trakciu a dynamiku jazdy zabezpečuje sériovo
elektronicky riadený zverný diferenciál zadnej nápravy, ktorým sa
bráni prekĺzavaniu vnútorného kolesa v zákrute, čo zabezpečí op-
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timálnu trakciu. Elektromechanické športové parametrické riadenie je nastavené v troch stupňoch Komfort, Šport a Šport plus, pričom príslušná krivka závislosti sa automaticky nastaví v závislosti
od zvoleného jazdného programu AMG DYNAMIC SELECT,
alebo si ju možno na želanie osobne prispôsobiť v programe „Individuálny“. Štvordverová novinka disponuje až šiestimi jazdnými programami: Klzká vozovka, Komfort, Šport, Šport+, Pretek
a Individuálny. Tieto stupne, navolené radiacou páčkou na stredovej konzole, sú uložené s novým atribútom jazdného programu
AMG DYNAMICS – pod ktorým sa ukrývajú funkcie agilnosti
Basic, Advanced, Pro a Master. Vysokú dynamiku jazdy a jazdnej
bezpečnosti garantuje aj aktívna aerodynamika, ktorej hlavnou súčasťou je aj aktívny systém regulácie vzduchu AIRPANEL v spojleri predného nárazníka a kompaktný, viacstupňovo vysúvateľný
a zasúvateľný zadný spojler. Oba zabezpečujú optimálnu kombináciu prítlaku a nízkeho odporu vzduchu.

„Špeciality a novinky“
Štvordverové kupé Mercedes-AMG GT zaujme novým volantom AMG Performance, ktorý môže byť na želanie vybavený inovatívnymi prídavnými prvkami. Ďalšou špecialitou je stredová
konzola, pozostávajúca z nových a jedinečných farebných displejových tlačidiel, integrovaných do výrazných a na mieru ušitých
ozdobných rámov, na integrovanú indikáciu a riadenie logiky prevodovky, podvozka, ESP®, výfukovej sústavy, funkcie štart – stop
a zadného krídla. Displejové tlačidlá ukazujú svoju funkciu prostredníctvom farebných, intuitívne zrozumiteľných symbolov
a možno ich primerane jednoducho obsluhovať krátkym klepnu-

tím prsta. Vďaka ďalšej novinke – kapacitným spínačom priamo
pred štylizovaným V stredovej konzoly - možno obsluhovať cúvaciu kameru, navigáciu, rádio, médiá, telefón a nastavenia vozidla.
Svetovú premiéru zažila aj vlastná vôňa interiéru, ktorá má príjemný športový charakter.

Variabilita interiéru
Komfort a exkluzívnosť zabezpečujú aj rozdielne konﬁgurácie
zadných sedadiel - od asymetricky sklopnej zadnej lavice pre rodinu, až po dva varianty s dvoma samostatnými sedadlami. Pomocou obrazovky s dotykovým poľom integrovanej do konzoly
medzi sedadlami si cestujúci sediaci vzadu môžu navoliť rozličné
funkcie. Tie siahajú od vyvolania údajov dynamiky cez ponuku
AMG až po ovládanie náladového osvetlenia alebo reguláciu klimatizácie a vyhrievanie sedadiel. Objem batožinového priestoru
395 litrov dopĺňa ďalších približne 60 litrov ukrytých pod dnom.
V prípade sklopených operadiel objem predstavuje až 1 324 litrov.
Na želanie je možné veľké zadné výklopné dvere otvárať a zatvárať bezdotykovo systémom FREE ACCESS pohybom nohy pod
nárazníkom.

AMG TRACK PACE
Vďaka sériovo dodávanej funkcii AMG TRACK PACE možno zažívať pocity ako majster sveta formuly 1 Lewis Hamilton
a snímať a podrobne analyzovať viac ako 80 špeciﬁckých údajov
o vozidle, ako aj časy na pretekárskom okruhu. Ide o prídavnú
funkciu systému infotainmentu COMAND Online. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Kulturista
v obleku
Kombinácia potencie a vyberaných spôsobov sa nijako
nevylučuje, skôr naopak, u zákazníkov je vítaná.
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ je toho
priamym dôkazom.
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Nie

každý túži mať osemvalec, brachiálny zvuk a imidž majstra
sveta v driftovaní. Niekto si chce
svoju dávku vzrušenia prežiť
o čosi intímnejšie, o čosi kultúrnejšie a s istou dávkou noblesy. Podobne ako James Bond. Aj
on si užíva vzrušenie a ak treba, vie aj udrieť. Zbytočne nenapína svaly, nenosí obtiahnuté tričká, ale oblek. Perfektný a šitý na
mieru. Presne taká je aj najnovšia verzia AMG s číslicami 53.
O jej potencii nemusíte mať pochybnosti. Dynamiku verzie
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ dokazujú 4,2 sekundy potrebné na zrýchlenie z 0 na 100 km/h. A to je dynamika na úrovni superšportov. Kabát civilného CLS však maskuje dynamický potenciál. Hoci zopár odlišovacích prvkov tu nájdeme. Ako
napríklad masku chladiča so zdvojenou lamelou a s intímnym
nápisom AMG, výraznejšie chladiace otvory v prednom nárazníku, disky kolies so svojráznym štýlom či efektné koncovky výfuku. Opäť ho prirovnám k Jamesovi Bondovi. Má atletickú postavu a aj náležitý zjav. Upúta vás, keď vkročí do miestnosti,
rovnako ako si najnovšie AMG všimnete na ceste.

Skrytá pointa
Opis zovňajška klame. Tak ako Bondove hodinky nie
sú obyčajné, hnací agregát pod kapotou je tiež výnimočný. Po Triede S prichádza na trh nový model, ktorý kombinuje 48-voltovú sústavu s klasickou. Táto technika umožňuje montáž elektrického kompresora, takže motor má
silu prakticky od voľnobežných otáčok. Vo vyšších otáčkach sa pripoja dve klasické turbodúchadlá poháňané výfukovými plynmi. To však zďaleka nie je jedinou výhodou
48-voltovej sústavy, tá prináša oveľa viac výhod. Srdcom je
takzvaný štartér-generátor, ktorý je umiestnený medzi mo-
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torom a prevodovkou, a zásobuje motor dodatočným výkonom 16 kW/22 koní. Ešte úctyhodnejší je dodatočný krútiaci moment - až 250 Nm. A to je viac newtonmetrov, ako
majú niektoré malé autá celkovo k dispozícii! Okrem toho
pri brzdení rekuperuje brzdnú energiu a ukladá ju do lítium-iónových batérií. Pri najbližšej akcelerácii je tak táto
energia k dispozícii v podobe už spomínaného krútiaceho
momentu. Okrem toho prináša vyššie napätie výhodu tenšej a tak aj ľahšej kabeláže, čo šetrí hmotnosť, a zároveň aj
priemernú spotrebu paliva. Štartér-generátor síce nedokáže hýbať osobitne autom, v plachtiacom režime však dokáže predĺžiť dojazd auta na zotrvačnosť. Výsledkom je aj
mimoriadne priaznivá priemerná spotreba paliva.
Prístrojová doska, svetlá a iné elektrické komponenty sú
napájané klasickým napätím 12 voltov. Toto napätie poskytuje menič napätia. Vzhľadom na to, že štartér-generátor supluje alternátor, štartér šetrí priestor v prednej časti
bloku motora. Radový šesťvalec si pod kapotou vyžaduje menej priestoru, čo uľahčilo konštruktérom montáž výfukového potrubia. Maximálny výkon radového trojlitrového šesťvalca diktuje rešpekt už sám o sebe – na kľukový
hriadeľ smeruje 320 kW (430 k) a maximálny krútiaci moment 520 Nm a samozrejme, k týmto hodnotám sa v správnej chvíli pridáva aj štartér-generátor, či spomínané elektrické turbodúchadlo. V praxi to znamená, že motor nestráca
chuť zrýchľovať ani po prekročení hranice 200 km/h. Navyše je akcelerácia ukončená obmedzovačom. Buď pri rýchlosti 250 km/h, alebo 270 km/h. Ďalším dôvodom na zážitok je

prevodovka AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Nová prevodovka radí mimoriadne rýchlo najmä v manuálnom režime.

Presné
esné zamierenie
Prejav auta si nastavíte sami. Jazdné režimy Eco, Comfort,
Sport,
ort, Sport+ a Individual sú pripravené plniť príkazy vodiča
a nastavia
astavia všetky parametre na motore, prevodovke aj na podvozku
zku a do tejto rovnice môžete po novom pridať aj plne variabilný
bilný pohon všetkých štyroch kolies 4MATIC+. Koncepcia
pohonu
honu je jednoduchá. Za každých okolností dostane najväčšiu porciu to koleso, ktoré má najväčšiu trakciu, v režime
Sport+
ort+ sa prepne aj do režimu čistého zadného pohonu. Ani tradicionalisti tak neprídu
du o svoju dávku vzrušenia.
Ak treba, zadná náprava využíva
va vektorovanie krútiaceho
ho momentu na obe
nápravy.
pravy. Vzduchové
pruženie
uženie obmedzuje
nakláňanie
kláňanie karosérie
v zákrutách
ákrutách a pri brzdení.
ní. Ak potrebujete,
zdvihnete
vihnete si CLS o 25
milimetrov
imetrov a naopak,
naopaak,
nad
d 160 km/h klesne
karoséria
oséria k zemi o 13
milimetrov.
imetrov. Jednoducho
o aktívne je všetko,
všetk
ko, vvrátane
rááta
tane
ne
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AsistenĆné systémy sú prebraté z Triedy S,
takže vodiĆ bude pod neustálou ochranou. Možno
povedaķ, že ho chráni priamo James Bond.
prevodu riadenia. Asistenčné systémy nespomínam, v zásade
sú prebraté z Triedy S, takže vodič bude pod neustálou ochranou. A pri pohľade na atletický dizajn možno povedať, že ho
chráni priamo James Bond.
Hitparáda prestíže pokračuje aj v interiéri. Farebné variácie
si zvolí zákazník, nový volant AMG dodáva Mercedes-Benz.
Individualizácia zobrazených informácií taktiež patrí medzi samozrejmosti, na tento úkon sú k dispozícii dva displeje s uhlopriečkou 12,3 palca. Chápem, chce to aj atmosféru. Idete do

posilňovne či na koncert. Pripraví vás na to funkcia Energizing
za pomoci klimatizácie, vyhrievania/vetrania sedadiel, masážnej funkcie a, samozrejme, aj hudby. Niet čo dodať.

Pokrvní bratia
Teda vlastne je. Okrem novej CLS si túto motorizáciu
pripíšu do zoznamu možných aj Trieda E kupé a kabriolet. A osobne by som si vybral… Ó
Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+
R6, 2 999 cm3
320kW (+16kW – dodatočný výkon s EQ Boost)/ 435k (+22k – dodatočný výkon s EQ Boost)/
520Nm (+250Nm - dodatočný krútiaci moment s EQ Boost)) / 1 800-5 800 min.
AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, automatická
Spotreba - kombi.
Emisie CO2

8,4 l/100 km
200 g/km

V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný servis (údržbová práca od 6 do
10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia
záruky až na 6 rokov.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Mestská elektrická
emoĆná inteligencia
Vozidlá smart sú synonymom nielen dynamickej a modernej
mestskej mobility, ale ich čierno-modré verzie sa stávajú
plnoprávnymi členmi rodiny EQ divízie Mercedes-Benz Cars.
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S

ériové modely smart EQ fortwo a smart EQ
forfour, ako vozidlá s čisto elektrickým pohonom demonštrujú v reálnej mestskej premávke nielen inovatívnosť, vzájomnú prepojenosť
a jednoduchosť, ale ešte čosi navyše – nefalšovanú emóciu a radosť. Tá je jasne viditeľná najmä pri
kabriolete smart EQ fortwo, ktorého tiché zrýchlenie a je-

dinečná agilnosť, typická pre značku smart, sa postarajú
o neopakovateľné potešenie z jazdy.

Technologické inovácie
Vďaka optimalizácii technológie nabíjania je v EQ modeloch smartov zaručené jednoduché opätovné nabitie, čím
je garantovaná pružná a rýchla mobilita. Rýchlonabíjačka
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Pomocou novej aplikácie smart EQ control možno
elektrické jazdenie predvídavo riadiķ, Ćím sa stáva
ešte intuitívnejšie.
s výkonom 22 kW na verejných nabíjacích staniciach a nabíjacia skrinka dokáže vozidlo nabiť z 10 na 80 percent za čas

kratší ako 40 minút. A to zďaleka nie je všetko – pomocou
novej aplikácie smart EQ control možno elektrické jazdenie
predvídavo riadiť, čím sa stáva ešte intuitívnejšie. Majiteľovi
vozidla poskytuje aplikácia informácie napr. o tom, či sa na
ďalší deň očakávajú mínusové teploty, pričom prostredníctvom chytrého telefónu aktivuje predklimatizovanie.
Integrovaná služba nabíjania uľahčuje zároveň aj vyhľadávanie nabíjacích stojanov a platenie. Inteligenciu vozidiel garantujú aj služby smart, pretože súkromné zdieľanie
vozidiel „ready to share“ je po absolvovaní veľmi úspešného betatestu už dostupné sériovo v Nemecku, Taliansku
a vo Francúzsku. Absolútne bez námahy tak možno vozidlo používať „z osoby na osobu“ bez odovzdania kľúča.

