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možno si poviete, že som patetický, ale nedá mi, aby som 

sa v nasledujúcich riadkoch nevenoval vzťahu. Takému, 

ktorý neničia pochybnosti a nedôvera, ktorý je v rovnová-

he, a bez akýchkoľvek prehnaných očakávaní je trpezlivo 

budovaný krok za krokom. Pretože len vzťah, postavený na 

pevných základoch, má perspektívu.

Nebojte sa, nie som natoľko sentimentálny, že práve na 

tomto mieste píšem o vzťahu dvoch ľudí. Hoci, nepriamo, práve oň ide. Už dvadsaťsedem rokov. Pres-

ne toľko ubehlo od okamihu, keď sme 24. októbra 1990 – v unimobunke na prenajatom parkovisku na 

bratislavských Poliankach začali činnosť prvého autorizovaného zastúpenia legendárnej prémiovej znač-

ky Mercedes-Benz na Slovensku. Začali sme tak snívať náš stále neukončený sen. A zároveň budovať pev-

né základy niečoho, čo dovtedy v našich končinách nebolo zvykom – nášho, takmer rodinného vzťahu 

s vami, našimi klientmi, priaznivcami a v mnohých prípadoch už aj dlhoročnými priateľmi.

Bilancujúc rok 2017 môžem spokojne konštatovať, že bol nad očakávanie úspešný. Verte mi, že pri-

tom nemyslím na žiadne čísla a percentá predaja či tržieb. Úspech je v mojom vnímaní stav, že sme uro-

bili maximum pre vašu spokojnosť s našimi vozidlami, prístupom a so službami. Vaša spätná väzba jasne 

naznačuje, že cítite, ako sa pre nás predajom vozidla náš vzájomný vzťah nekončí, ale naopak – stávate sa 

od toho okamihu pre nás partnerom, s ktorým si vzájomne budujeme vzťah. So všetkým, čo k tomu patrí. 

Ponukou novších, inteligentnejších a ekologickejších modelov vozidiel, s výhodnými popredajnými služ-

bami a benefi tmi zahrnutými v cene vozidiel. Či už ide o Mercedes me connect, Mercedes me Adapter, 

servis na 6 rokov alebo do 160 000 km, servisnú službu 10 bezstarostných rokov, 20-minútovú bezplatnú 

prehliadku, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov (do 160 000 km), značkové fi nancovanie či Mobilo - 

záruku mobility až do 30 rokov. A to všetko v rámci siete obchodných a autorizovaných servisných zastú-

pení značky Mercedes-Benz, v súčasnosti pokrývajúcej celé Slovensko.

Stabilný a na vzájomnej dôvere budovaný vzťah má natoľko pevné základy, že aj keď sme úspešní a stá-

le mladí, ani prinajmenšom nám nehrozí, že by sme sa vo veku 27 rokov nášho hviezdneho „života“ sta-

li členmi „hviezdneho Klubu 27“. Práve naopak – rok 2018 je pre nás ďalšou výzvou, ako môžeme spo-

ločne pomyselnú latku nášho vzťahu a vzájomnej spokojnosti posunúť o čosi vyššie. A pritom si vzájomne 

pospevovať s Janis Joplin – nekorunovanou kráľovnou klubu 27: „Oh Lord, won’t you buy me a Merce-

des Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from 

my friends, So Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz ?…“

S pozdravom

Andrej Glatz

Vážení 
priatelia,
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Nudné sedany nadobro zrušil Mercedes-Benz v roku 2004 
modelom CLS. Odvtedy kraľuje triede, ktorú založil. Zo Stuttgartu 
prichádza jeho tretia generácia...

mercedes cls-v1-final.indd   7mercedes cls-v1-final.indd   7 3. 12. 2017   17:32:353. 12. 2017   17:32:35



8 

Po 
tretí raz sa opakuje úspešný príbeh, 

ktorý sa začal písať pred trinástimi 

rokmi. Dizajnéri opäť dostali zele-

nú, napokon od svojho vzniku si CLS 

udržiava svoju autonómiu a repre-

zentuje opciu pre tých, čo uprednostňujú estetiku, a potr-

pia si na symboly luxusu. Pri pohľade na fotografi e nového 

modelu sa budete usmievať najmä, ak ste boli fanúšikom 

prvej generácie. Nádherné krivky kupé vynikajú ešte viac, 

štatút dizajnérskej ikony ostal zachovaný. Purizmus tvarov 

hraničí s jemnou erotikou, zopár detailov vám pripomenie 

kultové AMG GT. Na druhej strane vysoká línia spodnej 

hrany okien zabezpečuje svalnaté proporcie a úzke svetlo-

mety tento dojem iba umocňujú. Hviezdna maska chladiča 

je povinnosťou, dlhá a klesajúca predná kapota s kabínou 

posunutou dozadu je potvrdením označenia kupé. Ligu 

športových vozidiel naznačujú aj dimenzie. Mercedes-Benz 

CLS bol odjakživa výrazne širší ako Trieda E, podobne 

mal aj väčší rázvor osí kolies, aj celková dĺžka takmer päť 

metrov poukazujú na ešte osobitejšie postavenie v rámci 

portfólia značky Mercedes-Benz. Právom…

Iný aj vnútri…
Presne tak. Po tvorení bezrámových dvier sa vám odha-

lí nový interiér. Opäť láka na osobitý charakter aj za vo-

lantom. Športovo ladený trojramenný volant doplnený 
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obrovským, 12,3-palcovým displejom, ktorý už poznáme 

z modelu Triedy E sedan a kombi. Mimochodom, tvar vý-

duchov je inšpirovaný dýzami prúdových strojov. Charak-

ter športového kupé však vynikne najmä vďaka sedadlám, 

ktoré majú nielenže individuálny tvar, ale aj prešívanie. 

Výraznejšie bočné vedenie aj unikátne detaily sú opäť prv-

ky, ktoré posúvajú zážitok na novú úroveň.

Masážna funkcia je samozrejmosť, aktívne bočnice vás 

vynikajúco podržia, ak objavujete čaro priečneho zrýchle-

nia v zákrutách. Za normálnych okolností vás rozmazná-

vajú komfortom, aký k automobilovej hviezde na kapote 

patrí. Samozrejmosťou je otočný ovládač systému Com-

mand Online s dotykovou plochou a s tlačidlami pre rých-

ly prístup do niektorých položiek menu. Prirodzene aj 

ovládanie klimatizácie je hardvérové, Mercedes-Benz mie-

ša moderné technológie a konektivitu s klasickými prvka-

mi tak ako nikto iný. Pri pohľade na interiér tak použijete 

namiesto slov skôr citoslovce. Rovnakým prejavom odme-

níte náladové podsvietenie interiéru či funkciu ENERGI-

ZING, ktorá kombináciou ventilácie, klimatizácie, parfu-

movania, vyhrievania sedadiel a masážnej funkcie dokáže 

nielen zregenerovať, ale aj pripraviť na tréning vo fi tnes-

centre. Podľa toho, ktorý zo šiestich režimov si zvolíte.

Šesť plus EQ
Pod kapotou nájdete sprvu len šesťvalce. Dva mimoriad-

ne čisté naftové agregáty, ktoré potešia kombináciou dyna-

miky a ekonomiky. CLS 350d 4MATIC s maximálnym vý-

konom 210 kW/286 koní, ktoré potrebuje na šprint z 0 na 

100 km/h 5,7 sekundy. Ak potrebujete viac, k dispozícii 

máte verziu CLS 400dMATIC. S maximálnym výkonom 

250 kW/340 koní zvládnete šprint z 0 na 100 km/h za rov-

ných 5 sekúnd, pričom je priemerná ekonomika prevádz-

ky v oboch prípadoch rovnaká, teda 5,6 l/100 km. Benzí-

Charakter športového 
kupé však vynikne 
najmä v aka sedadlám, 
ktoré majú nielenže 
individuálny tvar, 
ale aj prešívanie.
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novou chuťovkou je CLS 450MATIC. Radový šesťvalec 

s objemom tri litre s maximálnym výkonom 270 kW/367 

koní dopĺňa elektromotor. Ten dopuje v prípade potreby 

motor dodatočným výkonom 16 kW/22 koní a ešte úcty-

hodnejším krútiacim momentom 250 Nm. Tento doping 

je možný vďaka kombinovanej 12- a 48-voltovej elektric-

kej sústave, ktorá umožňuje nielen podporu pri akcelerá-

cii, ale aj účinnú rekuperáciu pri brzdení. Klasický šprint 

z 0 na 100 km/h absolvuje tento model za 4,8 sekundy. To 

bolo kedysi vyhradené modelom s označením AMG.

Bodyguard
Chrániť posádku bude nové CLS na najvyššej úrovni. 

Mnohé prvky preberá z Triedy S a pod označením Dri-

ving Assistance Package sa ukrýva množstvo asistenčných 

systémov. Ich zoznam je dlhý. Zahŕňa aktívny tempomat 

DISTRONIC, aktívny asistent riadenia - Active Steering 

Assist, asistent rýchlostných limitov - Active Speed Limit 

Assist, aktívny asistent brzdenia s kontrolou križujúcej 

premávky Active Brake Assist with cross-traffi c function, 

podporu pri vyhýbacom manévri Evasive Steering Assist, 

aktívne sledovanie mŕtveho uhla Active Blind Spot Assist, 

aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu Active Lane 

Keeping Assist a PRE-SAFE® PLUS. A uhádli ste, to ani 

zďaleka nie je všetko. Povestné Plus reprezentuje v tom-

to prípade PRE-SAFE® Impulse Side, ktorý minimalizuje 

zranenie v prípade nárazu zboku.

Luxus Jekyll a Sporty Hyde
Prípadné prekážky vidia snímače na vzdialenosť 200 met-

rov, vodič má v prípade svetlometov MULTIBEAM LED s do-

sahom diaľkových svetiel ULTRA RANGE dosvit až 650 met-

rov. To preto, aby ste aj v noci mohli užívať dynamiku nového 

CLS. Štandardný podvozok DYNAMIC BODY CONTROL 

s adaptívnymi tlmičmi dopĺňa AIR BODY CONTROL, ktorá 

sa postará o zmenu charakteru auta v priebehu milisekúnd tak, 

aby vyhovel aktuálnej nálade vodiča.

Mercedes-Benz CLS novej generácie skutočne ukrýva 

dve povahy. Komfortnú aj športovú, a závisí len od vás, 

ktorú si zvolíte, lebo luxusnú dostanete určite.

Svojím prejavom sa aj CLS bude vymykať zaužívanej 

charakteristike automobilov s trojcípou hviezdou a aj na-

ďalej ostáva na poli automobilov pre individualistov, kto-

rí oceňujú nielen kvalitu, výkony či prestíž, ale aj dizajn. 

