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úmorné letné horúčavy máme za sebou, podobne ako 

aj príjemné chvíle, strávené najmä s rodinou, partner-

mi, partnerkami či s priateľmi počas letných dovoleniek. 

Pred nami je jeseň a s ňou aj ďalšia – už začiatkom roka 

avizovaná - modelová ofenzíva vozidiel Mercedes-Benz.

Mnohí z vás sa už netrpezlivo tešia na nový model 

GLE a verte mi, tešíte sa oprávnene. Príjemne vás prekvapí aj ďalší, úplne nový model v rodine 

kompaktných vozidiel, nová Trieda A sedan. Priaznivci progresívnych technológií s radosťou pri-

vítajú na motoristickej scéne model Mercedes-Benz EQC. Mimochodom, pokiaľ sme pri elektrifi -

kácii… O tom, že je v nej strieborná hviezda lídrom vo všetkých modelových segmentoch, svedčí 

aj ofi ciálne uvedenie sériovej výroby modelu mestského autobusu eCitaro na trh.

Masívne investície koncernu Daimler do nemeckých závodov na výrobu akumulátorov v Sin-

delfi ngene a Untertürkheime, investícia pol miliardy eur do výroby elektrického kompaktu vo 

francúzskom Hambachu či miliardová investícia do výstavby prvého „Full-Flex“ závodu v maďar-

skom Kecskeméte, len potvrdzujú reálnosť fi lozofi e koncernu Daimler: byť lídrom a udávať tón 

v ekologickej, technologicky výnimočnej a bezemisnej motorizácii budúcnosti.

Vozidlám Mercedes-Benz však nepatrí len budúcnosť, ale aj súčasnosť. Najlepším dôkazom toh-

to tvrdenia je najnovší rekord koncernu Daimler, ktorý počas prvých siedmich mesiacov tohto 

roka predal rekordne najvyšší počet motorových vozidiel – až 1 356 350. Svedčí to nielen o medzi-

ročnom náraste predaja o 2,3 percenta, ale aj o tom, že si značka Mercedes-Benz udržala vedúce 

postavenie medzi prémiovými motorovými vozidlami.

A nielen medzi nimi. Medziročný nárast o 11,1 % dosiahla počas júla aj značka smart, predovšet-

kým vďaka záujmu o jej elektrické modely. A keďže práve tento rok si toto malé „veľké“ vozidlo, 

ktoré si už pri svojom vzniku dalo za cieľ zosobniť víziu mestskej mobility budúcnosti, pripomína 

svoje dvadsiate výročie, je o dôvod na spokojnosť tak s modelovým vývojom, ako aj trendmi ras-

tu predaja motorových vozidiel značky Mercedes-Benz a koncernu Daimler, ešte viac na mieste.

S pozdravom

Andrej Glatz

Vážení 
priatelia,
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Estetika
napätia

Mercedes-Benz otvoril množstvo technických kapitol vo svojej histórii. 
Tentoraz však otvára celkom nový segment, ktorému sa chystá 

dominovať. Model Mercedes-Benz EQC je prvým modelom novovzniknu-
tej subznačky EQ koncernu Daimler, ktorá zahŕňa výlučne elektromobily.
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T
echnicko-technologická revolúcia je v plnom prú-

de a tvár automobilového priemyslu sa mení 

rýchlejšie, ako by sme čakali. To, čo bolo pred pár 

rokmi utópiou, bude parkovať už onedlho vo vy-

bratých showroomoch Mercedes-Benz. Model 

EQC je prvým sériovým elektromobilom rodiny Mercedes-Benz 

značky EQ. Nie je prvým veľkosériovým elektromobilom, tým 

bola elektrická Trieda B, no je prvým modelom novovzniknutej 

značky EQ s hviezdou na kapote. A nezabúdajme ani na modely 

smart EQ fortwo a smart EQ forfour, ktoré absolvovali premié-

ru na ženevskom autosalóne a predznamenali prechod automo-

bilky smart výlučne na elektrický pohon.

Model EQC si to prakticky ihneď namieril na špičku svojej 

triedy a bude diktovať vo svojej triede tempo. Automobilka ne-

pozná kompromisy a ešte predtým, než dorazia prvé kusy ku 

svojim majiteľom, otestovala spomínaný model vo všetkých kli-

matických podmienkach, na všetkých povrchoch. Viac ako dve-

sto prototypov najazdilo milióny kilometrov a počas vývoja sa 

ocitlo elektrické EQC takmer na všetkých kontinentoch. Pre is-

totu. Je to Mercedes-Benz, tam sa chyby nepripúšťajú. Napokon 

prvenstvo na poli sériových elektromobilov si odniesol model 

SLS AMG E-Cell. Pamätáte sa naň? Technika štyroch elektro-

motorov, z ktorých každý jeden poháňa jedno koleso, zatiaľ vo 

veľkosériovej podobe nebola zopakovaná, čo jasne naznačuje 

kompetencie automobilky Mercedes-Benz v tejto oblasti. Takže 

už na štartovacej čiare nového modelu je jasné, že bude patriť na 

špicu svojej triedy. Zrejme to prezrádza tajomný úsmev čelných 

predstaviteľov pri predstavovaní tohto modelu.

Koncept
Pri pohľade na dizajn modelu EQC vám musí poskočiť srdce. 

Mercedes-Benz splnil to, čo sľuboval. Inými slovami je sériový 

model takmer navlas rovnaký so štúdiou. Azda najvýraznejšou 

zmenou je maska chladiča. Hoci ju elektromobil nepotrebuje, 

Mercedes-Benz EQC ju aj tak má. Napokon sa potrebuje zara-

diť do rodiny a tento prvok patrí na zoznam DNA prvkov každé-

ho Mercedes-Benz. Inžinieri zo Stuttgartu si nechcú znepriateliť 

tradicionalistov. Napätie pod kapotou naznačujú najmä mod-

ré akcenty, mimoriadne vydarený detail sú disky kolies s modro 

eloxovanými prvkami, ktoré vyzerajú extrémne efektne. A ešte 

niečo. Pozorne si pozrite fotografi e. Aj EQC ponúka AMG pa-

ket, takže máte k dispozícii elegantnú aj športovú verziu elektro-

mobilu. Ktorá sa vám páči viac? Nové EQC stavia na emóciách, 

čisté krivky naznačujú novú éru, a de facto uvádzajú na trh novú 

značku dôstojným spôsobom, aký sa na automobil tretieho tisíc-

ročia patrí.
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Sila dvoch
Pod nádhernou kapotou ukrýva EQC set batérií s kapacitou 

80 kilowatthodín, ktoré vážia 650 kilogramov, a vyrába ich 

Deutsche Accumotive, ktorá je dcérskou spoločnosťou koncernu 

Daimler. Batérie sú uložené v podlahe tak, aby znižovali ťažis-

ko motora a zlepšovali pasívnu bezpečnosť pri nehode. Pri tom 

všetkom však Mercedes-Benz ponúka aj grandiózny batožinový 

priestor so základným objemom 500 litrov.

Mercedes-Benz EQC má dva motory, pričom väčšinu času po-

háňa predný motor, čo je optimálne z hľadiska spotreby energie. 

Motor na zadnej náprave môžeme pokojne označiť za generátor 

zábavy. V prípade ostrej akcelerácie je pripravený vystreliť elek-

trické SUV čo najrýchlejšie. Akcelerácia z 0 na 100 km/h za 5,1 se-

kundy patrí do kategórie športiakov, menej impozantná je ma-

ximálna rýchlosť, ktorá je s ohľadom na maximalizáciu dojazdu 

obmedzená na 180 km/h. Na mastnú pokutu od dopravných poli-

cajtov však bohato postačí aj ona. Dané parametre má na svedomí 

kombinovaný výkon dvoch asynchrónnych elektromotorov, kto-

rý je rovných 300 kW (408 koní) a ako to už pri elektromobiloch 

býva, maximálny krútiaci moment je gigantický – 765 newton-

metrov stačí na to, aby ste reštartovali menšiu planétu. Mimocho-

dom je to vyššia porcia krútiaceho momentu, ako ponúka osem-

valcový motor modelu Mercedes-AMG C 63 S.

Čo sa dojazdu týka, ten sa pohybuje na úrovni 450 kilomet-

rov, podľa metodiky NEDC. Na to, aby ste ho dosiahli, budete 

potrebovať jazdný režim „Max Range“ a počúvať pokyny funk-

cie EcoAssistant, ktorá vám poradí, kedy využiť plachtiaci režim, 

prípadne nastaviť vyššiu úroveň rekuperácie napríklad pri zjazde 

z kopca. Priemerná spotreba predstavuje 22 kWh na 100 kilomet-

rov, čo je špičková hodnota. Opätovné načerpanie energie závi-

sí od výkonu nabíjania. Maximálny výkon nabíjania na striedavý 

prúd je vďaka zabudovanému meniču napätia až 7,4 kW, maxi-

málny nabíjací výkon poskytne až nabíjačka s jednosmerným prú-

dom a s maximálnym výkonom 110 kW, ktorá dokáže nabiť ba-

tériu na 80 percent kapacity už za štyridsať minút. Samozrejme, 

Mercedes-Benz ponúka aj wallbox, ktorý si môžete namontovať aj 

doma v garáži a nabíjať svoje auto cez noc v garáži.

Eco
Tak ako exteriér, aj interiér rešpektuje aktuálne modely 

Mercedes-Benz. A to znamená, že je luxusný, prehľadný a bru-

Mercedes-Benz EQC s paketom AMG
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tálne efektný. Dvojitý displej pre prístrojový panel a infotain-

ment zobrazuje dáta relevantné pre elektromobil, takže otáčky 

motora na ňom neobjavíte. Stredová konzola inšpirovaná vodo-

pádom rešpektuje aktuálne interiéry, to čo Mercedes-Benz EQC 

posúva na špičku svojej triedy, je napríklad nový systém infotain-

mentu MBUX poskytujúci vynikajúce hlasové ovládania, navigá-

cia využíva takzvanú rozšírenú realitu, inými slovami navigačný 

systém využíva kamerový záber na zobrazenie navigačných po-

kynov. Tie sú formou šípok pridané do obrazu kamery, takže zo-

brazujú vodičovi reálny pohľad. Trasu vypočíta navigácia s ohľa-

dom na sieť rýchlonabíjacích staníc tak, aby vás do vzdialených 

destinácií dostala čo najrýchlejšie.

Jednoducho Mercedes-Benz myslí na všetko. Aj na ekológiu 

či trvalú udržateľnosť. Napríklad niektoré časti sedadiel sú vy-

robené z recyklovaných PET fl iaš a voľba na asynchrónny mo-

tor padla preto, lebo využíva menej vzácnych zemín, ktoré sú na 

výrobu elektromotorov nevyhnutné. A tento ekologický postoj 

máte zabalený mimoriadne štýlovo a moderne. Takže si získate 

nielen obdiv, ale aj uznanie. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Stredová konzola inšpirovaná vodopádom 
rešpektuje aktuálne interiéry, to, o 

Mercedes-Benz EQC posúva na špi ku svojej 
triedy, je nový MBUX.
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

Plnotu ný 
zážitok
Značka Mercedes-AMG 
je fabrika na zážitky 
a najnovším prírastkom 
v ich katalógu je model 
C 63 a C 63 S. Zákazník
si v podstate vyberie iba 
tú správnu karosériu.

mercedes amg c63.indd   10mercedes amg c63.indd   10 24. 9. 2018   12:07:0824. 9. 2018   12:07:08



 11

Á
no, aj napriek tlaku zo strany európskych in-

štitúcií, ktoré sa chystajú premerať každý 

model po stránke priemernej spotreby, je 

Mercedes-Benz a jeho divízia Mercedes-AMG 

pripravená plniť všetky priania svojich zákaz-

níkov. Modely nevypadávajú z ponuky a fabrika ani nehlási 

žiadne odstávky výroby, na zmeny je pripravená už dopredu. 

A na všetky zmeny by mal byť pripravený aj vodič, teda ma-

jiteľ, lebo priečna aj pozdĺžna dynamika sú vskutku vesmír-

ne. Napokon pod kapotou úraduje osemvalec! A ktorý z pria-

mych konkurentov má pod kapotou osemvalec? Uhádli ste, 

žiaden! Tento fakt odkomunikuje C 63 S už pri naštartovaní, 

ktoré si pre návykový zvuk zopakujete viackrát. Len tak pre 

istotu, pre potešenie okoloidúcich, pre vlastné potešenie a aj 

pre nechápavý pohľad vašej partnerky. Alebo naopak, pre jej 

vyslovenú prosbu, napokon oktánovému šialenstvu už pod-

ľahlo viac dievčat. A to je iba dobre.

Potenciál
Motor sa v rámci faceliftu nemenil. A to je pozitívna sprá-

va, ktorou treba začať. Vidlicový osemvalec s objemom 

mercedes amg c63.indd   11mercedes amg c63.indd   11 24. 9. 2018   12:07:3124. 9. 2018   12:07:31
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4,0 litra je dopovaný dvoma turbodúchadlami, ktoré sú 

umiestnené v strede. Maximálny výkon verzie C 63 je rov-

ných 350 kW (476 koní), ak si želáte viac, pridáte do ozna-

čenia písmeno S. C 63 S má motor vyladený na rovných 

375 kW (510 koní) a vytrhávať asfalt vám pomôže maximál-

ny krútiaci moment s hodnotou 650, respektíve 700 newton-

metrov. V reči akceleračného kmeňa to znamená zrýchlenie 

z 0 na 100 km/h za 3,9 sekundy v prípade verzie S alebo za 

4,0 sekundy. A krčná chrbtica si oddýchne až pri 290 km/h 

či 250 km/h, ak si zvolíte „slabšiu“ verziu. Myslím si, že ne-

treba pripomínať to, že obe maximálne rýchlosti sú ob-

medzené, bez nich by C 63 a C 63 S dosiahli oveľa vyššiu 

rýchlosť. Samozrejme, je dodržaná fi lozofi a „Jeden človek -

jeden motor“. To ma vždy prinúti poľutovať toho jedného 

človeka vzhľadom na fakt, že modelov AMG sa z roka na 

rok predáva viac, a tak aj motorov sa vyrobí viac. Namiesto 

sedemstupňovej sa môžete tešiť na deväťstupňovú prevodov-

ku AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, ktorá zvyšuje ekonomi-

ku prevádzky a pritom ponúka pekelne krátke časy na pre-

radenie. To všetko v sprievode medziplynov v prípade, ak 

máte aktivovaný režim Sport či Sport+ a, samozrejme, k dis-

pozícii je aj manuálne radenie rýchlostí. To si môžete akti-

vovať v každom režime

Jazda
Maximálny výkon smeruje na zadné kolesá, čo poteší 

všetkých fanúšikov podpisovania asfaltu či driftovania, kto-

ré pri takejto sile motora a elektronicky riadenom samo-

svornom diferenciáli možno ťahať skutočne donekonečna. 

Samozrejme, medzi priority patria aj časy dosiahnuté na 

jednotlivých okruhoch ako napríklad Nürburgring alebo 

Spa. Profi l týchto tratí je totiž už nahratý do systému auta. 

Ak si objednáte AMG TRACK PACK, máte k dispozícii vi-

zualizáciu trate so zákrutami na HEAD UP displeji, s bod-

mi brzdenia, odchýlkou rýchlosti a s najlepšími dosiahnu-

tými časmi. Ak vás dané veci nezaujímajú, môžete využiť 

Race Timer iba na meranie času, G-Force na zobrazenie 

priečneho i pozdĺžneho zrýchlenia, alebo iba jednoducho 

sledovať setup vášho vozidla, prípadne odčítavať prevádzko-

vé hodnoty motora. Jednoducho, malý optický bonus k jazd-

ným vlastnostiam.

Mieru digitalizácie dokumentuje aj nová funkcia AMG 

DYNAMICS. Tá upravuje charakteristiku auta v režime 

Race podľa vašich schopností. Preto sú k dispozícii režimy 

Basic, Advanced, Pro a Master, ktorých spôsoby fungovania 

sú automaticky navolené príslušným jazdným programom. 

Jazdné parametre ako odozva motora a podvozka alebo pra-

hové hodnoty regulácie kompletne novovyvinutého ESP® sa 

inteligentne prispôsobujú podľa zvoleného jazdného progra-

mu. Môžete si užiť plný plyn, elektronika vás pustí až na 

kraj vašich schopností a vy tak neriskujete zbytočnú návšte-

vu servisu či hanbu pred kamošmi. A to je úžasné, či nie?

Optika
Zmenu vnútorných hodnôt budete cítiť, ostatní ju však 

budú aj vidieť. Najostrejšia verzia je po vzhľadovej strán-

ke ešte ostrejšia, najvýraznejšou zmenou je maska chladiča 

so zvislým rebrovaním, nový predný nárazník aj zadný s vý-

mercedes amg c63.indd   12mercedes amg c63.indd   12 24. 9. 2018   12:07:4024. 9. 2018   12:07:40
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Nový je aj volant, v aka 
dotykovým plochám 

budete môc  meni  
parametre na dvoch 

digitálnych 
tachometroch 

opä  pod a vašich 
preferencií.

raznejšie tvarovaným difúzorom a aj sebavedomými kon-

covkami výfuku. Nový je aj volant, vďaka dotykovým plo-

chám budete môcť meniť parametre na dvoch digitálnych 

tachometroch opäť podľa vašich preferencií. Bez toho, aby 

ste museli zložiť ruky z volantu. Ale ja viem, už zdržujem. 

Možno ste sa práve v tejto chvíli zdvihli, aby ste si nový 

model obzreli naživo v showroome. A naštartovali ho… 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  27 207,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 536,71 € s DPH

Spracovateľský poplatok  1 088,28 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,32 %; fixný úrok p. 

a.: 7,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 90.690 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 102.093,36 €. 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 diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mo-

bility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia 

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 10,1 l/100 km

Emisie CO
2 230 g/km

Cena zákl. modelu 90 690 EUR s DPH

Mercedes-AMG C 63 S kupé
Motor: V8, 3 982 cm3

Výkon: 375 kW/510 k

Krútiaci moment: 700 Nm / 2 000 - 4 500

Prevodovka: AMG SPEEDSHIFT MCT 9-stupňová športová prevodovka

mercedes amg c63.indd   13mercedes amg c63.indd   13 24. 9. 2018   12:07:4324. 9. 2018   12:07:43
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

O
tvorené GT-čko“ dosahujúce kombinova-

nú spotrebu paliva 11,5 l/100 km a kombino-

vané emisie CO
2
 262 g/km je prvým open-

-air modelom, vďaka ktorému má skupina 

AMG GT už dvanásť členov: štyri dvojdvero-

vé kupé, tri Roadster modely, dva zákaznícke športové pretekár-

ske vozy a tri štvordverové kupé.

Základom vysokej jazdnej výkonnosti a dynamickosti nové-

ho AMG GT S Roadsteru je kombinácia ľahkého hliníkového 

priestorového rámu, štvorlitrového vidlicového osemvalca bi-

turbo s výkonom 522 koní a s krútiacim momentom 670 Nm, 

sedemstupňovej prevodovky AMG SPEEDSHIFT DCT 7G 

s dvojitou spojkou, uzamykacieho diferenciálu zadnej nápravy 

a športového odpruženia s hliníkovými nápravami s dvojitými 

ramenami.

Otvorená novinka dokáže zrýchliť z nuly na 100 km/h za 3,8 se-

kundy, pričom dávka adrenalínu kulminuje pri maximálnej rých-

losti 308 km/h. Aj vďaka tomu poskytuje ideálnu kombináciu vy-

sokej jazdnej dynamiky s emocionálnym zážitkom - pod „holým“ 

nebom. Pomocou ovládača AMG DYNAMIC SELECT si vodič 

môže roadster AMG GT S nastaviť podľa svojich individuálnych 

potrieb, pričom má k dispozícii až päť jazdných programov – od 

komfortného až po veľmi športový.

Sériovo je AMG GT S roadster vybavený podvozkom s adap-

tívnym nastaviteľným tlmením AMG RIDE CONTROL. Ten-

to elektronicky riadený systém, ktorý pracuje plnoautomaticky, 

priebežne prispôsobuje tlmenie na každom kolese aktuálnej po-

trebe. Vďaka tomu sa dosahuje vyššia bezpečnosť jazdy a väč-

ší komfort odvaľovania. Agilnosť modelu zvyšuje aj riadenie 

zadnej nápravy AMG, ktoré si možno objednať spolu s balíkom 

AMG DYNAMIC PLUS, čo v konečnom dôsledku robí 

Mercedes-AMG GT S Roadster ešte rýchlejší, s ešte vyššou ma-

nipulačnou stabilitou.

Osobitnou technickou prednosťou modelu Mercedes-AMG 

GT S Roadster je sériový, aktívny systém regulácie vzduchu 

„

Otvorená šelma
Prvým open-air modelom s mimoriadnou športovou dynamikou 
jazdy umocnenou emotívnym zážitkom pod otvorenou oblohou, 
je najnovší model vozidla Mercedes-AMG GT S Roadster.
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AIRPANEL. Jeho zvislé lamely v dolnej časti spojlera predného 

nárazníka možno pomocou elektronického riadenia otvoriť aj 

zatvoriť za približne jednu sekundu. Podľa potreby tým zabez-

pečujú chladenie.

Zaujímavosťou sú aj na želanie dodávané sedadlá AMG Per-

formance s výraznejšie kontúrovanými bočnými vankúšmi seda-

cej plochy a operadla. A nielen to. Sedadlá AMG Performance 

môžu byť podľa priania klienta v roadsteri vybavené aj vyhrieva-

ním priestoru okolo hlavy AIRSCARF, ktoré umožní vychutná-

vať si jazdu pod holou oblohou aj pri nízkej vonkajšej teplote. 

Na záver nám neostáva nič iné, len poznamenať, že u predajcov je 

možnosť si objednať túto „otvorenú šelmu“ už od júla 2018… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  45 343,80 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 2 561,11 € s DPH

Spracovateľský poplatok  1 813,75 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,22 %; fixný úrok p. 

a.: 7,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 151.146 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 170.126,83 €. 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 diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

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

Spotreba - kombi. 11,5 l/100 km

Emisie CO
2 262 g/km

Cena zákl. modelu 151 146 EUR s DPH

Mercedes-AMG GT S Roadster
Motor: V8, 3 982 cm3

Výkon: 384 kW/522 k

Krútiaci moment: 670 Nm / 1 900 - 5 000

Prevodovka: AMG SPEEDSHIFT DCT 9-stupňová športová prevodovka
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

P
redstavený model počas „krstu“ zaujal už na 

prvý pohľad svojimi veľkorysými rozmermi: 

s dĺžkou 5 260 mm, šírkou 2 110 mm a s výškou 

1 764 mm kombinuje prednosti exkluzívneho 

sedanu a zároveň SUV. Rozmery sa následne 

prejavujú vo veľkorysom priestorovom komforte, vyvýše-

nej polohe sedenia, ako aj v atletickom vzhľade.