Edition night sky
Mimoriadne modely smart EQ fortwo/forfour edition
night sky nadchnú priaznivcov ekologickej mestskej mobility nielen svojou ušľachtilou čiernou farbou so zvýrazňujúcimi dielcami v typickej modrej farbe, ale predovšetkým
sériovo dodávaným exteriérovým balíkom BRABUS Style, v rámci ktorého pokračuje dvojfarebný vzhľad aj v samotnom interiéri, kde sa taktiež nachádza mnoho doplnkov BRABUS. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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SVET MERCEDESU

TradiĆné stretnutie

Zástupcovia médií a spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia

„V uplynulých rokoch sme splnili to,
čo sme sľúbili,“ uviedol v súvislosti
s rekordnými výsledkami Daimleru
pokračujúcimi v roku 2017 celkovým
odbytom 3,3 milióna vozidiel (+9 %)
Dr. Dieter Zetsche, predseda
predstavenstva koncernu Daimler
a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars.

Pri

tradičnom novoročnom stretnutí s médiami nadviazal
na rekordy celého koncernu spomenutím vlaňajších
pozoruhodných výsledkov spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia
jej generálny riaditeľ Ing. Andrej Glatz. Za skupinu obchodno-servisných centier Motor-Car ho doplnil výkonný riaditeľ
Ing. Július Šabo. Podľa Zväzu automobilového priemyslu SR
zaregistrovali v roku 2017 spolu 4 707 (+7,8 %) vozidiel značky Mercedes-Benz: z toho osobných 3 411 (M1 bez modelov
Sprinter, Vito, Citan), 498 úžitkových do 3,5 tony, 785 úžitkových a nákladných nad 3,5 tony, ako aj 13 autobusov; navyše aj
29 autobusov značky Setra, 38 mestských vozidiel smart a 25
úžitkových vozidiel Fuso. „Takéto pozitívne výsledky by sme
nedosiahli bez účinnej pomoci médií, ktoré počas roku 2017

Sprava: Ing. Andrej Glatz, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz
Slovakia (MBSK), Ing. Július Šabo, výkonný riaditeľ spoločnosti Motor-Car
Group a Ing. Michal Žitný, manažér PR oddelenia MBSK.

zverejnili vyše 5,1-tisíca výstupov s našou tematikou. Veľmi
pekne vám ďakujem,“ povedal na stretnutí A. Glatz. Ó
Text a foto: Peter Kresánek

NAJVÝHODNEJŠIE

BÝVANIE
POD KOLIBOU
Rodinné bývanie v krásnom a pokojnom prostredí v Bratislave pod Kolibou si získa
vaše srdce svojou všestrannosťou. Miestom vášho každodenného oddychu sa
bezpochyby stane rozľahlý súkromný park. Vaše deti sa budú hrať v bezpečí,
zatiaľ čo vy môžete tráviť voľné chvíle v spoločných komunitných záhradkách,
grilovať so susedmi, užívať si výhľad na mesto alebo oddychovať v tieni
zelených stromov. Energiu si spolu s deťmi môžete vybiť na vonkajšom
multifunkčnom ihrisku.

parkpodkolibou.sk
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Úspešný
celosvetový
projekt
Jedinečný projekt značky
Mercedes-Benz „Inteligentná jazda
okolo sveta“ (Intelligent World Drive)
sa po piatich mesiacoch úspešne
ukončil v americkom Las Vegas.

V

rámci projektu absolvovalo skúšobné vozidlo
založené na aktuálnej Triede S náročnú študijnú cestu na piatich kontinentoch, počas ktorej
sa v rámci automatizovaných skúšobných jázd
„učilo“ v reálnej premávke. Pruhy priechodu pre
chodcov na čínskych diaľniciach, odbočovanie doprava z ľavého jazdného pruhu v austrálskom meste Melbourne, premáv-

ka chodcov na rôznych druhoch cestných komunikácií v Južnej
Afrike alebo krátkodobý zákaz jazdy v bezprostrednej blízkosti zastavujúcich školských autobusov v USA – to boli špeciﬁcké
výzvy, vďaka ktorým sa bude dať lepšie určiť spôsob jazdy budúcich autonómnych vozidiel.

Aplikácia výsledkov
Vďaka analýze výsledkov projektu bude možné vytvoriť pre
automatizované a autonómne vozidlá akýsi medzinárodný učebný manuál, pochádzajúci z reálnej cestnej premávky, ktorý adresátom umožní správne pochopiť dopravné situácie a pomôže pri
vypracovaní stratégií riešenia v nečakaných situáciách a príprave
na rôzne - nepredvídateľné scenáre. Všetky informácie a skúsenosti zozbierané počas piatich mesiacov v projekte „Inteligentné
jazdenie po svete“ budú použité pri ďalšom vývoji pokročilejších
automatizovaných systémov, v snahe o dosiahnutie autonómneho jazdenia. Zároveň sa výsledky testovania použijú pri rýchlejšej realizácii a aktualizácii veľmi presných navigačných údajov.
Mapy s vysokým rozlíšením budú mať nezastupiteľnú úlohu pri
vývoji vyšších úrovní automatizácie, a aj preto sa už dnes koncern Daimler AG podieľa na vývoji a zdokonaľovaní kartograﬁckej služby HERE.

Stratégia CASE
Vývoj a zdokonaľovanie autonómnych vozidiel nie je náhodné. Autonómne jazdenie patrí k štyrom strategickým
oblastiam budúcnosti, ktoré pod označením CASE tvoria
neoddeliteľnú súčasť podnikateľskej stratégie koncernu Daimler. CASE nielenže vyjadruje budúcnosť mobility, ale
predstavuje zosieťovanie, autonómne jazdenie, ﬂexibilné používanie a elektrické pohony. Ó
Text: Ivan Kollár; foto: Daimler AG
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Jedinečný pohľad do sveta investícií je naše umenie.

Termínovaný vklad
s najvyšším úrokom na trhu
až

2% ročne

Najlepšia ponuka na trhu je vždy len jedna.
Ale aj najlepší úrok na termínovanom vklade je u nás iba prvý krok.
Vykročte s nami na cestu k najvýhodnejšiemu zhodnocovaniu
vašich investícií s nadštandardným servisom už od začiatku.
Investujte dlhodobo už od 10 000 EUR.
www.jtb.sk

RIVER PARK - Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava - Hlavná 1, 040 01 Košice - Starý Smokovec 38, 062 01 - J&T BANKA KOMFORT 0800 900 500, e-mail: info@jtbanka.sk, www.jtbanka.sk
Toto propagačné oznámenie vytvorila J&T BANKA, a. s., pobočka zahraničnej banky (ďalej len „Banka“), ktorá sa riadi legislatívou SR. Oznámenie nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Banka
41
nie je povinná vstúpiť s ktoroukoľvek osobou do zmluvného vzťahu ani poskytnúť akúkoľvek službu na základe tohto oznámenia. Úroková sadzba 2 % p.a. je platná pre dobu viazanosti 3, 4 a 5 rokov.
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Braĥo Kostka:

„Fragile je
môj život“
Už štrnásť rokov je „duchovným
otcom“ skupiny Fragile. Vydali
desať albumov, absolvovali
úspešné turné s Richardom
Müllerom. V rámci repertoáru
interpretujú známe rock, pop,
džezové hity svetových, ale aj slovenských umelcov. Na slovenskej
hudobnej scéne sú prémiovým
hudobným telesom. To bol aj
dôvod nášho rozhovoru
s umeleckým vedúcim skupiny
Fragile – Braňom Kostkom...

Č

o je pri výbere speváka pre a cappella skupinu
prioritné a aké predpoklady musí typologicky
a charakterovo spĺňať?
- Výber jednotlivých spevákov do akejkoľvek
skupiny je veľmi náročný. Každý člen skupiny Fragile je špičkový v danom hlasovom rozsahu. Musí byť bezchybne pôsobiacou originálnou súčiastkou jedného spoločného mechanizmu – podľa presne daných hlasových skupín – či už ide
o soprán, alt, tenor alebo bas. To, či je niekto mediálne populárny ešte predtým, než príde k nám do skupiny, nemá ani len ten
najmenší význam. Vďaka tomu je kostra našej kapely pokope už
vyše štrnásť rokov. Spája nás výlučne spoločná drina, odhodlanie
a láska k tomuto druhu umenia.
Čiže – pokiaľ to dobre chápem - v prvom rade musí ísť
o akúsi spoločnú hudobnú chémiu?

- Jednoznačne. Jedine hudobný faktor je to, čo rozhoduje
o tom, kto sa stane naším členom. Tiež – okrem sólového spevu
je dôležité - či dobre zapasuje, zorientuje sa v hlasoch a či je tímový hráč. Dôležitý je teda sumár týchto daností, ktorý následne
vytvára celkovú „chémiu“. Preto sú u nás napr. Sonička Norisová a Helenka Krajčiová – lebo špičkovo spievali dávno pred Fragile, mali skúsenosť s viachlasovým spevom. Nie preto, že boli
populárne a známe herečky…
Obrovský úspech zaznamenalo turné Fragile s Richardom
Müllerom a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Pripravujete podobný projekt aj v blízkej budúcnosti?
- Rôzne kombinácie a spájanie rôznych umelcov boli vždy
atraktívne. Nesmierne dôležité je však, aby pri tom neprevládal marketing, alebo nejaká špekulatívnosť, ale umelecký nápad
a úprimná výpoveď umelca. To je to, čo je na tom podstatné.
Som rád, že sme si na tomto turné mohli doplniť do repertoáru toľko pekných a hlavne slovenských piesní. Podarilo sa nám
taktiež získať pre a cappella žáner veľa Richardových fanúšikov.
Úspešným bol aj náš nedávny projekt Fragile Queen Symphony,
ktorý sme premiérovali v rámci festivalu Viva Musica. Práve nedávno sme tento projekt úspešne reprízovali v spolupráci so Štátnou ﬁlharmóniou Košice. Momentálne sa chceme trochu viac
venovať i slovenskej ľudovej hudbe, resp. jej aktualizácii.
Projekty s folklórnou tematikou sú dnes na vlne úspechu…
- Viem, že mierite napr. na projekt Zem spieva, či na spoločné koncerty spevákov populárnej hudby a folkloristov. V našom
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Skupina Fragile je pre mĥa splnením
viacerých snov. Som v rámci nej dirigentom,
kapelníkom, skladateĝom, môžem aranžovaķ,
predvádzaķ beatbox.
prípade nejde ani tak o nadviazanie na túto vlnu. Všetci v kapele máme k folklóru veľmi blízko. Ja sám som tancoval vo folklórnom súbore, desať rokov som bol dirigentom v SĽUKu, v neposlednom rade dva z našich hudobných nosičov sú venované
práve folklóru, vianočným piesňam. Snažíme sa aktualizovať slovenskú ľudovú pieseň, aby sme si uctili toto naše bohaté hudobné dedičstvo.
Keby ste mali stručne charakterizovať, čo pre vás znamená
Fragile, čo by to bolo?
- Skupina Fragile je pre mňa splnením viacerých snov. Som
v rámci nej dirigentom, kapelníkom, skladateľom, môžem aranžovať, predvádzať beatbox. Aj preto môžem s plnou vážnosťou povedať, že sa stal mojím životom a naplnením profesijných
a umeleckých túžob.
Zmeňme tému. Momentálne testujete v rámci spolupráce so spoločnosťou Motor-Car Bratislava vozidlo Mercedes-

-Benz Triedy V. Ide o váš prvý Mercedes, alebo ste už jazdili
na nejakom inom predtým?
- Je to náš prvý Mercedes - môj osobný, aj ako kapely.
Prečo ste sa napriek širokej palete vozidiel rozhodli práve
pre Triedu V?
- V prvom rade máme svoju aparatúru, ktorú potrebujeme
prepravovať na naše koncerty. A okrem toho, Trieda V je ﬂexibilná v tom, že sa do nej pohodlne zmestí okrem aparatúry
aj päť ľudí, či bez nej aj viac. Flexibilita priestoru je pre nás veľmi dôležitá. Zároveň hrali dôležitú úlohu aj bezpečnosť, nákladovosť prevádzky, nízka spotreba a najmä komfort. Práve to sú
atribúty, ktoré v rámci osobných automobilov najlepšie spĺňa
práve Mercedes-Benz Triedy V. Nepotrebovali sme vozidlo, ktorým by sme vozili palety, cement a iný tovar, ale vozidlo pre ľudí
a aparatúru. Aj preto bola naša voľba jednoznačná v prospech
Mercedesu. Ó
Zhováral sa: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek
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ąaro a krásy

1. Ćasķ

Liptova

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 tradičnou ľudovou architektúrou a nespútanou
prírodou, je aj Liptov.

C

ieľom nášho putovania bude aj jeho neďaleko susediace južné úbočie Západných Tatier a tiež časť
Nízkych Tatier, nachádzajúca sa v Demänovskej
doline. Ako tradične – vyrážame z Bratislavy, tentoraz na úplne novom modeli Mercedes-Benz
Triedy X 250d 4MATIC v prevedení Power. Takmer až k cieľu cesty (s výnimkou úseku medzi Žilinou a Vrútkami a medzi
Kraľovanmi a Ružomberkom) využívame diaľnicu a na spotrebe
nášho pickupu je to aj vidieť. Zvlášť, keď rýchlosť na tachometri naznačuje, že by sme mali spomaliť – pokiaľ teda nechceme

prísť o vodičské oprávnenie. Ale inak – na diaľničných úsekoch
nový model Mercedes-Benz neostáva svojej značke nič dlžný. To
však už odbočujeme pri Liptovskom Mikuláši do Demänovskej
doliny a do lyžiarskeho strediska Jasná, aby sme otestovali, či
X-ko zvládne cestu so zasneženým a zľadovateným povrchom aj
pomocou náhonu na zadné kolesá...