A najmä charizmu… 

Text: Majo Bóna; foto: Daimler AG

Purizmus tvarov hrani í s jemnou erotikou, zopár 
detailov vám pripomenie kultové AMG GT. 
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Zmyselne inteligentná
Nová Trieda S

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná:  18,5 - 6,4/9,3 - 4,4/12,7 - 5,1 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 289 - 134 g/km.

www.mercedes-benz.sk
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AUTOMOBILY A TECHNIKA

S
printer City 45 je ideálnym typom vozidla linko-

vej dopravy, ponúkajúci cestujúcim komfort níz-

kopodlažného nástupu medzi nápravami. Podob-

ne ako Sprinter City 35 vychádza zo skriňovej 

dodávky Sprinter s najväčším rázvorom kolies 

(4 325 mm). Charakteristickým preňho je dlhý zadný previs 

a dĺžka zväčšená o 400 mm na 7,36 m. Vďaka technicky vy-

riešenému úzkemu „drieku“ (šírka 1,99 m) je Sprinter City 

45 prekvapivo ovládateľný, pričom sa jeho „mrštnosť“ a po-

hyblivosť prejavuje ako veľmi prospešná predovšetkým v úz-

kych bočných uliciach historických centier starých miest 

alebo na komunikáciách, ktorých okraje lemujú zaparkova-

né osobné vozidlá. Je jednoducho ideálnym dopravným pro-

striedkom pre málo frekventované linky v okrajových čas-

tiach miest, na použitie v časoch s menším dopytom, ako sú 

víkendy alebo nočné linky, alebo pri prevádzke liniek vo vi-

dieckych oblastiach a v malých mestách.

Pozoruhodný minibus
Najnovším prírastkom do rodiny minibusov Mercedes-Benz je 
Sprinter City 45 s novým - ľavostranným riadením – určený
 na prevádzku na európskom kontinente.
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Priestorové benefity
Predĺžený previs sa ukázal ako benefi t, vďaka ktorému 

sa vytvoril v priestore pre cestujúcich na zadnej podeste do-

datočný štvrtý rad sedadiel, čím sa počet miest na sedenie 

zvýšil z desiatich na trinásť. Zároveň – v oblasti s nízkou 

podlahou medzi nápravami je priestor až pre deväť miest na 

státie. V prípade potreby sa na tomto priestore dajú umiest-

niť štyri sklopné sedadlá a miesto pre invalidný vozík či det-

ský kočík. V najnižšom priestore medzi nápravami – len 

270 mm nad vozovkou - sa nachádzajú dvojkrídlové výsuv-

né dvere, presklené až k podlahe. Vozičkári majú k dispozí-

cii sklopnú rampu.

Osobitý exteriér
Typickými vonkajšími prvkami nového modelu Sprinter 

City 45 sú veľké zariadenie na zobrazenie cieľa jazdy nad 

čelným sklom a samostatná zadná stena autobusu. Priestor 

pre cestujúcich je profesionálne vybavený: strop autobu-

su s bočnými kanálmi pre klimatizáciu, osvetlenie priestoru 

pre cestujúcich s LED a zariadenie na signalizáciu zastávok. 

Cestujúci sa usadia na ľahkých a funkčných očalúnených 

sedadlách „City StarEco“ s čalúnenými opierkami. V mi-

nibuse Sprinter City 45 je sériovo inštalovaná klimatizácia 

s teplovzdušným prídavným kúrením, teplovodné kúrenie 

s funkciou nezávislého kúrenia a konvektorové vykurovanie 

v priestore pre cestujúcich.

Atraktívna motorizácia
Pozornosť si zaslúži aj samotný pohon. Ten tvorí štvorval-

cový dieselový motor Mercedes-Benz OM 651 s turbodú-

chadlom a s vysokým krútiacim momentom sériovo dosahu-

júcim výkon 105 kW (143 k), pričom na želanie je dodávaný 

aj motor s výkonom 120 kW (163 k). Oba varianty sú spoje-

né so 7-stupňovou automatickou prevodovkou 7G-TRONIC 

PLUS – z čoho vyplýva vysoký komfort jazdy a vysoká hos-

podárnosť a efektívnosť modelu Sprinter City 45. 

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

P
ráve tento model autobusu otvára novú kapitolu po-

honu mestskej autobusovej dopravy, v rámci ktorej - 

v závislosti od použitia a vyhotovenia vozidla v kom-

binácii s novým elektrohydraulickým riadením, 

zabezpečí zníženie spotreby paliva už aj tak efektív-

neho modelu Citaro až o 8,5 percenta! A nielen to – model hyb-

ridného autobusu je vysoko efektívny, ľahký, cenovo výhod-

ný pri obstarávaní a z pohľadu vodiča aj dielní bezproblémový. 

A hoci nepredstavuje technický prechod k plne elektrickému po-

honu, slúži na jedinečnú optimalizáciu spaľovacieho motora pre 

maximálnu efektívnosť.

Jednoduchosť a hospodárnosť
Citaro hybrid zaujme predovšetkým výraznou hospo-

dárnosťou, pomocou ktorej dosahuje maximálne efektív-

nu spotrebu paliva. Práve na tomto modeli sa potvrdilo, že 

v jednoduchosti je krása - nekomplikovaná a jednoducho 

skonštruovaná technika pohonu podporuje spaľovací mo-

tor, vďaka čomu elektromotor počas spomaľovania auto-

busu pracuje ako generátor a premieňa brzdnú energiu na 

elektrický prúd. Ten sa ukladá a elektromotor ho môže vy-

užiť na podporu spaľovacieho motora, najmä pri rozjazde. 

Elektromotor odľahčuje spaľovací motor a zvyšuje výkon 

pri rozjazde, pričom nedochádza k znižovaniu otáčok spa-

ľovacieho motora, ale naopak k zlepšeniu jeho účinnosti, čo 

sa v konečnom dôsledku prejaví na výraznom znížení spot-

reby paliva.

Superkondenzátory
Prúd na pohon elektromotora sa vyrába bezplatne reku-

peráciou: počas brzdenia a decelerácie autobusu elektromo-

tor pracuje ako generátor. Takto vyrobený prúd sa ukladá 

Efektívny 
hybridný autobus
Hybridný pohon našiel svoje široké uplatnenie aj v podobe 
mimoriadnej výbavy pre neobyčajne široké spektrum autobusov 
mestskej dopravy s dieselovým a s plynovým motorom. 
Potvrdzuje to aj svetová premiéra nového modelu 
Mercedes-Benz Citaro hybrid.
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v dvojvrstvových kondenzátoroch – superkondenzátoroch, 

ktoré sú vhodné predovšetkým na priebežné, rýchle strieda-

nie medzi nabíjaním a vybíjaním pri zastavovaní a rozjazde 

v typickom cykle mestského autobusu. Na nabitie akumulá-

tora elektrického prúdu stačí jedno zastavenie autobusu Ci-

taro hybrid z rýchlosti 50 km/h. Nový Citaro hybrid si vy-

stačí aj bez komplikovanej vysokovoltovej siete, s ktorou sa 

nevyhnutne spájajú obmedzenia a bezpečnostné požiadav-

ky. Mestský autobus je ako prvé užitkové motorové vozidlo 

vybavené samostatnou 48-voltovou sieťou.

Priestor a Eco riadenie
V prípade hybridného modelu nedochádza k žiadnym 

priestorovým stratám - Citaro hybrid s dieselovým moto-

rom v rámci sériovej výbavy ako bezkĺbový autobus s naj-

väčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 18 t poskytuje až 

105  miest pre cestujúcich a ako kĺbový autobus 159 miest 

pre cestujúcich. Zároveň je autobus sériovo vybavený no-

vým komponentom – inteligentným riadením Eco. Ide 

v podstate o elektrohydraulické riadenie, pri ktorom sa po-

silňovač riadenia používa len vtedy, keď je to potrebné - keď 

vodič otáča volantom.

Rôznorodosť pohonu
Hybridný pohon sa ako mimoriadna výbava dodáva pre 

všetky vozidlá Citaro v kombinácii s radovým šesťvalcovým 

dieselovým motorom Mercedes-Benz OM 936 G vo vertikál-

nom aj horizontálnom vyhotovení. Citaro hybrid tak zahŕňa 

kompaktný model Citaro K, autobus Citaro, kĺbový autobus 

Citaro G, ako aj model Citaro LE so zníženou podlahou pre 

lepšie nastupovanie vo všetkých variantoch. Hybridný po-

hon je k dispozícii aj pre model Citaro NGT s plynovým 

motorom M 936 G, ako aj kĺbový autobus Citaro G NGT.

Spoľahlivá investícia
Nový model Citaro hybrid nepo-

zná – v porovnaní s inými typmi vo-

zidiel Citaro - žiadne konštrukčné, 

priestorové, prevádzkové či jazdné 

obmedzenia. Nie sú nutné úpravy 

trás vozidla, vjazdov do hál a diel-

ní či odstavných plôch. Aj z toh-

to dôvodu nie sú potrebné pre pre-

vádzkovateľov autobusovej dopravy 

žiadne školenia navyše. Naopak, 

hybridný model autobusu je spoľah-

livou dlhodobou investíciou, pretože 

životnosť všetkých komponentov je 

dimenzovaná na životnosť vozidla, 

čo pri používaní mestského autobu-

su zodpovedá približne dvanástim 

rokom. Nemenia sa ani intervaly 

údržby modelu Citaro hybrid, kto-

ré predstavujú 60 000 km, prípad-

ne sa údržba vykoná raz ročne. Aj 

vďaka týmto praktickým výhodám 

sa Citaro hybrid bez akýchkoľvek 

problémov znovu predá aj ako jaz-

dené vozidlo. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Tú situáciu pozná asi každý z mužov 
– potrebujete niečo doma opraviť 

a zrazu vám chýba potrebné náradie. 
Alebo ho aj máte, ale nie ste kutil. 
Alebo nie ste ani kutil, nemáte ani 

náradie a partnerka od vás čaká, že si 
s tým ako chlap nejako poradíte. 

Vtedy prichádza čarovný okamih, keď 
rezignovane zavoláte 

„hodinového manžela“...

AUTOMOBILY A TECHNIKA
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Revolu ný 
endemit Č

osi podobné sa môže odohrať aj v prípade vášho 

motorového vozidla. Potrebujete ho do mes-

ta, do práce a aj ako praktického pomocní-

ka na chalupu či šport. Zručného „hodinové-

ho manžela“ nemá v tomto prípade zmysel 

volať – lebo vám s ním ušla partnerka. Ostávajú už len dve 

možnosti: buď kúpite tri motorové vozidlá – na každý účel 

iné (s nimi však pri parkovaní na sídliskách, akými sú Sáso-

vá, Solinky, Luník, Sekčov či Petržalka môžete mať kapacit-

ný problém), alebo sa rozhodnete pre jedno komfortné mul-

tifunkčné vozidlo. Také, akým je prvý prémiový, vo svojom 

segmente revolučný pick-up Mercedes-Benz Triedy X.