Štúdia popri dvoch typoch karosérií v sebe zároveň kom-

binuje prvky dvoch kultúr: západnej i Ďalekého výcho-

du. Exteriérovú harmóniu zmyselnosti a čistoty zvýrazňu-

jú hladké, oblé plochy bez prelisov a ostrých hrán. Dávajú 

tak modelu jasne čitateľný obraz suverénnej, športovej ele-

gancie.

V rámci interiérového vybavenia našli svoje uplatnenie 

len tie najkvalitnejšie materiály, tradičné umenie reme-

selnej výroby, jedinečnosť a individualizácia – napr. v po-

dobe ebenového dreva, tradične používaného v čínskom 

nábytku. Exkluzívne materiály s vysokohodnotnými kva-

litatívnymi prvkami demonštrujú maximálnu ušľachtilosť 

interiéru a zdôrazňujú ultimatívny luxus vozidla. Vo vo-

zidle nechýba rozsiahla ponuka infotainmentu či relaxač-

ných programov a riadeného komfortu ENERGIZING. 

Dych 
berúci archetyp
Celosvetová premiéra štúdie Vision Mercedes-Maybach Ultimate 
Luxury, využívajúca štyri kompaktné synchrónne elektromotory 
so spoločným výkonom 550 kW/750 k, s permanentným 
magnetom a s plne variabilným náhonom na všetky kolesá 
si za miesto svojho „uvedenia do života“ zvolila čínsky Peking. 
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Zároveň sa ponúka aj originálna možnosť servírovania - aj 

počas jazdy - rôznych druhov čaju z predĺženej stredovej 

konzoly s integrovaným vyhrievaným podnosom s čajovou 

súpravou.

Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury – to je abso-

lútne doposiaľ nevídaný, úplne nový archetyp, aký zatiaľ 

nikto nevidel, spájajúci DNA vozidla kategórie SUV a se-

danu do ultramoderného SUV v trojpriestorovom dizajne. 

Vďaka tomu sa jeho tvorcom podarilo vytvoriť zmyselné 

a nadčasové vozidlo, zdôrazňujúce postavenie značky 

Mercedes-Maybach ako ultimatívnej luxusnej značky.

Normovaný dojazd štúdie Vision Mercedes-Maybach 

Ultimate Luxury s akumulátorom, ktorého kapacita je 

80 kWh, vie byť aj vyše 500 km, pri maximálne dosiahnu-

teľnej elektronicky obmedzenej rýchlosti 250 km/h.

A nielen to. Pomocou rýchlonabíjačky (s nabíjacím výko-

nom až 350 kW na báze štandardu CCS) dokáže už za päť 

minút zvýšiť dojazd vozidla približne o 100 km. Do aku-

mulátora sa môže nabíjací prúd prenášať aj bezkontaktne 

cez elektromagnetické pole pod vozidlom. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Počas veľtrhu v Pekingu 
predstavila spoločnosť 

Mercedes-Maybach nielen 
štúdiu vozidla Vision 

Mercedes-Maybach Ultimate 
Luxury, ale špičkoví dizajnéri 

vytvorili aj zodpovedajúce 
domáce prostredie, ktoré 
vyžaruje prirodzený luxus 

a kultivovanosť. 

18 

SVET MERCEDESU

Rafinovane 
zmyselný dizajn
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N
avrhnuté štýlové kusy nábytku tak stano-

vujú nové kritériá v luxusnom segmente 

a spĺňajú tie najnáročnejšie normy, týka-

júce sa dizajnu, materiálu a ručného re-

meselného spracovania. Konečný luxusný 

zážitok opisuje zmes rafi novanej krásy, náročnej esteti-

ky, vysokého technického prevedenia a spracovania, ale 

aj šarmu. Tie sú viditeľné v exkluzívnej kolekcii nábytku 

predovšetkým vo forme jemných materiálov vo farbách 

rosé gold, biela a hodvábna béžová, ktorých zmyselnosť 

a čisté zdokonaľovanie vytvárajú nadčasovú estetiku pre 

Mercedes-Maybach.

Jedinečná kolekcia
Kolekcia pozostáva z dvoch kusov sedacieho obýva-

cieho nábytku, dvoj- a trojmiestneho. Návrhári vytvorili 

konferenčný stolík a príležitostný stôl, relaxačné stoličky 

a lampy. Všetky jednotlivé kusy nábytku sa riadia rovna-

kým dizajnovým konceptom, pričom svojím výrazným 

tvarom, jasnou siluetou a atraktívnym povrchom priná-

šajú dizajnovú fi lozofi u zmyselnej čistoty na iné než auto-

mobilové objekty.

Hviezdna sedačka
Nespornou a výraznou „hviezdou kolekcie“ je pohovka, 

ktorá bola navrhnutá ako dvojmiestna a trojmiestna. An-

tikorový krištáľovobiely kožený vankúš je lemovaný vy-

soko lesklým rosé zlatým rámom. Kovy a kože sú strikt-

ne, presne oddelené navzájom starostlivou pozornosťou 

k detailu. Všetky kusy nábytku obsahujú rovnakú zmes 

materiálov a sú farebne vytvorené v žiarivej bielej koži 

v kombinácii s galvanizovaným červeno-zlatým kovovým 

odtieňom. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

O
 tom, že nejde len tak o žiadne „obyčajné 

gétečko“, ale o riadneho nespútaného búr-

liváka ciest, svedčia koniec koncov jeho vý-

konnostné parametre: limitovaná edícia má 

vo svojich útrobách zabudovaný špičkový 

motor V8  s výkonom 470 kW/639 k a s otáčkami 900 Nm. 

Vozidlo dosiahne maximálnu rýchlosť 315 km/h. Šprint 

z 0 na 100 km/h zvládne za 3,2 sekundy, pričom vykazuje 

Nespútaný búrlivák
Pri príležitosti uvedenia nového štvordverového kupé AMG GT 

v septembri tohto roka ponúka značka Mercedes-AMG limitovaný 
model časovo obmedzený na 12 mesiacov od uvedenia na trh 

v podobe vozidla Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1.
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kombinovanú spotrebu paliva 11,2 l/100 km. 

Limitovaný model štvordverového kupé AMG GT má 

zvýraznenú športovú stránku exteriéru i hodnotnejší inte-

riér, čo potvrdzuje aj množstvo výnimočných doplnkov, 

dodávaných či už sériovo, alebo na želanie. Vďaka tomu 

poskytne svojim majiteľom pridanú hodnotu, v podobe 

ešte výraznejšej exkluzivity a nezameniteľnosti. 

Aerodynamický balík AMG a aplikácie fólie modelu 

Edition 1 zvýrazňujú blízkosť modelu k motoristickému 

športu. Pri limitovanej edícii upútajú pozornosť predovšet-

kým 21-palcové kované disky AMG s dizajnom krížových 

lúčov či laky vo farbách grafi tová sivá designo magno, dia-

mantová biela bright alebo grafi tová sivá metallic. 

Športovo-exkluzívny charakter interiéru modelu Edition 1 

umocňujú sedadlá AMG Performance v koži napa Ex-

klusiv vo farbách magmová sivá/čierna - so žltými kon-

trastnými ozdobnými švami. Rovnako ako aj volant AMG 

Performance v mikrovlákne DINAMICA so žltými kon-

trastnými ozdobnými švami a ozdobné prvky AMG z mat-

ných uhlíkových vlákien. Aerodynamický balík modelu 

Edition 1 o. i. obsahuje zväčšený predný rozdeľovač prúdenia 

a integrované krídelká v spojleri predného nárazníka, optima-

lizovaný difúzor a pevne namontované (mechanicky nastavi-

teľné) zadné krídlo pre individuálne prispôsobenie rozloženia 

vztlaku a jazdných vlastností. Vďaka nim je súčiniteľ odpo-

ru vzduchu cw, napriek zvýšenému prítlaku, ešte nižší. Táto 

kombinácia obojstrannej výhody rovnakým spôsobom zlepšuje 

pozdĺžnu a priečnu dynamiku, ktoré môže zažiť majiteľ tohto 

„dravca“ na bežnej vozovke, alebo na pretekárskej trati. Takže, 

pokiaľ ste motoristický fajnšmeker, neváhajte a konajte - model 

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ Edition 1 bolo totiž mož-

né objednať už od tohto leta! 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  51 228,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 2 893,47 € s DPH

Spracovateľský poplatok  2 049,12 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,22 %; fixný úrok p. 

a.: 7,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 170.760 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 192.199,68 €. 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 diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

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

Spotreba - kombi. 11,3 l/100 km

Emisie CO
2 257 g/km

Cena zákl. modelu 170 760 EUR s DPH

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+
Motor: V8, 3 982 cm3

Výkon: 470 kW/639 k

Krútiaci moment: 900 Nm / 2 500 - 4 500

Prevodovka: AMG SPEEDSHIFT MCT 9-stupňová športová prevodovka
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Prí ažlivý 
kompakt

Predpremiéra príchodu siedmeho modelu kompaktných vozidiel 
Mercedes-Benz na európsky trh sa odohrala počas aprílového 

automobilového veľtrhu Auto China v Pekingu. V rámci neho bol 
premiérovo predstavený model Mercedes-Benz Triedy A sedan L, 
ktorého dlhá verzia bola exkluzívne uvedená len pre čínsky trh, 

kde sa bude aj vyrábať.

trieda A sedan.indd   22trieda A sedan.indd   22 24. 9. 2018   15:22:2024. 9. 2018   15:22:20
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Na 
konci roka, po ofi ciálnej premiére na 

jesennom autosalóne v Paríži, prichá-

dza v rámci tohtoročnej modelovej 

ofenzívy značky Mercedes-Benz na eu-

rópsky trh nový, siedmy kompakt v po-

dobe modelu Mercedes-Benz Triedy A sedan. A keďže sedmič-

ka symbolizuje šťastné číslo, je viac ako pravdepodobné, že tento 

elegantný model bude novou príťažlivou alternatívou pre kaž-

dého, kto túži po kompaktnom, športovom sedane so samostat-

ným batožinovým priestorom.

Dvojitá motorizácia
Pohon nového kompaktu budú mať na starosti v prvej fáze 

jeho uvedenia na európsky trh dva moderné, úsporné moto-

ry, ktoré sú výsledkom spolupráce koncernu Daimler so znač-

kou Renault. Prvým variantom bude benzínový motor pre 

model A 200, ktorého výkon bude 120 kW/163 a maximálne 

otáčky 250 Nm. S dvojspojkovou prevodovkou 7G-DCT do-

siahne kombinovanú spotrebu paliva 5,4 – 5,2 l/100 km a kom-

binované emisie CO
2
 124 – 119 g/km. Druhým variantom sa 

stane naftový motor v modeli A 180 d, ktorého výkon bude 

85 kW/116 k a maximálne otáčky 260 Nm. Podobne ako aj 

benzínový aj dieselový model bude mať inštalovanú dvojspoj-

kovú prevodovku 7G-DCT a dosiahne kombinovanú spotrebu 

paliva 4,3 – 4,0 l/100 km, pri kombinovaných emisiách 

CO
2
 113 – 107 g/km.

Rekordne nízky odpor
Hodnotou súčiniteľa odporu vzduchu cw 0,22 a zmenše-

nej čelnej plochy 2,19 m² dosahuje novinka najnižší odpor 

vzduchu zo všetkých sériových vozidiel na svete. Pomohla 

tomu aerodynamická optimalizácia diskov kolies, pneuma-

tík a ich spojlerov, rozsiahle utesnenie aj okolia svetlome-

tov, či prekrytie a úplné obloženie spodnej časti vozidla. 

Na želanie bude nový sedan vybavený dvojdielnym systé-

mom žalúzie za maskou chladiča, minimalizujúcim preteka-

nie vzduchu cez motorový priestor.
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Veľkorysý priestor
Nový kompaktný sedan je dlhý 4 549 mm, široký 1 796 mm 

a vysoký 1 446 mm s objemom batožinového priestoru 420 lit-

rov. S veľkosťou voľného priestoru nad hlavou v oblasti zadných 

sedadiel 994 mm hrá tento štvordverový sedan s krátkym pre-

visom vpredu a vzadu prím vo svojom segmente. Vďaka uhlo-

priečke medzi zámkou a spodnou hranou zadného skla 462 mm 

je dostatočne veľký na to, aby sa dali doň nakladať a vykladať aj 

väčšie kusy batožiny.

Puristický dizajn
Z hľadiska aerodynamiky a dizajnu získala Trieda A sedan čis-

té, formálne tvary s dôrazom na plochy s redukovanými líniami. 

Progresívnosť exteriéru umocňuje hlboko ťahaná, dlhá kapota 

motora, ploché svetlomety s pochrómovaným prvkom a denným 

osvetlením vozidla v tvare fakle. Čisto tvarovanú zadnú časť pod-

čiarkujú dvojdielne zadné svietidlá. Dozadu posadená kabína 

a kompaktná zadná časť sa podpisujú pod formálne dynamickú 

dravosť vozidla, ktoré zásluhou diskov s priemerom 16 až 19 pal-

cov a vytvarovaným podbehom kolies vyvoláva počas jazdy silné 

športové emócie.

Revolučný interiér
Interiéru, ktorý je úplne novou defi níciou avantgardy a moder-

ny, dominuje najmä avantgardne tvarovaná prístrojová doska 

v tvare krídla bez klenutia. Ventilačné dýzy majú športový 

vzhľad turbín. Na želanie je dodávané aj náladové osvetlenie 

so 64 farbami, čo je päťkrát viac farieb ako doposiaľ. Nestúpol len 

počet farieb, štandardy v tomto segmente stanovuje aj emocionál-

na prezentácia: rôzne farby spája do farebných svetov a vytvára 

avantgardný svetelný obraz so zmenami farieb podľa nálady. Veľ-

korysý kokpit nového sedanu ponúka tri vyhotovenia: s dvoma 

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

a jedným 10,25-palcovým displejom (26 cm), respektíve s dvoma 

10,25-palcovými displejmi.

Technické „vychytávky“
Rozsiahlej technickej výbave vozidla dominuje sériovo dodá-

vaný systém infotainmentu MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience) s dotykovým displejom či halogénové svetlomety 

s integrovaným denným osvetlením s LED. Pomocou systému 

MBUX prichádzajú na trh nové a zlepšené služby Mercedes 

me connect, ku ktorým o. i. patria aj funkcie navigácie založe-

né na službách Komunikácia automobilu s okolím (Car-to-X) 

a Lokalizácia vozidla, ktorá uľahčuje vyhľadávanie zaparkova-

ného vozidla, či správa o náraze do zaparkovaného vozidla ale-

bo o odtiahnutí zaparkovaného vozidla. Zlepšené kamerové 

a radarové systémy dokážu predvídať na vzdialenosť až 500 m 

od vozidla. Okrem toho nová Trieda A sedan pre funkcie asis-

tenčných systémov využíva kartografi cké a navigačné dáta, kto-

Progresívnos  exteriéru 
umoc uje hlboko ahaná, 

dlhá kapota motora, 
ploché svetlomety 

s pochrómovaným prvkom 
a denným osvetlením 
vozidla v tvare fakle.
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ré nachádzajú široké uplatnenie v rozsiahlej bezpečnostnej vý-

bave a v asistenčných systémoch najnovšej generácie, akými 

sú sériovo dodávaný aktívny asistent brzdenia a aktívny asis-

tent udržiavania v jazdnom pruhu. K dispozícii má na želanie 

dodávané aj najnovšie asistenčné jazdné systémy s rozsahom 

funkcií z najvyššej Triedy S, ako napr. aktívny asistent udržia-

vania odstupu DISTRONIC, či systém PRE-SAFE® PLUS, 

ktorý dokáže rozpoznať nebezpečenstvo nárazu zozadu. Za ur-

čitých okolností dokáže nový model kompaktu jazdiť čiastoč-

ne automatizovane. K bezpečnosti posádky prispieva aj použi-

tá karoséria so zvýšeným podielom oceľového plechu s vyššou 

a najvyššou pevnosťou.

Pestrá ponuka výbavy
Rozsiahlu individualizáciu nového kompaktného modelu 

umožňujú línie výbavy Style, Progressive, AMG Line, balík Night, 

ako aj ďalšie prvky mimoriadnej výbavy. Na želanie bude k dispo-

zícii napríklad komfortný balík KEYLESS-GO s bezdotykovou 

obsluhou (umožňuje bezdotykové a plnoautomatické otvorenie 

veka batožinového priestoru naznačením kopnutia v oblasti pod 

zadným nárazníkom). O dokonalé osvetlenie sa postarajú svetlo-

mety MULTIBEAM LED (každý má 18 samostatne ovládateľ-

ných svetelných diód) alebo vysokovýkonné svetlomety s LED. 

Uvedenie novinky oživí exkluzívny model Edition 1.

Výroba nového sedanu Triedy A sa začne ešte v tomto roku 

v mexickom závode Aguascalientes a od budúceho roku v závode 

Mercedes-Benz v Rastatte v Nemecku. Takže, je na čo sa tešiť… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

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

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

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

Spotreba - kombi. 4,3 - 4,1 l/100 km

Emisie CO
2 113 - 107 g/km

Trieda A 180 sedan
Motor: R4, 1 461 cm3

Výkon: 85 kW / 116 k

Krútiaci moment: 260 Nm / 1750 - 2750

Prevodovka: 7G-DCT, automatická  prevodovka
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Návrat 
krá a

Mercedes-Benz kategóriu luxusných SUV založil a odvtedy 
jej kraľuje. Štvrtá generácia vládcu potvrdzuje fakt, že svoj trón 
nehodlá opustiť ani po vyše dvadsiatich rokoch. Po technickej 

stránke je revolučný, po dizajnérskej atraktívny a po 
priestorovej je veľkorysý. Taký má byť nový kráľ. Privítajte 

Mercedes-Benz GLE štvrtej generácie.
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H
orúca SUV jeseň v podaní automobilky 

Mercedes-Benz pokračuje. Ešte stále cítiť napä-

tie z predstavenia nového plne elektrického SUV 

modelu EQC a už sa predstavil aj krstný otec ka-

tegórie luxusných SUV. Ten sa predstavil už 

v roku 1997 ako trieda ML, takže v čase jeho premiéry niektorí 

dnešní vodiči ešte ani neboli na svete. Po 21 rokoch je stále vo vy-

nikajúcej kondícii a nestratil nič zo svojej osobitosti, skôr naopak, 

je čoraz významnejší. Aj vďaka tomu, že svoju rodinu šľachticov 

rozšíril a pritom nikdy nezmenil svoj postoj – ponúknuť svojim zá-

kazníkom maximum techniky, komfortu aj estetiky. Preto je di-

zajn mimoriadne vyvážený a estetický. Niektoré prvky nesmú chý-

bať. Napríklad typický tvar zadného C stĺpika, zadné horizontálne 

skupinové svetlá a prirodzene aj pomer predných svetiel k maske 

chladiča doplnený typickým off-roadovým prvkom, ktorý repre-

zentuje nájazdová ochrana. Nové GLE tento prvok nepoužíva sa-

moúčelne, ale naznačuje ním schopnosť prekonávať vážny terén. 

Kráľ triedy SUV nikdy nezabudol na svoje kompetencie i gény, 

ktoré mu poskytla práve Trieda G. Preto sa v roku 2015 menilo 

označenie z ML na GLE. Dokonalosť dizajnu ukrýva aj správny 

pomer kolies, vykrojenie blatníka a karosérie. Je ideálny a ak by 

ste mu chceli niečo vyčítať, nemáte šancu. Mercedes-Benz GLE je 

dotiahnutý do posledného milimetra, napokon táto povinnosť vy-

plýva z veľkej trojcípej hviezdy na kapote.

Veľkorysosť
Opäť jedna zo šľachtických vlastností, na ktorú GLE nezabú-

da. Rázvor osí kolies sa predĺžil na 2 995 milimetrov, čo je až 

o osem centimetrov viac, ako malo GLE doteraz. Príjemným 

vedľajším produktom je nárast priestoru najmä na zadných se-

dadlách. Tam poskytuje nové GLE o 69 milimetrov viac, čo oce-

ní každý. Priestorová ponuka na zadných sedadlách sa tak dá po-

rovnať s predĺženou limuzínou Triedy S. Nestačí? Nech sa páči, 

objednať si po novom môžete aj tretí rad sedadiel, transportná 

kapacita SUV off-roadu tak obslúži aj mnohodetné rodiny. Škála 

variability je však ešte väčšia. Prostredný rad sa dá elektricky po-

súvať, čo znamená, že pomery vzadu si nastavíte podľa potrieb. 

Základný objem batožinového priestoru je 825 litrov! Áno, čítate 

správne. Objem, ktorý sa dá porovnať s malou jaskyňou, dopĺňa 

ešte väčší údaj o maximálnej transportnej kapacite. Tú reprezen-

tuje číslo 2 055 litrov, čo je extrém. Teda v prípade novej generá-

cie GLE je to samozrejmosť. A aby sa tento objem dal aj náležite 

využiť, je úložný priestor širší o 72 milimetrov.

Technici Mercedes-Benz radi posúvajú hranice možného, 

čoho dôkazom je koefi cient aerodynamického odporu vzdu-

chu. Pravidlo nový model, nový rekord platí aj v tomto prípade - 

hodnotu 0,29 dosahuje vo svojom segmente iba Mercedes-Benz 

GLE. Dobré obtekanie vzduchu v rozhodujúcej miere prispieva 

pri každodennom používaní k nízkej spotrebe paliva.

new gle.indd   27new gle.indd   27 24. 9. 2018   15:25:3624. 9. 2018   15:25:36



28 

V centre diania
Najkvalitnejšie materiály, najmodernejšia konektivita 

a užívateľský komfort patria do DNA modelu GLE. Vodič 

a v podstate aj spolujazdec majú k dispozícii dva 12,3 pal-

ca dotykové obrazovky s vysokým rozlíšením, zvyšné ovlá-

dacie prvky sa sústredia na stred palubnej dosky a na stredo-

vej konzole. Svoju premiéru absolvuje aj takzvaný interiérový 

asistent MBUX, ktorý dokáže rozpoznať pohyby ruky a ra-

mena a náležite reagovať. Kamera umiestnená v strope rozo-

znáva ruku vodiča či spolujazdca, podľa toho vie, na ktorom 

sedadle má aktivovať napríklad masážnu funkciu. Ak sa nie-

ktorý z nich priblíži k obrazovke, zvýrazní niektoré okien-

ka, prípadne zmení zobrazenie na displeji. Obsluha systému 

MBUX bola zdokonalená a prináša približne 40 nových funk-

cií, medzi ktoré patria aj podpora terénnych jazdných progra-

mov a rozšírené terénne zobrazenia v združenom prístroji 

a v projekčnom displeji. Okrem toho teraz funkcia „Kancelá-

ria vo vozidle“ dokáže čítať emaily a písať diktované správy. 

K dispozícii je aj streamovanie hudby cez internet (TIDAL) 

či navigácia s využitím rozšírenej reality. Systém MBUX vyu-

žíva aj umelú inteligenciu, dokáže sa tak naučiť zvyklosti vo-

diča. Ak teda pravidelne voláte manželke pred príchodom 

domov, na obrazovke sa vám objaví odporúčanie vo forme jej 

telefónneho čísla. Taktiež vás môže upozorniť na životné ju-

bileá. Po novom hlasové ovládanie aktivované frázou „Hey, 

Mercedes“ rozumie aj komplexnejším príkazom a otázkam, 

takže svoje požiadavky môžete zadávať celými vetami.
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Kompetencie
Hovorí sa, že by sme nemali zabúdať na to, odkiaľ sme 

prišli. A presne týmto heslom sa riadi nová generácia GLE. 