Raj lyžiarov a developerov
A veruže aj zvládol, hoci miestami sme mali namále a predok vozidla si najmä v zákrutách s vozidlom robil, čo chcel.
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Napriek tomu sme to dali „na doraz“, bez zapnutia pohonu
všetkých štyroch kolies, aby sme si po niekoľkých minútach
mohli spokojne vydýchnuť, že sa nám podarilo vyjsť až na
jedno z parkovísk pri vlekovej stanici Biela púť - Jasná v nadmorskej výške 1 117 metrov nad morom. O tom, že už dávno
nejde o nejaký národný park, plný divej zveri a chránených
biotopov, ale o nádherný dynamicky sa rozvíjajúci raj developerov a dovolenkárov, sme sa presvedčili vďaka smelo rastúcim ubytovacím, reštauračným a lyžiarskym zariadeniam,
ktoré v blízkosti cesty, či mimo nej, postupne nahrádzajú zavadzajúce rastúce stromy a iné zbytočné a rozvoju cestovného ruchu brániace porasty. Po úspešnom zaparkovaní sme sa
lanovkami vyviezli až na vyhliadkovú reštauráciu Rotunda,
s exkluzívnym 360-stupňovým panoramatickým výhľadom.
Keďže sa nachádza v nadmorskej výške 2 004 m n. m. - v tesnej blízkosti vrcholu Chopku (2 024 m n. m.) a my sme mali
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šťastie, stihli sme sa pokochať a nafotiť si v diaľke viditeľnú
scenériu Vysokých Tatier, Liptov či Horehronie. Päť minút
po tom sa prihnala na Chopok masa hmly, polotmy a vietor.
Panoramatický výhľad z Rotundy tak stratil v priebehu niekoľkých minút svoje opodstatnenie... Počas spiatočnej cesty
do Demänovej sme pre istotu zapli pohon štyroch kolies, potom sme sa už po nezasneženej diaľnici presunuli do cieľa
našej druhej zastávky – do Jánskej doliny. V nej sme sa pre
zmenu ponorili do zemských hlbín...

Malá Stanišovská jaskyňa
V tesnej blízkosti Liptovského Jána, v Jánskej doline sa nachádza Prírodná pamiatka - Malá Stanišovská jaskyňa, hlboká 28 m a dlhá 871 m. Z nich je verejnosti sprístupnených
177 m, pričom celková trasa prehliadky meria nezabudnuteľných 410 m. Jej vchod sa nachádza na severozápadnom svahu Smrekovice v Národnom parku Nízke Tatry v nadmorskej
výške 761 m, 39 m nad úrovňou potoka Štiavnice. Dá sa k nej
dôjsť pešo, ale aj autom z Liptovského Jána. Je súčasťou jaskynného komplexu troch samostatných Stanišovských jaskýň
- Veľkej, Malej a Novej. Žiaľ, verejnosti je prístupná len Malá,

v ktorej – na
rozdiel od jej
genetických
sestier – takmer nič nie je. Teda okrem bizarných
nápisov na stenách, z ktorých je najstarší z konca 19. storočia.
A keďže v živote platí, že aj „malý gašparko vie urobiť veľké divadlo“, po absolvovaní neskutočne zaujímavej prehliadky tejto
jaskyne bez jediného stalagmitu, stalaktitu a stalagnátu s pravým, nefalšovaným liptovským jaskyniarom, zistíte, že to dvojnásobne platí aj o Malej Stanišovskej jaskyni... V prvom rade
je od parkoviska a pokladnice vzdialená len pár krokov nenáročnej chôdze. V druhom rade namiesto komerčného osvetlenia „vyfasujete“ čelovky a na rozdiel od jaskýň v Správe slovenských jaskýň môžete fotiť, chytať a oblizovať - čo len chcete.
(Apropo, zamysleli ste sa niekedy nad tým, že fotenie v jaskyniach v správe SSJ škodí kvapľovej výzdobe len dovtedy, kým
si za fotenie nezaplatíte a potom už nie?) V treťom rade vás
a vaše deti nebudú zaťažovať nudnými traktátmi o geomorfologickom zložení jaskyne v priebehu miliónov rokov, ale zažijete skutočne brilantné slovo sprievodcu – jaskyniara, ktorý vám porozpráva, ako nielen na zemskom povrchu, ale aj
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v je
jeho hlbinách dokážu
našinci
v duchu našej nánaš
rodnej tradície pokradrod
núť, čo sa len dá a aj prenú
to v jaskyni nie je nič, čo
by malo ešte akú-takú
cenu... Malá Stanišovce
ská jaskyňa bola od nesk
pamäti útočiskom: cez
p
povstanie slovenských
p
a ruských partizánov
a veruže aj Nemcov,
v zime zase netopierov
a celoročne - vďaka
95 % vlhkosti a teplote na rozhraní 6,4 °C
až 7,0 °C je roky rokúce útočiskom astmatikov a turistov. Zrejme aj preto, že na
záver asi hodinovej prehliadky, tesne pri jej východe, si vás uctia pravou „vodou z jaskynného jazierka s pridanou lesnou arómou borievok“. Vraj dodáva pevnosť, mladosť a čaro pokožke. A ako sme sa dozvedeli - v neposlednom rade aj preto, aby
vďaka vypitým poldecákom tohto „životabudiča“ mohli vypočítať priemernú ročnú návštevnosť...

Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a z 15. storočia.

„Obri“ z Račkovej doliny
Zrejme Andrejom Sládkovičom, ktorý vo svojej lyricko-epickej skladbe Detvan napísal: „Ako by Detva obrov nemala! - Mať zrodila v poli syna, trávovú plachtu porozvíjala, z buka na buk ju pripína...“, sa dali inšpirovať aj autori
drevených obrov v Račkovej doline. A tak má svojich „obrov“ nielen Detva a Poľana, ale aj Račkova dolina na rozhraní Liptova a Tatier, v podobe piatich drevených obrov „drevuliakov“, vysokých až štyri metre a vážiacich až
400 kilogramov. Sú nimi starý pastier Račko s vnúčikom –
hneď v ústí do Račkovej doliny, Anjel pri penzióne Sileo,
pionierka Vierka pred hotelom Akademik a hubár Fero
s prázdnym košíkom hríbov, ležérne ležiaci pred veľkým
dubákom v areáli chátrajúceho autokempu. Počet „drevuliakov“ – nápaditej turistickej atrakcie, ktorej duchovným
otcom je majiteľ penziónu Sileo - sa zrejme v blízkej budúcnosti rozrastie aj o ďalších. Už teraz sa hovorí o obrej
žabe, sediacej na prameni pri prameni v katastri obce Jamník v Račkovej doline...
(pokračovanie nabudúce) Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Peter Vanek a Peter Škorňa

Skanzen liptovskej dediny
Byť na Liptove a nenavštíviť Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline, v ktorom o. i. natáčal režisér Juraj Jakubisko scény svojho ﬁlmu o krvavej grófke Alžbete Bathory, by bolo veľkou škodou. Ide totiž o veľmi fotogenický skanzen, v ktorom
sa nachádzajú aj tradičné domy zo zatopenej časti vodného
diela Liptovská Mara a z oblasti horného a dolného Liptova.
Jeho dominantou je najmä goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec, ktorý je nielen najstarším zachovaným zemianskym sídlom v Liptove, ale je aj spájaný s kráľom Matejom Korvínom
a s jeho synom Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Podobne stojí za prehliadku druhá dominanta skanzenu – vypínajúca sa do výšky oproti kaštieľu - ranogotický kostol Panny

LIPTOV A OKOLIE
Trasa:
BRATISLAVA - TRNAVA - ŽILINA - LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - DEMÄNOVÁ - JASNÁ LIPTOVSKÝ JÁN - PRIBYLINA - RAČKOVA DOLINA - LIPTOVSKÝ HRÁDOK - BANSKÁ
BYSTRICA - NITRA - BRATISLAVA
Zaujímavé linky
www.ssj.sk/sk/clanok/136-stanisovska-jaskyna
nok/136-stanisovska-jaskyna
www.stanisovska.sk/
.sk/
www.janskadolina.sk
a.sk
www.jasna.sk/

LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
JASNÁ

LIPTOV VILLAGE
MUSEUM PRIBYLINA

BANSKÁ BYSTRICA

TRNAVA

BRATISLAVA
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ŽILINA

https://goo.gl/maps/EhC7vu2UUzq
ps/EhC7vu2UUzq

NITRA
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Veĝké maliĆkosti
Možno si to ani neuvedomujete, ale každodenné maličkosti robia váš život krajším, robia z neho to pravé umenie –
umenie života a radosti z neho. Nakoniec, ktosi múdry nie náhodou v minulosti povedal, že: „Kto chce veľa nadobudnúť, musí dbať na všetky maličkosti.“ A keďže aj strieborná hviezda si uvedomuje výnimočnosť maličkostí, ponúkame
vám ako inšpiráciu hneď niekoľko z nich...
Kľúčenka AMG
Objednávacie číslo: B6 695 3430
Cena s DPH: 60,40 €

Pánske náramkové hodinky
„Classic Steel Mill“
Objednávacie číslo: B6 604 1619
Cena s DPH: 232 €

Ruksak 2 v 1
Objednávacie číslo: B6 695 4122
Cena s DPH: 131,00 €

Dupačky veľ. č. 56/62
Objednávacie číslo: B6 695 3368
Cena s DPH: 20,10 €

Dáždnik
Objednávacie číslo: B6 695 4529
Cena s DPH: 30,20 €

Dámska golfová taška
TaylorMade
Objednávacie číslo: B6 645 0154
Cena s DPH: 100,70 €

Osuška s kapucňou Carl
Objednávacie číslo: B6 695 3691
Cena s DPH: 40,20 €
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Dámsky náramok „Seoul“
Objednávacie číslo: B6 695 3118
Cena s DPH: 40,20 €

Pánska toaletná voda
„Mercedes-Benz Man“
Objednávacie číslo: B6 695 8631
Cena s DPH: 54,40 €

Dámska toaletná voda „Rose“
Objednávacie číslo: B6 695 8573
Cena s DPH: 54,40 €

Dámska nákupná taška
Objednávacie číslo: B6 695 3713
Cena s DPH: 40,20 €

Dámske náramkové
hodinky „Business“
Objednávacie číslo: B6 695 3532
Cena s DPH: 252 €
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Priestory historického Grandhotela Praha**** vo Veľkej Lomnici
sa prvú februárovú sobotu premenili na prekrásnu plesovú
dvoranu. Štrnásty ročník Reprezentačného plesu spoločnosti
Motor-Car Poprad so sebou priniesol mnoho výnimočných
a nezabudnuteľných okamihov.

O

tom, že právom patrí pod Tatrami medzi jednu
z najobľúbenejších akcií plesovej sezóny, niet najmenších pochýb. Potvrdil to aj Ing. Pavel Jančík,
PhD., konateľ spoločnosti Motor-Car Poprad,
keď uviedol: „Tešíme sa, že náš ples má už takú
dlhú tradíciu. Tento rok sme mali rekordnú účasť 306 hostí. Záujem o ples už prevýšil kapacitné možnosti, a preto sme, žiaľ,
nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Tento fakt nás zaväzuje jeho úroveň nielen udržiavať, ale z roka na rok zvyšovať. Sme

šťastní, že náš ples si získal dôveru našich partnerov a zákazníkov nielen z Popradu, ale aj celého Slovenska.“
Atraktívny program
Úvod patril krásnemu, fascinujúcemu a napínavému umeleckému zážitku z akrobatickej vzdušnej šou tanečnej skupiny Argolla „5. element“. Prítomných hostí sprevádzala moderátorská
dvojica Lucia Barmošová a Štefan Skrúcaný, ktorá po úvodnom valčíku uviedla na pódiu LIVE SHOW desaťčlennej kape-
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ly ABBA WORLD REVIVAL, ktorá dokonale oživila spomienky na túto legendárnu švédsku štvoricu. Atmosféra gradovala
hudobnými vystúpeniami speváčky Beaty Dubasovej a do poslednej chvíle prísne utajovaným prekvapením večera – dua Štefan Skrúcaný a Miro Noga, ktorí spoločne vystúpili po dlhých
pätnástich rokoch. Všetci hostia plesu zatancovali a zaspievali na
ich nesmrteľné hity, akými boli Tequila Jumbo, Dievča z Tokia,
Pressburg boys či Rock´n´roll, láska, pohoda.
Vyvrcholenie večera
Symbolickým vyvrcholením nezabudnuteľného plesu bola polnočná tombola. Vďaka nej sa šťastný výherca prvej ceny a dlhoročný zákazník značky Mercedes-Benz môže pripravovať na
9-dňový all inclusive zájazd pre 2 osoby na Kubu. Tí, ktorí nevyhrali, sa tešili okrem hudobného programu a skvelej atmosféry
počas celého večera aj z podávaného dobrého vína, špeciálnych
koňakov a z miešaných nápojov. A ako to už na výnimočných akciách, akou bol aj Ples spoločnosti Motor-Car Poprad, býva, skvelá
zábava trvala doslova až „do rána bieleho“, pretože v Tatrách počas hviezdneho plesania po celý večer výdatne snežilo. Ó
Text: Lucia Olekšáková, Peter Škorňa; foto: David Bernard
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StarAwards

Držitelia ocenení Mercedes Benz Star Awards 2017.

pocta pre najlepších
Spoločenské priestory bratislavského hotela DoubleTree by
Hilton Bratislava vytvorili počas piatkového večera, 26. januára,
dôstojný kolorit pre 320 účastníkov slávnostného
celoslovenského podujatia Mercedes Benz Star Awards 2017.

Vedúca marketingovej
komunikácie spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia
Ingrid Janečková (vľavo)
s držiteľkou ocenenia
Najlepší marketér Veronikou Zástavkovou
zo spoločnosti Motor-Car
Banská Bystrica (vpravo).

Generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Andrej Glatz (vľavo) s držiteľom
ocenenia za Najlepšie zastúpenie - riaditeľom spoločnosti Motor-Car Trenčín Andrejom
Helešom (v strede) a vedúcim predaja osobných vozidiel Mercedes-Benz Slovakia
Robertom Hatalom (vpravo).

52

star awards.indd 52

14. 3. 2018 22:06:29

Interiér hotela DoubleTree by Hilton Bratislava zdobil okrem vozidla Mercedes-Benz
Triedy C kabriolet aj luxusný model Mercedes-Benz Triedy S kupé.

Nie

náhodou práve počas tohto
večera boli udeľované ceny
pre tých najlepších lídrov
a tímy, vďaka ktorým bol rok
2017 pre značku Mercedes-Benz z hľadiska predajnosti najúspešnejším v histórii jej
predaja na Slovensku.

spoločností Mercedes-Benz Slovakia, Mercedes-Benz Financial Services, zástupcovia všetkých spoločností slovenskej časti Motor-Car Group, zástupcovia spoločností
ADIA-ZV, BCI-S&T, HUDOS Service, INTRO.CO, MB
Servis, UND – 03, a. s. Košice, Viliam Turan TURANCAR či LEAS.SK.

Najlepší z najlepších
Rodinné stretnutie
Na prestížnom spoločenskom stretnutí sa zúčastnila kompletná „hviezdna rodina“ - nechýbali zástupcovia

Výkonný riaditeľ Mercedes-Benz Financial Services Slovakia Martin Pavelek
s držiteľom ocenenia Najlepší predajca finančných služieb nákladných
vozidiel - Oliverom Köglerom zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

Atmosféru a udeľovanie cien v jednotlivých kategóriách
mal pod taktovkou známy a populárny moderátor Bruno
Ciberej, ktorému skvelo sekundoval Róbert Hatala, vedúci

Už takmer ,,dvorný“ moderátor akcií značky
Mercedes-Benz na Slovensku – Bruno Ciberej.
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Slávnostnému večeru v hoteli predchádzala motivačná prednáška
podnikateľa a motivačného kouča Petra Krištofoviča, ktorá zaujala všetkých
prítomných zástupcov striebornej hviezdy.

Robert Osvald, vedúci predaja autobusov
a špeciálnych vozidiel Mercedes-Benz Slovakia
s držiteľom ocenenia Najlepší predajca
špeciálnych vozidiel a autobusov - Andrejom
Beňom zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
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Vedúci popredajných služieb spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner
s držiteľom ocenenia Najlepší servisný poradca - Róbertom Holúbekom
zo spoločnosti Motor-Car Trenčín.

predaja osobných vozidiel. Ocenenie tých najlepších z najlepších v oblasti predaja, ako aj v oblasti obchodných zastúpení a jednotlivcov dopĺňali obrazové scény, ktoré uvádzali jednotlivé súťažné kategórie, v rámci ktorých z troch
nominovaných bol vždy jednotlivým vedúcim danej kategórie vyhlásený jeden víťaz. Okrem 14 individuálnych
ocenení si pätnáste za Najlepšie obchodné zastúpenie na
Slovensku prevzal riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trenčín Ing. Andrej Heleš. Všetkým oceneným, ale aj prítomným hosťom, na záver oﬁciálnej časti Mercedes Benz Star
Awards 2017, poďakoval za ich prístup a osobné a pracovné nasadenie pre striebornú hviezdu generálny riaditeľ
Mercedes-Benz Slovakia - Ing Andrej Glatz.
Zvyšok večera patril až do skorých ranných hodín
rautu, ktorého hudobné tempo udával nemenej populárny
DJ Carlo. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Marek Neumahr

Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trenčin Andrej
Heleš (druhý zľava) v spoločnosti kolegov.

Názov kategórie

Nominanti

Najlepší nováčik

Ján Mucha,
Motor-Car Nitra

Najlepší predajca finančných
služieb osobných vozidiel

Adrián Bresťák,
Motor-Car Nové Zámky

Najlepší vedúci predaja osobných vozidiel

Samuel Antoš,
Motor-Car Nitra

Najlepší predajca jazdených vozidiel

Karol Bojanovský,
Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca finančných
služieb nákladných vozidiel

Oliver Kögler,
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca nákladných vozidiel

Rastislav Kicko,
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca osobných vozidiel

Viliam Ambra,
Motor-Car Bratislava

Najlepší vedúci skladu

Róbert Rompf,
Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca finančných
služieb úžitkových vozidiel

Viliam Košara,
Motor-Car Košice

Najlepší marketér

Veronika Zástavková,
Motor-Car Banská Bystrica

Najlepší predajca špeciálnych
vozidiel a autobusov

Andrej Beňa,
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší servisný poradca

Róbert Holúbek,
Motor-Car Trenčín

Najlepší vedúci servisu

Ján Kurel,
Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca úžitkových vozidiel

Radoslav Kodrík,
Motor-Car Trenčín

Najlepšie zastúpenie

Motor-Car Trenčín
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Motivácia
vytrvalosķou
V rámci obchodných zastúpení značky
Mercedes-Benz na Slovensku pôsobí už roky
ako solitér. Napriek tomu - krok za krokom stabilizuje a posúva svoje podnikanie čoraz
viac dopredu. Darí sa mu to aj preto, že je
presvedčený, že zákazníci sa radi vracajú tam,
kde cítia jedinečnú atmosféru a poctivý
obchod. Majiteľ spoločnosti
ADIA-ZV s. r. o. - Ján Dlhopolec.

V

aše obchodné zastúpenie značky Mercedes-Benz pôsobí na
trhu už dlhý čas, no ako spoločnosť ADIA-ZV vystupujete len od
polovice júna 2014…
- Začiatky nášho zastupovania v tomto regióne boli pred dvadsiatimi dvoma rokmi z dnešného pohľadu špeciﬁcké. V jednej a tej istej budove sme na začiatku predávali aj značku Mercedes-Benz a aj Peugeot. Po
dvoch rokoch sme postavili nový showroom. Keď sa nám podarilo predať prvých
sto Mercedesov, pristavili sme k nemu aj servis a tak – s menšími vylepšeniami
a rozšírením predajnej časti - je to dodnes.
Vráťme sa však k spomínanej forme podnikania…
- Od nášho začiatku sme roky boli v rámci podnikania fyzickou osobou. Počas
tohto obdobia som pôsobil ako generálny manažér a výkonný riaditeľ. Na konci októbra 2017 sme úspešne zavŕšili dlhodobo plánovaný a náročný prechod na
právnický subjekt. Bez akýchkoľvek dosahov na obchod a vybudované vzťahy so
zákazníkmi.
Keby ste sa mohli teda pozrieť naspäť a pomenovať zlomové okamihy vášho
zastúpenia striebornej hviezdy v regióne Zvolena, ktoré by to boli?
- Bolo ich nepochybne viac. V prvom rade sú ťažké začiatky – oboznámenie sa
so svetom luxusných vozidiel, pochopenie novej predajnej ﬁlozoﬁe a výber správ-
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nych ľudí. Takých, na ktorých sa dá spoľahnúť a ktorým
môžete veriť. Takmer všetci sú vo ﬁrme doposiaľ. Pracujeme, ako keby sme boli v rámci rodinnej ﬁrmy – to je
podľa mňa silný stabilizačný faktor akéhokoľvek napredovania. Druhým kľúčovým momentom bolo zvládnutie
ekonomickej krízy pred pár rokmi, keď sme sa tesne pred
jej nástupom pustili do prestavby showroomu. Bolo to náročné obdobie, no my sme ho zvládli. Vďaka odhodlanosti, vytrvalosti a viere v úspech sa to nielen mne, ale aj mojim kolegom podarilo zvládnuť a ﬁrma mohla úspešne
napredovať a stále sa zlepšovať. Nateraz posledným kľúčovým obdobím je súčasná transformácia nášho zastúpenia
na právnický subjekt.
V tesnom susedstve pôsobí zastúpenie striebornej
hviezdy aj v Banskej Bystrici. A keďže som rodák zo
Zvolena, zaujíma ma, či vládne medzi predajcami pokoj zbraniam, alebo dochádza k „výpadom“ Bystričanov na „naše obchodné teritórium“…
- Teritóriom nášho pôsobenia je región Zvolena so všetkými okresmi na juh od nás – Detva, Lučenec, ale aj
Žiar nad Hronom. Čo sa týka našich vzťahov s neďalekým banskobystrickým zastúpením, nielenže vládne medzi nami „pokoj zbraniam“, ale aj vzájomný rešpekt a snaha o pomoc – napr. pri požičiavaní si vozidiel na rôzne
akcie. Možnože tá malá vzdialenosť je pozitívna v tom, že
nás núti sa stále zlepšovať a napredovať. Osobne vyznávam zásady, akými sú úprimnosť, pravdovravnosť, cieľavedomosť a čestnosť – a verím, že aj vďaka nim sa mi darí
viesť a posúvať naše zastúpenie striebornej hviezdy stále
ďalej. To však neznamená, že nie sme voči Banskobystričanom ostražití… (úsmev)
Do akej miery máte naplnené vaše servisné kapacity? Neuvažujete aj o rozšírení samotných servisných
priestorov?
- Servis prešiel viackrát prestavbou a modernizáciou.
Momentálne nad tým neuvažujeme. Čo sa týka servisných
kapacít, tie máme naplnené na 90 – 95 %, čo považujem
za veľmi uspokojivé. Skôr sa sústreďujeme na zlepšenie
podmienok na prácu našich piatich servisných technikov. Rozšírením a zmenou prešli aj priestory showroomu. Dnes spĺňajú najnovšie štandardy koncernu Daimler.
Možnosti ich rozšírenia v budúcnosti sú z kapacitného
a priestorového hľadiska dosť obmedzené, hoci by som
privítal väčšie priestory - pre vystavenie nových modelov,
napr. hybridných alebo elektronických vozidiel.
Ktoré modely vozidiel hrajú vo vašom zastúpení
prím?
- Veľmi dobre sa darí predaju modelov GLE kupé, GLE
a GLC.
Blížime sa k záveru rozhovoru. Byť tak dlhodobo stabilne situovaný na trhu nie je jednoduché a aj preto
ma zaujíma, v čom to podľa vás spočíva?
- Základom všetkého je šťastná rodina. Na základe nej
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Osobne vyznávam zásady, akými sú úprimnosķ,
pravdovravnosķ, cieĝavedomosķ a Ćestnosķ.
Verím, že aj vĈaka nim sa mi darí viesķ a posúvaķ
naše zastúpenie striebornej hviezdy stále Ĉalej.
môžete po príchode do práce robiť šťastné rozhodnutia
a správne podnikať. Za posledné tri roky som sa naučil
rozmýšľať s pokorou a riadiť podnikanie citlivejšie, triezvejšie. Úplne som zmenil ﬁlozoﬁu svojho podnikania.
Posledná otázka – keby ste mali pomenovať jednu
vec, ktorá vás charakterizuje, ktorá by to bola?
- Vytrvalosť. To je to, čo charakterizuje môj spôsob podnikania. Práve ona umožňuje prijímať opatrenia dokonca
aj vtedy, keď sa niekedy cítime demotivovaní – vtedy nám
práve ona sama poskytne našu vlastnú motiváciu. Veľký
podiel na úspechu našej spoločnosti majú ľudia, s ktorými
spolupracujem a s ktorými tvoríme dobrý dlhodobý a stabilný tím. Úspech nemôžete dosiahnuť bez toho, aby ste
si vážili ľudí, s ktorými roky dennodenne spolupracujete
a s ktorými zdieľate takmer rodinnú atmosféru. Toto všetko – tú jedinečnú atmosféru a poctivý prístup k obchodu
zákazníci cítia, a aj preto sa k nám radi vracajú. A to nielen kvôli kúpe auta či jeho servisu. Často len tak - na rozhovor a kávu. Sú to pomaly a dlhodobo budované vzťahy,
ktoré nevznikajú zo dňa na deň. O to však dlhšie pretrvajú. Aj v ťažkých časoch.“ Ó
Text a foto: PeterŠkorňa
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PR ĀLÁNOK

Spoznajte USA a Kanadu
s niekým, kto sa skutoĆne vyzná...
Radi by ste spoznali krásy Ameriky či Kanady, ale bojíte sa vycestovať
sami? Cestovať s cestovnou kanceláriou je nielen bezpečnejšie, ale
najmä pohodlnejšie a rozhodne sa nestratíte.
ností, ako sú AIR FRANCE, AUSTRIAN, LUFTHANSA a DELTA AIRLINES. O profesionalite
svedčí aj zabezpečenie komfortného
ubytovania vždy uprostred mesta alebo na iných strategických miestach vo
zvolenej destinácii.
ESO travel sa snaží poskytnúť klientom nielen pohodlie, ale najmä nezabudnuteľné zážitky. Vďaka špičkovým
sprievodcom je pre vás pripravený nezabudnuteľný a hodnotný program.

C

estovná kancelária ESO
travel ponúka svoje služby do USA a Kanady
viac ako 1 500 klientom
ročne. Spoločnosť patrí
medzi špičku cestovných kancelárií
v Českej republike a tento rok oslávila
15. výročie existencie aj na Slovensku.
Medzi najlepších sa zaraďuje bezpečnosťou dopravy, a to vďaka využívaniu
služieb kvalitných leteckých spoloč-

A ČO KVALIFIKÁCIA?
Kvaliﬁkovaní sprievodcovia disponujú nielen potrebnými certiﬁkátmi,
ale najmä znalosťami. Vďaka 6-mesačnému nepretržitému a opakovanému
pobytu v krajine sa dokážu orientovať
v každej situácii a nič ich nemôže prekvapiť. Na ESO travel sa dá jednoducho spoľahnúť.
Určite aj vďaka spomínaným kvalitným službám spoločnosť TTG oceňuje
ESO travel každoročne ako jedného

z najlepších touroperátorov pre
USA a Kanadu.