Univerzál
O tom, že je to vhodné vozidlo pre manažéra, športov-

ca či farmára a úplne ideálne pre športovo nadaného ma-

nažéra, ktorý sa ako hobby venuje drobnému farmárstvu, 

nemožno ani len pochybovať. Jeho pôsobivý dizajn s oblý-

mi, ale zároveň aj agresívnymi líniami, na pick-up až luxus-

ná technologická výbava (ponúkajúca nielen multimediálne 

prostredie Comand Online, ale už aj funkciu Mercedes-Me, 

ktorá umožní automobil kontrolovať a čiastočne ovládať cez 

smartfón alebo inteligentné hodinky) a takmer všetci „lu-

xusní inteligentní asistenti“ (napr. Active Brake Assist, Lane 

Keeping Assist, či Traffi c Sign Assist), z neho robia výni-

močný endemit medzi pick-upmi.

Bodka na záver
Viac-menej „chlapská záležitosť“ Mercedes-Benz Triedy X 

je od decembra 2017 už v predaji - vo všetkých autorizova-

ných obchodných zastúpeniach značky Mercedes-Benz aj na 

Slovensku, vďaka čomu máte, páni, o starosť menej. Ostá-

va vám tak len – podľa vzoru multifunkčného vozidla, v kto-

rom sú integrované viaceré možnosti použitia – si v prípade 

potreby nájsť aj jednu, podobne multifunkčnú partnerku, 

ktorá vám bude tak manželkou, ako aj kamarátkou a milen-

kou. Či aj táto úloha bude taká jednoduchá a najmä realizo-

vateľná, až také isté nie je… 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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 17
www.mercedes-benz.sk/vito

Pripravený na všetko
Mercedes-Benz Vito je robustný a spoľahlivý partner určený na hospodárny transport osôb 
a všetkého, čo je potrebné efektívne prepraviť. Neuveriteľná variabilita prevedenia karosérie, 
podvozka a pohonu z neho robia univerzálneho pomocníka.

už od 17 990 €  bez DPH 
Vito 109 CDI kompaktná skriňová dodávka v základnom 
prevedení; cena obsahuje:

•  bezplatný servis na 6 rokov/160 000 km, 

• záruku na 3 roky bez obmedzenia najazdených kilometrov.

Vito 109 CDI: kombinovaná spotreba paliva: 5,3 – 5,8 l/100km. Kombinované emisie CO2: 140 – 153 g/km. Ilustračné foto.
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Neodolate ne 
exkluzívna 
Výrazný športový vzhľad exteriéru a mimoriadne  luxusný interiér 
– to sú veci, ktoré sú už na prvý pohľad jasným 
poznávacím znamením nového 
modelu GLS Grand Edition.
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L
uxusný štýl interiéru určujú také výrazne vidi-

teľné a hmatateľné prvky, akými sú ušľachtilá 

kombinácia farieb porcelánová/hnedá espres-

so, dostupná len v rámci tejto edície. Sedadlá 

v koži designo napa majú exkluzívne koso-

štvorcové prešívanie, švy v strednom odtieni hnedej a mi-

moriadny kéder s budapeštianskym dizajnom. Prístrojová 

doska a jej horná časť sú vyhotovené v koži napa. Exklu-

zívne pôsobí aj dizajnový ozdobný prvok z dreva lipy Ra-

diant s otvorenými pórmi a so svetlými pásmi. Sériovo sú 

dodávané aj náladové svetlo a velúrové podlahové rohože 

vo farbe hnedá espresso.

Exteriéru dominuje dravý a športový dizajn leštených 

diskov z ľahkej zliatiny s priemerom 50,8 cm (20“) s 10-lú-

čovým dizajnom s čiernym lakom. Všetky modely Grand 

Edition majú zároveň sériovo na boku blatníkov integro-

vané príslušné plakety. GLS Grand Edition, ktorej kom-

binovaná spotreba paliva sa pohybuje na úrovni 11,3 

– 7,7 l/100 km, kombinované emisie CO
2
 na úrovni 264 – 

190 g/km, sa začne expedovať od marca 2018. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu**: 
Akontácia 30 % 21 421,50 € s DPH

1.- 60. mesačná splátka 1 224,70 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 028,23 € s DPH

Odkupná cena 36,00 € s DPH
* s balíkmi Exteriér Grand Edition a Interiér Grand Edition 

** Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 9,80%; fixný úrok 

p. a.: 8,60%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 85.686,00 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 60; celková suma hradená spotrebiteľom: 95.967,73 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

10 rokov bezplatne, údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka mo-

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

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 8,0 - 7,7 l/100 km

Emisie CO
2 203 - 190 g/km

Cena zákl. modelu 85 686,00 € s DPH *

GLS 350d 4MATIC Grand Edition
V6, 2 987 cm3, 190 kW / 258 k, 620/1 600 – 2 400 min., 9G-TRONIC 

PREHĽAD MODELOV GRAND EDITION

GLS 350 d 
4MATIC

GLS 400 
4MATIC

GLS 500 
4MATIC

Počet/usporiadanie 
valcov

6/V 6/V 8/V

Zdvihový 
objem (cm3)

2 987 2 996 4 663

Menovitý 
výkon (kW/k)

190/258 245/333 335/455

Menovitý krútiaci 
moment (Nm)

620 480 700

Spotreba paliva 
kombinovaná (l/100 km)

8,0 – 7,7 9,4 – 8,9 11,3 – 10,9

Emisie CO2 
kombinované (g/km) 

203 – 190 218 – 206 264 – 255
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N
ie je to náhodné. Svojou vizuálnou architektonic-

kou skladbou otvára nové prirodzené cesty vní-

mania a koncipovania moderného priestorové-

ho pocitu, čím v konečnom dôsledku spôsobuje 

revolúciu vo vnímaní interiéru kompaktných vo-

zidiel. Príčinou uvedených omladzovacích zmien je aj fakt, že 

priemerný vek európskeho vodiča najprogresívnejšieho mode-

lu triedy kompaktných vozidiel je teraz o 13 rokov nižší, než to 

bolo pri predchádzajúcom konštrukčnom rade. To sa v koneč-

nom dôsledku odráža aj v zhmotnení potenciálu a novej fi lozo-

fi i, komunikujúcej s adresátom progresívnym, dynamickým, mo-

derným a zároveň luxusným dizajnovým jazykom.

Čaro priestoru
Tvorcovia vnímania interiérového dizajnu novej Triedy 

A si dali záležať na priestorovej architektúre, ukazovateľoch 

Definícia luxusu
Je viac ako pravdepodobné, že dizajn interiéru najnovšej Triedy 
A spôsobí značný rozruch a milovníkov moderného dizajnu 
zaujme už na prvý letmý pohľad svojou jedinečnou, avantgardne 
vytvarovanou prístrojovou doskou a výrazne veľkorysou 
priestorovou ponukou.  
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a samotných ovládacích prvkoch. Samotná prístrojová do-

ska je horizontálne rozčlenená na spodnú časť, ktorá je od 

hlavnej časti vizuálne oddelená „priehlbinou“, vďaka čomu 

pôsobí, akoby sa vznášala pred prístrojovou doskou. Zmys-

lové vnímanie spodnej časti prístrojovej dosky umocňuje ná-

ladové osvetlenie (dodávané na želanie). Výrazné sú aj pôso-

bivé športové ventilačné dýzy so vzhľadom turbín. Sériovo 

dodávaný širokouhlý kokpit je umiestnený voľne a po prvý 

raz sa nenachádza klenutie nad prístrojovou doskou.

Samé „fajnovosti“
Multifunkčný volant v novej Triede A pochádza z Trie-

dy S, z vyšších modelových segmentov pochádzajú aj pred-

né sedadlá s klimatizáciou sedadiel, masážnou funkciou 

a komfortnou výbavou viackrivkových sedadiel. Progresívne 

a hodnotné postavenie zvýrazňujú ozdobné prvky, vyhoto-

vené so vzhľadom „wrap around“ a samotný výber materiá-

lu, napr. v podobe dreva s otvorenými pórmi. Úžitkovú hod-

notu zvyšuje väčší priestor na plecia (vpredu +9 mm, vzadu 

+22 mm), priestor na lakte (vpredu +35 mm, vzadu +36 mm) 

a priestor na hlavu (vpredu +7 mm, vzadu +8 mm). Došlo aj 

k zjednodušeniu nástupu do oblasti zadných sedadiel, zvý-

šeniu objemu batožinového priestoru o 29 litrov, o 20 cm 

rozšíreniu otvoru na nakladanie - vďaka dvojdielnym zad-

ným svietidlám, pričom sa o 11,5 cm predĺžila aj podlaha 

batožinového priestoru. K desaťpercentnému zlepšeniu do-

šlo pri výhľade z vozidla. Nová Trieda A sa tak stáva nielen 

príťažlivým vozidlom, zvýrazňujúcim silnú individualitu jej 

majiteľa, ale vďaka vyššie spomínaným priestorovým vylep-

šeniam aj vozidlom, ktoré ocení čoraz viac aktívnym a dyna-

mickým spôsobom života žijúcich mladých rodín. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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P
rvý testovací úsek odštartoval počas medziná-

rodnej výstavy automobilov (IAA) vo Frankfur-

te Dr. Dieter Zetsche, predseda predstavenstva 

spoločnosti Daimler AG a vedúci divízie Mer-

cedes-Benz Cars. Po Nemecku skúšobne jazdilo 

v automatizovanej prevádzke v rôznych zložitých doprav-

ných situáciách v októbri v Číne, v novembri v Austrálii 

a v decembri v Južnej Afrike. Do cieľa cesty v Las Vegas 

príde v januári 2018. Vďaka tomuto „testovaciemu tripu“ 

sa podarí zozbierať cenné skúsenosti, potrebné pri vývoji 

motorových vozidiel v rámci autonómneho jazdenia v bu-

dúcnosti. Podľa slov Ola Källeniusa, člena predstavenstva 

spoločnosti Daimler AG, zodpovedného za koncernový vý-

skum a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars: „Záznam, spra-

covanie a interpretácia mimoriadne komplexných doprav-

ných situácií je kľúčom k bezpečnému automatizovanému 

a autonómnemu jazdeniu. V hustej mestskej premávke je 

táto úloha mimoriadne náročná. Preto naše automatizo-

vané jazdné funkcie cielene testujeme v takých jazdných 

situáciách, ktoré sú súčasťou bežného života vo veľkých 

metropolách, čím sa zvyšuje nielen inteligencia, ale aj bez-

pečnosť našich vozidiel.“

Potreba právnej istoty
Projekt bude nápomocný aj pri harmonizácii medziná-

rodného právneho rámca pre automatizované a autonóm-

ne jazdenie. Existuje totiž požiadavka na realizáciu opat-

rení, najmä v rámci medzinárodných dohôd o dopravných 

predpisoch, ktoré stanovujú záväzný rámec pre vnútroštát-

ne zákony, a v súčasnosti ešte stále nutne požadujú prí-

tomnosť vodiča. Podobné úpravy sú dôležité aj v oblasti 

právnej certifi kácie vozidiel, jeho nových technológií a dá-

Projekt Intelligent 
World Drive 
Pomocou vozidla Triedy S testuje Mercedes-Benz v rámci 
projektu Intelligent World Drive automatizované jazdné 
funkcie na všetkých piatich kontinentoch sveta. 
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tového úložiska. „Štátne hranice nesmú za-

staviť pokrok. Legislatíva musí udržiavať 

tempo s technickým vývojom, inak sa dô-

ležité inovácie v oblasti automatizovaného 

a autonómneho jazdenia nikdy nedostanú 

na cestu. Právna istota je podmienkou prija-

tia autonómneho jazdenia v spoločnosti a aj 

preto potrebujeme plynulú a pokrokovú me-

dzinárodnú harmonizáciu právneho rámca,“ 

vysvetlila ďalší rozmer projektu Intelligent 

World Drive Renata Jungo Brüngger, člen-

ka predstavenstva spoločnosti Daimler AG, 

zodpovedná za integritu a právo.