Kým ostatní už „terénny“ rozmer opúšťajú, GLE ho nanovo 

objavuje. V zozname príplatkovej výbavy nechýba ani terén-

ny balík, ktorý obsahuje aktívny medzinápravový diferen-

ciál s redukovaným prevodom a unikátny plne prepojený 

hydropneumatický, aktívny podvozok E-AKTÍVNE OVLÁ-

DANIE POHYBU KAROSÉRIE. Ten dokáže ovládať silu 

pruženia a tlmenia každého kolesa samostatne. To umož-

nilo konštruktérom pridať takzvanú vyslobodzovaciu funk-

ciu. V teréne sa dokáže GLE vybavené týmto podvozkom 

rozhojdať, a tak zmeniť tlak kolies na podklad, čím sa zlepší 

trakcia, a tak vyslobodí zapadnuté auto. Elektromotory v tl-

mičových jednotkách využívajú až 3 kilowatty energie. To 

by bez integrácie 48-voltového systému nebolo možné. A to 

sa už dostávame k technológii, ktorú bude mať na palube 

GLE sériovo. Inak povedané, každý Mercedes-Benz GLE 

má technológiu EQ Boost. Jej srdcom je štartér generátor, 

ktorý je umiestnený medzi motorom a prevodovkou a záso-

buje elektrinou všetky agregáty, ktoré na svoju činnosť vyu-

žívajú vyššie napätie. Elektricky je poháňaný kompresor kli-

matizácie i vodná pumpa a, samozrejme, zásobuje energiou 

aj systém E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KARO-

SÉRIE. Jeho jedinou funkciou však nie je iba vyslobodenie 

auta v teréne, ale aj zvýšenie agility na cestách. V zákrutách 

nielenže obmedzuje nakláňanie karosérie, ale dokáže vo-

zidlo aj nakloniť do zákruty tak, aby sa zvýšila prejazdová 

rýchlosť, akú by ste od SUV tejto veľkosti rozhodne nečaka-

li. Najmä po výkonoch, ktoré vám predvedie v teréne.

Tretie tisícročie
Kanonáda technických perličiek pokračuje ďalej. Na štart 

sa postaví najprv GLE 450 4MATIC s prepĺňaným šesť-

valcovým radovým trojlitrom. Maximálny výkon motora 

270 kW (367 koní) dopĺňa svojím výkonom štartér generá-

tor, ktorý v prípade potreby poskytne ďalších 16 kW 

(22 koní) vďaka technológii EQ Boost. Identický doping 

má aj krútiaci moment, spaľovací motor poskytne rovných 

500 Nm, elektromotor dodáva ďalších 250 Nm, takže kom-

bináciou týchto hodnôt sa pružnosť hnacieho agregátu do-

stáva na úroveň AMG.

Nasledujúci krok urobili aj asistenčné systémy. Úroveň 

aktívnej bezpečnosti sa ešte viac zvýšila. Pribudla napríklad 

funkcia odbočovania aktívneho asistenta brzdenia schopná 

identifi kovať riziko kolízie s protiidúcim vozidlom pri odbo-

čovacom manévri, ktorá zabrzdením predíde zrážke. Tak-

tiež pribudla funkcia snímania mŕtveho uhla, ktorá fungu-

je ešte tri minúty po vypnutí motora a znižuje riziko zrážky 

napr. s cyklistom. Aktívny asistent jazdenia v dopravných 

zápchach podporuje vodiča v premávke s častým zastavova-

ním a rozbiehaním do rýchlosti približne 60 km/h a čerpá 

údaje zo služby Live Traffi c. Ak ste na diaľnici, či mestskom 

obchvate a jazdíte v zápche, automobil automaticky prevez-

me riadenie, pridávanie plynu a brzdenie na seba, takže ako 

vodič môžete pokojne relaxovať a venovať sa rodine, partne-

rovi, prípadne sa môžete porozprávať aj s vlastným autom. 

Stačí, ak poviete „Hey, Mercedes“ a vyslovíte prianie. Nový 

Mercedes-Benz GLE môžeme bez preháňania označiť za 

partnera, prípadne člena rodiny. Napokon ľudia považujú 

autá za partnerov prakticky od začiatku ich existencie. A te-

raz prichádzajú technológie, ktoré tento vzťah oživujú. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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S
 dĺžkou 8,5 m poskytuje tento linkový autobus pre 

cestujúcich až 38 miest, čím zapĺňa priestor me-

dzi minibusmi a vozidlom Mercedes-Benz Citaro 

a prenáša elegantne vedené dizajnové línie nového 

vozidla Sprinter do sveta minibusov. Minibus jaz-

dí svižne aj v úzkych uličkách v centre mesta alebo v husto 

zastavaných sídliskách predmestia. Pod karosériou nového 

modelu sa ukrýva jedinečná technika. Hlavným prvkom je 

exkluzívna zadná náprava s vysokou nosnosťou, ktorá sa pou-

žíva namiesto doteraz používanej dvojitej nápravy.

Dizajn a nastupovanie
Panoramatické čelné sklo sa tiahne vysoko nahor a zahŕňa 

zobrazenie cieľa jazdy. Konštruktéri dali obom bočným ste-

nám asymetrický tvar. Na strane vodiča sa nachádzajú ori-

ginálne dvere vodiča. Do presvetleného vnútorného priesto-

ru sa vchádza cez dvojkrídlové, elektricky ovládané vonkajšie 

otočné dvere za prednou nápravou. Keďže výška schodíka 

v polohe jazdy dosahuje len 270 mm, už nie je potrebná ani 

nákladná funkcia pokľaknutia. Sériová sklopná plošina záro-

veň uľahčuje vstup aj cestujúcim s obmedzenou mobilitou. 

Nízkopodlažný priestor je dimenzovaný veľmi fl exibilne. Po-

skytuje dostatok miesta až pre päť sklopných sedadiel na stra-

ne vodiča a dve ďalšie sklopné sedadlá na strane dverí, alter-

natívne pre invalidný vozík či detský kočík. Ak sa tieto miesta 

nepoužívajú, k dispozícii je 26 miest na státie.

Rozsiahla výbava
V modeli Sprinter City 75 je v strope so vzduchovými ka-

nálmi na oboch stranách integrované osvetlenie s LED. V níz-

kopodlažnom a vyvýšenom priestore je zapojené samostatne. 

K dispozícii je poloautomatická klimatizácia Tempmatic (na 

želanie plnoautomatická Thermotronic) a tiež elektrické tep-

lovzdušné prídavné kúrenie. Teplotu reguluje strešná klimati-

zácia a vždy aj jeden výmenník tepla s ventilátormi v priestore 

pre nastupovanie a v zadnej časti, ako aj konvektorové kúre-

nie. Okrem toho je k dispozícii teplovodné prídavné kúrenie 

s funkciou nezávislého kúrenia. Zadná náprava najväčšieho 

mestského minibusu má nové pneumatické pruženie, prispô-

sobené vysokej tonáži. Nový model Sprinter City 75 očaruje 

množstvom asistenčných systémov, ktoré ešte viac zvyšujú úro-

veň bezpečnosti, ako napr. sériový elektronický systém stabili-

zácie ESP alebo asistent jazdy pri bočnom vetre.  

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Úplne nanovo vyvinutý Sprinter City 75 je nový špičkový model 
s jedinečnou technikou, vďaka čomu je reprezentatívny zástupca 
minibusov značky Mercedes-Benz pre linkovú dopravu. 

Všestranný Sprinter City 75
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S
amotný exteriér nového modelu zaujme čiernymi 

vonkajšími zrkadlami, maskou chladiča s dvomi la-

melami vo vysoko lesklej čiernej farbe, exkluzívny-

mi čiernymi 19-palcovými diskami AMG z ľahkej 

zliatiny s dizajnom siedmich zdvojených lúčov, pla-

ketami EDITION na predných blatníkoch, ako aj tónovaný-

mi sklami vzadu. Ušľachtilosť a výnimočnosť modelu 

Night Edition zvýrazňujú sériovo dodávaný spojler predné-

ho nárazníka AMG a spojler zadného nárazníka AMG, ako 

aj ozdobné prvky AMG v interiéri.

Apropo, interiér. Tomu dominujú aj komfortné sedadlá 

v čiernej koži napa, prístrojová doska so vzhľadom kože – 

oba prvky s kontrastnými ozdobnými švami, podlahové ro-

hože s plaketou EDITION a s čiernym čalúnením stropu. 

Komfort na palube okrem iného ponúka sériovo dodávaný 

parkovací balík s 360-stupňovou kamerou, ktorý umožňuje 

jednoduché manévrovanie a zaparkovanie.

Dynamickú jazdu v modeli Triedy V250 d garantuje 

dieselový motor s výkonom 140 kW/190 k a s kombinova-

nou spotrebou paliva 7,5 – 6,8 l/100 km, pri kombinova-

ných emisných hodnotách CO
2
 199 – 179 g/km. Atraktív-

na je aj cena modelu Night Edition, ktorá je výhodnejšia 

než pri štandardnom modeli Triedy V, doplnenom rovna-

kou výbavou. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Mimoriadne obľúbený priestranný Mercedes-Benz Triedy V 
je bohatší o ďalšieho člena rodiny – v podobe športovejšieho 
a dizajnovo exkluzívnejšieho modelu Night Edition. 

Mimoriadny model Triedy V 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 %  18 027,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 018,22 € s DPH

Spracovateľský poplatok  721,09 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
*Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 9,25 %; fixný úrok p. a.: 

7,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 60.091,20 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 48; 

celková suma hradená spotrebiteľom: 67.658,65 €. 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 diely za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mo-

bility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia 

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,5 - 6,8 l/100 km

Emisie CO
2 199 - 177 g/km

Cena zákl. modelu 60 091,20 EUR s DPH

Trieda V 220d AVANTGARDE Night Edition
Motor: R4, 2 143 cm3

Výkon: 120 kW / 163 k

Krútiaci moment: 380 Nm / 1 400 -  2 400 

Prevodovka: 7G-TRONIC PLUS,  automatická prevodovka
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Actros

Budúcoročná jar sa bude aj na Slovensku niesť v znamení očakávania 
príchodu na trh najnovšej generácie sériového nákladného vozidla 
Mercedes-Benz Actros, ktoré okrem mimoriadne dlhých intervalov 

údržby obsahuje vyše 60 pokrokových technologických inovácií!
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personifikácia
inovatívnosti 
a efektivity
Už 

na prvý pohľad zaujme Actros novým 

svetelným podpisom na hornom okra-

ji svetlometov, ako aj futuristickým ka-

merovým systémom MirrorCam s prúd-

nicovým tvarom. Všetky technologické 

a dizajnové inovácie sú vyjadrením koncepcie Road Effi ciency, 

ktorej hlavnými piliermi sú nízke celkové náklady, vysoká bez-

pečnosť a maximálna dostupnosť vozidla.

Výrazná efektívnosť
Pri oboch nových modeloch vozidiel zaujmú predovšetkým 

celkové nízke náklady na prevádzku, ktoré garantuje oproti 

predchádzajúcej generácii až o 3 % nižšia spotreba paliva na diaľ-

niciach a rýchlostných cestách a až o 5 % nižšia spotreba na mi-

momestských cestách. Úspora nevzniká náhodne a podmieňuje 

ju aj výrazne vylepšená aerodynamika: kamery MirrorCam, kon-

kávne tvarované bočné defl ektory na kabíne či nový optimalizo-

vaný systém prevodovky Predictive Powertrain Control, demon-

štrujúci novú dimenziu úsporného jazdenia, teraz použiteľný aj 

na mimomestských cestách. A nielen to. Zaujímavý je aj nový 

prevodový pomer (z doterajšej hodnoty i = 2,533 sa znížil 

na i = 2,412) zadnej nápravy s optimalizovanou hmotnosťou so 

šesťvalcovým motorom druhej generácie OM 471, zabezpečujú-

ci hospodárnejšiu jazdu vďaka inteligentnej technike.

Nápomocný FleetBoard
Pomerne široký diapazón aplikácií FleetBoardu umožňuje 

nielen optimalizované monitorovanie vozového parku pre fi rmy, 

ale aj praktické a najmä rýchle rady a tipy pre vodiča na možnos-

ti zníženia spotreby a opotrebovania počas jazdy. Prepravcovi 

tak pomáha prevádzkovať vozidlo čo najefektívnejšie aj aplikácia 

FleetBoard Manager, ktorá ponúka jednoduchý a rýchly vstup 

do konektivity. Služby FleetBoard dokážu zvýšiť dostupnosť ná-

kladného vozidla, pričom manažment zákaziek FleetBoard mož-

no fl exibilne integrovať do podnikového dispozičného, hospo-

dárskeho a ERP systému.

Zvýšená bezpečnosť
Nemenej dôležitou stránkou je bezpečnosť. O jej vysokú úro-

veň sa v novinke stará aj nový individuálne nastaviteľný vyhrie-

vateľný kamerový systém MirrorCam, nahrádzajúci veľké von-

kajšie zrkadlá. Po prvý raz sa tak uplatňuje sériovo v nákladnom 

vozidle (v Actrose s L-kabínou). Kamery sú umiestnené vpravo 
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a vľavo na ráme strechy a nasnímaný obraz zobrazujú 15-palco-

vé displeje na A-stĺpikoch kabíny. Tým vzniká lepší výhľad do 

strán vozidla, pričom asistenčné funkcie zaisťujú lepší výhľad pri 

jazde v zákrutách a manévrovaní - okrem iného aj zmenou uhla 

zobrazovaného záberu tak, aby bol koniec návesu neustále vo vý-

hľade vodiča. Vďaka nočnému videniu stráži a monitoruje oko-

lie aj počas parkovania. Medzi významnú novinku patrí aj nový 

Active Drive Assist (v prvej fáze dostupný iba pre Actros), s roz-

šírením asistenta udržiavania odstupu a s navádzaním v rámci 

jazdného pruhu i zrýchlením až do nastavenej rýchlosti zasa pri-

náša prvýkrát na svete sériovo čiastočne automatizované jazde-

nie vo všetkých rozsahoch rýchlostí. Novinka používa tiež nové 

riadenie Servotwin a umožňuje aj pri deaktivovanom Active 

Drive Assist aktívny návrat do jazdného pruhu (Lane 

Departure Protection). A tým sa starostlivosť o bezpečnosť ani 

zďaleka nekončí. Zvýrazňuje ju aj nový aktívny asistent brzdenia 

Active Brake Assist 5, ktorý dokáže v rámci hraníc systému re-

agovať brzdením naplno aj na pohybujúce sa osoby. K zvýšenej 

bezpečnosti prispievajú aj asistent sledovania dopravných zna-

čiek, asistent odbočovania so sledovaním osôb Sideguard 

Assist (kryje celú dĺžku jazdnej súpravy plus dva smerom dopre-

du a jeden meter smerom dozadu), nová elektrická parkovacia 

brzda s funkciou HOLD, nový asistent regulácie stability prívesu 

(aj pre náves), ale aj systém svetlometov Intelligent Light System.

Multimediálny kokpit
K zvýšeniu komfortu počas jazdy a výkonu činností výraz-

nou mierou prispieva aj nový interaktívny multimediálny kokpit 

s dvoma 10-palcovými farebnými displejmi. Ten prináša nielen 

moderný vzhľad, ale vďaka svojim početným novým funkci-

ám a intuitívnej navigácii aj ešte lepší jazdný, pracovný a obsluž-

ný komfort. Primárny farebný displej obsahuje základné jazdné 

informácie dôležité pre vodiča a sekundárny dotykový umož-

ňuje pohodlne a intuitívne ovládať rôzne funkcie v nákladnom 

vozidle. Oba možno ovládať aj cez nový multifunkčný volant 

s tlačidlami s dotykovými plochami. Na želanie je dostupný aj er-

gonomický multimediálny interaktívny kokpit s väčším 12-palco-

vým primárnym displejom, pričom patričný technologický kom-

fort a inováciu v novom Actrose garantuje aj dátové centrum 

vozidla, umožňujúce prepojenie na služby Mercedes-Benz 

Uptime a Fleetboard.

Služba Mercedes-Benz Uptime maximalizuje dostupnosť ná-

kladného vozidla ustavičným sledovaním údajov o vozidle v re-

álnom čase. Potreby údržby a opráv tak možno včas rozpoznať, 

vďaka čomu možno zabrániť výpadkom a dobám státia spôsobe-

ným poruchami alebo neplánovanými opravami a optimalizovať 

plánovanie pobytov v dielni. Za povšimnutie stoja aj pomerne ši-

roké možnosti spojenia a pripojenia pre mobilné koncové zaria-

denia ešte viac zvyšujú pracovný a obslužný komfort v multime-

diálnom kokpite. Okrem dvoch prípojok USB k nim patria aj 

zariadenie na hlasitý hovor cez Dual-Bluetooth, ktoré umožňu-

je paralelné pripojenie dvoch mobilných telefónov, a integrácia 

chytrého telefónu cez Apple Car PlayTM alebo Android Auto. 

Zároveň pomocou klasickej karty vodiča DTCO alebo karty vo-

diča Fleetboard možno v multimediálnom kokpite uložiť až šesť 

profi lov vodiča.

Komfort nadovšetko
Pri výbere nového Actrosu si jeho budúci majiteľ môže vybrať 

z viacerých línií výbavy. Špičkový model s OM 473, najsilnejším 

motorom Actros, sa napríklad dodáva so špeciálnym balíkom 

Beauty vo vzhľade uhlíkových vlákien. Novinka ponúka vodičo-

vi kabínu s jej prívetivými farbami, pohodlné lôžka a množstvo 

možností konfi gurácie, vrátane konceptu Solo Star – ideálneho 

pre vodičov jazdiacich bez spoločníka.

Zníženie emisií
Špeciálnu ponuku, ako dosiahnuť vyššiu hospodárnosť v rám-

ci distribučnej prepravy: približne o štvrtinu nižšie emisie CO
2
 

počas prevádzky na zemný plyn, takmer vyrovnaná bilancia 

CO
2
 pri použití biometánu a k tomu nízke emisie hluku a nulo-

vé emisie jemného prachu - na každodenné trasy až do 250 km, 
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N
apríklad vtedy, keď v roku 1981 ako prvý vý-

robca nákladných áut uviedla na trh protiblo-

kovací systém ABS alebo v roku 2000, keď 

ako prvý predstavila adaptívny tempomat 

a systém Lane Keeping Assistant, či v roku 

2006, keď opäť ako prvá zo značiek predstavila autonómny 

brzdový systém Active Brake Assist. 

Dokonca je vždy krok pred legislatívou. Jednotlivé systémy to-

tiž zavádza skôr, ako ich vyžaduje legislatíva. Kľúčom ku všet-

kým je analýza reálnych dopravných nehôd. Mercedes-Benz, 

ako jedna z mála automobiliek, má vlastné oddelenie zame-

rané na analýzu reálnych dopravných nehôd. Najnovšími prí-

Úspech nepadá z neba. Stojí za ním 
obrovský výskum a vývoj. Bezpečnosť 

je pre značku Mercedes-Benz 
kľúčovou témou, čo dokázala 

už niekoľkokrát. 

Cesta 
k úspechu 

 35

prináša nový Actros NGT. Tento model používa vysoko moder-

ný preplňovaný radový šesťvalcový motor M 936 G s výkonom 

222 kW (302 k) na zemný plyn.

Čosi ako epilóg
Čo dodať na záver? Azda len to, že zmeny sa v podstatnej 

miere týkajú aj vynoveného modelu stavebného Arocsu, 

ktorý môže mať tak MirrorCam, Active Brake Assist 5, multi-

mediálny kokpit a zlepšený Predictive Powertrain 

Control, avšak v tomto prípade si ich možno objednať väč-

šinou ako výbavu navyše. Ale vráťme sa k novému Actrosu. 

Keď sa s ním bližšie zoznámite, nebudete mať ani najmen-

šie pochybnosti o tom, že svojou dominanciou a výkonom ide 

o najprogresívnejší Mercedes medzi nákladnými vozidlami. 

Už aj preto, že je maximálne bezpečný, technologicky inova-

tívny, čistý v zmysle moderny a s novým rozhraním Human 

Machine Interface v interiéri absolútne špičkový, digitálny. 

A čo je najdôležitejšie, vďaka dôslednému využívaniu nových 

možností zosieťovania garantuje ešte efektívnejšiu spoluprácu 

medzi vodičmi a prepravcami… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Najžiadanejšie sú Mercedesy
Za január až august 2018 zaznamenala značka Mercedes-Benz na 

Slovensku pri 3,6 % medziročnom raste 579 (za rovnaké obdobie vla-

ni 559) registrácií nových nákladných vozidiel (kategórie N2 a N3 

spolu). Zaujíma tak na slovenskom trhu s podielom približne jednej 

pätiny (19,46 %) prvé miesto spomedzi všetkých deviatich dodáva-

teľských značiek. Dôvod úspechu vidí vedúci predaja nákladných vo-

zidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ján Šulek v tom, že: „Naše 

spoľahlivé a bezpečné vozidlá vybavené najmodernejšími technoló-

giami a asistenčnými systémami spĺňajú nielen najvyššie emisné nor-

my, ale dosahujú aj maximálnu hospodárnosť a efektivitu prevádzko-

vých nákladov, pričom poskytujú maximálny možný komfort pre ich 

vodičov“. (MBSK)
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rastkami v dlhom zozname prvenstiev sú Sideguard Assist 

a Active Brake Assist 5. generácie. 

Asistenčné systémy sú však iba akýmisi schodíkmi ku ko-

nečnému cieľu – k plne autonómnej jazde. Autonómne autá 

budú bezpečnejšie, nahradia vodičov, nebudú musieť zasta-

vovať pre zákonom predpísané prestávky... Mimochodom, 

iba v Nemecku chýba 45 000 vodičov a o desať rokov ich 

bude chýbať až 200 000. Autonómne autá teda nie sú iba 

biznis, ale nutnosť. 

Čo bude po naft e? 
Do roku 2030 musia jednotlivé značky znížiť emisie skle-

níkových plynov o 30 % oproti stavu z roku 2005. Na to už 

nestačí optimalizovať dieselové motory, ale sa treba zamerať 

na alternatívne pohony. V ideálnom svete by mali autá nu-

lové emisie a Mercedes-Benz vždy smeruje k ideálu, preto sa 

intenzívne venuje vývoju čisto elektrických áut – elektromo-

bilov s akumulátorom aj s palivovými článkami. 

Pri súčasnej energetickej hustote akumulátora a vodíka 

však ani jeden z týchto elektrických pohonov nie je akcepto-

vateľný pre diaľkovú dopravu. Pre mestské distribučné a ko-

munálne vozidlá však áno. Zajtra však môže byť situácia cel-

kom iná. Mercedes-Benz na tom pracuje.. 