V ČOM SÚ JEDINEČNÍ?
Špičkoví sprievodcovia vás prevedú po
18 rôznych okruhoch v USA a 6 okruhoch v Kanade. Vďaka ESO travel môžete vidieť to najlepšie z Ameriky, dokážete precestovať nielen východ, ale i západ
a juh USA a objaviť skryté krásy Kanady.

BONUS NAVYŠE
Vďaka dlhoročným skúsenostiam
a znalostiam v oblasti cestovania sa
spoločnosti ako jednej z mála na Slovensku a v Česku podarilo zabezpečiť
komerčné povolenie vstupu do
národných parkov, a tak sa môžete
bezpečne kochať krásou divokej americkej a kanadskej krajiny.
Až ten, kto videl Yellowstonský alebo Yosemitský národný park, môže
predsa skutočne povedať, že navštívil
Ameriku. Ó
Text a foto: ESO travel
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SVET MERCEDESU

TrenĆiansky
X faktor

Na zasneženej lúke plnej nerovností medzi Trenčínom a Beckovom,
neďaleko Trenčianskych Stankoviec, sa v katastrálnom území
obce Krivosúd-Bodovka v piatok 19. januára 2018 uskutočnilo
skvelé podujatie Mercedes-Benz X-perience.

J

eho organizátori zo spoločnosti Motor-Car Trenčín na otestovanie novej Triedy X v zasneženom teréne nemohli vybrať lepšiu lokalitu – práve tu, v tesnej blízkosti rieky Váh, na rozľahlom
priestranstve lemovanom stromami. Pomerne
náročný terén zakrytý snehovou prikrývkou sa
stal ideálnou offroadovou traťou, plnou neviditeľných nástrah, v rámci ktorých mohli predviesť svoje jazdné vlastnosti nielen dve úplne nové vozidlá Mercedes-Benz Triedy
X, ale aj Mercedes-Benz Triedy G 500 a dve „zrelé“ vozidlá PUCH 230 GE, zo začiatku éry Triedy G.

Hviezdne mestečko
Aké by to bolo predstavovanie vozidiel v teréne, keby
okrem vozidiel nedisponovalo aj adekvátnym zázemím.
Motor-Car Trenčín túto stránku prezentácie nepodcenil, výsledkom čoho bolo malé „hviezdne mestečko“, a to
tvorila poľná kuchyňa, v ktorej sa varil neskutočne chut-
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ný kotlíkový guláš z diviny a poľný stan, v ktorom bola
umiestnená poľná jedáleň. Na všetkých hostí a účastníkov Mercedes-Benz X-perience tak v okamihoch, keď vonku snežilo, či pršalo, čakala horúca káva, čaj, nealkoholické pivo a pravá offroadová delikatesa, podávaná ako ľahké
predjedlo pred gulášom – chleby s masťou a s cibuľou.
„Fazónu“ tomuto poľnému mestečku robili staticky vystavené hviezdne vozidlá Triedy G 500 4x 4² a Triedy G 350
d - a pre každý prípad aj Sprinter prítomnej záchrannej
služby Falck.

Kombinovaný program
Vyše štyridsať pozvaných klientov, medzi ktorými sa vynímala aj jedna dáma, si tak mohlo v praxi vyskúšať osem
testovacích modelov vozidiel Triedy E All-Terrain, GLA,
GLC, GLE, GLE kupé, Triedy X a Triedy V na cestnom
okruhu s viacerými zastávkami, vedúcom z Krivosúd-Bodovky až na strelnicu v Čachticiach a späť. V rámci offroadu si v zasneženom kľukatom teréne, vedúcom aj cez
šikmé zrázy brehu Váhu otestovali dravosť, robustnosť
a komfort SUV vozidiel Mercedes-Benz. „Tento rok sme
práve pre uvedenie nového konštrukčného radu - pickupu
Triedy X pozvali úzky okruh klientov, pri ktorých predpokladáme zvýšený záujem práve o tento typ vozidla. Komornejší charakter stretnutia sme – oproti iným marketingovým akciám - zvolili aj preto, aby mohli naši stáli klienti,
ale aj potenciálni zákazníci v reálnych podmienkach využiť a vyskúšať nielen pickupy Triedy X, ale aj ďalšie
naše atraktívne vozidlá - čo najviac. Priznám sa, mali sme
šťastie a kým na väčšine Slovenska chýbala snehová prikrývka, my sme si ju počas testovacích jázd vedúcich v tesnej blízkosti koryta Váhu užili v dostatočnej miere,“ zhodnotil na záver celú akciu riaditeľ spoločnosti Motor-Car
Trenčín Andrej Heleš. Spokojnosť a pochvalné slová účastníkov so skvelou organizáciou a s programom trenčianskeho Mercedes-Benz X-perience jeho slová len potvrdili… Ó
Text: Peter Škorňa, foto: Juraj Gašpar a Peter Škorňa

61

offrad trencin.indd 61

14. 3. 2018 22:11:24

SVET MERCEDESU

Hviezdna flotila
pre Ćínskych
turistov
Dvadsať autobusov Tourismo i úžitkové
vozidlá Triedy V a Vito už zahŕňa flotila
vozidiel spoločnosti pre medzinárodnú
osobnú dopravu Dolphin.

K

ľúč od dvadsiateho autobusu Tourismo pre
Dolphin symbolicky prevzal jej generálny riaditeľ Štefan Šiliga z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ing.
Andreja Glatza. Autobus Mercedes-Benz
Tourismo ponúka pri dĺžke 12,14 metra 49 miest pre cestujúcich a po jednom pre vodiča a sprievodcu, poháňa ho naftový
radový preplňovaný 6-valec 10,677 litra (315 kW/428 PS;
2 100 Nm), ktorý spĺňa najvyššiu emisnú normu Euro 6. Vo

vyhotovení pre Dolphin má okrem iného pre vodiča elektricky
vyhrievané ľavé bočné okno a úpravu na inštaláciu najmodernejšieho FleetBoard systému či pre komfort cestujúcich aj zariadenie na pokles a zdvih karosérie počas nastupovania a vystupovania. „Naši klienti, s ktorými jazdíme po Európe, najmä
turisti z Číny a z ďalších ázijských krajín značku Mercedes-Benz obľubujú. Všimol som si napríklad, že ako súčasť imidžu chcú mať fotograﬁu pri znaku s hviezdou vozidla, ktorým
cestovali,“ prezrádza jeden z dôvodov, prečo má Dolphin výlučne hviezdnu ﬂotilu, Štefan Šiliga. Priznáva, že sám začínal
od piky, odsedel si svoje aj za volantom a výber vozidiel pre
ﬁrmu dokonale zvážil: „Na začiatku tejto voľby som si dokonale zmapoval na Slovensku obchodníkov so všetkými značkami, ktoré prichádzali do úvahy. Osobitne som sa zaujímal
o ich správanie ku klientovi a hlavne, ako sa zachovajú už po
kúpe toho vozidla.“ Pri voľbe autobusov Mercedes-Benz ho
ovplyvnila, ako ďalej spomenul, tiež široká škála ponuky modelov, rýchlosť dodávky pri zabezpečení požadovanej výbavy
či optimálne termíny pri vyššom počte prejdených kilometrov
a v prípade potreby tiež promptnosť servisu. Pomohla aj výnimočná možnosť rozšírenia ich záruky. „Garancia autobusu
predĺžená na štyri roky stojí dosť veľa peňazí, ale oplatí sa to.
Lebo aj autobus je len stroj a môže sa za ten čas, keďže u nás
veľa najazdí, ročne až 120-tisíc km, niečo tiež pokaziť.“ Dodáva Štefan Šiliga, ktorého spoločnosť ráta s ďalším rozširovaním ﬂotily vozidiel, keďže materská cestovná kancelária nadobudla prvú veľkú loď typu Amadeus a pre jej cestujúcich
môžu zabezpečiť prepravu z prístavov po pevnine. Ó
Text a foto: Peter Kresánek

Na prevzatí najnovšieho prírastku do hviezdnej flotily Dolphin sa zúčastnili tiež
vodiči (na fotografii zľava aj s generálnym riaditeľom): Jozef Šimko, Ladislav Skurka,
Jozef Vozár, Peter Pazdera, konateľ Štefan Šiliga, Richard Vaniher, Tibor Deák
a Roman Špoták.

Kľúč od dvadsiateho autobusu Tourismo pre Dolphin symbolicky prevzal
jej generálny riaditeľ Štefan Šiliga z rúk generálneho riaditeľa spoločnosti
Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andreja Glatza.
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Účastníci odovzdávania (zľava): Richard Gogola, predajca MC BA,
Ing. Michal Januščák, technický riaditeľ BTK, Patrik Ondrovič, partner
BTK, Ing. Július Šabo, riaditeľ MC BA a Ing. Lukáš Onofrej, predajca
transportérov MC BA.

Citany posilnili flotilu BTK
Je to len pár dní, čo si zástupcovia spoločnosti BTK - bývanie,
teplo, klimatizácia, s. r. o., symbolicky prevzali kľúče od nových
11 kusov vozidla Mercedes-Benz Citan. Prečo práve tento typ
vozidiel bude tvoriť novú flotilu spoločnosti, nám odpovedal jej
riaditeľ Ľubomír Novák...

S

poločnosť BTK bola síce založená už v apríli 2000,
postupom času zmenila svoje zameranie na komerčnú a priemyselnú sféru. „Keď sme sa v roku
2006 spojili so stavebnou spoločnosťou HERTIC BAUTIC, posunuli sme aj naše pôsobenie
na komplexnú stavebnú činnosť a na vlastné developerské
projekty v oblasti bytovej výstavby, ako aj v oblasti administratívnych a obchodných priestorov,“ vysvetľuje riaditeľ
spoločnosti úspešný príbeh ﬁrmy, ktorá si s rastom začala
zušľachťovať aj svoj vozový park. Rozhodnutie sa pre Citany bolo podľa jeho slov podmienené tým, že „s vozidlami
Mercedes-Benz máme dobrú skúsenosť v rámci osobných
vozidiel, ktoré naša spoločnosť vlastní. Či to sú dve vozidlá
Mercedes-Benz Triedy C kombi, jedno GLE kupé, vozidlo
Triedy C 63 AMG kupé, Triedy C 400 kombi, alebo vozidlá
GLA 180d a GLC 250d 4MATIC. Práve nadštandardné
služby, ktoré nám boli poskytnuté pri týchto vozidlách, nás
priviedli k myšlienke vytvoriť ﬂotilu jednej značky pre celý
náš vozový park. Model Citan je veľmi vhodným automobilom pre naše montážne skupiny, predovšetkým vďaka jeho
priestrannosti a variabilite.“ Zároveň poznamenal, že v segmente úžitkových vozidiel ich spoločnosti sú Citany zatiaľ
jedinými od značky Mercedes-Benz, hoci nevylúčil možnosť
rozšírenia ﬂotily aj o ďalšie úžitkové vozidlá tak, aby bola
ﬂotila celého ich vozového parku jednej značky. V tejto súvislosti vážne uvažujú aj nad modelmi A a B, prípadne nad
modelom C, ktoré by postupne nahradili ich doposiaľ používané osobné vozidlá so striebornou hviezdou v znaku. Na
našu otázku, čím si ich dokázala získať značka Mercedes-

-Benz, uviedol Ľubomír Novák, ktorého srdcovou záležitosťou je Trieda C 63 AMG kupé, že: „Okrem kvality, bezpečnosti, spoľahlivosti a technologickej inovatívnosti pri značke
Mercedes-Benz sú to aj nadštandardné služby a v neposlednom rade aj prijateľná cena z dlhodobého hľadiska. Aj preto je na základe našich dlhodobých skúseností tou najlepšou
voľbou na trhu s automobilmi.“ Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Peter Kresánek
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Popredajné služby Mercedes-Benz

Zrkadlo pravdy
Prvé auto predáva predajca, druhé servis. Týmto heslom sa riadi
Mercedes-Benz prakticky od začiatku svojho vzniku. V súčasnosti
však starostlivosť o klienta trvá oveľa dlhšie. O servisných
službách sme sa porozprávali s Ing. Petrom Wagnerom,
vedúcim popredajných služieb Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o.
64

wagner.indd 64

14. 3. 2018 22:18:28

Nebol to však ten šesťročný servis, ktorý poznajú zákazníci dnes…
- Nie nebol, ten pribudol do portfólia neskôr a, samozrejme, aj produkt trojročného servisu sa postupne vyvíjal. Z hľadiska rentability i udržateľnosti tohto produktu
sme vyradili opotrebiteľné dielce a predĺženú záruku, čo je
spravodlivé najmä pre tých, čo zaobchádzajú s autom šetrne. K predstaveniu šesťročného servisu došlo až na začiatku roka 2000, keď sme k našim osobným automobilom
pridali aj bezplatný šesťročný servis.
Ako reagovali zákazníci na tento produkt?
- Veľmi pozitívne, prakticky ihneď pochopili, že počas
prvých šiestich rokov nemusia riešiť dilemu, či ísť, alebo nejsť s autom na výmenu oleja, či iných súčastí do autorizovaného servisu. Inými slovami, prestali sa báť autorizovaného servisu, my sme získali väčšiu kontrolu nad
údržbou vozidla, a zároveň sme mohli bez zbytočných obštrukcií uznať garančnú opravu.
V súčasnosti ponúkate dokonca až 10-ročný servis,
ktorých automobilov sa to týka? Môžem si u vás objednať danú službu aj v prípade, ak som si doviezol
auto individuálne?
- Táto ponuka sa, samozrejme, týka všetkých vozidiel
Mercedes-Benz registrovaných na Slovensku, ktoré sú staršie ako šesť rokov (resp. kilometrový nájazd je vyšší ako
160-tisíc km) a mladšie než 10 rokov. Teda aj dovezených.
Pointou ponuky je práca zadarmo a ponuka originálnych
náhradných dielcov a náplní do vozidla za mimoriadne
férové ceny. Na dielce a náplne poskytujeme v priemere
25-percentnú zľavu. Klasická výmena oleja tak u nás v autorizovanom servise bude stáť menej ako napríklad v takzvanom garážovom servise, ktorý často využíva neoriginálne dielce. Tieto balíkové ceny sú odstupňované podľa
jednotlivých automobilových tried a sú mimoriadne ﬁnančne priaznivé - na Triedu A začína cena za tento servis
už od 49,80 eura.