Priority kontinentov
V Nemecku bol prioritou projektu špeci-

fi cký spôsob jazdy na diaľniciach a v doprav-

ných zápchach, v Číne spôsob jazdy v hustej 

premávke v metropole Šanghaj s miliónmi obyvateľov, po-

čas jazdy zo Sydney do Melbourne v Austrálii vývojári tes-

tovali aktuálny digitálny kartografi cký materiál od spoloč-

nosti HERE. Skúška dostupného kartografi ckého materiálu 

pri každodennom používaní a v kombinácii so špecifi cký-

mi pomermi v krajine bola hlavnou témou aj v aglomerácii 

Kapského Mesta v Južnej Afrike. Posledná skúšobná jazda 

v aglomerácii Los Angeles a následne cesta do Las Vegas sa 

bude orientovať na hodnotenie spôsobu jazdy v hustej mest-

skej premávke a v dopravných zápchach, ako aj pri predchá-

dzaní v pravom jazdnom pruhu na diaľniciach.

Inovatívne osvetlenie
Mercedes-Benz projektom Intelligent World Drive testu-

je aj prototyp svetlometu s inovatívnou technológiou DI-

GITAL LIGHT, pretože svet-

lo zohráva podstatnú úlohu na 

ceste k automatizovanej a auto-

nómnej mobilite. Technologic-

ky revolučný systém osvetlenia 

DIGITAL LIGHT umožňuje 

funkcie, ktoré boli predstavené 

vo výskumnom vozidle F 015 

Luxury in Motion. Ide o stále 

diaľkové svetlo s vysokým roz-

líšením, ktoré neoslepuje iných 

účastníkov cestnej premávky, 

vybavené čipmi s viac ako mi-

liónom mikrozrkadiel, čo pred-

stavuje rovnaký počet pixlov 

v každom svetlomete. A nielen 

to. Uvedená technológia do-

káže premietať aj svetelné sto-

py na cestu, čím komunikuje 

s okolím. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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SelecTrucks už aj 
na Slovensku
Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia na slovenskom trhu 
začiatkom jesene sprevádzkovala centrum pre predaj jazdených 
nákladných vozidiel pod značkou SelecTrucks.

1

2 3
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I
de o realizáciu celosvetovo úspešného konceptu, 

ktorý má pôvod v Severnej Amerike (v USA, Kana-

de) a tiež aj v Južnej Amerike, kde sa už druhé de-

saťročie používa pre nákladné vozidlá spoločnosti 

Daimler dodávané na americký kontinent. Sloven-

ské centrum SelecTrucks funguje v celosvetovo jednotnom 

a vysokom štandarde obchodu a služieb jazdených náklad-

ných vozidiel, v rámci ktorého ponúka široký výber a pro-

fesionálne poradenstvo pri kúpe jazdených nákladných 

vozidiel, preverených rozsiahlou servisnou prehliadkou 

a so zárukami na ich technický stav. A nielen to. Zároveň 

sprostredkuje rôzne formy ich fi nancovania, vrátane ak-

tuálne žiadaného operatívneho lízingu. Súčasťou jeho slu-

žieb je okrem iného ich výkup na protihodnotu alebo ko-

misionálny predaj.

Flexibilné služby
Nové centrum služieb je úzko prepojené na celosvetovú 

sieť SelecTrucks, čo zvyšuje fl exibilitu a schopnosť dodať 

zákazníkovi tiež prostredníctvom cezhraničných dodávok, 

žiadané vozidlo čo najbližšie žiadanej konfi gurácii, ceno-

vej relácii resp. zákazníkom preferovanými vlastnosťami. 

Svoje služby ponúka nielen pre domáce či zahraničné fi r-

my (osobitne z regiónu strednej a východnej Európy) v seg-

mente nákladnej dopravy, ale rovnako aj pre ostatných 

obchodníkov s jazdenými nákladnými vozidlami. „Se-

lecTrucks ponúka použité vozidlá v certifi kovanej kvalite 

za prijateľné ceny, na druhej strane férovo a rýchlo ich tiež 

odkupuje, jednotlivé transakcie uskutočňuje komplexne 

a garantuje pritom odborné poradenstvo zodpovedajúce 

individuálnym potrebám každého zákazníka,“ ubezpečuje 

Vladimír Valent, vedúci predaja jazdených nákladných vo-

zidiel Mercedes-Benz Slovakia.

Viac informácií na www.selectrucks.sk,

resp. www.selectrucks.com. 

Text MBSK;  foto: Peter Kresánek
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1 Slovenské Centrum pre predaj jazdených nákladných vozidiel pod značkou SelecTrucks slávnostne 
otváral Ing. Andrej Glatz, generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz-Slovakia (MBSK) a Klaus Fuchs, 
manažér obchodnej stratégie divízie Truck predaja nákladných jazdených vozidiel.

2 Z ponuky SelecTrucks na Slovensku si záujemcovia môžu vybrať z overených jazdených vozidiel pre seba 
to najvhodnejšie.

3 Tím slovenského Centra pre predaj jazdených nákladných vozidiel SelecTrucks.

4 Prví návštevníci priestorov SelecTrucks.

5 Činnosti centra SelecTrucks v rozhovore s Klausom Fuchsom prebral tiež Stephan Andreas Kröl, ekono-
mický riaditeľ MBSK.  

6 Manažéri obchodnej stratégie divízie Truck predaja nákladných jazdených vozidiel: Bernd Gelsdorf 
a Klaus Fuchs, uprostred Vladimír Valent, vedúci predaja jazdených nákladných vozidiel MB SK.
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B
ezpečnostné riadenie s teleskopickým stĺpikom 

riadenia a absorbérom nárazu sa začalo sério-

vo montovať vo všetkých osobných motoro-

vých vozidlách Mercedes-Benz pred päťdesia-

timi rokmi - v auguste 1967. Uvedené inovácie 

obsahovali komponenty, ktoré pri kolízii znížili konkrét-

ne riziká pre vodiča. Jedným z nich bol napr. teleskopický 

stĺpik riadenia, pozostávajúci z viacerých častí. Pri čelnom 

náraze sa zatiahol, čím neprenikol do interiéru vozidla. 

A nielen to. Prídavný absorbér nárazu v strede volantu bol 

skonštruovaný tak, aby pohltil kinetickú energiu, keď vo-

dič pri náraze vrazí do volantu.

Bezpečnostné riadenie nebolo v lete 1967 vyvinuté ná-

hodne, ale vďaka vlastnému výskumu bezpečnosti uvied-

la značka Mercedes-Benz do sériovej podoby množstvo 

inovácií. V oblasti bezpečnosti vozidiel Mercedes-Benz 

(a to tak aktívnej, ako aj pasívnej) mu predchádzali inšta-

lácie bezpečnostného čapového zámku dverí (patentova-

ný v roku 1949), roku 1954 to bola jednokĺbová kyvadlo-

vá náprava s tlačnými ramenami vo vozidle typu 220 (W 

180), sklopná hviezda Mercedes v roku 1957, či v roku 

1957 panvové bezpečnostné pásy ako zvláštna výbava. 

O rok neskôr bol patentovaný zámok dverí s klinovým ča-

pom a s dvojitou západkou. Bezpečnostná karoséria s bun-

kou pre cestujúcich, ktorá sa vyznačovala tvarovou stabi-

litou, a deformačnými zónami, oslávila svoju premiéru už 

v roku 1959 v sedanoch značky Mercedes-Benz (Mercedes 

W 111). V roku 1961 to boli zase kotúčové brzdy v mode-

li 220 SE kupé (W 111) vpredu a v modeli 300 SE (W 112), 

ako aj v modeli 300 SL roadster (W 198) na všetkých šty-

roch kolesách. V roku 1961 boli do života uvedené kot-

viace body bezpečnostných pásov vo všetkých osobných 

motorových vozidlách značky Mercedes-Benz a priečne ra-

menné bezpečnostné pásy ako zvláštna výbava a v roku 

1963 dvojokruhová brzdová sústava ako sériová výbava 

všetkých modelov osobných motorových vozidiel striebor-

nej hviezdy. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Polstoro ie 
bezpe nostného 

riadenia
Presne pred polstoročím bolo 

položené ďalšie „ohnivko“ tvoriace 
neoddeliteľnú časť systému 

bezpečnosti značky Mercedes-
-Benz - od augusta 1967 boli všetky 

osobné motorové vozidlá sériovo 
vybavené novým bezpečnostným 

riadením vrátane absorbéra nárazu. 
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P
rvým vozidlom na svete, v ktorom bol za 

príplatok inštalovaný, bola v roku 1988 vlaj-

ková loď značky, Trieda S, pričom k nej ne-

skôr pribudla aj predchodkyňa dnešnej Trie-

dy E - konštrukčný rad 124. Sériovou výbavou 

v rade modelov osobných vozidiel značky Mercedes-Benz 

sa airbag spolujazdca, spolu s opierkami hlavy pre oblasť 

zadných sedadiel stal od augusta 1994.

Päťkilová bezpečnosť
V čase uvedenia na trh bol airbag spolujazdca zabudo-

vaný na mieste príručnej odkladacej skrinky spolujazdca 

a vážil až päť kilogramov. Oproti airbagu vodiča, inštalo-

vanom vo volante bol ešte o 2 kilogramy ťažší. Dôvodom 

jeho vyššej hmotnosti bola o. i. aj väčšia vzdialenosť me-

dzi airbagom a ľudským telom, a nutnosť takmer strojná-

sobenia objemu vzduchového vaku. Záujemcovia o airbag 

spolujazdca si ho mohli kúpiť len v kombinácii s airbagom 

vodiča, pričom ich cena nebola nízka – oba stáli 4 617 ne-

meckých mariek, z čoho 

len airbag vodiča stál 

2 348,40 nemeckých 

mariek.