Text: Peter Varga; Foto: Daimler AG
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Využite možnosť získať FUSO CANTER s garanciou na 3 roky alebo do 200 000 km prípadne 

5 rokov alebo do 100 000 km v cene vozidla. Neustále zvyšujeme kvalitu svojich vozidiel, preto 

teraz ponúkame dvojnásobne predĺženú garanciu pri nezmenených cenách. Všetko pre väčšiu 

spoľahlivosť, fl exibilitu a spokojnosť zákazníkov pri každom nasadení.

Viac na: www.fuso-trucks.sk

FUSO – Značka spoločnosti Daimler AG

VÁŠ AUTOMATICKÝ ÚSPECH

DVOJNÁSOBNÉ PREDĹŽENIE GARANCIE 

3 ROKY ALEBO 200 000 KM*
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Nápad, ktorý začiatkom 70. rokov dozrieva v hlavách inžinierov Mercedes-Benz, 
je radikálny: „Auto budúcnosti“ podľa ich úvah musí preskúmať všetky 
existujúce predstavy o automobiloch a preveriť ich. Prvé koncepty vznikajú 
už v roku 1972. O deväť rokov neskôr sa však vývojárom Mercedes-Benz darí 

vytvoriť priekopnícke nápady na bezpečnostné zariadenia, ktoré zaberajú v aute 

iba málo miesta. V roku 1991 spúšťa dizajn Mercedes-Benz nasledujúci rozbeh. 

Vznikajú štúdie Eco Sprinter a Eco Speedster... 

SPOLOČNÝ PODNIK SO SWATCH
V roku 1989 Nicolas G. Hayek, vynálezca hodiniek 

Swatch, oznámil, že chce uviesť na trh malé mest-

ské auto. Auto budúcnosti má nadchýnať ľudí ako 

posolstvo. Spolupráca so značkou Mercedes-Benz 

vedie k jedinečnej koncepcii vozidla a k novej 

automobilovej značke: smart. Na základe prvých 

rokovaní medzi automobilkou Mercedes-Benz 

a Nicolasom Hayekom vzniká po krátkom čase 

spoločnosť Micro Compact Car AG so sídlom vo 

švajčiarskom Biele. V roku 1994 sa začína vozidlo 

vyrábať v závode Hambach vo Francúzsku.

ĎALŠIE MODELY 
A KONŠTRUKČNÉ 
RADY
Na IAA v roku 1999 na zákla-

de modelu smart city kupé 

prichádza verzia kabrioletu, 

ktorý „zatvorenej“ spoločnos-

ti najmenších automobilov 

otvára novú dimenziu – 

strechu. Na európske cesty 

prišli tieto najmenšie sériovo 

vyrábané kabriolety na svete 

na jar roku 2000.

schádza prvý smart 

fortwo z výrobného 

pásu v Hambachu. 

3. októbra 1998 sa 

začína uvedenie 

na trh.

SVETOVÁ PREMIÉRA 
NA IAA VO FRANKFURTE
Po štarte vývoja v roku 1994 osla-

vuje smart city kupé (neskôr 

premenovaný na smart 

fortwo) v roku 1997 

svoju svetovú premiéru 

na Medzinárodnej 

výstave automobilov 

vo Frankfurte (IAA). 

AUTOMOBILY A TECHNIKA

Krycie meno XX

Mí niky modelu vozidla smart
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To 
všetko je minulosť. Akéhosi dvoj-

nohého preceňovaného udych-

čaného agenta xXx s maniermi 

hollywoodskej hviezdy nahrá-

dza skutočný milovník vzruše-

nia a adrenalínu, pri ktorom sa podlamujú nohy nejednej 

žene. A nielen preto, že miluje bezpečnosť a je spoľahlivý. 

A hoci je skôr nenápadný a menšieho vzrastu, je veľký svo-

jou dynamikou, technickou dokonalosťou a dojazdom. Je 

unikát, výzorom dokonalý nápaditý charizmatický autose-

xuál. Vďaka štyrom kolesám stojí stabilne na zemi, nelieta 

nereálne v oblakoch a jeho krycie meno, podobne ako on, 

nezaberá zbytočne veľa miesta. Dokáže splynúť s nákupný-

mi košíkmi v prístrešku na ne, pred prenasledovateľmi sa 

dokáže ukryť pod schody, keď prší, stačí mu golfový dážd-

nik. Je nenápadný, takmer neviditeľný a nehlučný, nepro-

dukuje pach, vie jazdiť bez emisií a najnovšie je vďaka ko-

SMART CROSSBLADE
Otvorenosť prináša osobitný variant vozidla, 

ktorý prišiel na trh v roku 2002: smart 

crossblade. Nemá dvere, nemá strechu 

ani čelné sklo. Jeho vodič jazdí krajinou 

pod holým nebom, necháva sa nerušene 

ovievať náporom vetra a vychutnáva si 

jazdný zážitok. Iba nad zónou 

prístrojovej dosky kladie 

odpor dynamike jazdy 

úzky, tmavotóno-

vaný usmerňovač 

prúdenia.

MODERNIZÁCIA MODELU 
SMART FORTWO
Nový väčší trojvalcový motor zabezpečuje 

viac sily v benzínových verziách smart 

fortwo (dovtedy city kupé a kabriolet): 

základnou verziou sa po modernizácii 

modelu v roku 2003 stáva verzia s výkonom 

37 kW/50 k. V roku 2003 sa menia aj logo 

smart a nomenklatúra: zo city kupé a kabri-

oletu sa stávajú fortwo kupé a fortwo kabri-

olet. Od toho okamihu sa aj predok smartu 

pýši kruhom ako novým logom značky.

SMART FORFOUR
Princípy dvoch sedadiel a motora uloženého 

vzadu smart prvý raz opúšťa roku 2004, keď 

v spolupráci s Mitsubishi prichádza na trh forfour. 

Športové päťdverové vozidlo má na značku 

smart nezvyčajné rozmery a otvára jej nový 

trhový segment.

SMART 
S MOTOROM CDI
Vozidlo smart koncom roka 

1999 propaguje motor cdi so 

spotrebou 3,4 litra na 100 kilo-

metrov. Zrodil sa najúspornejší 

spôsob automobilovej prepravy. 

Do zavedenia následníka v roku 

2007 sa predá viac ako 

140 000 smart cdi.

SMART ROADSTER 
A ROADSTER KUPÉ
Mimoriadne intenzívny a športový jazdný záži-

tok ponúkajú smart roadster a smart roadster 

kupé, ktoré prichádzajú na trh v apríli 2003.

SMART FORTWO BRABUS
V tom istom roku sú predstavené verzie 

BRABUS, vyvinuté spoločným podnikom 

smart-BRABUS GmbH založeným v roku 2002. 19
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nektivite všade. Jednoducho, patrí mu budúcnosť a krycie 

meno: XX.

Jubilujúci smart
Uplynulo totiž presne dvadsať rokov, odkedy na automo-

bilový trh prišlo jedno z najnezvyčajnejších sériových vo-

zidiel. Poznateľne iné než bežné autá. Jednoducho - smart. 

Vozidlo, ktoré sa stalo od svojho vzniku priekopníkom au-

tomobilového priemyslu, či už svojou revolučnou koncep-

ciou, až po zameranie značky na čisto elektronické poho-

ny. Pôvodný model vozidla, známy ako smart city kupé, 

v súčasnosti nahradil model smart fortwo, ktorý je od roku 

2014 na trhu zastúpený už svojou treťou generáciou.

Samotná výroba modelu smart sa zača-

la v závode v Hambachu v júli 1998. Po 20 rokoch výroby 

sa predalo vyše 2,2 milióna vozidiel smart. Vďaka technic-

kým novinkám a dizajnu, ktorý spája funkčnosť s radosťou 

zo života, sa z vozidla smart stal kultový automobil. A nie-

len v krajine svojho vzniku – po tom, ako bol v ponuke 

najskôr iba v Nemecku a v ôsmich ďalších európskych kra-

jinách, v súčasnosti ho možno získať v 46 krajinách na ce-

lom svete.

Tretia generácia
V roku 2014 prišla na trh aktuálna tretia generácia. 

Smart fortwo bol vylepšený takmer po všetkých stránkach 

a teraz je výrazne komfortnejší. Koncepcia motora vzadu, 

typická pre značku smart, je prvý raz v ponuke aj v štvor-

SMART FORMORE
Modelom smart formore predstavuje 

smart v roku 2006 koncepciu terénne-

ho vozidla. Tento smart s náhonom 

všetkých kolies by ako smart utility 

vehicle (suv) doplnil značku v segmente 

kompaktných 

terénnych 

vozidiel.

MODERNIZÁCIA 
PRE DRUHÚ 
GENERÁCIU
Na jeseň 2010 ide smart 

fortwo na štart s vynoveným 

vzhľadom v interiéri, 

vylepšeným exteriérom 

a s ekologickejšími motormi. 

Ešte viac možností individu-

alizácie poskytujú na želanie 

denné osvetlenie v technike 

LED a nové disky z ľahkej 

zliatiny. 

SMART FORTWO MICRO HYBRID DRIVE MHD
Od 15. októbra 2007 schádza v Hambachu z pásu 52 kW/71 k silný 

a vďaka funkcii štart-stop mimoriadne úsporný variant smart fortwo: 

smart fortwo micro hybrid drive využíva fázy voľnobehu, aby vypol 

motor a dočasne úplne zastavil spotrebu paliva a tvorbu výfukových 

a hlukových emisií. 

SMART FORTWO DRUHEJ GENERÁCIE
Pri vývoji nového smart fortwo posunuli inžinieri latku 

nárokov opäť vyššie. K uvedeniu na trh v apríli 2007 ide 

smart fortwo na štart s novo vyvinutými a výkonnejšími 

motormi: trojvalec s litrovým zdvihovým objemom 

vyvinie 45 kW/61 k, 52 kW/71 k alebo 62 kW/84 k. 

Výkon smart fortwo cdi predstavuje 33 kW/45 k. So 

spotrebou 3,3 l/100 km podľa NEFZ a s emisiami 

88 gramov CO
2
 na kilometer je smart fortwo cdi 

najúspornejšie sériovo vyrábané auto na svete.

SMART 
CROSSTOWN
Štúdia má per-

spektívny hybridný 

pohon s benzínovým motorom 

a s elektromotorom. Zároveň predstavil smart ďalšie 

automobilové štúdie s alternatívnymi pohonmi: okrem 

prototypu elektricky poháňaného smart fortwo ev 

(electric vehicle) je prezentovaný aj smart fortwo s po-

honom na zemný plyn, ako aj mild hybrid a cdi hybrid. 20
07

20
05

20
06

20
10

20
07

Sam

S
C
Š

s

44444404044044404040040404444444440404044000004000004040404444444444040404000404040404444040404000004004004040000444444440444444444440444444444444444440444444000000444440000004444440000004440000044444000004440000440044444444400 

všetkých kolies by ako smart utilit
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miestnom smart forfour. Krátke previsy, malá 

dĺžka a vysoký uhol natočenia predných kolies 

sú optimálne predpoklady na to, aby sa mode-

ly smart dostali do každej parkovacej medzery 

a za každý roh. V otázke priemeru otáčania do-

sahuje smart fortwo nový rekord: vďaka hod-

note 6,95 m (od obrubníka k obrubníku) príp. 

7,30 m (od steny k stene) je manéver otáčania extrémne 

jednoduchý. Model smart forfour sa otočí na takmer rov-

nako malom kruhu, ako generácia fortwo ponúkaná 

do roku 2014 (od steny k stene: 8,75 m). Oba modely 

bodujú maximálnym miestom na minimálnom priestore, 

dokumentovaným vo vynikajúcom Body Space indexe.

Kabriolet
V roku 2016 nasleduje smart fortwo kabriolet. Jeho tex-

tilná skladacia strecha tritop umožňuje jedinečnú fl exibili-

tu: stlačením tlačidla sa kabriolet smart fortwo zmení 

zo zatvoreného dvojmiestneho vozidla na automobil s veľ-

kou skladacou posuvnou strechou, až po kabriolet s úpl-

ne otvorenou sklápacou strechou. Pôžitok z vychutnáva-

nia si čerstvého vzduchu tak možno prispôsobiť počasiu aj 

vlastným predstavám. Pohon 

všetkých troch modelov smart 

zabezpečujú aj moderné trojvalcové benzínové moto-

ry s výkonom 52 kW/71 k (kombinovaná spotreba paliva: 

5,2 - 4,8 l/100 km; kombinované emisie CO
2
: 120 - 111 g/

km) a 66 kW/90 k (kombinovaná spotreba paliva: 5,4 - 

5,0 l/100 km; kombinované emisie CO
2
: 133 - 115 g/km1). 

Na prenos sily sú k dispozícii päťstupňová prevodovka 

s ručným radením alebo dvojspojkový automat twinamic.

EQ vízia
Od roku 2017 sú všetky tri verzie karosérie k dispozícii 

aj ako elektricky poháňané modely (kombinovaná spotre-

ba elektrickej energie: 14,0-13,5 kWh/100 km; kombinova-

né emisie CO
2
: 0 g/km). Smart je tak jedinou automobil-

kou na svete, ktorá svoju modelovú paletu ponúka tak so 

spaľovacími motormi, ako aj s plne elektrickým pohonom 

z akumulátora. V modeli smartvision EQ fortwo predstavi-

la značka smart elektrickú a autonóm-

utnáva

očasiu aj

Pohon 

lov smart 

kou na svete, ktorá svoju 

spaľovacími motormi, ako

z akumulátora. V modeli 

la zna

SÚPRAVA SMART 
DRIVE KIT PRE IPHONE
smart ako prvá automobilová 

značka vyvinula vlastnú aplikáciu 

pre iPhone. Spolu s kolískou smart 

pre iPhone sa z kultového mobilu 

stáva multimediálny 

palubný počítač, ktorý 

je funkčne a dizajnovo 

optimálne zladený 

s vozidlom smart 

fortwo.

SMART FORSPEED
V koncepte forspeed predstavuje smart na autosaló-

ne v Ženeve nekonvenčnú štúdiu spájajúcu súčasnú 

mestskú mobilitu s faktorom zábavy takým typickým 

pre túto značku. Dvojsedadlový 

automobil sa vzdáva strechy 

a bočných okien a na-

miesto predného 

okna má plochý 

defl ektor v štýle 

klasických vrtuľo-

vých lietadiel. 

SMART FORUS
Štúdiou smart for-us smart prenáša praktickú 

ložnú koncepciu pikapu do mestskej premávky 

21. storočia: elektricky poháňaný for-us sa hrá 

s bojovým imidžom klasických veľkých vozidiel 

s nákladnou plošinou.

SMART BRABUS TAILOR MADE
Od originálu k unikátu: program smart BRABUS 

tailor made nesie od marca 2010 motto „Všetko je 

možné“. S lakovaniami v nespočetných farebných 

odtieňoch, celkovo vo viac ako 30 základných far-

bách si kreatívni zákazníci môžu ešte aj dnes nakon-

fi gurovať smart celkom podľa vlastnej predstavy.

SMART FORVISION
V koncepčnom vozidle smart forvision bádatelia a in-

žinieri z BASF a Daimler spojili celkovo päť automobi-

lových svetových premiér: transparentné organické 

solárne články, priehľadné organické svetelné diódy, 

plastové disky, nové odľahčené komponenty v karo-

sérii a fólie a laky odrážajúce infračervené žiarenie.

SMART EBIKE
S nekonvenčným dizajnom v štýle 

značky, funkčnosťou optimalizova-

nou na jazdu v meste a vysokými 

technologickými ambíciami, zaberá 

smart ebike výnimočné postavenie.20
10

20
11

20
12

20
10

20
11

20
12

ktrickú a autonóm

pre túto značku. Dvojsedadl

automobil sa vzd

a bočných o

miesto p

okna m

defle

klasic

vých 

vlast

vše

SMART BRABUS TAILOR M

4444444444444444444444444444444444444444444

20 rokov smart.indd   4120 rokov smart.indd   41 24. 9. 2018   15:33:1024. 9. 2018   15:33:10



42 

nu víziu vysokoefektívnej a fl exibilnej miestnej dopravy 

pre budúcu mestskú mobilitu a zdieľanie áut budúcnosti. 

Ako prvé koncepčné vozidlo stelesňuje všetky štyri piliere 

stratégie CASE: Connected (pripojený), Autonomous (au-

tonómny), Shared (zdieľaný) a Electric (elektrický).

smart ready to a car2go
Najnovšími službami uľahčujúcimi mobilitu v meste sú 

smart ready to spot a smart vrátenie po krádeži. Služba smart 

ready to spot si automaticky uloží polohu GPS zaparko-

vaného vozidla, samozrejme, pokiaľ si ju majiteľ aktivuje. 

Služba okrem funkcie navigácie ponúka aj možnosť môcť 

sa pohodlne vrátiť späť k smartu pomocou aplikácie mo-

ovel. V prípade krádeže vozidla smart služba vrátenie po 

krádeži pomáha v komunikácii so štátnymi orgánmi a pri 

opätovnom nájdení vozidla. V záujme rýchleho vývoja 

a realizácie tvorivých projektov z oblasti mestskej mobility 

automobilka smart v roku 2016 založila svoju skupinu ex-

pertov smartlab. Koncepcia smart re-

ady to zastrešuje mnohé inovatívne služby, ktoré uľahčujú 

život v meste. Súčasťou tejto novej stratégie služieb smart 

sú už zdieľanie súkromných áut smart ready to share, kon-

cepcia prenajímania smart ready to rent, služba doručo-

vania do kufra auta In-Car-Delivery-Services smart ready 

to drop a smart ready to drop+ ako služba na uľahčenie 

parkovania smart ready to park. K úspechu značky smart 

v rozhodujúcej miere prispel aj car2go – prvý systém zdie-

ľania áut bez väzby na konkrétne miesto prevzatia/vráte-

nia na celom svete od roku 2008. Globálny líder na trhu 

systémov zdieľania áut má v súčasnosti viac ako tri mi-

lióny zákazníkov a je k dispozícii v 24 mestách v Európe. 

Plne elektrický autopark car2go jazdí už v Stuttgarte, Am-

sterdame a v Madride.

Čisto elektrický smart
Ako prvá automobilo-

vá značka sa smart usilu-

je o dôsledný pre-

SMART FORSTARS
Elektricky poháňaná štúdia smart forstars  patrí do 

kategórie SUC (Sports Utility Coupé) s miestom pre 

dve osoby a množstvom úložného priestoru. Jeho 

meno je potmehúdskym odkazom na sklenenú 

kupolu, ktorá sa klenie nad cestujúci-

mi, a tak im poskytuje pohľad na 

hviezdnu oblohu. Zároveň 

odkazuje na zábavný ná-

pad začleniť do prednej 

kapoty projektor. 

SMART FORGIGS
Štúdia smart forgigs, realizovaná 

spoločne s audiopartnerom JBL, 

je najmenšia pojazdná koncertná 

sieň na svete. Špičkový technický 

ozvučovací systém tohto smart 

fortwo má celkový výkon 

5 720 wattov.

SMART FOURJOY
Od 15. októbra 2007 schádza v Hambachu 

z pásu 52 kW/71 k silný a vďaka funkcii štart-

-stop úsporný variant smart fortwo: smart 

fortwo micro hybrid drive využíva fázy voľno-

behu, aby vypol motor 

a dočasne úplne 

zastavil spotrebu pa-

liva a tvorbu 

výfukových 

a hluko-

vých emisií. 

SMART FORJEREMY
Model smart forjeremy, ktorý vznikol 

v spolupráci s prestížnym módnym dizaj-

nérom Jeremym Scottom. Najnápadnejšími 

znakmi sú obe zvislé krídla, ktoré zdobia 

zadnú časť vozidla nad zadnými svietidlami.

SMART FORTWO TRETEJ GENE
RÁCIE A NOVÝ SMART FORFOUR
Revolúcia postupuje do ďalšieho kola – smart 

fortwo bol vylepšený takmer po všetkých 

stránkach. Koncepcia s motorom vzadu, typická 

pre značku smart, je prvý raz ponúknutá aj 

v štvormiestnom smart forfour, ktorý vzniká 

v spolupráci s automobilkou Renault. 

SMART 
FORTWO 
ELECTRIC 
DRIVE

Bezemisné jazdenie 

s ešte väčšou zábavou - to ponúka tretia generá-

cia smart fortwo electric drive, dostupná od jari 

2012. Elektromotor s výkonom 55 kW, prvý raz 

poháňaný akumulátorom spoločnosti Deutsche 

Accumotive, zdoláva hranicu 120 km/h. 20
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chod zo spaľovacieho motora na elektrický pohon: od roku 

2017 jazdí smart v USA, Kanade a v Nórsku výlučne elek-

tricky, od roku 2020 by smart aj v Nemecku a v západnej 

Európe mal jazdiť výlučne na akumulátorový elektrický 

pohon. Zvyšok sveta by mal nasledovať krátko na to. Mo-

dely smart EQ fortwo a smart EQ forfour robia už dnes 

vstup do elektrickej mobility príťažlivým ako nikdy pred-

tým. Po smart fortwo kupé a smart forfour v lete 2017 za-

čal jazdiť na akumulátorový elektrický pohon aj smart 

fortwo kabriolet. Modely smart EQ fortwo a smart EQ 

forfour možno nabíjať z bežnej elektrickej zásuvky. V sú-

časnosti sa dá objednať rýchlonabíjačka, s ktorou možno 

čas nabíjania z nabíjacej skrinky skrátiť pod 40 minút.

Model smart aj v múzeu
Skutočnosť, že smart fortwo s jeho jedinečným charakte-

rom treba napriek jeho mladému veku radiť medzi automo-

bilových klasikov, je 

nesporná. Pretože 

smart fortwo sa ako jediné vozidlo ešte za čias svojej sériovej 

výroby už v roku 2002 stal súčasťou stálej zbierky „Dizajnové 

znaky poslednej dekády uplynulého tisícročia“ svetového Mú-

zea moderného umenia v New Yorku. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

NOVÉ MODELY SMART 
BRABUS
Výkonom 80 kW/109 k patrí nový 

smart BRABUS medzi vozidlá s najviac 

športovým charakterom v tomto 

segmente. Okrem výkonného mo-

tora s turbodúchadlom prispievajú 

k tomu športový podvozok BRABUS 

Performance so špeciálne nasta-

veným ESP®, športovo nastavené 

servoriadenie ako aj športové vyho-

tovenie dvojspojkovej prevodovky 

twinamic s funkciou racestart. 

NOVÝ SMART ELECTRIC DRIVE
smart ako jediný výrobca vozidiel na svete ponúka modely 

so spaľovacími, ako aj s elektrickými motormi. Krátko po 

štarte smart fortwo a smart forfour dostanete aj smart fortwo 

kabriolet electric drive. V zadnej časti vozidla smart 

electric drive pracuje elektromotor 

s výkonom 60 kW (81 k) 

a svoju silu prenáša na 

kolesá prostred-

níctvom stáleho 

prevodového 

pomeru.

SMART SA STÁVA 
ČISTO ELEKTRICKÝM
Smart sa ako prvá automobi-

lová značka usiluje o dôsledný 

prechod zo spaľovacieho 

motora na elektrický pohon: 

po USA a Kanade (2017) by od 

roku 2020 mali aj v Európe jazdiť 

smarty výlučne na akumuláto-

rový elektrický pohon. Zvyšok 

sveta by mal nasledovať 

krátko na to.