A

k by sme na slovenskom trhu hľadali priekopníka popredajných služieb,
bol by to určite Mercedes-Benz. Ponuku
šesťročného bezplatného servisu žiaden
z konkurentov dlho nedorovnal. Bola to
jednoznačne bezkonkurenčná ponuka. Ako reagovali
svojho času zákazníci?
- V prvom rade by som sa vrátil na úplný začiatok až do
roku 1998, keď sme po prvý raz našim klientom ponúkli
kompletnú starostlivosť o auto. Vyšší stav skladu v prípade modelu Vito sme skombinovali s trojročným bezplatným
servisom vrátane opotrebiteľných dielcov a dokonca s predĺženou zárukou. Pozitívna reakcia na tento produkt nás zaskočila a spomínané vozidlá doslova zmizli za pár týždňov
a dopyt po tomto modeli na základe tejto ponuky rástol.

Predĺženie záruky nad rámec štandardnej je momentálne u motoristov mimoriadne obľúbené aj vzhľadom
na rastúci podiel elektroniky vo vozidlách, do akého
veku, respektíve kilometrového stavu poskytujete záruku na vozidlo?
- Aktuálne sme schopní predĺžiť záruku až do 6 rokov
a 160-tisíc najazdených kilometrov, čo je samo osebe dosť,
no stretli sme sa a aj pozitívne vybavili niektoré žiadosti
našich stabilných klientov o predĺženie spomínanej záruky
až do 250-tisíc kilometrov. Napriek tomu, že tieto požiadavky boli nezvyklé, dokázali sme im vyhovieť. Väčšinou
však limit 6 rokov a 160-tisíc kilometrov stačí.
Aké ďalšie služby ponúkate svojim zákazníkom?
- Zákazník kúpou vozidla získava okrem iného aj záruku
mobility Mobilo resp. Mobilo Van až do 30 rokov. V prípa-
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Klasická výmena oleja u nás v autorizovanom
servise bude stáķ menej ako napríklad
v takzvanom garážovom servise, ktorý Ćasto
využíva neoriginálne dielce.
de technickej poruchy alebo iných problémov na ceste pomôže 24-hodinová služba, ktorá často odstráni poruchu priamo
na mieste alebo zabezpečí prevoz do najbližšieho autorizovaného servisu. Samozrejme, nesmieme zabudnúť ani na bezplatné 20-minútové prehliadky vozidla, pri ktorých skontrolujeme technický stav auta, pneumatík a klientovi navrhneme
úkony, ktoré môže u nás absolvovať. Vieme klientom zabezpečiť aj servis v podobe absolvovania STK/EK, čo je ďalšia
netradičná položka v zozname našich služieb.
V zásade sa náš rozhovor doteraz týkal osobných automobilov, je ponuka pre nákladné, respektíve úžitkové vozidlá odlišná?
- V prípade modelov Vito, Viano, Citan a novej Triedy
X sú podmienky identické ako v prípade osobných automobilov. Pre Sprinter je však v ponuke miliónový servis.
Je to servis na 10 rokov alebo do 1 000 000 kilometrov, pri
ktorom je práca zadarmo a náhradné dielce vrátane náplní
za špeciálne ceny. Súčasne ponúkame aj individuálne servisné balíky na základe požiadaviek klienta. Získavame si

tým nielen priazeň prvého, ale často aj druhého majiteľa,
na ktorého táto ponuka prirodzene prechádza.
Predávate aj kamióny, akú ponuku máte pre dopravcov, ktorí sú nonstop na cestách?
- Je to takzvaná servisná zmluva, ktorú navrhneme na
základe počtu najazdených kilometrov, inými slovami,
klient presne vie, koľko ho bude stáť servis na jeden kilometer. Jednoduchšie si tak vyráta celkové náklady a nastaví svoj cenník služieb ako špeditér. V rámci servisnej zmluvy nám klient platí iba paušálnu sumu za servis svojho
vozidla a na pravidelný, nepravidelný servis, alebo opravu má k dispozícii ktorýkoľvek autorizovaný servis Mercedes-Benz na Slovensku, alebo po dohode aj v celej Európe.
Výhodou servisnej zmluvy je aj fakt, že zákazník zaplatí
iba za prejdené kilometre. Teda v prípade, ak vozidlo stojí z akéhokoľvek dôvodu, tak sa na konci roka vyúčtujú reálne prejdené kilometre. Je to obdobný vyúčtovací systém,
ako poznáme napr. za platbu elektriny. Ó
Text: Majo Bóna; foto: Bohumil Šálek a Peter Kresánek
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Nové podujatie
Ako kolektívnu eufóriu, pri ktorej sa
vždy cítil roztopašne, rozkokošene
a prepychovo, opisuje zabíjačku
milovník (nielen) tlačenky, jaterníc
či krvavničiek vo svojej knihe
Zabíjačka a iné rozkoše
(Slovart, 2012) známy gurmán
Boris Filan, držiteľ Krištáľového
krídla za literatúru.

Príprava trnavskej špeciality „zabíjačkovej“ kaše.

R

ovnako neopakovateľné „rozkoše“ z prvej
dedinskej zabíjačky pripravila už druhýkrát
svojim hosťom v interiéri i vo vonkajších
priestoroch spoločnosť Motor-Car Trnava.
Zlatým klincom podujatia sa stala premiéra Triedy S kupé a nechýbalo vystúpenie až dvoch kapiel
(Kuštárovcov i Bystríka). Ako nám prezradil riaditeľ spoločnosti Ing. Branislav Uhlík, nové podujatie - zabíjačka
v trnavskom Motor-Car sa stretlo s naozaj dobrým ohlasom. Potvrdila to aj účasť na tom najnovšom: vyše 250 hostí, čo je na hranici kapacity priestorov. Ó
Text a foto: Peter Kresánek

Prasiatka sa pripravovali priamo na mieste.

Ponuka lahôdok zahrnovala i vozidlá značky Mercedes-Benz.

Ing. Branislav Uhlík (uprostred) s časťou VIP hostí.

Zabíjačka zaujala vyše 250 návštevníkov.
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Žena v logistike
Dopravná a logistická spoločnosť KLACSKA, s. r. o., pôsobí
na Slovensku od roku 1994 ako súčasť rakúskeho holdingu
Klacska Group. Je stabilnou, rozvinutou a stále
sa rozvíjajúcou firmou, ktorá v rámci svojho dopravného
portfólia využíva takmer výhradne vozidlá značky
Mercedes-Benz. Aj v tejto súvislosti sme sa porozprávali
s jej výkonnou riaditeľkou JUDr. Magdalénou Kurianovou.

P

riznám sa, že na Slovensku je situácia, keď
dopravnú spoločnosť vedie žena, skôr vzácnou výnimkou než pravidlom…
- Do slovenskej spoločnosti Klacska, stopercentnej dcérskej spoločnosti rakúskej ﬁrmy Paul
Klacska Gesellschaft m.b.H., som nastúpila v novembri
2011 s tým, že od 1. januára 2012 som sa stala jej výkonnou
riaditeľkou. Brala som výberové konanie na túto pozíciu ako
výzvu, pretože som nikdy dovtedy v oblasti dopravy nepôsobila. Už tobôž nie v oblasti dopravy nebezpečného nákladu.
Nebolo to pre vás veľké riziko?
- Nie. Pretože aj keď som nepôsobila priamo v doprave,
mala som skúsenosti z oblasti svetovej špedície, kde som pôsobila na riadiacich pozíciách strednej línie riadenia. Predtým ešte v oblasti colného práva a asi desať rokov v oblasti
strojárstva. Vraj som multifunkčná. (úsmev) K autodoprave som sa tak dostala okľukou. Dostala som veľkú dôveru
a snažím sa dokázať, že oprávnene.

Čím je vaša spoločnosť špecifická - oproti iným dopravcom na slovenskom trhu?
- Venujeme sa výhradne ADR preprave – v našom prípade preprave nebezpečných látok triedy 3 – teda pohonných
látok. Ide o prepravu, ktorá spadá pod Európsku dohodu
o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. Naším špeciﬁkom je aj to, že sme dcérskou spoločnosťou rakúskej „matky“, ﬁrmy, ktorá bola založená na to, aby bola
na trhu stabilná, úspešná a čo najdlhšie. Má svoje jasne deﬁnované trvalé hodnoty, ktorých sa drží – či ide o životné prostredie, vzdelávanie, ekoinovácie, bezpečnosť alebo
o podnikateľskú politiku a zásady.
Predmetu činnosti máte zrejme uspôsobený aj váš vozový park…
- Celú ﬂotilu našich vozidiel - až na jedno - tvoria výhradne len Mercedesy. Disponujeme piatimi sólovými
motorovými vozidlami s cisternovou nadstavbou, a zároveň máme aj tridsaťtri cisternových súprav, ktoré tvo-
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rí ťahač Mercedes-Benz Axor a Actros a cisternový náves.
Z nich je štrnásť triedy EURO 5 a EEV dvadsaťštyri triedy EURO 6.
V rámci vašich aktivít sa špecializujete len na vnútroštátnu prepravu?
- Nie celkom. V prvom rade sa zameriavame na prepravu
po Slovensku, v rámci ktorého máme zriadené tri prevádzky v Senci, v Kapušanoch a v Nitre. Zároveň však zabezpečujeme aj dovoz pohonných látok na Slovensko z Rakúska
alebo z Maďarska, resp. zo Slovenska do nich. Po druhé pre
nášho najväčšieho obchodného partnera – spoločnosť OMV

zabezpečujeme celú sekundárnu logistiku, čo je pomerne
zložitá transportná a logistická alchýmia.
Preprava pohonných látok si od vás vyžaduje aj náročnejšiu prácu so zamestnancami – vodičmi…
- To je naša priorita. Máme na to nastavené vlastné prísne
pravidlá. Od našich vodičov vyžadujeme psychickú vyzretosť, zodpovednosť, každodennú psychickú a fyzickú kondíciu. Na ceste musia riadiť a obsluhovať motorové vozidlo
s rozvahou a profesionalitou. Pretože nevezú len seba, ale aj
30 000 litrov nebezpečného nákladu. Je to veľmi zodpovedná a predovšetkým ťažká práca – nielen fyzicky, ale aj psy-
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Od našich vodiĆov vyžadujeme psychickú
vyzretosķ, zodpovednosķ, každodennú
psychickú a fyzickú kondíciu.
chicky. To si málokto uvedomuje. Z tohto dôvodu naši šesťdesiati dvaja vodiči (z celkového počtu 73 zamestnancov)
musia úspešne absolvovať ADR školenie vodičov, pravidelné psychotesty, školenia bezpečného pracovného procesu,
bezpečnosti premávky a pod. V prípade, ak sa vodič pred
nástupom do práce necíti v poriadku, nahrádzame ho na
zmene iným.

ľom nášho snaženia. To nie je fráza, ale hodnota, ktorú sa
každodennou prácou snažíme dosiahnuť.“ Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Peter Škorňa a Klacska

JUDr. Magdaléna Kurianová (v strede) so spolupracovníkmi.

Predpokladám, že vašu flotilu Mercedesov „servisujete“ v autorizovanom servise. Alebo je to inak?
- Máme servisnú zmluvu s dodávateľom vozidiel. S ním aj
riešime prípadné problémy, ktoré vzniknú. So spoluprácou
sme spokojní, je dobre nastavená a keď sa aj vyskytne nejaký problém, vieme si ho navzájom vydiskutovať a vyriešiť.
Zaujíma ma - aj keď je to možno netypické - ako by ste
charakterizovali samu seba ako manažérku…
- To sa hodnotí ťažko. Obchodní partneri by vám povedali, že som dôsledná a prísna. Na druhej strane - čo sľúbim,
to platí. Nesľubujem nič, čo neviem splniť. Snažím sa nerobiť druhým to, čo nechcem, aby robili mne. Možno nevyhovujem úplne všetkým, ale vedia, že sa na mňa môžu spoľahnúť. Sme dobrý tím, a to je rozhodujúce. A možno sa
nám darí aj preto, že ženy majú iný manažérsky prístup než
muži. Sú empatickejšie a dokážu hľadať kompromis tam,
kde to takmer nejde. Som presvedčená o tom, že sa stále musíme učiť, že sa nemôžeme báť nových vecí, že na to,
aby sme boli úspešní, musíme byť o niekoľko krokov vpredu. Dobrý manažér sa nesmie báť obklopiť ľuďmi, ktorí sú
v niečom aj lepší ako on. On ich musí motivovať, viesť a vytvoriť podmienky, v ktorých im práca robí radosť a baví ich.
Takto môže byť ﬁrma úspešná operatívne aj ekonomicky.
Spokojní zákazníci, obchodní partneri a zamestnanci sú cie-
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Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 11,2 – 5,5/7,3 – 4,7/8,7 – 2,5 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 199 - 59 g/km.