Nezastaviteľný 
vývoj

Postupným techno-

logickým zdokonaľo-

vaním vozidiel značky 

Mercedes-Benz sa do-

siahlo aj výrazné zmen-

šenie airbagov a ich 

umiestnenie na iných 

miestach motorového 

vozidla. V záujme kom-

plexnej 

ochrany tak strie-

borná hviezda predsta-

vila ako prvá automobilová znač-

ka na svete v roku 1993 štúdiu bočného 

airbagu, ktorý bol do Triedy E integrovaný ako 

zvláštna výbava od roku 1995. Po ňom nasledovali ďalšie 

bezpečnostné inovácie: okenný airbag v roku 1998, boč-

ný na ochranu hlavy a hrudníka v roku 2001, kolenný air-

bag vodiča v roku 2009 a bočný airbag na ochranu hrudní-

ka a panvy, airbag bezpečnostného pásu a airbag vankúša 

sedadla prišiel v roku 2013. V tomto roku boli uvedené na 

trh aj adaptívne airbagy pre vodiča a spolujazdca s dvoj-

stupňovým, časovo posunutým rozvíjaním, ktoré závisí od 

zaznamenanej sily nárazu a nastavenej polohy sedadla. Aj 

vďaka nim tak Mercedes-Benz ponúka v niektorých svo-

jich modeloch vozidiel pasívny bezpečnostný systém, po-

zostávajúci až z 12 airbagov. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG

Osved ený
tridsiatnik
Len šesť rokov po tom, ako 
stuttgartská automobilka
predstavila v marci 1981 airbag 
vodiča, prišiel rad aj na airbag 
spolujazdca. Ten sa – ako ďalší 
prvok pasívnej bezpečnosti 
- dočkal svojej premiéry 
v septembri 1987.

ol za 

988 vlajajj--
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airbagu, ktorý bol do Triedy E integrovaný ako 

zvláštna výbava od roku 1995. Po ňom nasledovali ďalšie 
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M
ercedes-Benz má s nákladnými autami pre sta-

vebný priemysel viac ako 110-ročné skúsenos-

ti. Prvé vozidlo určené pre tento náročný sek-

tor vyrobil v roku 1897. Od tých čias sa však 

všetko zmenilo. Sektor stavebného priemyslu 

sa stal nesmierne diverzifi kovaným a komplexným. A taká je aj 

dnešná ponuka automobilky Mercedes-Benz, ktorú sme si pripo-

menuli v aplikačnom centre vo Wörth am Rhein. Ťažiskovým je 

modelový rad Arocs, ktorý mal premiéru v roku 2013, a odvtedy 

sa stal lídrom na nejednom trhu. A nie náhodou. Kľúčom k jeho 

úspechu sú široká ponuka verzií pre rôzne aplikácie, sila, robust-

nosť, efektivita, spoľahlivosť, široká servisná sieť a v neposled-

nom rade technológie a telematické služby.

PPC aj pre Arocs
Počas prezentácií predstavitelia Mercedes-Benz zdôrazňovali, 

že nové technológie prinášajú výhody aj pre vozidlá stavebného 

sektoru, nielen pre diaľkovú dopravu. Jednou z nich je systém 

PPC – adaptívny tempomat, ktorý pracuje aj s topografi ckými 

údajmi trasy. Vozidlo, ktoré najazdí ročne 60 000 km, z toho 35 

– 40 % po ceste, môže pri cene nafty 1,1 eura za liter pomocou 

PPC ušetriť prevádzkovateľovi ročne 400 a viac eur. Vyzdviho-

vali tiež bezpečnostné technológie. Novinkou je tzv. Side Guard 

Assist, ktorý stráži pravý bok vozidla a upozorňuje na chodca, 

cyklistu či stĺp, keby malo dôjsť ku kontaktu s nimi. Ďalšou no-

vinkou je autonómny brzdový systém ABA 4, ktorý reaguje aj 

na chodcov a cyklistov.

Hydraulický pohon prednej nápravy
V rámci testovacích jázd na polygóne vo Wörthe organizá-

tor upriamil našu pozornosť na hydraulický pohon kolies pred-

nej nápravy HAD (Hydraulic Auxiliary Drive). Je určený pre 

vozidlá, ktoré väčšinou jazdia po cestách, ale občas si potrebu-

jú pomôcť v teréne, blate, piesku a pod. Typickým príkladom sú 

Potvrdené! 

Mercedes-Benz Arocs je obrazom 100-ročných skúseností 
automobilky v oblasti stavebných vozidiel a tiež komplexného 
prístupu konštruktérov.
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návesové ťahače. Takéto riešenie je ľahšie, než implementovať 

do prevodovky rozvodovku, viesť dopredu hnací hriadeľ a hna-

cie poloosi ku kolesám. O efektivite ani nehovoriac.

Turboretardérová spojka
Druhou kľúčovou technológiou je turboretardérová spojka, 

ktorá mala premiéru v modeloch Actros SLT a Arocs SLT ur-

čených pre nadrozmerný a ťažkotonážny transport. Tam sa vyu-

žívajú štyri jej kľúčové vlastnosti. Umožňuje totiž absolútne ply-

nulý a pomalý rozjazd z miesta a to s obrovskou záťažou (až do 

250 ton celkovej hmotnosti súpravy), umožňuje extrémne po-

malé posúvanie sa (ešte pomalšie ako krokom) a to všetko bez 

opotrebovania či rizika prehriatia spojky či oleja. Zároveň fun-

guje ako veľmi účinný retardér. Turboretardérová spojka v prí-

pade modelov Arocs spolupracuje s 12-stupňovou robotizova-

nou prevodovkou PowerShift a je vložená medzi riadnu suchú 

treciu spojku a samotnú prevodovku. Konštrukčne je veľmi po-

dobná hydrodynamickému meniču. Čerpadlové koleso je spo-

jené s motorom, turbínové (unášané) zasa s prevodovkou. O čo 

viac plynu dá vodič, o to viac oleja sa dostane do spojky a o to in-

tenzívnejšie sa unáša turbínové koleso, až sa v jednom momente 

začne reálne otáčať, a tak sa cez prevodovku začnú točiť aj hna-

cie kolesá vozidla. V tomto momente sa vozilo začne rozbiehať. 

Ešte viac plynu znamená ešte intenzívnejšie unášanie turbíno-

vého kolesa, ešte vyššie otáčky kolies. Keď sa otáčky čerpadlové-

ho a turbínového kolesa zhruba vyrovnajú, a vozidlo dosiahne 

určitú rýchlosť, zopne klasická trecia spojka a turboretardérová 

spojka sa deaktivuje. V rámci testovacích jázd som si túto tech-

nológiu vyskúšal v strmom stúpaní. Plne naložený Arocs sa do-

kázal rozbehnúť absolútne plynule bez najmenšieho trhnutia. 

Jemnou prácou plynovým pedálom som vedel kontrolovať rých-

losť výjazdu na kopec od nulovej rýchlosti. Pomocou turboretar-

dérovej spojky sa Arocs dokonca dokázal udržať v stúpaní na 

mieste. Stačilo v stúpaní povoliť plyn a keď sa vozidlo zastavi-

lo, udržiavať správnu polohu pedála. A keď som povolil plyno-

vý pedál trochu viac, Arocs cúvol. Zdôrazňujem: naďalej so za-

radenou jednotkou. To isté funguje aj na spiatočke. Všetky tie 

manévre – pomalý rozjazd do kopca, udržiavanie vozidla v stú-

paní na mieste, jemné cúvnutie a potom opätovný rozjazd – ab-

solvoval predvádzací Arocs celý deň, a to prakticky bez prestáv-

ky. Bez najmenšieho náznaku opotrebovania turboretardérovej 

spojky. Žiadna iná spojka (kotúčová trecia, či lamelová) a dokon-

ca ani hydrodynamický menič by to nevydržali. Prevádzkovateľ 

síce pri kúpe vozidla zaplatí viac, no v konečnom dôsledku ušet-

rí na výmene spojkového obloženia a ďalších prvkov. O komfor-

te pre vodiča ani nehovoriac. Tá spojka je pre vozidlá operujú-

ce v extrémnych podmienkach jednoducho neoceniteľná. Arocs 

nám vo Wörthe potvrdil, že je po všetkých stránkach špičkovým 

strojom pre stavebný priemysel. Viac ako 110-ročné skúsenosti 

sa jednoducho nezaprú. 

Text: Peter Varga; foto: Daimler AG
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I
novácia novovyvinutej hnacej sústavy štvorvalcové-

ho radového zážihového motora s objemom 1,991 lit-

ra (220 kW/299 k; 400 Nm, označenie M 264) sa odráža 

predovšetkým vo výkone, podobnom aký dosahuje šesť-

valcový motor s vysokým zdvihovým objemom, pričom 

zároveň s ním dokáže dosahovať aj výrazne nižšiu spotrebu. Ino-

vatívna 9-stupňová automatická prevodovka 9G-TRONIC vo vo-

zidle podporuje dynamický, ako aj úsporný spôsob jazdy. V kom-

binovanom režime vykazuje nový agregát spotrebu v E 350 kupé 

6,7 l/100 km a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 5,9 sekundy, respek-

tíve v E 350 kabriolet spotrebu 6,8 l/100 km a zrýchlenie z 0 na 

100 km/h za 6,1 sekundy. Novinkou v portfóliu pohonov kupé 

a kabrioletu Triedy E sú aj typy E 220 d 4MATIC s kombinova-

nou spotrebou 4,8 l/100 km, pre kabriolet 5,1 l/100 km; a kom-

binovanými emisiami CO
2
: 126 g/km, pre kabriolet 133 g/km 

a E 200 4MATIC s kombinovanou spotrebou 7,0 l/100 km, pre 

kabriolet 7,3 l/100 km; a kombinovanými emisiami CO
2
 

158 g/km, pre kabriolet 164 g/km.
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Vynovené 
modely Triedy E
Milovníci modelov kupé a kabrioletov majú dôvod na radosť 
– vo svetovej premiére prichádza strieborná hviezda s novým 
štvorvalcovým zážihovým motorom, využívajúcim 
najmodernejšie technológie v legendárnej Triede E.
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Moderné technológie
Nový motor integrovaný do kabrioletu a kupé Trie-

dy E využíva technológie, ako sú twin-scroll turbodúchadlá, re-

meňom poháňaný štartér – generátor (EQ-Boost), ktorý zabez-

pečuje hybridné funkcie (vrátane rekuperácie, zvýšenia výkonu 

- o 10 kW/150 Nm - a kĺzania), 48-voltovú napäťovú sústavu, kto-

rá dokáže ponúknuť hybridné funkcie, čím umožňuje vynikajúcu 

efektívnosť: komfortné štartovanie, štvornásobne vyšší výkon než 

12-voltová, elektrické vodné čerpadlo či fi lter pevných častíc pre 

zážihové motory.

Individuálne prispôsobenie
Inováciou neprešiel len samotný motor, ale zmeny sú viditeľ-

né aj voľným okom: pribudli nové laky a ozdobné prvky, ako aj 

riadenie komfortu ENERGIZING prepájajúce rôzne komfortné 

systémy na všetkých miestach na sedenie, ako je napr. klimatizá-

cia, náladové svetlo, masážne alebo aromatizačné funkcie - s cie-

ľom zvýšiť pocit pohody a výkonnosť cestujúcich počas jazdy. Sys-

tém ponúka celkovo až šesť vzájomne zosúladených programov: 

sviežosť, teplo, vitalitu, dobrú náladu, pohodu a tréning (s troma 

tréningovými programami na uvoľnenie svalov, aktiváciu svalov 

a rovnováhu). Každý z programov trvá desať minút. Programy sa 

farebne a grafi cky premietajú na multimediálnom displeji a spre-

vádza ich vhodná hudba.