SMART FORTWO S FLEXIBILNOU 
SKLÁPACOU STRECHOU
Kupé alebo kabriolet? Sklápacia alebo pevná 

strecha? smart prekračuje hranice: odteraz má 

smart fortwo kupé sériovo jedinečnú plnú strechu 

s látkovým poťahom v čiernej farbe.

SMART VISION EQ FORTWO
Štúdiou smart vision EQ fortwo predstavuje novú 

víziu mestskej mobility: autonómne jazdiace vozidlo 

vyzdvihne svojich cestujúcich priamo 

na požadovanom mieste. Štúdia sa 

ako prvé koncepčné vozidlo 

koncernu Daimler úplne 

zriekla volantu a pedálov, 

a stelesňuje všetky štyri 

piliere stratégie CASE.

SMART MOBILE DISCO
Modelom smart mobile disco je značka ready to party a vytvorila nezvyčajné pracovisko pre 

dídžejov – s kabínou, mixážnym pultom, výrobníkom umelej hmly a s rozličnými svetelnými
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Skutočnosť, že smart fortwo s jeho jedinečn

rom treba napriek jeho mladému veku radiť m

bilový

ne

SMART FORTWO S FLEXIBILNOU

SMART ELECTRIC DRIVE
o jediný výrobca vozidiel na svete ponúka modely 

acími, ako aj s elektrickými motormi. Krátko po 

art fortwo a smart forfour dostanete aj smart fortwo 

electric drive. V zadnej časti vozidla smart 

rive pracuje elektromotor 

m 60 kW (81 k) 

u prenáša na 

ostred-

stáleho 

vého 

autonómne jazdiace vozidlo

júcich priamo 

te. Štúdia sa 

zidlo 

e 

v, 

efektmi. Štúdiu navrhol pro-

duktový dizajnér Konstantin 

Grcic. JBL, mnohoročný 

audiopartner značky smart, 

poskytol profesionálne 

ozvučovacie zariadenie. 

Nezvyčajný smart bol jedným 

z vrcholov vernisáže „Horúčka 

noci. Svoje ďalšie verejné 

vystúpenie mala štúdia na ve-

čierku smart v rámci „Salone 

di Mobile Milano“, najväčšej 

výstavy nábytku na svete.
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Terchovské

arokrásy
PERLY SLOVENSKA

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

1. as
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C
ieľ našej cesty – malebnú dedinku obklope-

nú nádherou prekrásnej prírody a maleb-

nej scenérie Malej Fatry sme si nevybrali ná-

hodou. Ide nielen o kraj bohatý na prírodné 

krásy, ale aj o rodisko nášho jediného ideo-

logicky neškodného a v každom politickom režime použi-

teľného národného hrdinu a vzoru - zbojníka Juraja, naro-

deného neďaleko Terchovej, pod vrchom Pupov, na laze 

u Jánošov.

Tentoraz spoznávame ďalší zaujímavý kút Slovenska 

s atraktívnou novinkou, ako sneh bielym vozidlom 

Mercedes-Benz Triedy A 180d hatchback. Tento štíhlo 

a uhladene vyzerajúci, nevysoký, podsaditý model vozidla 

s nízko položeným podvozkom bude síce ideálnym spo-

ločníkom na rýchlostné komunikácie a diaľnicu, avšak to, 

ako sa vyrovná na horších, nespevnených cestách Vrátnej 

doliny, je pri štarte pomerne veľká záhada. Každopádne, 

napriek svojej výške ponúka Trieda A vnútri kokpitu 

pre vodiča vysoký komfort sedenia, čo môže potvrdiť aj 

samotný autor textu, ktorý sa so svojou komplikovanou 

konfekčnou postavou cítil počas celej doby testovania 

a šoférovania nového Áčka úplne pohodlne. A to je 

už čo povedať…

A nielen to. Na letmý pohľad malé Áčko 

dokáže v skutočnosti veľké veci, vďaka 

čomu je ideálnym vozidlom pre všetkých 

single či osamelých vodičov a vodičky, prí-

padne pre hravých užívateľov. Pomocou hla-

sového ovládania MBUX sa máte s kým poroz-

právať a tiež máte komu zadávať vami zvolené 

úkony (čo je veľmi obľúbené a využívané najmä 

ženatými vodičmi, resp. vodičmi žijúcimi doma 

„pod papučou“). Zábavu na úkor nudy počas 

jazdy garantujú desaťpalcové displeje, disponu-

júce modernou grafi kou, s už na prvý pohľad 

atraktívnymi animáciami a s možnosťou ovláda-

nia jednotlivých funkcií aj dotykovým ovládaním. 

Ale, dosť už bolo auta, poďme na sever Slovenska - 

do Terchovej…

Náš turista – náš pán
Už po príchode do Terchovej smerom od Žiliny 

sa uisťujeme v tom, že je to tu 

ako pri stavbe Babylonskej veže. 

Nielenže sa sem ako na „púť“ 

hrnú davy turistov v každom 

ročnom období, ale pri pozor-

nejšom započúvaní sa, počuje-

te okrem slovenčiny, češtinu, 

poľštinu, maďarčinu, kórejči-

nu či angličtinu. Vlastne, dá sa 

konštatovať, že turistom a tu-

ristickému ruchu je v Tercho-

vej podriadené takmer všetko. 

Aj preto nečudo, že nás začiatkom augus-

ta v hornatom kraji severného Slovenska, 

v ktorom sa darí ihličnanom či nanajvýš 

zemiakom, aktívni a kreatívni domá-

ci podnikatelia vábia nielen na vša-

deprítomné bryndzové halušky 

a syrové korbáčiky, drevený vyre-

závaný terchovský Betlehem, ale 

– idúc s dobou aj na fajnový a aku-

rátny burčiak, pravú taliansku piz-

zu, turistický vláčik či na najväčšiu 

vyrezávanú drevenú ceruzu, hrdo sa 

do neba týčiacu vo farskej záhrade…

Miestami sa až zdá, že k absolútnej 

dokonalosti a dosiahnutiu turistic-

kej nirvány chýba už len akvapark, 

tobogany, horská dráha či záhad-

né miesto zjavenia niekoho zo svätých. Na-

šťastie, Terchovčania mysleli aj na to, a tak 

budúce miesto zjavenia „matky zbojníkov“, 

v dostatočnej miere zatiaľ suplujú procesie tu-

ristov, smerujúce k sedem a pol metra vyso-

kej soche chýrneho zbojníka, spravodlivého 

ochrancu chudobných, nekompromisného bo-

jovníka proti kapitálu, proletára Juraja Jánoší-

ka z ušľachtilého oceľového plechu. Ten, pev-

ne stojac na návrší v tesnej blízkosti obce, 

má „pod palcom“ celú Terchovú. Mi-

mochodom, možno by nebolo márne - 

z hľadiska marketingu a ešte 

väčšej náv-
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števnosti Terchovej - medzi turistami rozšíriť informáciu, 

že plechový Jánošík na návrší nad Terchovou nestojí len 

tak, ale že ide v podstate o tajný Kulichov vysielač na prijí-

manie signálov od mimozemských civilizácií…

Terchovské „kardiocentrum“
Na Slovensku sme si už zvykli, že sa tu všetko nachádza 

v strede, či „srdci“ niečoho. Akurát podľa niektorých poli-

tikov na východe vraj nie je nič.

Geografi ckým stredom „srdcom“ Slovenska je vrch Hrb 

neďaleko Ľubietovej, slovenský stred, či skôr „srdce“ Eu-

rópy sa nachádza vedľa Kostola sv. Jána Krstiteľa na Kra-

huliach.

V tomto trende neostáva bokom ani Terchová. Keďže 

v nej z roka na rok turistov pribúda aritmetickým radom, 

je prirodzené, že vznikol dopyt po ďalšej atrakcii. A tak 

vzniklo Terchovské srdce na vrchu Oblaz v Kysuckej vr-

chovine, priamo nad obcou – na očiach všetkých domá-

cich a aj cezpoľných. Miesto na postavenie tejto 30 metrov 

vysokej rozhľadne, ku ktorej vedie aj náučný chodník, za-

meraný na faunu a fl óru Národného parku Malá Fatra, ne-

bolo vybraté náhodne. Presne tu bola totiž vo fi lme Jáno-

šík postavená šibenica, na ktorej za rebro zavesili na hák 

nášho najznámejšieho národného hrdinu.

Základné piliere Terchovského srdca sú umiestnené na 

každú svetovú stranu, vďaka čomu jej ramená tvoria akúsi 

pomyselnú šibenicu, ktorej autor sa podľa prístupných in-

formácií inšpiroval terchovskou piesňou a jej veršami: „To 

terchovské srdce na dvoje sa delí, jedna strana plače, dru-

há sa veselí…“. Ide o atraktívne miesto, z ktorého sa každé-

mu návštevníkovi ponúkne impozantný pohľad nielen 

na samotnú Terchovú, ale aj zahnutý Malý a rozloži-

tý skalnatý Veľký Rozsutec, Boboty, Tiesňavy či Obší-

vanka a Sokolie, Poludňový grúň a časť Stien, Mravečník 

a z neho pokračujúci hrebeň až smerom na Kováčku…

(pokračovanie nabudúce…) 

Text a foto:Peter Škorňa

Trasa:
BRATISLAVA – ŽILINA - TERCHOVÁ

https://goo.gl/maps/BxYwTnp16vq

LIPTOV A OKOLIE

Terchovské srdce na vrchu Oblaz

https://goo.gl/maps/BxYwTnp16vq

BRATISLAVA

ŽILINA TERCHOVÁ

Megaceruzka
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Hviezdou do pohody 
a aj nepohody
Koniec leta a začiatok jesene si vyžaduje, aby ste boli 
vždy vyzbrojení nielen vhodným oblečením, či 
kvalitnými hodinkami – z dôvodu vašej dochvíľnosti, 
ale najmä vhodným dáždnikom. Pretože nie je väčšie 
faux pas, ako prísť na stretnutie s priateľom, 
priateľkou či s obchodnými partnermi neupravení 
a s účesom, z ktorého ešte kvapká dažďová voda... 
Takže, dámy a páni, nech sa páči, jesenná kolekcia 
Mercedes-Benz čaká len na vás... Text: SCG; Foto: Daimler AG
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Pánska 
tmavomodrá vetrovka
Veľkosti: S - XXL
Objednávacie číslo: B66958576-80 
Cena: 161,30 € s DPH

Victorinbox, 
pánsky multitool
Veľkosti: S - XXL
Objednávacie číslo: B66953417 
Cena: 161,20 € s DPH

Dáždnik čierny, 
pánsky 
Objednávacie číslo: B66952629 
Cena: 30,20 € s DPH

Pánske 
automatické hodinky 
Objednávacie číslo: B66958436 
Cena: 857,10 € s DPH
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Krása a vznešenosť patria k dokonalosti tohto sveta. Vedeli to 

už praveké ženy, ktoré si vyrábali prvotné šperky na zosilnenie 

svojho pôvabu a ženskosti. Aj z koralu, kameňa vášne, sa vyrábali 

prvé šperky už v praveku. V Číne a v Indii si koral cenili dokonca 

viac ako perly, smaragdy či rubíny. Jeho putovanie k očarujúcim 

slovenským pozemšťankám sa práve začína...

Poklady morskej ríše
Koral je neobyčajným produktom šírych oceánov a morí. 

Ak by sme to vzali za legendárny koniec, sám Poseidon vlá-

dol v kráľovstve z koralov a z drahokamov. Chladnými voči 

jeho energizujúcej kráse nezostali ani starí Gréci, hedonistic-

kí Rimania či tibetskí lámovia. V každom kúte našej indigo-

vej planéty nájdeme zmienku o tomto špecifi ckom a nezame-

niteľnom drahokame. „Koral je skutočne neprehliadnuteľný 

a určite patrí skôr k výraznejším a extravagantnejším kúskom 

spomedzi drahých kameňov,“ konštatuje Iveta Zimková Mi-

kušová, obchodná riaditeľka slovenského rodinného klenot-

níctva Mikuš Diamonds. Zaujímavé je, že už milimetrový 

rozdiel v obrube ručne robeného šperku vie spraviť značný 

rozdiel v celkovom výraze koralového skvostu. Slovami klasi-

ka: „Na detailoch záleží.“

Živočíšne tajomstvá koralov
Detaily sú viac ako podstatné aj pri zrode tohto organického 

drahokamu, ktorého hlavnou „ingredienciou“ je kalcium a kal-

cit. Koral, podobne ako kráľovská perla, má svoj pôvod v ži-

vom organizme. Aby sme však mohli hrdo nosiť dary Poseido-

na na svojom tele, treba zabezpečiť skutočne špecifi cké životné 

podmienky pre rast koralu. Voda musí byť nastavená na správ-

nu teplotu, bez znečisťujúcich faktorov. Tieto podmienky exis-

tujú len na niekoľkých miestach na svete. Ako vysvetľuje Iveta 

Zimková Mikušová: „Všetky prírodné koraly, s ktorými pra-

cujeme, sú najvyššej kvality a pochádzajú z okolia exotické-

ho Taiwanu. Koralové vetvičky získané z takýchto unikátnych 

podmienok následne opracovávajú skúsení brusiči do nami 

požadovaných tvarov a brusov.“ Mimochodom, vedeli ste, že 

v prírodnej forme je koral väčšinou matný? Až po vyleštení zís-

kava hodvábny lesk.

Tmavočervený krásavec a ružový anjel
Nič nepoteší ženu tak, ako úchvatne prevedený šperk. Pre-

to nikdy nepremýšľajte nad tým, prečo žena potrebuje koraly. 

Rozmýšľajte skôr, akej farby. :-) S dovolením Poseidona sa teda 

ponárame ešte hlbšie, aby sme objavili jeden z dôvodov, pre 

ktorý si zamiloval koral ako svoj „chrámový“ kameň. Charak-

teristické sfarbenie! „Koraly majú rôzne farby. Najhodnotnej-

ší tmavočervený koral je známy ako ,rosso scuro‘. Veľmi vzác-

ny je tiež rovnomerne sfarbený bledoružový koral titulovaný 

ako ,pelle d’angelo‘ – anjelská pokožka,“ poodhaľuje originál-

ne koralové pozadie Iveta Zimková Mikušová. Tmavočerve-

ný koral vzniká len pri určitej teplote a slanosti vody, preto je 

jeho výskyt taký unikátny. V Číne sa traduje, že Oltár slnka je 

vyrobený práve z jedinečného červeného koralu. V metafyzic-

kých kruhoch vraj udáva do rovnováhy materiálnu a duchov-

nú stránku človeka. V službách klenotníkov je vyhľadávaným 

materiálom, vyniká dokonalou sýtosťou farby a príťažlivou dy-

namikou, pri ktorej môžu večne kmitať prírodné diamanty.

Koral nemá iba jednu tvár
Tu nezaostáva ani nežný ružový koral, ktorý svojimi an-

jelskými vibráciami poodhaľuje vnútorné dieťa v každom 

z nás. Transformované do šperkovej podstaty, jemné tvary 

ako kvetinka či motýľ sa fantasticky vynímajú práve s bledo-

ružovou koralovou nádielkou. Zmyselnosť týchto klenotov 

odzrkadľuje nadčasovú myšlienku, že každá žena je výni-

močná presne tak, ako každý z týchto ručne osadených mo-
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delov. Kúzlo koralov necháte suverénne vyniknúť pri jedno-

duchom módnom štýle, či už v ponímaní ležérnej elegancie 

alebo prísnejšieho večerného bontónu.

Čo koral dáva, žena berie
Šperkom nevzniká citová väzba iba ku klenotu samotné-

mu. Pokiaľ vyberiete kúsok, ktorý si vaša milovaná obľúbi, tak 

je to predsa hrejivá odmena aj pre vás! Krásu, kvalitu, vitali-

tu i materiálnu hodnotu vpísanú do koralových šperkov ucho-

váte aj tým, že k nim budete pristupovať ako ku blízkemu pria-

teľovi. S láskou a starostlivosťou. Organický charakter koralov 

sa prejavuje aj tým, že sú citlivé na zohrievanie, kyseliny, kré-

my i parfumy. „Čistenie odporúčame úplne najjednoduchšie 

– po každom nosení pretrieť vlhkou handričkou a odložiť do 

šperkovnice na bezpečné miesto,“ radí Iveta Zimková Mikušo-

vá. Každý jeden pohľad na takto udržiavaný skvost vám bude 

pripomínať, že koraly sú ako ženy. Symbolizujú pevnosť aj pre-

menlivosť, ticho aj nepokoj, pohyb aj nečinnosť. Koniec kon-

cov, presne tak ako nekonečné oceány a moria, s ktorými sme 

navždy spätí. 

Text: Ľubica Zima Sekerková; Foto: www.mikusdiamonds.sk

„Každý šperk rozpráva 
príbeh. Prispejte svojej 
milovanej do šperkovnice 
životných príbehov 
koralovým skvostom, 
ktorý sa dedí z generácie 
na generáciu.“

Prívesok Ace, ružový koral, perleť, diamanty a ružové zlato

Prsteň Acollade, červený koral, 
diamanty a ružové zlato

Prsteň Ideal, ružový a červený koral, perleť,
diamanty  a ružové zlato

Prsteň Poetic, ružový a červený koral, 
diamanty a ružové zlato
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Vyše 130 dobrovoľníkov - zamestnankýň a zamestnancov zo spoloč-
ností Mercedes-Benz Financial Services Slovakia, Mercedes-Benz 

Financial Services Česká republika a Mercedes-Benz Slovakia 
odpracovalo v piatok 14. septembra okolo tisíc hodín počas Dobrovoľ-
níckeho dňa  - Day of Caring 2018, a to zároveň v troch bratislavských 

dobročinných zariadeniach: Depaul, Imobilio a Centrum rodiny.  
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O
dviedli u nás kus užitočnej práce, neváhali obe-

tovať svoj vlastný čas, pritom ich prínos je z via-

cerých hľadísk obrovský. Spočíva tiež v tom, 

že za jeden deň urobili taký kus práce, ktorý 

by bežne trval celý mesiac. Zároveň dokáza-

li prejaviť naozajstnú ľudskosť, zanechali príklad, ako preko-

nať samých seba, prejaviť vôľu i ochotu a podať pomocnú ruku 

ľuďom na okraji spoločnosti. Všetci si iste zaslúžia za našu ne-

ziskovú organizáciu veľké poďakovanie,“ vyzdvihla pomoc 

účastníčok a účastníkov tohtoročného Dobrovoľníckeho dňa 

Nina Piovarčiová z neziskovej organizácie Depaul Slovensko.

Napriek nepriaznivým predpove-

diam počasie účastníkom Dobrovoľníc-

keho dňa, medzi ktorými nechýbali ani 

najvyšší predstavitelia zapojených spo-

ločností, prialo, a tak sa plne mohli ve-

novať celému rozsahu naplánovaných 

činností a úspešne ich naplniť. Uznanie 

a ocenenie si tak zaslúžia všetci zamest-

nanci spoločností Mercedes-Benz, ktorí 

trom charitatívnym zariadeniam účin-

ne pomohli.

V ružinovskom zariadení Depaul, 

na Ivánskej ceste 32, okrem iného ob-

novili nátery vo viacerých miestnostiach 

i na odkladacích skrinkách nocľahárne, 

poskladali nábytok, namontovali viace-

ro zastrešení a zvládli i fyzicky najnároč-

nejšie odstránenie betónových panelov 

a montáž stojana na bicykle. V karlovo-

veskom Imobilio, na Jamnického 16, 

dobrovoľníci pripravili a nainštalova-

li parapety a urobili tiež nové nátery zá-

rubní dverí.

V dúbravskom Centre rodiny, na Ba-

zovského 6, zasa zvládli pri revitalizá-

cii záhrady okopávanie skaliek, kose-

nie, odstraňovanie buriny či strihanie 

kríkov, ale aj výrobu drevených prvkov 

ako napríklad kvetináčov, ďalej vyko-

návali montáž žalúzií, osadzovanie dve-

rí, zhotovenie náterov skladu a múrikov 

a aj upratovacie a triediace činnosti.

„Či už je to pomoc klientom pri výbe-

re vozidla alebo kolegom pri práci, jed-

no je isté. Niekedy stačí aj málo na to, 

aby sme niekomu pomohli s veľkým 

problémom. Preto sme sa spolu rozhod-

li vyhrnúť si rukávy a podať pomocnú 

ruku ľuďom v zložitej životnej situácii, 

ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetľu-

je Simona Klementovičová zo spoloč-

nosti Mercedes-Benz Financial Services 

„
Slovakia, jedna z organizátoriek tohtoročného Dobrovoľnícke-

ho dňa. Ako ďalej pripomína, v ich spoločnosti už od roku 2005 

pretrváva tradícia každoročnej pomoci tým, ktorí sú na to odká-

zaní. Preto si najnovšie, ako objekty svojej pomoci, vybrali zaria-

denie Depaul, ktoré priemerne poskytne pomoc pre 260 ľudí za 

deň a prevádzkuje aj u nás najväčšiu nízkoprahovú Nocľaháreň 

sv. Vincenta de Paul; ďalej občianske združenie Imobilio podpo-

rujúce integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti a neziskovú 

organizáciu Centrum rodiny ponúkajúcu viaceré aktivity nielen 

pre deti a mládež, ale aj rodičov, starých rodičov i celé rodiny. 

Text: Peter Kresánek; Foto: Martin Žilka
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N
evedno, či šlo len o závisť, alebo o to, že sa 

ani nebo a „tí tam hore“ nedokázali pozerať 

na koncentráciu všetkej tej ženskej a automo-

bilovej krásy na jednom mieste. Každopádne, 

jedna vec celej jedinečnej akcie pod holým 

nebom nepriala a tou bolo počasie. Napriek tomu sa usku-

točnila a všetci tí, ktorí sa nezľakli pár dažďových kvapiek, 

sa mohli dosýta nabažiť úchvatných modelov prestížnych 

slovenských módnych návrhárov, spontánneho moderova-

nia obľúbeného herca, speváka a moderátora Jakuba Pra-

chařa, ako aj vyvrcholenia celej šou – živelného speváckeho 

vystúpenia americkej speváckej hviezdy Lillie Nicole Mc-

Cloud, účastníčky americkej speváckej súťaže X-FACTOR.