Voliteľná výbava v hodnote 3 000 €
v cene vozidla

1

GLC

Servis na 6 rokov alebo
do 160 000 km v cene vozidla
1
Vrátane DPH. Platí pre GLC SUV a objednávky prijaté do 31. 3. 2018.
Nevzťahuje sa na modely Mercedes-AMG GLC 63 4MATIC+ a Mercedes-AMG
GLC 63 S 4MATIC+. Viac informácií o ponuke na www.mercedes-benz.sk.
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V hlavnej sále DoubleTree by Hilton.

V impozantných priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton
Bratislava sa opäť konal v poradí už 14. ples značky Mercedes-Benz. Ples otvorili príhovormi jej zástupcovia Andrej Glatz
a Stephan Andreas Kröl. Slávnostný úder na gong vykonala
moderátorka celého podujatia usmievavá Kvetka Horváthová.
Priamo zo slnečného Bali
prišla zaspievať Dara Rolins.

Na ples prišiel vo dvojici tiež Ing. Peter Gereg
zo spoločnosti Grafobal Group.
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Premiérová Trieda S kupé a Trieda C kabriolet v priestoroch hotela.

Na tanečnom parkete s manželkami (zľava): minister zdravotníctva
Tomáš Drucker, Stephan Andreas Kröl a Andrej Glatz.

Pôsobivé kreácie tanečníc a tanečníkov z Let´s Dance.

T

radičný 14. Mercedes-Benz ples oživilo nielen prvé
tohtoročné vystúpenie, ale i valentínsky videoklip
Dary Rolins (44). Speváčka sa priznala, že pricestovala až zo slnečného Bali. Príjemné spoločné chvíle hosťom plesu priniesli aj kreácie tanečníc a tanečníkov z Let´s Dance pod vedením Katky Jakeš Štumpfovej
a Miňa Kereša či vystúpenia skupiny KMEŤOBAND, pod vedením Igora Kmeťa. Komornejší zážitok zasa pripravil Orchester
Pavla Zajáčka, účinkujúci tiež v Slovenskej televízii i rozhlase,
známy nielen v Nemecku, Rakúsku či v Holandsku. Vystúpenia
doplnil Peter Bodnár na klavíri a celou paletou skladieb
DJ Yogi. Neopakovateľné podujatie, nielen s prívetivou atmosférou, hodnotným programom, pohostením či s nápojmi: 14. Mercedes-Benz ples predstavil medzi hlavnými
účinkujúcimi aj vozidlá tejto značky. Priamo v priestoroch
hotela premiérovú Triedu S kupé a Triedu C kabriolet.
Na záver, ako zlatý klinec plesu, odvážali zasa limuzíny
Mercedes-Benz hostí domov, čo bolo v cene vstupenky. Ó

Dobre si zatancovali aj advokát JUDr. Ľubomír Schweighofer s manželkou.

Text a foto: Peter Kresánek
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Oliver KobetiĆ:

Budúcnosķ
patrí
interaktivite
predaja
Hoci kedysi na začiatku svojej profesijnej kariéry začínal ako
predajca vozidiel Škoda a neskôr Kia v regióne Košíc, už desať
rokov od roku 2008 pôsobí v spoločnosti Motor-Car Košice ako
vedúci predaja vozidiel - pre všetky jej automobilové značky.
Aj to je dôvod, prečo sa rodený Košičan – Oliver Kobetič
s nami podelil o svoje skúsenosti s predajom a s pôsobením
značky Mercedes-Benz v tomto významnom regióne Slovenska.

J

e niečo, čím je vaše zastúpenie odlišné, výnimočné - oproti vašej konkurencii v regióne Košíc?
- Z môjho pohľadu napr. aj tým, že máme v rámci
spoločnosti a predaja vozidiel Mercedes-Benz
k dispozícii produktových špecialistov. Som rád,
že sme boli jednými z prvých dílerov značky
Mercedes-Benz na Slovensku, ktorí túto pozíciu zaviedli do
praxe – aj napriek prvotnému komplikovanému stotožneniu
sa našich predajcov s ňou.

posledný. Mali pocit, že sú vo ﬁnálnej fáze vylúčení z tohto procesu, báli sa, že vzťah, ktorý si na začiatku predaja vozidla budovali s klientom, sa tým naruší. Dnes to aj
zákazníci a aj predajcovia vnímajú ako prínos, ako veľké
plus. Keď je potrebné čokoľvek odborne vysvetliť - akékoľvek technické veci, či už pred kúpou vozidla, alebo po nej,
vedia, že im je produktový špecialista vždy k dispozícii.
A tiež, že si s ním môžu problém vydiskutovať buď osobne, alebo dokonca aj telefonicky. Takýmito službami naša
konkurencia nedisponuje, čo naši klienti vedia oceniť…

V čom bol problém?
- Ťažko niesli fakt, že im do procesu predaja vstúpi ďalší človek, ktorý bude zákazníkom vozidlá odovzdávať ako

Stabilita a úspešné pôsobenie na trhu je zrejme
ovplyvnená aj inými vecami…
- Veľkú úlohu v našom raste zohráva aj modelová ofen-
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zíva značky Mercedes-Benz. Každoročne vďaka nej ponúkame klientom čoraz krajšie a technicky dokonalejšie modelové novinky, ktoré spolu s atraktívnymi popredajnými
službami dokážu zaujať čoraz väčší počet klientov. Pozitívne nám pomohla kooperácia s lekárskou komorou, pretože
významnú časť našich klientov tvoria práve lekári. Zrejme
aj vďaka profesii, ktorú vykonávajú, dokážu oceniť bezpečnosť a spoľahlivosť našich vozidiel.
O ktoré modely je vo vašom zastúpení najväčší
záujem?
- Prím hrajú SUV vozidlá – GLC, GLE kupé. Tieto modely vhodne dopĺňajú v predaji kompaktné vozidlá NGCC
segmentu – hlavne Trieda A. Tento rok očakávame veľký
záujem o novú Triedu A, ktorá má z môjho pohľadu veľký

predajný potenciál. Celkom sa nám chytil aj predaj
Triedy S a už pár mesiacov evidujeme veľký záujem
o novú Géčku. Čiže modelová ofenzíva je to, vďaka čomu
sme za posledné obdobie u nás v Košiciach zaznamenali
55-percentný rast v predaji vozidiel značky Mercedes-Benz.
To bol uplynulý rok. Ako sa vidíte v predaji tento rok?
- Som optimista a očakávam, že sa v predaji veľmi pozitívne v tomto roku odrazia novinky, či už nová Trieda A, CLS,
nové Géčko, ale aj facelift Triedy C. A, samozrejme, svoj záujem a výslnie si užívajú crossovery a SUV. Práve týchto vozidiel sme v uplynulom roku predali vyše 50 % z celkovej neskutočnej palety 42 modelov. Zrejme to je spôsobené aj tým,
že hoci sa Košice nachádzajú v nížine, mnoho ľudí z nášho
regiónu často cestuje smerom na západ a my cítime, že na
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Modelová ofenzíva je to, vĈaka Ćomu sme
za posledné obdobie u nás v Košiciach
zaznamenali 55-percentný rast v predaji
vozidiel znaĆky Mercedes-Benz.
tieto dlhšie cesty sú žiadané bezpečné a silnejšie vozidlá, s pohonom všetkých štyroch kolies.
O akých zmenách v rámci predaja vozidiel uvažujete
do budúcnosti?
- Budeme čoskoro implementovať nový predajný koncept koncernu Daimler, spočívajúci v zmene systému predaja. Pôjde sa viac smerom do interaktivity a ﬂexibility
predaja, čiže klasické kancelárske stoly a statické počítače
sa stanú minulosťou. Nahradí ich konﬁguračná miestnosť
s virtuálnou realitou a stand by stoly v showroome. Predajca s tabletom v ruke tak bude spolu s klientom interaktívne modelovať jeho predstavy o vozidle, ktoré si chce kúpiť.
Na začiatku ste spomínali, že vedúcim predaja ste
v Motor-Car Košice už desať rokov. Pritom sa hovorí, že
človek by mal aspoň každých sedem rokov meniť zamestnanie alebo pozíciu. Keďže od značky Mercedes-Benz sa len tak neodchádza, nemal by sa Karol Šimko
začať obávať, že mu začnete „dýchať na chrbát“?
- (smiech) Veľmi zaujímavá otázka a veľmi by ma zaujímalo, čo by vám na ňu odpovedal práve Karol… (riaditeľ
Motor-Car Košice – pozn. red.). S Karolom Šimkom sme
za tie roky zohratá dvojica, vzájomne sa dopĺňame, dokážeme si veci – a aj tie sporné – vydiskutovať, obaja máme
spoločné výzvy v rámci práce pre spoločnosť, v ktorej pôsobíme, a aj preto si myslím, že všetko je v najlepšom poriadku tak, ako je. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Peter Škorňa a Michal Sojka
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Riaditeľka Detského domova Nádej Mgr. Timea Selnekovičová
pri novej ihriskovej zostave vhodnej pre „bodywork“.

„VianoĆný Sprinter“
opäķ v DD Nádej
v Bernolákove
Len dva dni pred treťou adventnou
„striebornou“ nedeľou, v piatok 15. decembra,
priviezol „vianočný Sprinter“ pre deti
z Detského domova NÁDEJ v Bernolákove
- už druhý rok po sebe - vianočné darčeky,
ktoré deťom venovali zamestnankyne
a zamestnanci spoločností Mercedes-Benz
Slovakia a Motor-Car Bratislava,
ako aj obe spoločnosti.

D

etskému domovu Nádej v Bernolákove, ktorý
v roku 1929 pôvodne ako
sirotinec založila dcéra
prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka a prvá predsedníčka Československého Červeného kríža - Alica Masaryková,
venovali zamestnanci a obe spoločnosti pre jej 55 chovancov nielen odevy pre
všetky vekové skupiny detí, knihy, hračky a rôzne veci do domácnosti, ale aj
modernú výpočtovú techniku.
„Je potešiteľné, že po minuloročnej
premiére pokračuje spolupráca medzi

naším domovom a spoločnosťami
Mercedes-Benz Slovakia a Motor-Car
Bratislava a ich zamestnancami aj naďalej. O to viac si vážime, že v tomto
konkrétnom prípade nejde len o jednorazovú záležitosť, akt predvianočnej charity v podobe darčekov, ale o serióznu spoluprácu aj počas roka. Jej
výsledkom je aj participácia spoločností Mercedes-Benz Slovakia na postupnej revitalizácii nášho ihriska, v rámci
ktorej nám už zabezpečili výmenu starej ihriskovej zostavy za modernú, funkčnú a bezpečnú verziu, vhodnú na „bodywork“ pre našich tínedžerov, ktorí na

nej môžu cvičiť, a tým si upevňovať svoje zdravie a aj sebavedomie, čo pozitívne
vplýva na ich všeobecný rozvoj,“ uviedla na margo darov privezených „vianočným Sprinterom“ riaditeľka domova Mgr. Timea Selnekovičová. Podľa jej
slov darované veci neostávajú len v ich
zariadení, ale s mnohými z nich sa následne podelia s inými partnerskými detskými domovmi, najmä na východnom
Slovensku, čím šíria ušľachtilú myšlienku nezištnosti ďalej.
„Naše deti majú všetky základné potrebné veci. Netrpia núdzou. Všetko,
čo potrebujú, im, samozrejme, zabezpečíme my, avšak pokiaľ existuje možnosť im dať – aj pomocou štedrosti
a nezištnej ochoty darcov čosi navyše, aby sme im spríjemnili, obohatili
a spestrili ich často neľahký život, sme
tomu len a len radi,“ poznamenala riaditeľka Detského domova Nádej, pričom na záver dodala, že v roku 2018
plánujú investovať svoju energiu a ﬁnancie – aj vďaka pomoci sponzorov
- do ďalšej modernizácie a revitalizácie detského ihriska a športoviska, ako
aj do vymaľovania a skrášlenia vnútorných priestorov budovy domova. Je totiž presvedčená, že nielen výchova, ale
aj prostredie, v ktorom jej zverenci vyrastajú a žijú, ich aj keď nepriamo, no
o to výraznejšie formuje v ich ďalšom
osobnom raste a v živote. Ó
Text: Peter Škorňa; foto: Jakub Kotian a autor

Zástupcovia zamestnancov spoločností Mercedes-Benz Slovakia
a Motor-Car Bratislava s riaditeľkou Detského domova Nádej
Mgr. Timeou Selnekovičovou pri odovzdávaní vecí z „vianočného Sprintera“.
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PR ĀLÁNOK