Balík Night pre kabriolet na želanie dodá kabrioletu Triedy E 

mimoriadne športový nádych, pretože obsahuje spojler predné-

ho nárazníka alebo spojler predného nárazníka AMG s ozdob-

ným prvkom vo vysoko lesklej čiernej farbe, diamantovú masku 

chladiča s integrovanou hviezdou Mercedes a lamelou vo vyso-

ko lesklej čiernej farbe, kryty vonkajších zrkadiel vo vysoko le-

sklej čiernej farbe, pochrómovaný ozdobný prvok v zadnom ná-

razníku vo vysoko lesklej čiernej farbe a širokú paletu diskov. 

A tu sa individualizácia modelov ani len zďaleka nekončí – ma-

jiteľ bude mať na výber dokonca biele alebo čierne pochrómova-

né kľúče od vozidla. V budúcnosti vodič navyše získa možnosť 

používať aj niektoré kancelárske funkcie priamo vo vozidle s prí-

stupom k dôležitým údajom, čo len potvrdzuje fi lozofi u značky 

Mercedes-Benz, ktorá kladie dôraz na čo najväčšiu individualizá-

ciu motorového vozidla.

Bezpečnostné inovácie
Rozšírenia sa dočkala aj funkcia balíka ochrany proti krádeži – 

kým doposiaľ snímače v prípade nedovoleného vniknutia do inte-

riéru alebo zmeny polohy vozidla dokázali spustiť poplach, teraz 

už dokážu rozpoznať dotyk iného vozidla, napríklad pri manévro-

vaní. V takom prípade sa na prednastavené číslo mobilného telefó-

nu okamžite odošle správa SMS, ktorá vodiča alebo vlastníka vo-

zidla okamžite informuje o možných škodách pri parkovaní. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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SVET MERCEDESU

M
ercedes-Benz Slovakia a spoločnosť BE 

COOL sa dohodli na spolupráci, ktorej 

hlavným cieľom je cez dostupné bežecké 

eventy osloviť čo najširšie portfólio aktív-

nych, mladých, dynamických ľudí, ktorí vy-

znávajú aktívny zdravý životný štýl. V rámci neho sa stáva 

beh jedným z najrozšírenejších spôsobov sebarealizácie, do 

ktorého sa môžu aktívne, kdekoľvek a bez akýchkoľvek väč-

ších fi nančných nákladov, zapojiť celé rodiny – bez ohľadu 

na vek. Stačí len chcieť. „To, že sa chce aktívnym športom, 

v našom prípade behom, tráviť svoj voľný čas čoraz väčšiemu 

počtu ľudí, potvrdzujú aj úspešné eventy našej spoločnosti, 

akými sú napr. Telekom Night Run, Run and Fun, dm žen-

ský beh, Rajec High Tatras Night Run, Bratislava marathon 

zimná séria či Fa Donovaly Night Run. Aj preto sme nesmier-

ne radi, že sa práve značka Mercedes-Benz stala partnerom 

našich podujatí, pretože vieme, že Mercedes našim klientom, 

priaznivcom, vyznávačom behu a aktívneho spôsobu živo-

ta má ako motoristická legenda, čo ponúknuť,“ poznamenal 

na margo spolupráce Peter Pukalovič, riaditeľ spoločnosti BE 

COOL, s. r. o.

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, ako hlavný partner 

bežeckých podujatí, zabezpečí ich organizátorom počas celé-

ho roka – v rámci príprav pretekov a ich realizácií - komplet-

ný automobilový servis. Organizátori bežeckých pretekov tak 

budú mať k dispozícii sprievodné vozidlá, zberné vozidlá, zá-

Synergia filozofií
Keď kedysi Petrovi Pukalovičovi povedal generálny riaditeľ 
spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, že síce jazdí na zaujímavej 
automobilovej značke, ale keď bude starší a bude mať viac 
rozumu, tak vyrastie do Mercedesu, neveril mu. Nakoniec si vo 
svojich tridsiatich rokoch kúpil svoj prvý Mercedes-Benz Triedy C 
a pochopil, o čom mu vtedy Andrej Glatz hovoril. Striebornú 
hviezdu odvtedy za inú značku nevymenil. Dnes sa dokonca stala 
aj partnerom jeho športových a podnikateľských aktivít...
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sobovacie a vedúce vozidlo s časomierou, pričom v cieľových 

priestoroch budú - ako statická inšpirácia pre prítomných 

bežcov, divákov a návštevníkov podujatí - vystavené aj ďalšie 

modely vozidiel Mercedes-Benz. „Pre možnosti aktívnej par-

ticipácie na bežeckých podujatiach nás oslovil v prvom rade 

ich záber. Nielenže sa konajú na viacerých miestach Sloven-

ska, ale na slovenské pomery oslovujú veľké množstvo ľudí 

rôznej vekovej skupiny. Zároveň sa konajú v rôznych roč-

ných obdobiach, čo veľmi vyhovuje charakteristike a predpo-

kladom využiteľnosti širokej škály našich modelov. V zime 

si vieme predstaviť komunikáciu a väčšie využitie modelov 

s pohonom všetkých kolies, vhodných aj do náročnejších pod-

mienok, v jarných a letných mesiacoch zase kompaktných vo-

zidiel Triedy A, B, CLA kupé a CLA Shooting Brake. A, sa-

mozrejme, Triedy V či niektorých vanov. V rámci spolupráce 

radi odprezentujeme aj najnovšie elektrické či plugin hybrid-

né vozidlá, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu, a tiež 

patria k zdravému a ekologickému vnímaniu životného štý-

lu,“ charakterizovala použitie modelovej škály vozidiel Mer-

cedes-Benz na podujatiach riaditeľka marketingovej komuni-

kácie spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Ingrid Janečková 

a dodala: „Zdravý životný štýl a s ním spojený beh je aj o ži-

votnej fi lozofi i. Na jej naplnenie nepotrebujete veľa – mať 

komfortnú a bezpečnú obuv, kvalitné a praktické oblečenie 

a vytrvalosť. Čosi obdobné - komfort, bezpečnosť a maximál-

na spoľahlivosť - vystihuje aj fi lozofi u našej automobilovej 

značky. Aj preto verím, že synergia oboch fi lozofi í – tej špor-

tovej a aj tej našej – automobilovej, bude v konečnom dôsled-

ku vzájomne úspešná a efektívna.“

Fenomén súčasnosti
Beh patrí medzi jednu z najatraktívnejších voľnočasových 

športových aktivít. Spôsobil to predovšetkým trend zdravé-

ho životného štýlu a taktiež to, že pri behu je každý ústred-

ným a jedinečným aktérom, na ktorého sa ľudia chodia po-

zerať. A navyše - človek nemusí byť vrcholový športovec, 

aby sa stal aktívnym účastníkom vrcholového podujatia. 

Stačí, ak si pred, alebo po práci ide zabehať, ak má kondí-

ciu a zanietenie. To sú predpoklady na to, aby sa mohol 

stať hviezdou a aktívnym aktérom veľkého podujatia, čo pri 

športoch, ako je napr. hokej, futbal či kanoistika, nie je vždy 

možné. „Práve toto je moment, ktorý dáva tomuto športu 

úplne iný, atraktívny rozmer,“ myslí si Peter Pukalovič a do-

dáva: „Vyvrcholením sa tak aj pre amatérskych bežcov stá-

vajú aj naše podujatia, v rámci ktorých sa môžu vzájomne 

porovnávať, čo dosiahli a aké majú ešte rezervy. To ich ná-

sledne motivuje do prekonávania a dosahovania nových li-

mitov v budúcnosti.“ Jeho slová potvrdzuje o. i. aj skutoč-

nosť, že len v ženskom behu zaznamenali oproti minulosti 

nárast účastníčok až o 40 percent.

Bežecký festival
Najznámejším eventom spoločnosti BE COOL je už roky 

ČSOB Bratislava Marathon, ktorý sa stal akýmsi športovým fes-

tivalom pre bežcov všetkých vekových aj výkonnostných kategó-

rií. V rámci jeho 7 športových disciplín prináša aj bohatý trojdňo-

vý program, akcie pre deti a celé rodiny, prezentácie a workshopy, 

10 000 účastníkov z viac ako 50 krajín a tisíce fanúšikov popri tra-

ti. „Sme radi, že túto akciu, počas ktorej športom žije celá Brati-

slava po celý víkend, v minulosti podporil ako jej športový veľvy-

slanec paraolympionik a majster sveta Jozef Metelka a tento rok 

okrem striebornej hviezdy bude jej športovou ambasádorkou bý-

valá skvelá a neskutočne šarmantná svetová tenistka Daniela Han-

tuchová. Aj to svedčí, že naše podujatie má svoje vysoké renomé 

a že sme sa vydali správnym smerom. Viete, naším cieľom nie je, 

aby sme mali dvoch, troch zahraničných špičkových bežcov, do-

sahujúcich svetové časy a výsledky, ale aby sme si zachovali rodin-

ný charakter našej akcie, aby si náš bežecký víkend užili tak deti, 

ako aj ich rodičia či starí rodičia. Podľa nás je úžasné, keď práve 

dospelí dokážu k športu a behu pritiahnuť svojím príkladom svoje 

deti. O to viac je účasť značky Mercedes-Benz, ktorá je modelovou 

škálou svojich vozidiel ideálnou dostupnou rodinnou automobilo-

vou značkou, na našom rodinnom bežeckom podujatí opodstat-

nená,“ dodal na záver organizátor behov a riaditeľ spoločnosti BE 

COOL Peter Pukalovič.“  Text: Peter Škorňa; foto: BE COOL
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BRATISLAVSKÉ
MÓDNE DNI 2017

by Mercedes-Benz
Bratislavské módne dni by Mercedes-Benz kladú už niekoľko

rokov dôraz aj na podporu mladých návrhárov. Projekt Nové tváre
módnej scény dáva šancu mladým tvorcom dostať sa medzi

slovenskú návrhársku elitu. Tohtoročnou víťazkou sa stala absol-
ventka Slovenskej technickej univerzity ZARINA ŠIMKOVIČOVÁ.
Pri tvorbe kolekcie na súťažnú tému „Vôňa kávy“ sa inšpirovala

ranným prerodom ospalého človeka pred a po vypití kávy, ktorý tak
získava novú energiu do života.

Víťazka
projektu

34 
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Víťazka projektu
NOVÉ TVÁRE MÓDNEJ SCÉNY

ZARINA
ŠIMKOVIČOVÁ
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Slovensko je bohaté na fascinujúce 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 energiu. Jednou z  lokalít, ktorá dýcha tradičnou ľudovou 
architektúrou a nespútanou prírodou, je aj okolie západného okraja 
Nízkych Tatier a liptovskej časti hlavného hrebeňa Veľkej Fatry.

36 

Vlkolínec a okolie

PERLY SLOVENSKA
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Z
 Bratislavy vyrážame cez Nitru a Banskú Bys-

tricu „do hôr“ vyzbrojení naozaj, ako sa patrí 

– spoločnosť nám robí čerstvá novinka - model 

Mercedes-Benz Triedy E 350 d 4MATIC All-

-Terrain. Nie náhodou náš spoločník je priam 

predurčený na komfortnú a aj dravú jazdu v horskom teré-

ne, plnom stúpaní a šikán. Naším prvým cieľom je Brankov-

ský vodopád.