Charitatívny charakter
Ako uviedla konateľka a riaditeľka spoločnosti Motor-Car 

Banská Bystrica JUDr. Katarína Filipová: „Už niekoľko ro-

kov sme v priestoroch nášho showroomu organizovali po-

dobné podujatia pre dámy, ktoré boli výhradne našimi zá-

kazníčkami a kamarátkami. Tentoraz sme sa rozhodli, že 

aj vďaka súčinnosti mesta a najmä primátora Banskej Bys-

trice MUDr. Jána Noska či vďaka našim partnerom, spo-

ločnosti Mercedes-Benz Financial Services Slovakia a Kli-

nike YES VISAGE z Bratislavy chceme priniesť zaujímavú 
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Prestížna 
no ná 
módna 
šou
Nikde nie je napísané, 
že veľkolepé akcie sa musia 
konať len v hlavnom meste. O tom, 
že ide o predsudok, presvedčilo 
banskobystrické zastúpenie 
značky Mercedes-Benz a jeho 
Mercedes-Benz Fashion 
Night 2018.
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módu, luxusné vozidlá a spevácke vystúpenie všetkým, kto-

rí na námestie pred budovy radnice zavítali“. Zároveň do-

dala, že celá akcia bola výnimočná aj tým, že mala charita-

tívny charakter, pretože počas nej prebiehala dobrovoľná 

verejná zbierka, ktorej výťažok sa použije na zakúpenie po-

lohovacích kresiel pri podávaní chemoterapie pre pacien-

tov onkologického oddelenia FNsP F. D. Roosevelta v Ban-

skej Bystrici.

Hviezdy a móda
Okrem staticky vystavených najnovších modelov „strie-

borných hviezd“ na námestí boli návštevníkom eventu pre-

zentované modely slovenskej módnej špičky, návrhárok 

zvučných mien, akými sú Jana Pištejová, Jana Jurčenko, Mi-

chaela Ľuptáková, Viera Futáková, Ema Klein, Zuzana Há-

ková, Izabela Komjati, Petra Kovacs. Vizuálne atraktívnou 

najmä pre nežnejšiu časť publika „čerešničkou na torte“ 

bola aj prehliadka modelov pánskych plaviek exkluzívne vy-

tvorená pre toto podujatie z dielne Miroslava Jablonského.

Vyvrcholením celého večera, ktorý trval až do neskorých noč-

ných hodín, bol veľkolepý ohňostroj, ktorý podľa viacerých prí-

tomných svojou mohutnosťou a dĺžkou predčil aj novoročný... 

Text: Peter Škorňa; Foto: archív MC BB
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V reprezentačných priestoroch mezanínu Primaciálneho paláca 
v Bratislave sa v nedeľu 10. júna 2018 uskutočnilo prestížne a čoraz 
populárnejšie podujatie She´s Mercedes.

Už 
pri vstupnej bráne do priestorov 

Primaciálneho paláca bolo zrejmé, 

že v jeho vnútri sa deje čosi výni-

močné. Potvrdzovali to pred palá-

com vystavené najnovšie modely 

vozidiel Mercedes-Benz Triedy A, Triedy E 

a Mercedes-Benz CLS.

Takmer 40 pozvaných šarmantných a úspešných dám, 

v úvodnom príhovore na začiatku neformálneho spolo-

čenského rautu privítali generálny riaditeľ spoločnosti 
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Noblesné 
Shés Mercedes 
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Mercedes-Benz Slovakia Ing. Andrej Glatz  a Ing. Ingrid Drozd 

Janečková, vedúca marketingu, komunikácie a Public re-

lations spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia. Medzi náv-

števníkmi nechýbali ani výkonný riaditeľ spoločnosti 

Motor-Car Bratislava, Ing. Július Šabo či tradičný mo-

derátor stretnutí striebornej hviezdy s klientkami – Bra-

nislav Bruno Ciberej. 

V rámci programu boli dámam predstavené luxus-

né šperky značky Mikuš Diamonds, pričom im boli vy-

svetlené špecifi ká diamantov a briliantov. Špeciálne vla-

sové technológie Farouk CHI Biosilk zase predstavili 

najnovšie trendy pre vlasy v letnom období. Zaujala aj 

prednáška MUDr. Miroslavy Lopatkovej, ktorá sa veno-

vala kráse, spokojnému, vyrovnanému a harmonické-

mu životu v každom ženskom veku. Zástupkyne známej 

a prestížnej kozmetiky La Praire zase priblížili pozvaným 

dámam to, na čo by sa nemalo zabúdať pri dôkladnej sta-

rostlivosti o pleť – aby sa dosiahol výsledný efekt v podo-

be dokonalého vzhľadu.

Vyvrcholením poobedného stretnutia bola mód-

na prehliadka, ktorú pripravil prestížny módny ateliér 

Mikloško, za hudobného sprievodu úspešného huslistu 

Filipa Jančíka.

Samozrejme, ako sa už stalo zvykom, na záver nob-

lesného podujatia nechýbala tombola o atraktívne ceny 

a darčeky pre každú z prítomných dám. Skôr, než sa po-

zvané dámy nechali limuzínami Mercedes-Benz po pri-

vezení na príjemné nedeľné stretnutie aj odviezť domov, 

využili ešte možnosť individuálnych rozhovorov a pora-

denstva od prítomných prednášajúcich hostí.

Tohtoročné bratislavské stretnutie She´s Mercedes nie-

lenže potvrdilo svoje renomé, ale jeho latku posunulo 

opäť o čosi vyššie. Aj preto je namieste sa tešiť na to nad-

chádzajúce. Aké bude a kde sa uskutoční – to sa dajme 

prekvapiť… 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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„Third time lucky!“ - hovorí známe 
porekadlo, a o tradičnom evente 
She´s Mercedes pod štítmi Tatier 
to platí obzvlášť. Oživením 
tohtoročného prestížneho 
stretnutia, konaného netradične 
už 7. júna, boli aj štýlové priestory 
Hotela Horizont Resort**** 
v Starej Lesnej. 

H
neď pri príchode do hotela osobne privítal každú 

z 52 pozvaných výnimočných dám z podtatranské-

ho regiónu hostiteľ a organizátor podujatia - kona-

teľ a spolumajiteľ spoločnosti Motor-Car Poprad 

Ing. Pavel Jančík, PhD. Komorné stretnutie sa ná-

sledne nieslo v duchu príjemne stráveného večera, plného dobrej 
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Shés  Mercedes 
v objatí Tatier
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nálady a inšpiratívnych zážitkov.

Lektorka emocionálnej inteligencie Jitka Ševčíková vtip-

ným a pútavým spôsobom prítomné dámy zaujala svojou pred-

náškou, v ktorej im vysvetlila, ako môžu využívať emócie vo svoj 

prospech, či ako zo závisti, žiarlivosti, stresu a hnevu urobiť svoj-

ho pomocníka a učiteľa. Dámy si obzvlášť cenili fakt, že sa im 

známa lektorka venovala počas celého večera aj v rámci indivi-

duálnych rozhovorov. S témou emócií úzko súviselo aj vystúpe-

nie uznávanej odborníčky na imidž Andrey Ziegler, ktorá pred-

viedla základné techniky a pravidlá v móde. A nielen to. Na 

konkrétnych prezentáciách odevov názorne demonštrovala  „zá-

zraky stylingu“ s dôrazom na silu doplnkov, rôznorodosti iných 

častí odevov v šatníku, či čaro a silu zmeny pomocou širokej pa-

lety farieb. 

Aký by to bol výnimočný večer bez zážitkovej kulinárskej gas-

tronómie! O chuťové poháriky dráždiace gurmánske emócie sa 

svojím letným menu, navrhnutým špeciálne len pre tento večer, 

postaral známy kulinársky umelec a perfekcionista - šéfkuchár 

Jaroslav Ertl. Vyvrcholením večera bola už tradičná tombola, 

ktorej šťastná výherkyňa zažije neopakovateľný víkend s naj-

novším modelom Triedy A, disponujúcim novým multimediál-

nym systémom MBUX, ktorý ohlasuje novú éru v oblasti služieb 

konektivity Mercedes me.

Tretí ročník sa skončil. Dámy odchádzali zo Starej Lesnej nie-

len s malým darčekom, ktorý im ho bude pripomínať, ale aj 

s pocitom hrdosti a spolupatričnosti s legendárnou a prémiovou 

značkou, akou Mercedes-Benz je. Nakoniec, tak je to v „dobrých 

rodinách“ zvykom. A tá ich, hviezdna, nie je výnimkou... 

Text: Lucia Olekšáková, Peter Škorňa; Foto: Branislav Babjak
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Jeho srdcovou záležitosťou je región Tatier, z ktorého pochádza, 
ktorému rozumie a v ktorom aj žije. To je dôvod, prečo po príchode 

do spoločnosti, v ktorej pôsobí, dokázal so svojím tímom pomaly, 
postupne a cieľavedomo zlepšovať predaj vozidiel so striebornou 

hviezdou v znaku. Vedúci predaja motorových vozidiel spoločnosti 
Motor-Car Poprad, s. r. o.,  Samuel Oravec...
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V
 súčasnosti ste vedúcim predaja osob-
ných vozidiel Motor-Car Poprad, no mňa 
zaujíma, kde ste profesijne pôsobili ešte 
pred nástupom do vášho súčasného pô-
sobiska?

- Skončil som školu s ekonomickým zameraním a pred 

nástupom do spoločnosti Motor-Car Poprad som pôsobil 

v zahraničnej fi rme. V nej som bol zodpovedný za nákup 

tovaru v súlade s trhovými trendmi a aj za vytváranie ná-

kupných stratégií.

Do popradskej „hviezdy“ ste nastúpili hneď na pozí-
ciu vedúceho predaja?

- Asi ako každý chlapec som od detstva inklinoval k au-

tám. Tento môj sen ma neopustil ani v dospelosti a aj preto 

som nemohol odmietnuť ponuku pracovať ako predajca vo-

zidiel značky Mercedes-Benz. Bola to pre mňa osobná a aj 

profesijná výzva, pretože ide o technologicky rýchlo rastúce 

odvetvie, kde sa deje stále niečo nové a zaujímavé. V spoloč-

nosti Motor-Car Poprad som od roku 2004 už štrnásty rok. 

Prvé tri roky som pôsobil na pozícii predajcu. Zvyšných je-

denásť rokov som vedúcim predaja s tým, že sa popri funk-

cii vedúceho zároveň venujem aj predaju vozidiel. Mňa táto 

práca jednoducho napĺňa a baví a je pre mňa aj po toľkých 

rokoch neustálou výzvou. Nakoniec v období, keď som za-

čínal pracovať pre striebornú hviezdu, sme mali celkovo 

v portfóliu jej 17 modelov osobných vozidiel a 2 úžitkové 

modely. Dnes sme na úrovni, keď môžeme zákazníkom po-

núknuť až 32 modelov osobných a 4 modely úžitkových vo-

zidiel značky Mercedes-Benz.

Koľko kolegov tvorí váš predajný tím?
- Okrem mňa ho tvoria ešte piati kolegovia. Snažili sme 

sa ho kreovať čo najefektívnejšie, a preto máme v rámci 

neho pokrytý nielen samotný predaj, ale aj marketing a fi -

nančné poradenstvo - čiže lízing a poistenie. V rámci ob-

chodu máme jednotlivých kolegov špecializovaných na 

osobné, úžitkové a aj jazdené vozidlá.

Každý región, každé obchodné zastúpenie má svoje 
špecifiká. Aké sú tie vaše, popradské, z hľadiska pre-
daja značky Mercedes-Benz?

- V rámci nášho regiónu, do ktorého patria územie a ag-

lomerácie od Liptovského Mikuláša, cez Poprad, Spišskú 

Novú Ves, Levoču, Kežmarok až po Starú Ľubovňu, je urču-

júcim faktorom podnebie, horský a kopcovitý terén a cestné 

komunikácie. Naši zákazníci preferujú bezpečnosť na ces-

tách a preto sa u nás, pod Tatrami už dlhodobo tešia veľkej 

popularite SUV modely a modely s pohonom 4MATIC.

Je niečím popradské zastúpenie značky Mercedes-
-Benz jedinečné a špecifickejšie oproti iným znač-
kám v regióne a tiež aj oproti iným zastúpeniam sku-
piny Motor-Car Group? Pretože, nebudeme si klamať, 
váš región oproti bratislavskému či žilinskému až tak 
ekonomicky silný nie je…

- Dovolím si tvrdiť, že vďaka veľmi nízkej miere fl uktu-

ácie a stabilnému tímu, prevláda u nás medzi nami a naši-

mi zákazníkmi až neobvykle priateľský a osobný prístup. 

Jednoducho - u nás „každý každého pozná“. A to je to, čím 

sme jedineční.

Práca je pre m a 
neustálou výzvou

Samuel Oravec:
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V čom vidíte potenciál získania nových klientov znač-
ky Mercedes-Benz? V zameraní sa na aglomerácie 
mimo Popradu?

- Neporovnateľnou výhodou pri predaji v našej lokalite 

je možnosť ukázať jazdné vlastnosti vozidla aj v kopcovi-

tom teréne, a zároveň predstaviť schopnosti systémov, kto-

rými disponuje značka Mercedes-Benz. Potenciál vidíme aj 

v modeloch NGCC, ktoré sú lákadlom pre najmä mladšiu 

generáciu zákazníkov, ktorí začínajú práve týmto segmen-

tom, ale oslovujú aj starších klientov, hľadajúcich komfort 

s vyšším posedom a veľkorysejším priestorom – hlavne 

v podobe veľmi obľúbenej Triedy B.

Ako vnímate súčasný predaj, v porovnaní napr. s uply-
nulými tromi rokmi – aj v súvislosti s vašimi zámermi 
a s plánmi do budúcnosti?

- V rámci predaja zaznamenávame medziročný rast. 

Keď som v roku 2004 začal pracovať pre značku 

Mercedes-Benz, predávali sme celkovo 84 vozidiel. Minu-

lý rok to bolo už 170 vozidiel, čiže dvojnásobok. Zároveň 

sme minulý rok spustili aj výkup a predaj jazdených vozi-

diel, pri ktorých dávame mimoriadny dôraz na ich stav, 

kvalitu a to, aby mali jasnú a čitateľnú popredajnú histó-

riu. Takže, ak by som to mal zhrnúť, naším zámerom je 

predaj zvyšovať postupne, trpezlivo a cieľavedome a tým 

Neporovnate nou výhodou 
pri predaji v našej lokalite 
je možnos  ukáza  jazdné 
vlastnosti vozidla aj 
v kopcovitom teréne
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si naďalej udržiavať a budovať naše dobré meno, 

ktoré v tomto regióne už dlhodobo máme.

V nedávnej minulosti prešiel váš showroom 
určitými zmenami. Plánujete aj ďalšie?

- Showroom prešiel redizajnom podľa nových 

štandardov značky Mercedes-Benz. Ako prvé za-

stúpenie na Slovensku sme splnili audit maloobchodných 

štandardov predaja osobných automobilov a transportérov 

Mercedes-Benz. Plánujeme ďalšie veľké zmeny. Tento rok 

sa začala výstavba úplne novej LKW haly, v ktorej bude ser-

vis nákladných a úžitkových vozidiel. Budúci rok máme na-

plánované aj zväčšenie priestorov samotného showroomu.

Neoddeliteľnou súčasťou predaja je aj starostlivosť 
o klienta. A nemyslím len na popredajnú. Popradské 
zastúpenie sa stalo povestné svojimi plesmi pre po-
zvaných klientov, no nejde zrejme len o ne…

- Nemýlite sa, Ples spoločnosti Motor-Car Poprad, ktorý or-

ganizujeme už 14 rokov, má svoju tradíciu, vysoké renomé 

a patrí medzi najobľúbenejšie spoločenské udalosti pod Tat-

rami. Pre naše zákazníčky sme už po tretí raz zorganizova-

li inšpiratívny event She´s Mercedes. Zvyšovať povedomie 

značky sa nám darí aj podujatím „Raňajky s Hviezdou“, kto-

ré organizujeme väčšinou začiatkom leta. Tento rok sme sa 

rozhodli pozmeniť tradičný koncept podujatia a začiatkom je-

sene zrealizujeme tzv. „Večer s hviezdou“, v rámci ktorého vo 

večerných hodinách našim zákazníkom zaujímavým a vizu-

álne atraktívnym spôsobom predstavíme okrem modelov vo-

zidiel a palety ponúkaných služieb aj najnovšie technológie 

svietenia a osvetlenia vozidiel.

Do akej miery je náročné byť jedenásť rokov v pozícii 
vedúceho predaja? Nie je to po takom dlhom čase už 
rutina, nuda?

- To v žiadnom prípade. Ako osoba zodpovedná za pre-

daj vozidiel musím mať čo najkomplexnejšie informácie. 

Ide o náročnú úlohu, ktorá v sebe zahŕňa aj aspoň zák-

ladné informácie o technologických zmenách, novinkách 

a trendoch, o smerovaní obchodu a marketingu. Takže to 

nie je o nude či nebodaj rutine. To by znamenalo stagná-

ciu. Viete, mnohí zákazníci, ktorí po prvý raz navštívia náš 

showroom, chcú vozidlo, len nevedia, ktoré z našej širokej 

modelovej ponuky je pre nich a ich potreby ideálne. A to 

je moja úloha a úloha mojich kolegov – vcítiť sa do nich, 

odhadnúť ich predstavy a ponúknuť im optimálne technic-

ké a aj fi nančné riešenie. A to bez sebavzdelávania a tvrdej 

práce na sebe nejde… 

Text a foto: Peter Škorňa

Celú neskrátenú verziu rozhovoru s vedúcim predaja spolo nosti 
Motor-Car Poprad, s. r. o., Samuelom Oravcom, si môžete pre íta  v elektronickej 
forme magazínu Hviezdy ciest.

Ke  som v roku 2004 za al 
pracova  pre zna ku 
Mercedes-Benz, predávali 
sme celkovo 84 vozidiel. 
Minulý rok to bolo 
už 170 vozidiel.
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Istota

Pneumatiky s týmito
symbolmi ponúkajú
bezpečnosť,
ovládateľnosť
a vynikajúci výkon
za nízkych teplôt
a na snehu a ľade.

pri jazde 
na snehu 
aj ľade

M + S

www.continental.sk

EXPERT NA ZIMU
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edenásty ročník tradičnej a populárnej golfovej 

túry mal aj v aktuálnom ročníku tri kvalifi kačné 

turnaje, ktoré sa hrali na ihriskách Green 

Resort v Hrubej Borši, Tri Duby na Sliači 

a Black Stork vo Veľkej Lomnici. Kvalifi kačný 

kľúč rozhodol, kto sa do národného fi nále kvali-

fi koval. Z národného fi nále postupujú na sveto-

vé fi nále MercedesTrophy World Final 2018, ktoré sa bude 

konať 2. - 7. októbra v Stuttgarte, dvaja hráči z kategórie A, 

spolu s jedným hráčom z kategórie B. A ešte jedna zvlášt-

J

Úporné 
boje  

v Stegersbachu
MercedesTrophy 2018 

vyvrcholil v prvý septembrový 
víkend v príjemnom 

a pohostinnom rezorte 
v Burgenlande.
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nosť, ktorú borci poznajú – na svetovom fi nále sa môže hráč 

zúčastniť iba jediný raz v živote.

Nenaplnené predpovede
Najpesimistickejšie veštby tvrdili, že tri dni bude v okolí 

najväčšieho rakúskeho golfového areálu v Burgenlande daž-

divo. Ale nebolo. A tak mohlo trojdňové národné fi nále roz-

kvitnúť do parádneho a mimoriadne príjemného podujatia. 

Areál hotela Allegria si dal na príprave záležať. Vítal fi nalis-

tov v plnej kondícii. Tím organizátora túry pracoval počas 

celého víkendu ako švajčiarske hodinky. Ozdobou – okrem 

prítomných dám – boli najnovšie modely s trojcípymi 

hviezdami. Defi lovali pred vstupom do hotela, žiarilo najmä 

nové G-éčko, ale aj na ihriskách Südburgenland a Panora-

ma, kde sa fi nálové boje odohrávali. Stalo sa už tradíciou, že 

hráčov aj návštevníkov pred posledným turnajom tohtoroč-

nej túry pozdravil Andrej Glatz, generálny riaditeľ impor-

téra a súčasne aj vášnivý hráč golfu. Opäť nesklamal a jeho 

príhovor bol – ako ináč – stručný a srdečný.

Rovnaké pravidlá túry
Ani v aktuálnom ročníku sa nemenili. Hralo sa na úpravu hen-

dikepu v troch kategóriách. Hráči súťažili o primát aj v troch do-

plnkových súťažiach: Najbližšie k jamke, najdlhší odpal pre ženy 

a mužov a najbližšie k čiare, pričom jej absolútny víťaz pocesto-

val na jeden z najatraktívnejších svetových turnajov s označením 

Drive to the Major, na The Open Championship 2018! Finálovou 

cenou bol za hole-in-one nový Mercedes-Benz Triedy A na rok. 

Nebýva zvykom, aby sa podobné turnaje napríklad na našich ih-

 63
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riskách na Slovensku hrali povinne na vo-

zíkoch. V Stegersbachu je to nutnosťou, 

pretože najmä prechody medzi jednotli-

vými jamkami sú dlhé a mohli by priebeh 

hry neúnosne predĺžiť.

Golfová karavána
Skôr než sa pustili hráčky a hráči 

do súboja s nástrahami ihriska, muse-

li prekonať úvodnú záhadu – kto ihris-

ko nepoznal, musel nájsť cestu na svo-

ju jamku. Aj o to sa perfektne postarali 

organizátori z tímu Mercedes-Benz. 

Bol to skutočne impozantný pohľad 

na odchádzajúcu golfovú karavánu, 

ktorú spred hotela viedli dvaja miest-

ni maršali. A keďže sa nikto cestou ne-

stratil, presne o desiatej predpolud-

ním sa výstrelom zo štartovacej pištole 

mohlo začať veľké fi nále.

Ihrisko Südburgenland, na ktorom sa 

hralo prvý deň, bolo aj napriek dlhotr-

vajúcim suchám počas leta v dobrej 

kondícii, a tak nič nebránilo dosaho-

vať na fervejoch i grínoch veľmi sluš-

né výsledky.

Allegria, Allegria…
Spieval na úvod slávnostného 

vyhodnotenia túry riaditeľ hote-

la a spoluhostiteľ fi nálových bojov 

Jaro Rataj. V absolútnom nasadení 

a s večným úsmevom dodal večeru 

iskru, ktorá roztlieskala prítomných. 

Príjemná, kultivovaná a žičlivá 

atmosféra zostala po celý večer. 

Andrej Glatz za Mercedes-Benz 

a Dušan Guľáš za Respect deko-

rovali najlepších, ktorí si odnášali 

krásne trofeje víťazov a bohatú ná-

dielku od partnerov túry. 

Gratulujeme a želáme úspech 

v Stuttgarte!

Text: Ivan Mičko; foto: MBSK
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VÝSLEDKY

VÝSLEDKY FINÁLE: 
Kategória 0 - 18
1. Yves Rouche

2. Michal Chamilla

3. Ľuboš Bobocký

Kategória 18,1 – 36
1. Juraj Tekuš

2. Milan Sporka

3. Peter Laurinčík

Kategória 37 – 54
1. Ivana Strapková

2. Imrich Pleidel

3. Peter Blahovský

Doplnkové súťaže:
Najbližšie k jamke:  Bohumil Novák

Najdlhší odpal muži: Róbert Kováčik

Najdlhší odpal ženy: Laura Laurinčíková

Najbližšie k čiare: Pavol Hudák

TEXAS SCRAMBLE ŠTVORÍC: 
1. R. Kováčik, D. Botka, A. Kováčiková, A. Botka

2. V. Pastorek, st., B. Kratochvíl, Ľ. Pastorková, F. Jančík

3. V. Vranka, K. Podhradský, P. Blahovský

Doplnkové súťaže:
Najbližšie k jamke: Vít Vranka

Najdlhší odpal muži: Marián Hojsík

Najdlhší odpal ženy: Zuzana Kubicová

Najbližšie k čiare: Eva Klačková
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Atraktívny 
operatívny lízing

V
 čom spočíva podstata nového lízingové-
ho produktu?