Martin Mikuš:
DÔVERA V KLENOTNÍKA
MUSÍ STÁĶ NA PEVNÝCH
ZÁKLADOCH
Kúpou šperku sa nerozvíja iba váš vzťah s obdarovanou
osobou. Vo vzťahu klenotník – klient predstavuje skutočný šperk
dlhodobú záležitosť, kde je servis šperku rovnako dôležitý
ako jeho kvalita. Aké faktory sú kľúčové pri výbere klenotníka
i šperku, nám prezradil výkonný riaditeľ klenotníctva
Mikuš Diamonds Martin Mikuš.
Kúpa šperku rozhodne nie je instantná záležitosť. Ľudia si zvyknú robiť prieskum trhu. Aké atribúty musí
spĺňať kvalitný klenotník?
- Dobrým ukazovateľom kvality sú tradícia a renomé, ktoré má klenotník za sebou. Seriózny klenotník by sa mal tiež
do dôsledku zaoberať tým, či drahé kamene, ktoré nakupuje a ďalej predáva vo svojich šperkoch, sú skutočne pravé.
Preto sa treba buď dostatočne technologicky vybaviť a odborne vzdelať, čo je však veľmi nákladné i časovo náročné,
alebo nakupovať výlučne drahé kamene certiﬁkované renomovanými laboratóriami. Najmä v prípade špeciﬁckých
drahokamov však býva druhá možnosť často komplikovaná a odborné zázemie tak predstavuje veľmi veľkú devízu.
V neposlednom rade je podstatné, aby mohol klient so svojím klenotníkom počítať aj do budúcnosti. A to bol aj pre
nás jeden z dôvodov, prečo sme sa v minulom roku rozhodli
po dvadsiatich rokoch na trhu premenovať značku Briliant
na Mikuš Diamonds. Meno v názve ﬁrmy vnímame ako zá-

väzok voči našim klientom. Chceme tým vyjadriť odvahu
otvorene sa postaviť za naše šperky a služby, ktoré k nim ponúkame.
Ste expertom na drahé kamene, nám táto zručnosť
chýba. Čo ak si kúpime šperk na dovolenke v zahraničí
a neskôr začneme mať pochybnosti o jeho pravosti?
- Vždy odporúčam šperky nakupovať tam, kde klient vie,
že sa v prípade akýchkoľvek problémov bude môcť vrátiť.
Nejde však iba o problémy s pravosťou či s parametrami
drahokamov. Klienti pri kúpe šperkov v ďalekom zahraničí
často zabúdajú myslieť na prípadný servis, ktorý je pri každom šperku časom nevyhnutný. Alebo povedzme úpravu
veľkosti. Len máloktorý klenotník totiž prevezme na servis
prácu iného klenotníka, ktorú nepozná. Existuje totiž veľké množstvo objektívnych rizík spojených s takýmto postupom. Výsledkom teda veľmi často býva, že klient si v zahraničí zakúpi šperk, ktorý však po čase jednoducho nemôže
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Martin Mikuš
expert na drahé kamene a čelný predstaviteľ rodinného klenotníctva Mikuš Diamonds

z

v roku 2002 založil s otcom Ivanom Mikušom Slovenský gemologický inštitút (SGI), ktorý je najvyššou
znaleckou inštanciou v odvetví drahé kamene na Slovensku

z

v roku 2009 sa spolu s otcom stali jedinými slovenskými členmi najstaršej diamantovej burzy v Antverpách

z

„Pri kúpe šperku je dôležité
vedieķ, kto ho vyrábal a Ći
dotyĆný dokáže urĆiķ, že
všetky kamene použité
v šperku sú skutoĆne
pravé.“

nosiť, pretože žiaden seriózny klenotník nie je ochotný podstúpiť uvedené riziko.
Spomeniete si v tejto súvislosti na nejaký špecifický prípad?
- Stretli sme sa s viacerými kuriozitami. Medzi najzaujímavejšie patrí prípad majiteľa rubínu, ktorý si ho počas dovolenky našiel na exkurzii priamo v ložisku a následne si ho
vo svojej prítomnosti dal vybrúsiť. Po analýze sme však zistili, že ide o rubín syntetický, teda vyrobený v laboratóriu.
Ako by ste zhodnotili tzv. šperkovú gramotnosť? Je
faktor ceny rozhodujúci pri výbere konkrétneho šperku, alebo si klienti uvedomujú, že kvalitná práca si vyžaduje čas a ten zas peniaze?
- Myslím si, že čím ďalej tým viac si uvedomujeme, že najlacnejšie nemôže byť zároveň najlepšie. Ak sa niečomu skutočne oduševnene venujete, neurobíte to rýchlo. Takáto práca si vyžaduje čas, ktorý stojí peniaze. V našom prípade sú

to i odborné znalosti pri výbere drahých kameňov i ďalšie
nadštandardné služby ako profesionálny servis či doživotná záruka. Je teda prirodzené, že klenot spĺňajúci tieto kritériá, nemôže byť najlacnejším. Vždy sa však snažíme o to,
aby mal daný klenot pre klienta najväčšiu pridanú hodnotu
– kvalitatívnu, aj estetickú.
Prečo je vôbec vhodné investovať energiu a peniaze
práve do takej komodity, akou sú šperky?
- Ak vnímame šperk ako rodinný klenot, ktorý sa často
odovzdáva z generácie na generáciu, sú v ňom zapísané nezameniteľné hodnoty a tradície. Tie nepodliehajú módnym
trendom, práve naopak. Výborne to vystihol môj otec: „Za
každým šperkom je príbeh. Vieme, aká náročná je umelecká
tvorba, akú precíznosť si vyžaduje ručné vsádzanie drahokamov a aké zložité je vyrobiť dokonalé klenotnícke dielo. No
vieme aj, že všetko to úsilie stojí skutočne za to.“ Ó
Text: Ľubica Zima Sekerková; foto: www.mikusdiamonds.sk
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Prierez
videotvorbou
Daphne
Guinness

Lenny Kravitz:
Raise Vibration
Tour 2018

Hedda
Gablerová - smäd
po neuhasiteĝnom
vzrušení

ĪUDIA A ŠTÝL

Činohra SND, Bratislava

NTC, Bratislava

Mirbachov palác, Bratislava

Heda sa po búrlivej mladosti ocitla v pasci nudného manželstva so slušným, ale tuctovým mužom. Nech by sa
akokoľvek snažil, do jej života nedokáže priniesť ani zďaleka toľko vzruchu
a napätia, koľko Heda potrebuje. Režisérsky ju do súčasných reálií spracoval
Roman Polák, pričom poskytol priestor
hereckej sebarealizácie najmä pre Táňu
Pauhofovú, Alexandra Bártu a Daniela
Heribana. Hra Henrika Ibsena - Heda
Gablerová je hrou o večnej nespokojnosti, o neuhasiteľnom smäde po vzrušení; vzrušení, ktoré môže človeku priniesť len balansovanie na samom okraji
tragédie, sebazničenia a šialenstva. Ak
už nedokážeme mať pevne v rukách
vlastný život, môžeme mať v rukách
aspoň život toho druhého a zanechať
v ňom nezmazateľnú stopu. Nech to už
pre toho druhého dopadne akokoľvek
tragicky… a pre nás tiež…

Držiteľ štyroch ocenení Grammy, niekoľkonásobný víťaz v kategórii „Najlepší
rockový spevák“, predstaviteľ prvotriednej hudby, štýlu, nezameniteľného žánru
a rockovej klasiky jeho 20-ročnej kariéry,
skladateľ, producent a multiinštrumentalista balansujúci na rozhraní soulu, rocku a funku, ovplyvnený hudbou
60. a 70. rokov, to „rozbalí“ 5. júna 2018
na jedinom koncerte na Slovensku v Bratislave! Z desiatich štúdiových albumov
Lennyho Kravitza sa predalo 38 miliónov kusov na celom svete. Tento všestranný umelec sa objavil aj v hereckej
úlohe vo ﬁlmoch „The Hunger Games“
a „The Hunger Games: Catching Fire“
a aj v kritikmi pozitívne ocenených snímkach „Precious“ a „The Butler.“ Začiatok júna sa teda pre milovníkov kvalitnej
hudby začne slávnostne - vystúpením hudobného skvostu, akým tento umelec nepochybne je.

Daphne Guinness je britsko-írska multimediálna a všestranná umelkyňa, zberateľka umenia a módy, hudobníčka,
producentka. Je priamou dedičkou zakladateľa írskeho pivovaru Guinness
Arthura Guinnessa, pričom má aristokratický pôvod. Je najväčšou zberateľkou haute couture na svete. Za svoju múzu ju považujú David LaChapelle
či Alexander McQueen. V roku 2011
bola jej zbierka módy vystavená v MET
v New Yorku a vo Fashion Institute of
Technology. Daphne vyrastala v španielskom Cadaquez v dome Salvadora
Daliho, kde spoznala Duchampa i Man
Raya. Výstava v Galérii mesta Bratislava bude prierezom jej videotvorby. Obsahom výstavy sa - od 25. apríla do 9.
septembra 2018 - stanú prevažne videá,
ktoré vznikli v spolupráci s umelcami,
akými sú David LaChapele, Nick
Knight, Luca Pizzaroni a mnohí ďalší.
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Stankeho
herecký koncert
v Dostojevského
Krotkej

Fantastickí
2CELLOS
vystúpia
v Bratislave
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Hviezdy ciest
Magazín spoločnosti
Mercedes−Benz Slovakia, s. r. o.
Tuhovská 5, Bratislava 831 07, SR
IČO: 35 780 754
(Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
Tuhovská 5, Bratislava 83 107, SR
IČO: 35 780 754
Spoločnosť skupiny Daimler
Distribútor Mercedes-Benz, smart, Setra, Fuso)
Ročník XVIII / číslo 1

INCHEBA EXPO ARÉNA,
Bratislava
Po dvojročnej pauze zavíta 15. júna
2018 do slovenskej metropoly hudobná senzácia - dvojica violončelistov
2CELLOS, ktorá sa preslávila najmä
coververziami súčasných populárnych
hitov. Ich vystúpenie sa uskutoční
v rámci európskeho turné THE SCORE TOUR. Luka Šulič zo slovinského
Mariboru a Stjepan Hauser z chorvátskeho Záhrebu majú na svojom konte už štyri radové albumy preplnené nápaditými coververziami hitov
od svojich obľúbených interpretov,
ako napr. U2, Avicii, Nirvana, AC/
DC, Sting či Coldplay. Ako nedávno
pre britskú tlač uviedol Luka Šulič,
obaja prikladajú úplne rovnakú dôležitosť klasickej aj populárnej hudbe.
„Máme radi AC/DC rovnako ako Bacha. Obaja sú v tom, čo robia, jednoduchí a presvedčiví.“

Činohra SND, Bratislava
Inscenovanie novely Krotká v sebe nesie originálny psychologický potenciál
a silnú tému existenčného postavenia,
či skôr zabezpečenia ženy a rozporné variácie zo všetkých stránok nerovného partnerského vzťahu. Príbeh
o bývalom zakomplexovanom dôstojníkovi a majiteľovi záložne, ktorý
psychicky utýral svoju oveľa mladšiu
ženu, vyvoláva zásadné etické a vzťahové otázky. Na jednej strane komplikovaná manipulácia mocnejšieho
manžela a na druhej zúfalé pohŕdanie bezradnej ženy dospeli do tragického vyústenia, ktoré má nadčasové
a varujúce kontexty. Krotká sa v réžii
a dramatizácii E. Kudláča odvíja ako
retrospektívna spoveď vdovca – ktorého majstrovsky stvárnil herec Richard
Stanke, ktorý pátra po motívoch zúfalého činu, ale zároveň sa snaží pochopiť aj mieru svojej viny.
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SVET MERCEDESU

Ocenenia
pre striebornú
hviezdu
Auto magazín, najčítanejší
motoristický časopis na Slovensku,
vyhlásil vo februári - v bratislavskom
hoteli Gate One - výsledky čitateľskej
ankety AUTO MAGAZÍN AWARDS 2018.

Ide

o ocenenia, ktoré v desiatich kategóriách formou
ankety určujú čitatelia magazínu. V kategórii
Off-roady získal ocenenie Mercedes-Benz Triedy X, ktorý
sa stal aj AUTOM ROKA 2018, za absolútne najväčší po-

Riaditeľka spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica JUDr. Katarína Filipová
preberá ocenenie od vydavateľa a šéfredaktora magazínu - Ing. Ivana Mička.

čet hlasov, vďaka čomu získal aj ocenenie GRAND PRIX
Auto magazín Awards 2018. Počas večera bol vyhlásený aj
víťaz 20. ročníka súťaže Auto servis roka 2017, ktorú časopisy Auto magazín a Proﬁ auto organizujú v spolupráci so
spoločnosťou Allianz – Slovenská poisťovňa a s Cechom
predajcov a autoopravárov SR. Stala sa ním spoločnosť
Motor-Car Banská Bystrica, s. r. o., pri ktorej odborná porota ocenila najmä kompetentnosť, odbornosť a ústretovosť k zákazníkom, ktorou sú „Banskobystričania“ dlhodobo povestní. Ó
Text: SCG; foto: Peter Varga

Hviezdne transfery S
delegátov UEFA
V rámci 42. kongresu UEFA, ktorý sa
konal koncom februára v Bratislave
a na ktorom sa zúčastnilo až 450 delegátov zo všetkých 55 členských zväzov
Európy, sa v plnej kráse predstavila aj
flotila striebornej hviezdy.

poločnosť 2P Com, s. r. o., ktorá zabezpečovala túto
ojedinelú akciu, totiž pre toto podujatie poskytla 28 luxusných vozidiel Mercedes-Benz Tried S, E a V - v spolupráci so spoločnosťou Motor-Car Bratislava, ktorá požičala
ďalších 16 vozidiel Triedy E a V, v ktorých boli zabezpečované transfery po Bratislave, alebo z rakúskeho letiska
Schwechat do Bratislavy a späť. Logistika dopravy limuzínami sa pripravovala takmer tri mesiace, pričom výber
spoločnosti 2P Com, s. r. o., pre zabezpečenie tohto kongresu ovplyvnila aj jej orientácia na značku a prémiový
segment vozidiel Mercedes-Benz Triedy S, E a V a v neposlednom rade aj využívanie digitálnej platformy na rezerváciu vozidiel cez aplikáciu WISE.limo. Ó

Text: SCG; foto: Bohumil Šálek
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Odoláva
času
NOVÁ TRIEDA G

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 14,1 – 13,4/10,8 – 10,3/12,1 – 11,5 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 276 – 263 g/km
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