Cestou k nemu sa z centra povstania dostávame až na 

horské sedlo Donovaly. Táto kedysi malebná horská uh-

liarska dedinka so zachovanými typickými drevenými 

domčekmi s verandami sa dnes - vďaka geneticky zakódo-

vanému nevkusu Slovákov a chamtivosti developerov - stala 

panoptikom toho, ako možno urobiť neestetické Kocúrko-

vo z čohokoľvek. V disharmónii vedľa seba stoja socialistic-

ké chatky, domčeky z tehál, chaty postavené v tradičnom 

alpskom štýle, drevenice s goralskými prvkami, penzión 

zvonku zateplený nevkusným bielym plastom, luxusný Do-

novalský pivovar s vypreparovaným ľadovým medveďom 

– typickým ani nie tak pre tunajšie hory - ako skôr pre ego 

majiteľa či niekoľkoposchodové hotely vybudované bez fan-

tázie a talentu architekta. Našťastie Donovalmi len prechá-

dzame a z horského sedla pokračujeme kľukatou klesajúcou 

cestou popri rozkradnutých a zruinovaných kúpeľoch Ko-

rytnica až k Podsuchej. Tu pri drevenej kolibe Bodega ne-

chávame auto svojmu osudu a vydávame sa k Brankovské-

mu vodopádu – nachádzajúcemu sa pri ústí do Revúckej 

doliny.

Brankovský vodopád
Cesta až pod vodopád nie je náročná. Vodopád sa na-

chádza v nadmorskej výške len 775 metrov a tak z Pod-

suchej – po zelenej turistickej značke prejdeme cez rieku 

Revúca a po krátkom úseku chôdze popri rieke vyjdeme 

smerom nahor - lesnou cestou po mierne stúpajúcej dolin-

ke, až pokiaľ sa po pár minútach chôdze cez les nedosta-

neme k vodopádu. Ten v roku 1980 vyhlásili za národnú 

prírodnú pamiatku a je s výškou 55 metrov najvyšším vo-

dopádom Nízkych Tatier. Jeho podložie vodopádu tvorí 

mierne členitý skalný povrch, vytvárajúci množstvo men-

ších plošiniek a kaskád. Žiaľ, keďže sme k nemu nepri-

šli ani na jar, keď je plný vody z topiaceho sa snehu, a ani 

v zime, keď je z neho prekrásny ľadopád, musíme sa uspo-

kojiť aj s tou trochou vody, ktorá z neho padá…

Travertínová kopa
Z Podsuchej sa po pár kilometroch smerom na Ružombe-

rok dostávame k odbočke vedúcej do Vlkolínca. Skôr, než 

ho navštívime, odbočíme z hlavnej cesty opačným smerom 

Nemí strážcovia tradície

Jazierska travertínová kopa
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na Jazierske travertíny, rozprestierajúce sa pri vstupe do Hl-

bokej doliny nad Bielym Potokom, za súkromným oplote-

ným komplexom dreveníc. Travertíny vytvorili zaujímavé 

kruhové depresie ľudovo nazývané „jazierce“, z ktorých je 

v súčasnosti naplnená vodou a vytvárajúca jazierko len jed-

na. V roku 1952 boli ako zriedkavá geomorfologická forma 

asi 250-metrovej travertínovej terasy vyhlásené za prírod-

nú pamiatku. V podzemí kopy sa pravdepodobne nachádza-

jú podzemné priestory, o čom svedčí aj jeden z otvorov do 

podzemia vytvárajúci vyše dvadsaťmetrový vchod do jasky-

ne, v ktorej útrobách počuť hukot tečúcej vody.

Vlkolínec
Od travertínovej kopy sa do kopca stúpajúcou úzkou as-

faltkou dostávame do osady Vlkolínec učupenej pod vr-

chom Sidorovo v Malej Fatre v nadmorskej výške 718 m. 

Vďaka pohonu všetkých štyroch kolies a najmä faktu, že 

naše vozidlo vyšším „posadením“ o 29 mm, než je to pri 

bežnej verzii Éčky, ako aj tlmením, ktoré sa na každom ko-

lese prispôsobí aktuálnej jazdnej situácii, sme v horskej osa-

de komfortne - bez akýchkoľvek problémov. Ako to už býva 

na Slovensku zvykom, zaparkovali sme na poľnom parko-

visku pod osadou, kde sme si v informačnej minidreveničke 

kúpili vstupenku. Pár krokov od nás, na druhej strane cesty 

sa pred ďalšou malou dreveničkou ako päsť na oko vyníma 

pojazdná biela plastová búda na kolesách, v ktorej sa predá-

vala medovina. Nuž, po predkoch sme nezdedili len ľudovú 

architektúru, ale aj značný nevkus. A tradície, pretože pár 

krokov od plastovej búdy stáli pri ceste – tesne pred vstu-

pom do osady drevené stánky. A ako sa na tradície patrí, 

boli tradične zavreté. Zrejme sa všetky tradičné slovenské 

výrobky a suveníry, privezené z Poľska – u nás predávané 

tradične minimálne raz tak drahé, než keby ste ich kúpili 

napríklad v Zakopanom - vypredali…

Opatrne vchádzame do jednej z najnavštevovanejších slo-

venských osád Vlkolínec, ktorá bola nielenže v roku 1977 

Harmónia tradície a nových technológií

Brankovský vodopád
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vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, a v roku 1993 

zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ale 

aj vyhodnotená ako najlepšie zachované sídlo tohto typu 

v Karpatskom oblúku. V obci sa totiž zachoval unikát-

ny súbor 45 pôvodných, takmer nezmenených sedliackych 

domčekov prevažne z 19. storočia s kamennými soklami, 

hlinou vymazanými stenami a strechami pokrytými šin-

dľom. Pôvodne osada drevorubačov, pastierov a poľnohos-

podárov je dnes osadou s torzom pôvodných obyvateľov 

a množstvom chatárov a turistov, ktorí si dreveničky prena-

jímajú. Svedčia o tom aj autá z rôznych kútov Slovenska, za-

parkované nielen vo dvoroch, ale aj na priedomiach osady. 

To by až také zlé samo o sebe nebolo. Dokonca ani príliš vý-

razné a miestami až krikľavo pôsobiace nátery niektorých 

dreveníc, pretože pre Vlkolínec je jedinečný práve spôsob 

ich úpravy, keď ich pôvodní obyvatelia dvakrát ročne pre-

tierali modrou, ružovou a bielou vápnovou farbou…

Avšak to pravé peklo na nás ešte len čakalo. Takmer srd-

cový infarkt (v prípade autora textu už druhý) hrozil pri po-

hľade na azda najfotografovanejší objekt Vlkolínca – zrubo-

vú dvojpodlažnú zvonicu z roku 1770 stojacu na kamennom 

podstavci. Vedľa nej totiž – v susediacom dvore - bola o zvo-

nicu takmer opretá nechutná plechová zelená búda s veľ-

kou ceduľou OBČERSTVENIE VLKOLÍNEC a pred ňou 

na kraji cesty vojensky zelená Škoda Octavia s ružomber-

skou ŠPZ, z vnútornej strany okna s vylepeným plagátom 

KLUB VOJENSKEJ HISTÓRIE – VLKOLÍNSKY OD-

BOJ. A akoby toho nebolo dosť, pred drevenicou - nad ze-

leným autom bol „zaparkovaný“ vojenskou maskovacou 

sieťou zvrchu zamaskovaný pojazdný stánok na dvoch kole-

sách. Buď tu krátko pred naším príchodom robili nábor do 

slovenských polovojenských oddielov, alebo to tam bolo po-

stavené z dôvodu, aby to prítomní zahraniční a domáci tu-

risti pri fotení dreveníc nemali také jednoduché.

A tak, chtiac-nechtiac odchádzame z osady, ktorá je zapí-

saná v zozname UNESCO, a o ktorej sa v jednom zo sprie-

vodcov píše ako o mieste „mimoriadne pozoruhodnej oázy 

ľudovej architektúry“, značne sklamaní. Hrozí totiž, že Vl-

kolínec – podobne ako aj na začiatku spomínané Donovaly 

- pomaly zbavia jeho čara… 

Text a foto: Peter Škorňa

Zámok Budatín
Z Vlkolínca na Sidorovo (1 099 m)

Z Vlkolínca na Malinô Brdo (1 209 m)

Z Vlkolínca na Smrekovicu (1 485 m)

Z Vlkolínca na Šiprúň (1 461 m)

Zaujímavé linky:
www.vlkolinec.sk

goo.gl/rR9Nnk

www.unesco.sk/a/Vlkolinec

VLKOLÍNEC A OKOLIE

vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu, a v roku 1993 

zapísaná do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, ale 

aj vyhodnotená ako najlepšie zachované sídlo tohto typu 

v Karpatskom oblúku. V obci sa totiž zachoval unikát-

ny súbor 45 pôvodných, takmer nezmenených

domčekov prevažne z 19 t

hlinou

skou ŠPZ, 

KLUB VOJ

BOJ. A ako

leným autom

i

Dvojpodlažná drevená zvonica – bez plechového občerstvenia, 2016

Pohľad z Vlkolínca na Ostré a Priehybu

Plechová zelená búda s drevenou 

zvonicou, 2017Zamaskovaný stánok, 

2017

Trasa
BRATISLAVA - TRNAVA - BANSKÁ 

BYSTRICA - DONOVALY - VLKOLÍNEC 

- ŽILINA - TRENČÍN - BRATISLAVA
a Šiprúň (1 461 m)

nky:
c.sk

k

sk/a/Vlkolinec

BRATISLAVA

ŽILINA

RUŽOMBEROK
VLKOLÍNEC

JAZIERCE

BANSKÁ BYSTRICA

TRENČÍN
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Slovné spojenie „privátne 
bankovníctvo“ navodzuje dojem 

nedostupného elitného klubu 
pre bohatých, uzavretý svet 

privátnych bankárov 
v konzervatívnych čiernych 

oblekoch s bielymi prúžkami 
a s hodinkami na retiazke vo 

vrecku vesty. Búrať tieto mýty, 
ale najmä tie o „nedostupnom“ 

investovaní považuje za jeden 
zo svojich prioritných cieľov 

Anna Macaláková, riaditeľka 
lídra v oblasti privátneho 

bankovníctva na Slovensku – 
J&T Banky.

PR LÁNOK
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Mojou 
úlohou 

je búra  
mýty

F
ilmy zvyčajne ukazujú bankárov a finanční-
kov ako veľmi tvrdých a ctižiadostivých. Vy 
sama však toto klišé popierate už tým, že ste 
na prvý pohľad jemná žena – bankárka. Aké 
je privátne bankovníctvo vo svojej podstate?

- Základom bankovníctva je vždy dôvera – klient vám ako 

banke zveruje svoje peniaze, pretože vám dôveruje. V pri-

vátnom bankovníctve nám však klienti zverujú tých peňazí 

viac, a tak sú, prirodzene, aj ich nároky oveľa vyššie. A netý-

ka sa to len výšky výnosu.