- Pre našich klientov ponúkame v kooperácii 

s Mercedes-Benz Slovakia a v spolupráci s autori-

zovanými predajcami Mercedes-Benz od 1. sep-

tembra 2018 nový produkt operatívneho lízingu: „Jazdite naplno. 

Plaťte 1 %“.  Tento typ fi nancovania si získal svojich priaznivcov 

aj u klientov značky Mercedes-Benz v susedných krajinách. Klient 

zaplatí prvú navýšenú splátku, vo výške 15 % z cenníkovej ceny vo-

zidla (s DPH). Nasledujúce mesačné splátky, druhá až tridsiata 

šiesta, budú vo výške 1 % z cenníkovej ceny (s DPH). Výbava vo-

zidla však nesmie presiahnuť 20 % z cenníkovej ceny (automatic-

ká prevodovka sa do tohto limitu nezarátava). V opačnom prípade 

bude cena nadvýbavy premietnutá do splátky klienta. 

Rôzne firmy ponúkajú rozdielne výšky spracovateľské-
ho poplatku. Ako je to v tomto konkrétnom prípade? 

- Poplatok je vo výške 1 percenta z  ceny vozidla.

Čo všetko zahŕňa mesačná splátka? 
- Ide o samotný prenájom vozidla na 36 mesiacov pri ma-

ximálnom nájazde kilometrov 60 000; servisnú zmluvu Ex-

cellent; daň z motorového vozidla; prihlásenie a odhlásenie 

vozidla; registračný poplatok a asistenčnú službu Mobilo.

Je v rámci splátky zahrnuté aj poistenie motorového 
vozidla?

- Havarijné ani povinné zmluvné poistenie nie je zahr-

nuté v lízingovej splátke, ale je pre tento produkt povin-

né s uzatvorením zmluvy. Okrem spomenutého povinného 

poistenia ponúkame možnosť doplnkového pripoistenia – 

poistenie fi nančnej straty, poistenie čelného skla, prípadne 

náhradného vozidla.  

Pre aké triedy značky Mercedes-Benz je tento produkt 
určený?

- Financovanie platí na všetky nové osobné vozidlá, s vý-

nimkou motorizácie AMG a modelov SLC a SL. Ponu-

ka nie je určená pre vozidlá taxislužieb, autoškoly a poži-

čovne vozidiel. Zároveň by som rád zdôraznil, že celkové 

schválenie fi nancovania podlieha individuálnemu posúde-

niu bonity klienta zo strany našej spoločnosti. 

Text: Peter Škorňa, Foto: MBFSS

Spoločnosť Mercedes-Benz Financial Services Slovakia prichádza 
na lízingový trh s novým produktom. V tejto súvislosti sme sa o ňom 
podrobnejšie porozprávali s konateľom spoločnosti  Ing. Martinom Pavelekom...
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V súvislosti so spustením 
v našom európskom priestore 

ojedinelého projektu akadémie 
pre výcvik budúcich pilotov 

vrtuľníkov, našli svoje uplatnenie 
aj vozidlá Mercedes-Benz. 
O akadémii, ktorej žiaci sa 

„dotýkajú hviezd“, ale aj 
o strieborných hviezdach 

na zemi, sme sa porozprávali 
s konateľom a generálnym 
riaditeľom Slovak Training 

Academy - Ing. Jurajom Laušom.
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Klientom dávajú

„krídla“

P
án riaditeľ, keďže je vaša spoločnosť pomer-
ne nová, mohli by ste ju bližšie predstaviť?

- Spoločnosť Slovak Training Academy (STA), 

ktorej hlavnou činnosťou je vytvoriť vzdeláva-

ciu bázu pre školenie pilotov vrtuľníkov z celé-

ho sveta, je súčasťou holdingu MSM GROUP, ktorý zastre-

šuje dcérske spoločnosti s portfóliom v segmente obranného 

a civilného strojárskeho priemyslu. Zároveň je ďalším spo-

ločníkom našej spoločnosti aj česká spoločnosť CSG AERO-

SPACE, a. s. V rámci aktivít našej spoločnosti participuje-

me s partnermi z Českej republiky a z USA.
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Čo bolo prvotným impulzom rozhodnutia vašej spo-
ločnosti „spustiť“ od konca minulého roka školenie 
pilotov civilných vrtuľníkov v Košiciach?

- Existoval dopyt po takýchto tréningoch a tiež voľný 

priestor na trhu, a tak sme ho využili. „Československá“ le-

tecká škola mala nielen v minulosti, ale aj stále má v za-

hraničí - v odborných leteckých kruhoch - dobré renomé 

a úroveň. Zároveň nám „hralo do kariet“ aj to, že prá-

ve v metropole východu bola v minulosti aj Vysoká vojen-

ská letecká škola SNP v Košiciach a neskôr Vojenská letec-

ká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika, ktorá 

je v súčasnosti pretransformovaná do Leteckej fakulty TU 

v Košiciach. Lokácia akadémie v Košiciach nám teda na 

základe našich analýz vyšla ako najvhodnejšia nielen vďa-

ka jej výhodnej polohe, ale aj vďaka silnému personálne-

mu a technickému leteckému zázemiu a tradícii. A preto 

sme sa rozhodli nasmerovať naše fi nančné investície do jej 

vybudovania práve v Košiciach.

Spomínali ste fakultu. Kooperujete činnosť vašej aka-
démie aj s ňou?

- Samozrejme. V spolupráci s dekanom uvedenej fakul-

ty pánom Stanislavom Szabom sme sa dohodli na vzájom-

nej spolupráci. Našou snahou je pomôcť kvalitatívne do-

stať tak aj fakultu, ako aj lietanie v tomto meste na úroveň, 

akú si zaslúži v súčasnosti. 

My poskytujeme praktický výcvik a leteckú techni-

ku a fakulta teoretickú časť výcviku pilotov. Zároveň vie-

me využívať aj služby množstva ľudských zdrojov, pilo-

tov, technikov a pod., ktoré v minulosti v oblasti letectva 

pôsobili, resp. pôsobia tak v Košiciach, ako aj v Prešove. 

Celkovo počítame s tým, že po etablovaní sa našej akadé-

„V sú asnosti našu letku tvorí 5 vrtu níkov 
Schweizer 269, 3 vrtu níky MD-500E, 

2 vrtu níky Bell 206A, 4 vrtu níky 
Sikorsky UH-60 Black Hawk, MI 17 

a ešte 2 francúzske vrtu níky 
AS355 Écureuil.“
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mie na trhu v nej nájde uplatnenie výhľadovo až sto za-

mestnancov.

Spomínali ste na úvod dopyt po takýchto službách. 
Ten je zo strany slovenských záujemcov?

- Nie, zatiaľ ide výlučne len o zahraničnú klientelu, 

50 študentov z tretích krajín - mimo EÚ, pre ktorú robí-

me výcvik vo viacerých tréningových moduloch. Napr. 

v module „FROM ZERO TO HERO“ ide počas niekoľ-

kých mesiacov o výučbu angličtiny, odborných leteckých 

predmetov a výučbu praktického lietania na vrtuľníkoch 

Schweizer 269 a MD-500, pričom klienti od nás odchádza-

jú už ako hotoví piloti. Okrem toho robievame preškoľova-

cie výcviky na strojoch Sikorsky UH-60 Black Hawk 

a MI 17 a nakoniec špeciálne výcviky, zamerané na zlaňo-

vanie, medicínskych letov či letov s nočným videním. Kaž-

dopádne, sme pripravení tento výcvik robiť pre každého, 

kto o to prejaví záujem.

Akou letkou disponujete?
- V súčasnosti ju tvorí 5 vrtuľníkov Schweizer 269, 3 vr-

tuľníky MD-500E, 2 vrtuľníky Bell 206 A, 4 vrtuľníky Si-

korsky UH-60 Black Hawk, MI 17 a ešte 2 francúzske vr-

tuľníky AS355 Écureuil. Samozrejme, že disponujeme aj 

simulátormi a inými školiacimi zariadeniami, či už pre ob-

sluhu lietadiel, mechanikov, ale aj pre samotných pilotov.

Tak to máte pomaly viac funkčných vrtuľníkov než 
náš rezort obrany a vnútra dokopy…

- Dá sa to tak povedať (úsmev). Každopádne, ponúkli 

sme slovenskej vláde, že v prípade potreby a požiadania 

ofi ciálnych kompetentných orgánov o pomoc, sme pripra-

vení a ochotní participovať svojimi stojmi pri likvidácii 

rôznych havárií či na záchranárskych akciách v prípade 

prírodných živelných pohrôm a pod.

V rámci vašej firmy nezabezpečujete pre klientov len 
samotný výcvik…

- Pre klientov pokrývame celú škálu služieb, počnúc nad-

štandardným bývaním, stravovaním, komfortnou dopravou. 

V rámci tejto služby využívame fl otilu siedmich vozidiel 

Mercedes-Benz Vito a dvoch vozidiel Mercedes-Benz Triedy B. 

Tie obsluhujú skúsení a spoľahliví vodiči s dobrou znalosťou 

angličtiny. Z ich pohľadu a praktických skúseností sú to pre 

našich klientov priestranné, pohodlné, komfortné, spoľahlivé 

a predovšetkým bezpečné vozidlá, ideálne na ich prepravu.

Ich počet je konečný?
- Nie, závisí od samotného počtu klientov, študentov. 

Keďže je reálny predpoklad, že do konca roka sa ich po-

čet zdvojnásobí na sto študentov, adekvátne tomu bude-

me musieť prispôsobiť aj stav fl otily vozidiel. Takže je viac 

ako pravdepodobné, že počty súčasných modelov vozidiel 

Vito, prípadne Triedy B ešte vzrastú. Ešte raz opakujem, 

sme s nimi spokojní, máme v spoločnosti Motor-Car 

Prešov zabezpečený profesionálny autorizovaný servis, 

a preto neplánujeme robiť žiadne zmeny. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Katarína Schulzová

Pre klientov 
pokrývame celú 
škálu služieb, po núc 
nadštandardným 
bývaním, stravovaním, 
komfortnou dopravou... 
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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 automobi-
lov. Viac ako 140 rokov 

neustále rozvíjame naše 
skúsenosti v mobilite 

a v doprave. Zatiaľ čo vy 
čítate tento článok, viac 

ako 240 000 vysoko 
kvalifikovaných 
zamestnancov 

v 61 krajinách pracuje 
v koncerne Continental 

na splnení týchto cieľov.

Continental:
Naším cie om je 

dokonalos

P
neumatiky sú jediným spoje-

ním vášho automobilu s vo-

zovkou. Koncern Continental 

má vďaka svojim dlhoroč-

ným skúsenostiam v oblas-

ti vývoja a výroby automotive systémov 

celý rad poznatkov, ktoré pomáhajú vyla-

diť pneumatiky tak, aby umožnili nielen ma-

ximálny výkon, ale aj optimálne využitie všet-

kých automobilových systémov.

Mnohých možno prekvapí aj to, ako veľmi sa pneumatiky 

menia. Ešte pred desiatimi rokmi patrili k najžiadanejším pne-

umatikám 13“ plášte, dnes si zákazníci žiadajú minimálne pät-

násťpalcové. A aj ich podiel postupne klesá a vodiči sa v súvislos-

ti 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 vozo-

vého parku a tým, že väčšie a širšie pneumatiky sú zapísané už 

v technickom preukaze automobilov. Ide aj o snahu výrob-

cov o ďalšie zvyšovanie bezpečnosti. Širšie pneumati-

ky majú vyššiu priľnavosť na suchom i mokrom po-

vrchu a lepšie vlastnosti - oproti užším plášťom 

- majú aj pri brzdení. Rastúci záujem o pneu-

matiky väčších rozmerov sa premieta aj do po-

nuky zimných plášťov Continental - okrem 

ContiWinterContact™ TS 810 Sport, je v na-

šej ponuke aj model ContiWinterContact™ 

TS 810, ktorého vlastnosti potvrdili vynikajú-

ce výsledky v nezávislých testoch.

Okrem štandardných plášťov sú v našom 

portfóliu výrobkov aj špeciálne pneumatiky, 

ktoré uľahčia vodičom jazdu aj v prípade defek-

tu. Špecialitou je pneumatika ContiSeal ™ s tech-

nológiou, ktorá zaistí okamžité zacelenie dier po 

prepichnutí behúňov bez straty tlaku.

Technológia ContiSeal ™ znižuje následky poško-

denia behúňa pneumatiky: otvory do priemeru až 5 mm 

(napr. po preniknutí klinca) sa vďaka jedinečnej tech-

nológii ihneď utesnia. Pre vodičov to znamená ne-

ustálu mobilitu - vôbec netreba zastavovať ale-

bo meniť pneumatiku pri krajnici. Pneumatika 

s technológiou ContiSeal ™ má za normálnych 

okolností rovnaký jazdný výkon ako štandard-

ný plášť. Druhou špecialitou je ContiSilent ™ 

- technológia, ktorá znižuje hluk vnútri vozidla 

pri jazde na akomkoľvek povrchu. Pneumati-

ky ContiSilent ™ sú opatrené tlmiacou vložkou 

z polyuretánovej peny prilepenou na vnútornej 

strane behúňa, ktorá pomáha znížiť hluk vo vo-

zidle až o 9 dB (A) - v závislosti od typu vozidla, 

rýchlosti jazdy a od povrchu vozovky. Túto novin-

ku ocenia najmä pasažieri na zadných sedadlách 

automobilov. 

Text a foto: Continental
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Jedenásty ročník Mercedes-Benz 
Tour 2018 sa tento rok presunul 

zo západu Slovenska do jeho 
východnej časti, presnejšie dva 

kilometre nad mesto Krompachy, 
do lyžiarskeho areálu Relax 

Center Plejsy, kde sa „hlavný stan“ 
hviezdnej tour rozložil v príjemnom 

prostredí hotela Plejsy***. 
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Hviezdni 
„srdciari“ na Spiši

P
ráve tu, v tesnom susedstve so severnými svahmi 

Krompašského vrchu, sa v piatok 14. septembra za-

čali od poobedných hodín zhromažďovať majitelia 

a priaznivci vozidiel značky Mercedes-Benz, v ich 

takmer všetkých vekových a typových vyhotove-

niach. Začalo sa trojdňové stretnutie „hviezdnych srdciarov.“

Off -roadový predkrm
Akýmsi „predjedlom“ pred sobotnou súťažou sa stalo piat-

kové testovanie viacerých SUV modelov vozidiel počas off-roa-

dovej jazdy až na samotný vrchol lyžiarskeho svahu. V rámci 

neho počas stúpania prašnou horskou cestou si navzájom na-

pínali svoje „svaly“ najnovší model Triedy G 500, so svojimi 

o generáciu staršími predchodcami a s dvoma úplne novými 

Triedami X. To, že výstup stál za to, potvrdil prítomným mi-

lovníkom off-roadu prekrásny výhľad na Krompachy učupené 

v doline a obkolesené zeleným vencom hôr.
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Kultúrne prekvapenie
V sobotu ráno sa po krátkom zoradení 75 účastníckych vo-

zidiel s trojcípou hviezdou v znaku a ich presune do Krom-

pách uskutočnil ešte pred štartom pretekov krátky program, 

v rámci ktorého spríjemnili chvíle pred súťažou účastní-

kom a desiatkam Krompašanov (zvedavých na to, aké mo-

dely „hviezd“ zavítali do ich kraja) nielen rezko hrajúca dy-

chová kapela, či mladé usmievavé mažoretky, ale aj spevácky 

a hudobný výkon členov folklórneho súboru. Po odštartovaní 

prvého súťažného vozidla primátorkou mesta Ivetou Rušino-

vou sa Mercedes-Benz Tour 2018 nakoniec ofi ciálne začala…

Súlad prírody a gotiky
Pokiaľ by sme mali pomenovať, čím bola tour jedinečná, 

jednoznačne nádhernou scenériou prírody a gotickou krásou 

svedkov dávnej minulosti. Z Krompách viedla trasa popri 

okraji Národného parku Slovenský raj cez Dobšinskú 

a Palcmanskú Mašu, Stratenú, Vernár, Habušice až do Levoče. 

Tu, v meste, ktoré sa do histórie neodmysliteľne zapísalo osob-

nosťami, akými boli rezbár Majster Pavol a šľachtičná Júlia 

Korponayová, známa aj ako Levočská biela pani, nasledova-

la vyše dvojhodinová prestávka. Toto stredoveké slobodné krá-

ľovské mesto a dnes mestská pamiatková rezervácia, v roku 

2009 zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodné-

ho dedičstva UNESCO, vystavila na obdiv všetky svoje kultúr-

no-historické pamiatky: pomerne zachovalé 2,5 km mohutné 

hradby, historickú klietku hanby, pochádzajúcu zo 16. storo-

čia, alebo pôvodne gotickú levočskú radnicu s arkádami z roku 

1615, s renesančnou vežou a s manzardami v štýle talianskej 

renesancie. Najväčším lákadlom bol jednoznačne gotický Kos-

tol sv. Jakuba zo 14. storočia, kde sa nachádza aj hlavný oltár 
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vyrobený Majstrom Pavlom z Levoče z lipového dreva, ktorý 

je výškou 18,62 m najvyšším gotickým oltárom na svete. Cesta 

späť sa začínala poobede pred Košickou bránou a pokračovala 

stúpaním cez horský priechod Branisko, Široké a Krompachy.

Galavečer a ocenenia
Sobotný večer patril všetkým zúčastneným a podporovateľom 

tour. Ako uviedol vedúci organizačného štábu Ján Novotný, akcia 

by sa neuskutočnila bez pomoci a nasadenia hlavných partnerov 

podujatia, ktorými boli spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, 

Motor-Car Trenčín, Motor-Car Prešov, Motor-Car Banská 

Bystrica a Motor-Car Bratislava, ale aj Privatbanka, spoločnosti 

Berner, Homola, Klimatech a pod. Podobne, ako už niekoľko 

rokov po sebe, sa stal najvzdialenejším účastníkom tour hviezd-

ny nadšenec a milovník Slovenska - Vít Študlar z Plzne, ktorý 

kvôli akcii precestoval až 600 kilometrov! Dodajme ešte, že naj-

starším vozidlom na podujatí bol akčný a aktívny „krásavec“ 

Mercedes-Benz 500 K z roku 1934, s ktorým prišiel 

Martin Neubeller.

Majestátny komplex
Hovorí sa, že „do tretice všetko dobré“ a o Mercedes-Benz 

Tour 2018 to platí obzvlášť. Tretí deň už tradične patrí doo-

bedňajšej „spanilej jazde“, ktorá sa tentoraz tiahla z Plejsov cez 

Krompachy, Žehru až na úpätie Spišského hradu. Tu absol-

vovali všetci poslednú spoločnú akciu, návštevu a prehliadku 

jedného z najunikátnejších a najväčších hradných komplexov 

strednej Európy. Vznikol už v 12. storočí a je postavený 

na vrchole travertínovej kopy – na hlavnom cestnom ťahu spá-

jajúcom regióny Spiša a Šariša, pričom sa hrdo vypína v dve-

stometrovej výške nad okolím.

Optimistický epilóg
Ako sa zvykne hovoriť, všade dobre, doma najlepšie - a aj 

preto treba v najlepšom prestať. Inak to nebolo ani tentoraz. 

Úspešná tour sa skončila a jej viac ako 180 účastníkov sa s dob-

rou náladou vydalo zo Spišského hradu do svojich domovov. 

Nie nadlho. O rok sa všetci a možno aj ďalší noví účastníci 

stretnú opäť. Kde, to je zatiaľ prekvapenie, na ktoré si budeme 

musieť chvíľu počkať… 

Text a foto: Peter Škorňa
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S
amotná skratka CASE predstavuje štyri strate-

gické piliere mobility budúcnosti: zosieťovanie 

(Connected), autonómne jazdenie (Autonomous), 

fl exibilné používanie, služby (Shared & Services) 

a elektrické pohony (Electric), ktoré sú neoddeliteľ-

nou súčasťou podnikateľskej stratégie koncernu Daimler. Jej 

primárnym cieľom je vytvoriť intuitívnu mobilitu pre našich 

zákazníkov pomocou inteligentného prepojenia jednotlivých 

tematických oblastí tejto stratégie,“ uviedol Martin Košara.

Jedným z reálnych výsledkov vývoja novej vízie a stratégie 

mestskej mobility je digitálna služba Mercedes me. Tá zákaz-

níkom prostredníctvom aplikácie pre smartfón, internetovej 

stránky alebo priamo vo vozidle poskytuje prístup ku kom-

plexnej a personalizovanej ponuke služieb. Ďalším krokom 

v rámci fi lozofi e a stratégie CASE je napr. vozidlo smartvi-

sion EQ fortwo, ktoré sa ideálne spája s jednotlivými kompe-

tenčnými oblasťami stratégie CASE, čím používateľom 

v meste umožňuje intuitívnu mobilitu a maximálnu mieru in-

dividuality.

„Mercedes-Benz dodržiava pri elektrifi kácii hnacieho ústro-

jenstva ucelený prístup, pričom značka EQ s celou mode-

lovou rodinou vozidiel vyvíja aj ucelený ekosystém. Ten 

- okrem samotného vozidla obsahuje komplexnú ponuku slu-

žieb, týkajúcich sa aj nastupujúcej autonómnej jazdy a zdieľa-

ného využívania. Koncern Daimler pristupuje rovnocenne aj 

ku klasickým, ako aj k moderným formám pohonu, ktorých 

cieľom je maximálna ekologická únosnosť vo všetkých trie-

dach. Na dosiahnutie cieľa používa najnovšie spaľovacie mo-

tory s využitím 48-voltovej technológie, ktoré vo viacerých 

triedach bude ponúkať aj s verziami hybridných vozidiel do-

bíjateľných zo siete EQ Power a elektrických vozidiel s aku-

mulátorovým pohonom alebo pohonom palivovými článka-

mi,“ dodal na záver Martin Košara. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

„

Čoraz častejšie sa v súvislosti so stratégiou mobility blízkej 
budúcnosti stretávame s pojmom CASE. Čo znamená a do akej 
miery sa prejaví aj v reálnom živote, na to nám odpovedal Martin 
Košara, manažér pre implementáciu CASE spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

CASE – stratégia budúcnosti

V najbližšom čísle magazínu budeme pokračovať v danej 
problematike materiálom o výhodách aplikácie, ktorá 
vám pomôže určiť „vhodnosť“ preklopenia svojho vozidla 
na Plug in hybrid model alebo elektrické vozidlo, pričom 
budeme riešiť aj lokálne aktivity, ktoré sa realizujú v ob-
lasti CASE.
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Na tom, že autodoprava nie je výlučne len „mužská záležitosť“, 
má svoju zásluhu aj mladá a šarmantná podnikateľka, 

majiteľka vranovskej špedičnej a dopravnej spoločnosti BIANCA 
TRANS s. r. o. - Ing. Katarína Kundravá...
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N
edá mi, aby som sa hneď na úvod neopýtal 
na názov vašej firmy, presnejšie – jeho prvú 
polovicu…

- Už po škole som sa rozhodla, že keď si raz 

založím fi rmu, pomenujem ju po svojej prvej, 

v súčasnosti už trinásťročnej dcére Bianke. Neskôr, po naro-

dení dnes už desaťročných dvojčiat Šimona a Šarlotky, sme 

s manželom nazvali jeho fi rmu, zaoberajúcu sa stavebninami, 

Twin-service. Náš, nateraz posledný päťročný syn Miško, 

na „svoju“ fi rmu zatiaľ len čaká.

Čo bolo tým impulzom, pre ktorý ste sa rozhodli podnikať 
práve v tejto „mužskej“ oblasti?

- Celý môj život sa veci dejú akosi naraz. Naraz som študovala 

na vysokej škole, a zároveň som už počas nej mala dcéru Bianku 

a pomáhala otcovi pri podnikaní v špedícii. Po siedmich rokoch 

som chvíľu pracovala pre neďaleké železiarne v Strážskom, no 

časom som sa vrátila k tomu, čomu som rozumela a po čom bol 

dopyt - po špedícii a doprave ocele a železa. V roku 2013, v čase, 

keď som čakala najmladšieho syna, som si založila fi rmu, pome-

novala ju po prvorodenej dcére a začala podnikať. Ako vravím – 

v mojom živote sa dejú veci naraz.

Pri pohľade na vašu firmu si pripadám ako v knihe Vladimí-
ra Párala „Země žen“.

- V súčasnosti priamo vo fi rme pracuje okrem mňa ešte sedem 

kolegýň. Dve z nich sú ekonómky a päť sa zaoberá špedíciou. 

Všetky sa snažíme navzájom vychádzať čo najkorektnejšie a naj-

lepšie. A aj preto nie sme len kolegyne, ale aj kamarátky.

Predsa len, keď ste tu vo firme čisto ženský kolektív, ne-
hrozí vám „ženská pracovná ponorková choroba“?

- Na jednej strane je takýto kolektív náročný na manažo-

vanie, ale má aj svoje čisto pragmatické výhody. V minulosti 

sme tu mali na určitý čas aj mužov – praktikantov, no nevy-

držali mať dennodenne okolo seba šarmantný ženský kolek-

tív s prudko ženskými debatami… (smiech)

Bolo to len tým?
- Viete, my ženy máme úplne iný typ humoru a komuni-

kácie. Veci vidíme inak než vy muži. Netvrdím, že horšie či 

lepšie. Inak. 

Dokážeme byť empatickejšie a lepšie v osobnom kontak-

te pri komunikácii s klientmi, vieme byť precíznejšie, ideme 

do hĺbky, lepšie plánujeme. Vzniknuté krízové situácie do-

kážeme vybaviť so šarmom a s empatiou. To je oproti vám 

mužom naša pridaná hodnota. Lebo, nebudeme si klamať – 

v tomto takmer výlučne „mužskom svete“ ženský šarm ešte 

stále zaberá… (úsmev)

V takomto rýdzo ženskom osadenstve si predstavujem, 
že mávate porady a teambuildingy vo wellness či v štú-
diu krásy…

- Viem, že ste to mysleli ako vtip, no pri teambuildingu ste 

aj trafi li. Každoročne chodievame relaxovať na Podbanské. 

Keď sa tam dostavíme v našej „plnej“ dámskej zbroji, mys-

lia si o nás, že sme nejaká renomovaná kozmetická fi rma, 

ktorá si ide robiť konferenciu - a nie špeditérky a dopravky-

ne… (smiech).

K pôvodnej špedícii ste pridali autodopravu ako výsledok 
snahy o diverzifikáciu vášho podnikateľského portfólia?

- Manžel mojej kamarátky a účtovníčky ma vždy na au-

todopravu nahováral. Nakoniec som sa rozhodla dať fi rme 

Autodoprava 
plná šarmu
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nový impulz a „váhu“. Kúpili sme prvý ťahač Mercedes-Benz 

Actros 450. Momentálne ich máme štyri, no mojím cieľom je 

vytvoriť fl otilu až dvadsiatich ťahačov.

Počul som, že ste špecifickou firmou, aj čo sa týka vo-
dičov…

- Jedine tým, že dvaja z nich sú manželia mojich kolegýň a ďalší 

je brat kolegyne. Ako vidíte, mám „na krku“ celé rodiny…

Nie je zamestnávanie rodinných príslušníkov skôr 
na príťaž? Nerobí zlú „krv“ to, že muži vo va-

šej firme musia jazdiť tak, ako im vy ženy pri-
kážete…?

- Skôr naopak - má to výrazný stabilizačný 

rodinný faktor. Tým, že o každom ich kroku 

Celý môj život 
sa veci dejú akosi 
naraz. Naraz som 

študovala, a zárove  
som mala dcéru 

Bianku a pomáhala 
otcovi pri podnikaní 

v špedícii. 
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majú ich manželky a partner-

ky prehľad, nie sú - na rozdiel 

od iných vodičov, tráviacich týžd-

ne v kamióne kdesi v zahraničí - vy-

stavení stresu z „pokušenia“. Sú pod neustá-

lou ochranou mojich dievčat (úsmev).

U vás zrejme nehrozí, že keď nie je „ko-
cúr doma, myši majú ples“…

- Nie. Kolegyne majú dob-

rých manželov a part-

nerov, šťastné man-

želstvá, a tak ich 

počas toho, ako sú väčšinou tri týždne vonku – na cestách, 

veľmi kontrolovať nemusia.

Tri týždne? To je pomerne dlhý čas…
- Áno, ale potom sú porovnateľný čas aj doma. Počas 

práce sú s manželkami v neustálom kontakte. Je to o zvy-

ku a o vzájomnom vážení si zamestnancov a v prípade ko-

legov a kolegýň aj partnerov, pričom po tých troch týž-

dňoch sú si oveľa vzácnejší, čo prospieva aj intenzite 

a kvalite ich vzťahu.

Dovoľte mi na záver otázku: nie ste len podnikateľka, 
ale aj matka a manželka. Ako to zvládate?

- Deti si už zvykli, že nie som žiadna „Montessori matka“. 

Naučili sa s tým žiť a som presvedčená, že ich život je kva-

litný a šťastný. Cez deň som podnikateľkou a večer doma 

matkou a manželkou. Dá sa to aj preto, že vás nič zby-

točne nerozptyľuje a „neťahá“ od rodiny. Je to totiž tak 

- iné je žiť v Bratislave, kde to „žije“ cez víkendy, cez 

deň a aj vo večerných hodinách a iné tu – vo Vranove 

nad Topľou, kde v rámci tradícií po piatej večer platí 

„striktný zákaz vychádzania“… (úsmev)… 

Texta foto: Peter Škorňa

Celú neskrátenú verziu rozhovoru si môžete 
pre íta  v elektronickej forme magazínu Hviezdy ciest.

Viete, my ženy 
máme úplne iný typ 

humoru a komunikácie. 
Veci vidíme inak než 
vy muži. Netvrdím, 
že horšie i lepšie. 

Inak.
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P
ochod za zdravé prsia hlavným mestom sprevá-

dzala so svojou unikátnou bubnovou šou skupi-

na Campana Batucada až na Bratislavský hrad, 

kde účastníkov pochodu vítali aj staticky vysta-

vené vozidlá Mercedes-Benz CLS 400d 

4MATIC, Mercedes-Benz Triedy C 400 4MATIC kabrio-

let a nový model vozidla Mercedes-Benz Triedy A, absol-

vovalo vyše 4 500 účastníkov.

Akcia, ktorú svojou účasťou podporili Kveta Horváthová, 

Zlatica Puškárová, Maroš Kramár, Ada Straková, Alena 

Heribanová, Hana Overweter Rapantová, Braňo „Bruno“ 

Ciberej, Nora Beňačková, Beáta Dubasová, Soňa Skoncová 

či Peter Altof známy ako vloger Expl0ited, sa tento rok niesla 

v duchu hesla #fandimezenam, šírenia osvety o problematike 

rakoviny prsníka a dôležitosti prevencie. Charitatívne poduja-

tie zároveň slúžilo na získanie fi nančných prostriedkov urče-

ných na aktivity spojené s bojom za zdravé prsia.

Spoločnosť AVON tento rok odovzdala šek vo výške 

23 514 € občianskemu združeniu Zdravá žena, ktorý využije 

na organizáciu série workshopov o dôležitosti prevencie, spô-

soboch diagnostiky, samovyšetrenia a liečby ochorenia rako-

viny prsníka po celom Slovensku.

V rámci malého charitatívneho festivalu sa v areáli Brati-

slavského hradu na Východnej terase o. i. vystriedali na pó-

diu známi interpreti a skupiny ako Pavol Hammel, Katarína 

Knechtová, Tublatanka, Bystrík banda a detský folklórny sú-

bor KLNKA. 

Text: Peter Škorňa; Foto: AVON

Podobne, ako to bolo po uplynulé roky, sa stala spoločnosť 
Mercedes-Benz Slovakia jedným z hlavných partnerov 
aj tohtoročného jubilejného 10. ročníka AVON Pochodu za zdravé 
prsia, ktorý sa uskutočnil v polovici júna v Bratislave.

Mercedes-Benz opätovne podporil 
boj žien za zdravé prsia 
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S
poločnosť Motor-Car Poprad sa v tento deň roz-

hodla pre netradičný event – s postupným zápa-

dom slnka z útrob jej showroomu začala vychádzať 

nielen pozitívna energia, ale najmä 16 predvádza-

ných modelov vozidiel Mercedes-Benz, medzi kto-

rými nechýbali nielen „horúce“ novinky, ale aj „zušľachte-

né“ vozidlá BRABUS E 43 AMG a BRABUS S 500 kabrio.

„To, že sme sa po 14-ročnej tradícii Raňajok s hviezdou 

rozhodli inovovať medzi našimi vernými klientmi už za-

behnutý a obľúbený koncept podujatia - v podobe Veče-

ra s hviezdou, s vizuálne atraktívnymi nočnými jazdami, 

hodnotím ako veľmi správne rozhodnutie,“ uviedol kona-

teľ spoločnosti Motor-Car Poprad Ing. Pavel Jančík, PhD. 

A zároveň dodal, že z reakcií hostí cítil, že to bol pre nich 

veľmi osviežujúci zážitok.

Ve er s hviezdou 
pod hviezdami

Piatkový podvečer v polovici 
septembra nepatril pod Tatrami 

len zhonu za víkendovými 
nákupmi pred nadchádzajúcim 

štátnym sviatkom. 
Motoristickí kulinári ho 

strávili v príjemnej 
spoločnosti hviezdnych krások.
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Vyše 200 hostí si tak v rámci predvádzacích nočných jázd 

malo možnosť v praxi otestovať - na diaľnici medzi Popra-

dom a Matejovcami - na modeloch vozidiel Triedy C 220d 

4MATIC sedan, Triedy S 400d, Triedy E 400 4MATIC 

kabrio a Triedy E 220d 4MATIC All Terrain, ako aj na mo-

deli CLS 450 4MATIC progresívne a technologicky výni-

močné svetlá s technológiou Multibeam LED. Enormnému 

záujmu sa tešil aj čoraz populárnejší, exkluzívny a výnimoč-

ný „hranatý elegán“ - Trieda G 500, no pozornosti prítom-

ných hostí neušli ani modely Mercedes-AMG CLA 450, 

CLS 450 a Trieda E 400 kabrio.

Protagonistami večerného stretnutia s hviezdou pod 

hviezdnou oblohou boli aj staticky vystavené modely 

vozidiel Mercedes-Benz Marco Polo a Mercedes-Benz 

Triedy X. Pozornosť mnohých hostí upútala aj prezentácia 

produktového špecialistu spoločnosti Motor-Car Poprad, 

ktorý priblížil jedinečnosť inteligentného systému MBUX 

na novej Triede A.

A ako je to už pri stretnutiach so striebornou hviezdou 

pravidlom, ani tentoraz nechýbala atmosféru povznášajúca 

hudobná produkcia svetových evergreenov v podaní hrá-

ča na saxofón či degustácia vín z vinárstva Mrva & Stanko. 

Zmysly a chuťové poháriky dráždili kulinárske delikatesy, 

ktoré vo forme výnimočného menu pripravil špeciálne pre 

tento večer šéfkuchár Jaroslav Ertl.

Popradský netradičný premiérový Večer s hviezdou sa 

vydaril nad očakávanie dobre. Dokonca až tak, že sa zrej-

me stane inšpiráciou aj pre ďalšie stretnutia hviezd pod 

rozsvietenou hviezdnou oblohou… 

Text: Peter Škorňa, Lucia Olekšáková ; Foto: Lili G photography
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DANUBIANA
Meulensteen Art Museum
Až do 11. novembra sa koná v priesto-

roch jedného z najromantickejších 

múzeí moderného umenia v Euró-

pe výstava diel Jána Ťapáka „Odzno-

va“. Vystavujúci umelec, sochár žijú-

ci a tvoriaci v Slovenskom Grobe, patrí 

medzi najvýraznejšie osobnosti súčas-

nej sochárskej generácie. Upútal svo-

jou spontánnou kreativitou, dokonalou 

technickou pripravenosťou a obsaho-

vým zameraním tvorby, v ktorej prepo-

jil stáročné tradície s fi lozofi ou moder-

ného človeka. Ťapákova výtvarná reč 

pramení z archetypálneho tvaroslovia, 

ktoré postupne cez pôvodnú strohú ge-

ometrickú štylizáciu a neskôr priam 

barokovú bohatosť tvarov prechádza 

k plynulejším objemom, pôsobiacim 

napriek evidentnej robustnosti odľah-

čene. Ťapákove pevnosti, býky, jazdci, 

bojovníci i panovníci, mýtické posta-

vy, ale aj prostí vidiečania sú nositeľmi 

metaforického posolstva o zmysle ľud-

ského života.

Činohra SND, Bratislava
Tolstoj ako geniálny spisovateľ, zaují-

mavý mysliteľ a svojím spôsobom aj fi -

lozof, je nespochybniteľnou autoritou 

svetového významu a záujem o jeho 

dielo je vlastne permanentný. Jeho ro-

mánová epopeja Vojna a mier je svo-

jím spôsobom univerzum, v ktorom 

stále dýchame a niekedy sa ani dý-

chať nedá. Lebo čo iné sú dejiny, ak 

nie striedanie vojny a mieru a na čo 

iné prichádza ľudstvo po strašidelných 

bitkách a bojoch, na ktoré sa pôvod-

ne tešilo s vierou, že všetko vyriešia? 

Lebo čo iné sú naše privátne životy, ak 

nie hľadanie šťastia v láske, ktoré má 

toľko romantických a dramatických 

peripetií? V réžii Mariána Amslera 

a v dramaturgickom spracovaní Da-

riny Abrahámovej sa na doskách Slo-

venského národného divadla predsta-

via takí skvelí herci, akými sú Robert 

Roth, Milan Ondrík, Ján Koleník, Ri-

chard Stanke, Dominika Kavaschová 

či Ingrid Timková…

BRATISLAVA
Slovenská filharmónia
Bratislavské hudobné slávnosti (BHS) pre-

zentujú domácu interpretačnú špičku, ku 

ktorej sa priraďujú interpretačné hviezdy 

svetového mena. 54. ročník festivalu sa 

uskutoční od 28. 9. do 14. 10. 2018 a budú 

opäť v znamení veľkých mien. Na BHS 

hosťuje deväť zahraničných orchestrov: 

Mozarteumorchester Salzburg, Collegium 

1704, Veľký symfonický orchester P. I. 

Čajkovského, Filharmónia Artura Rubin-

steina Lodž, Orchestre de Paris, Petro-

hradská fi lharmónia, Janáčkova fi lharmó-

nia Ostrava, Česká fi lharmónia a Lotyšský 

národný symfonický orchester. Predsta-

via sa svetovo známi dirigenti Semjon Byč-

kov, Jurij Temirkanov, ako aj slovenský 

Juraj Valčuha a premiérovo aj dirigenti, 

akými sú fínsky dirigent John Storgards, 

nemecký Thomas Hengelbrock alebo nór-

sky Eivind Gullberg Jensen. Nebudú chý-

bať ani renomovaní zahraniční sólisti - za 

všetkých spomeňme fenomenálneho hus-

listu Renauda Capuçona, či klaviristu Ye-

fi ma Bronfmana, alebo mezzosopranistku 

Magdalénu Koženú.
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BRATISLAVA, KOŠICE
Najznámejšia česká kapela Lucie vydá-

va po šestnástich rokoch nový radový al-

bum EVOLUCIE v pôvodnej najzná-

mejšej zostave: Michal Dvořák, Robert 

Kodym, David Koller a P. B.CH. A hoci 

je jeho vydanie naplánované až na jar 

2018, prvé single z neho si budú môcť 

priaznivci tejto kapely vypočuť už na je-

seň 2018. V rámci podporného turné vy-

stúpi skupina aj vo dvoch slovenských 

mestách - 27. novembra na Zimnom 

štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 

a 30. novembra v STEEL ARÉNE v Ko-

šiciach. Lucie vstúpila na hudobnú scé-

nu v roku 1985. Prvou sólovou platňou 

bol eponymný debut z roku 1990, po-

sledným radovým albumom potom Dob-

rá kočzka která nemlsá z roku 2002. Cel-

kovo skupina predala viac ako milión 

hudobných nosičov, pričom drží české 

prvenstvo v podobe trikrát po sebe vy-

predanej pražskej O
2
 arény…
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SND Bratislava, Opera
Pucciniho Tosca je hit, a zároveň jedna 

z najdokonalejšie napísaných hudob-

ných drám a majstrovské dielo, v kto-

rom sa spevácka hviezda Floria Tosca 

dostáva pre nepriaznivé okolnosti do 

rúk sadistického šéfa tajnej polície ba-

róna Scarpiu. Ten za oslobodenie jej 

milého, maliara Cavaradossiho, žiada 

maximálnu cenu – jej česť. Puccini ten-

to vypätý dramatický konfl ikt zobrazu-

je strhujúcim hudobným jazykom, kto-

rý svojou emocionalitou a melodickou 

krásou dobýja srdcia divákov na celom 

svete už viac ako sto rokov. Hudob-

né naštudovanie Rastislava Štúra dáva 

opere jej drámu, lyriku, dynamické 

kontrasty, emócie a v tempách sledu-

je sólové hlasy. A aby sme nezabudli – 

opera poteší aj priaznivcov speváckeho 

umenia známych operných umelcov, 

akými sú Jolana Fogašová, Filip Tůma 

či Ján Babjak…

Foto: Pavol Breier, Robert Tappert, Ľuboš Kotlár, Ctibor Bachratý
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Hey, Mercedes. Revolu ná Trieda A 
sa predstavila na Slovensku

500-miliónová investícia 

N
ová Trieda A prináša neuveri-

teľné množstvo noviniek. Iba ich 

vymenovanie by zabralo hneď 

niekoľko strán. Novinárom pripravil slo-

venský importér celodenný program. 

Mohli si tak na vlastnej koži vyskúšať veľ-

kú časť inovácií.

Trieda A okamžite zaujme evolučným 

dizajnom. Karoséria vyznáva čistotu a pre-

cíznosť. Auto je väčšie, dlhšie a aerodyna-

mickejšie než predchodca.

Keď sa skupina takýchto krásavcov po-

hybuje v kolóne, okamžite vzbudzuje po-

zornosť. Autá s novinármi sa v svižnom 

tempe elegantne presúvali po kľukatých 

cestách Záhoria cez Plavecké Podhra-

die smerom na Štefánikovu mohylu až 

k Chateau Krakovany. Poobede potom 

cez Sobotište a Pezinskú Babu späť do 

Bratislavy.

Najväčší záujem vzbudzoval unikátny 

systém MBUX. Ten ponúka doteraz ne-

vídané prepojenie človeka s autom aj vďa-

ka umelej inteligencii. Hlasom môžete 

ovládať navigáciu, vzduchotechniku, ale 

aj strešné okno. Stačí systém osloviť: Hey, 

Mercedes. Systém sa učí, na základe zvy-

kov dokáže sám navrhovať riešenia. Sys-

tém ponúka navigáciu s rozšírenou rea-

litou prostredníctvom veľkého displeja. 

Na menej známych križovatkách pomá-

ha rýchlo sa zorientovať a uľahčiť tak ces-

tovanie.

Cestovanie uľahčujú tiež ovládacie 

plôšky na volante a head-up displej. Ra-

pídne zlepšujú prístup k dôležitým infor-

máciám, a tým zvyšujú bezpečnosť jazdy. 

Navyše v aute stále bdie množstvo inteli-

gentných asistentov pripravených posádke, 

aj tým naokolo zachrániť život.

Nová Trieda A nie je len novou gene-

ráciou auta. Je lepšia v každom smere, no 

vďaka MBUX posúva zážitok s automo-

bilom do novej dimenzie. Auto si vás pod-

maní, stane sa vašou súčasťou a už nikdy 

nebudete chcieť iné.  

Text: Ján Hargaš, Foto: MBSK

Ako 
na margo 

tohto rozhodnu-

tia uviedol 

Dr. Dieter Zetsche, predseda 

predstavenstva Daimler AG a vedúci 

divízie Mercedes-Benz Cars: „Pred 

20 rokmi sme výrobou vozidiel smart 

v Hambachu spustili príkladný ne-

mecko-francúzsky projekt. Teraz sme 

postúpili o ďalší krok a prvýkrát v na-

šej 100-ročnej histórii prinášame vý-

robu vozidiel značky Mercedes-Benz 

do Francúzska. Vďaka kompaktné-

mu modelu EQ z Hambachu pokra-

čujeme v našej elektrickej ofenzíve.“ 

Koncern Daimler AG do závodu a vý-

roby v Hambachu investuje približne 

500 miliónov eur. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Mercedes-Benz Triedy A sa predstavil slovenským 
novinárom. Prvé jazdy prebiehali v krásnom 
prostredí Záhoria a Myjavy. 

Divízia Mercedes-Benz Cars bude vo francúzskom 
Hambachu vyrábať - v rámci produktovej 
a technologickej značky EQ - kompaktné
elektrické vozidlo značky Mercedes-Benz.

Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler 
AG a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars a francúzsky prezident 

Emmanuel Macron na stretnutí v v Elyzejskom paláci v Paríži. 
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Nový Sprinter
Výhodnejší a lepší.

Či už ide o dizajn, bezpečnosť, komfort, fl exibilitu, dynamiku alebo spotrebu, 
jedno je isté: nový Sprinter dominuje v každom ohľade. Spoznajte jeho výhody, 
ktoré uľahčia každodennú prácu. Nemôžete sa pomýliť - nový Sprinter je právom 
považovaný za najlepší vo svojej triede. Viac informácií nájdete na stránke 
www.mercedes-benz.sk/sprinter.

 

Servis na 10 rokov alebo 
do 500 000 km v cene vozidla

Cena už od 21 639 € bez DPH.
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