Privátni bankári preto musia byť špičkovými odborník-

mi nielen v oblasti biznisu, ale okrem toho aj veľmi dobrý-

mi psychológmi, aby vedeli chápať individuálne nastavenia 
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klientov, musia byť veľmi priateľskí a mať aj veľký prehľad, 

lebo okrem investovania a zarábania peňazí pomáhame im 

si ich aj užívať. Ku klientom máme naozaj veľmi individu-

álny prístup, musíme vedieť navyše zareagovať aj na témy, 

akými sú umenie, vína, ale aj autá. A pritom nemusí ísť 

vždy len o najnovšie modely. Veterány, ktoré konzervujú to 

najkrajšie a najštýlovejšie z dávnych rokov, sa stávajú obľú-

benou investíciou „z vášne“.

Hovoríte o správe peňazí. Evidujete za uplynulé roky 
zmenu prístupu Slovákov k zhodnocovaniu voľných 
prostriedkov?

- Hoci bankovníctvo si nesie punc konzervatívneho bizni-

su, fi nančný sektor je v skutočnosti veľmi dynamické odvet-

vie, živo reagujúce na rôzne vplyvy.

Najmä pri súčasnej úrovni úrokových sadzieb stúpa investič-

ný apetít a ľudia sa čoraz viac zaujímajú, ako skutočne zhod-

notiť svoje voľné peniaze. Záujem Slovákov sa preto posúva do 

oblastí, ktoré ešte donedávna považovali za nedostupné, a sia-

hajú aj po menej bežných investičných nástrojoch.

Na čo by sme sa mali teda zamerať, aby sme nechali 
peniaze skutočne zarábať?

- Určite by som odporúčala sústrediť sa na investovanie. 

Trendom sú investície do podielových fondov, dlhopisov či 

zakladanie tzv. investičných vkladov, kde môžete mať plne 

pod kontrolou mieru rizika, ktoré ste ochotní podstúpiť. Me-

dzi prvými sme napríklad priniesli na trh tzv. korporátne dlho-

pisy, ktoré s relatívne nízkymi vstupnými investíciami prináša-

jú atraktívne výnosy. Navyše tieto dlhopisy urobili investovanie 

nielen dostupnejším, ale aj hmatateľnejším, keďže umožňu-

jú klientom investovať do spoločností, ktoré poznajú a na 

ktoré si môžu doslova siahnuť. Nejde teda o nejaké umelo 

nafúknuté virtuálne bubliny, ale investor presne vidí, kam 

smerujú jeho peniaze. To pri investovaní do zahraničných 

fondov a subjektov nie je úplne možné.

Inými slovami, peniaze zarábajú, len ak sú v pohybe…
- Áno, to platilo vždy. Investovanie však môže prinášať 

okrem priamych výnosov aj dodatočné benefi ty. Príkladom 

je vernostný klub MAGNUS, ktorý sprístupňuje klientom 

rôzne tovary a služby za naozaj exkluzívnych podmienok.

Je na Slovensku záujem aj o alternatívne formy inves-
tovania? Ako jednu z investícií ste spomenuli historické 
automobily. Aký je o ne záujem na Slovensku?

- Je to stále obľúbená forma investície, kde do rozhodnu-

tia vstupuje vysoké osobné zainteresovanie. Nezriedka ide 

o záľubu, ktorej výsledkom často býva skôr predmet dede-

nia, než hľadanie správneho momentu zhodnotenia a vy-

stúpenia z tejto investície. Nie je nič výnimočné, ak sa z in-

vestičného artikla stane srdcová záležitosť, s ktorou sa 

jednoducho už ďalej neobchoduje. Faktom však je, že za po-

sledné dve dekády hodnota historických vozidiel neustále 

stúpala. Trh s veteránmi je relatívne malý a rastúci dopyt po 

tejto triede luxusných aktív tlačí vďaka obmedzenej ponuke 

ceny čoraz vyššie. 

Text a foto: J&T Banka

Nie je ni  výnimo né, ak 
sa z investi ného artikla 
stane srdcová záležitos , 
s ktorou sa jednoducho 
už alej neobchoduje.
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alebo 
bella Itália 
na skok 
od Bratislavy

Cortina

UDIA A ŠTÝL
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Na 
tento výlet sme si požičali Mercedes-

-Benz Triedy V Marco Polo – luxusný 

5* hotel na kolesách. Keďže to nebol 

náš prvý výlet s Triedou V, vedeli sme, 

že sa môžeme tešiť na auto, ktoré má 

okrem dokonalej výbavy na kempovanie excelentné jazdné vlast-

nosti. 190 koní pod kapotou, ktorých výkon sa prenáša na vozov-

ku cez dokonalý 7G-TRONIC automat a pohon 4x4 a k tomu 

výbava na 4 strany formátu A4 urobili z Véčka auto snov. Mno-

hé prvky sú prebraté z luxusnej Triedy S a starajú sa o perfektné 

Cortina d‘Ampezzo je malebné mestečko označované ako 
Kráľovná Dolomitov. Vo svete je známe vďaka olympijským 
hrám z roku 1956, ako pravidelná zastávka svetového pohára 
v lyžovaní, či obľúbené lyžiarske stredisko, ale najmä ako base 
camp pre najkrajšie túry v tomto dych berúcom pohorí. My sme 
sa do Cortiny vybrali za turistikou. Ak nemáte veľa času a hľadáte 
výnimočnú lokalitu, tak je tento región určite výbornou voľbou. 
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jazdné vlastnosti, tak pri vysokých rýchlostiach na diaľnici, ako 

aj v ostrých zákrutách v zatočených dolomitských priesmykoch, 

o dokonalé bezpečie posádky v každej situácii a o neodmysliteľ-

ný komfort cestujúcich bez ohľadu na to, aký ďaleký cieľ cesty 

ste si vybrali. Na začiatku sme zamierili k jazeru Misurina, ktoré 

je známe z každej druhej pohľadnice z Dolomitov a tiež výcho-

dzí bod k známym Tre Cime di Lavaredo. Okolie jazera je ide-

álne na krátke prechádzky. Posedenie pri káve s úchvatným vý-

hľadom na okolité hory a jesennými lúčmi slnka v tvári, nám 

pripomína význam talianskeho Dolce vita.

Vplyvom krásneho počasia podvečer meníme náš pôvodný 

plán prenocovať pri jazere a z nadmorskej výšky 1 754 m n. m. 

mierime na parkovisko pri horskej chate Rifugio Auronzo 2 

333 m n. m., ktorá sa nachádza na samom úpätí Troch Čím. 

7 km dlhá cesta je spoplatnená sumou 25 €, ktoré ani tak nie sú 

mýtom, ako skôr parkovným na 24 hodín. V prípade, ak sa roz-

hodnete ostať dlhšie, doplatíte si za každý začatý deň 7 €. Na 

parkovisku je síce značka pripomínajúca zákaz kempovania, ale 

miestni spanie v aute tolerujú, a časť parkoviska je dokonca vy-

hradená pre obytné autá.

Noc na mieste, ako je toto, je jedným z dôvodov, prečo Marco 

Polo vzniklo. Po bleskovej mutácii auta Mercedes-Benz Triedy 

V na luxusný hotel Marco Polo*****, sme si vďaka zabudovanej 

kuchynskej linke pripravili pravú taliansku večeru, ktorú sme si 

vychutnali pri pohľade na okolité hory zaliate lúčmi zapadajúce-

ho slnka. V Dolomitoch možno pozorovať fenomén – Enrosadi-

ra. Skalné steny vďaka svojej špecifi ckej štruktúre a vlastnostiam 

dolomitu reagujú na zmenu svetla, takže cez deň sivé až biele 

odtiene sa pri východe a západe slnka zahaľujú do teplých oran-

žových až červených odtieňov. Ráno toto úchvatné divadlo mat-

ky prírody ešte vylepšila inverzia, ktorá do výhľadu pridala doli-

ny pokryté hustou hmlou.

Na nenáročný okruh okolo Troch Čím sme vyrazili pred svi-

taním. Odmenou nám boli prázdne chodníky a neopakovateľné 

pohľady na prebúdzajúce sa hory. Po ceste je viacero horských 

chát so širokou ponukou delikátnej talianskej gastronómie, takže 

s jedlom sme si starosti robiť nemuseli.

Naše ďalšie kroky smerovali k jazeru Lago di Sorapis. Sorapis 

je štít v masíve, ktorý je dobre viditeľný aj od jazera Misurina. 

Hora má výšku 3 205 m n, M.A. v „kotle“ tohto masívu je ukrytý 

prírodný klenot - jazero ľadovcového pôvodu smaragdovej farby. 

Turistika k jazeru je vďaka väčšiemu prevýšeniu a technickej ná-

ročnosti z kategórie stredne náročných túr, ale určite stojí za to.
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Nasledujúce dni sme zakotvili v kempe priamo v Cortine a vybrali sme sa k Cinque Torri – 

alebo 5 vežiam, ktoré pripomínajú skalné mesto. Tieto skaly sú ľahko dostupné vďaka sedač-

kovej lanovke, ale aj turistickým chodníkom, ktoré sem vedú z každej strany. V lete sú častým 

cieľom skalolezcov, v zime ich obdivujú lyžiari na okolitých zjazdovkách.

Na záver nášho výletu sme navštívili Lago Di Braies. Jazero, ktoré je obklopené strmými ska-

lami, ale je ľahko dostupné autom, a je na ňom možnosť člnkovania prípadne chytania rýb.

Dolomity dokážu na každý deň ponúknuť viac, ako nám rozsah tohto článku dovoľuje opí-

sať. Či si ich vychutnáte v turistických topánkach, na bicykli alebo naviazaní na lane, odme-

nou za zrieknutie sa plážového vegetu vám budú nezabudnuteľné zážitky v objatí pohoria, 

ktoré je od roku 2009 svetovým prírodným dedičstvom UNESCO. 

Text a foto: Marek Bobula

Ráno toto úchvatné divadlo matky 
prírody ešte vylepšila inverzia, ktorá 
do výh adu pridala doliny pokryté 

hustou hmlou. 
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I
de o odborníka, garantujúceho podporu predajné-

mu tímu vo vzťahu k zákazníkovi tým, že zastrešu-

je komplexné technické vedomosti, ktorými môže, 

ale nemusí disponovať samotný predajca. Ten je vy-

ťažený inými úlohami, vyplývajúcimi z faktu, že 

v súčasnosti pokrýva predaj až tridsiatich modelových ty-

pov vozidiel Mercedes-Benz. A práve tu sa vytvára plat-

forma pre realizáciu produktového experta, ktorý kliento-

vi dokáže komplexnejšie pomôcť pri jeho technologickom 

zorientovaní sa, a následnom správnom rozhodnutí, pri 

kúpe konkrétneho modelu motorového vozidla. Produkto-

vý expert sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou predajné-

ho tímu, asistentom predajcu nenahraditeľným faktorom 

pri predvádzacích jazdách či odovzdávaní vozidla zákaz-

níkovi.

Klientske školenia
Podľa informácií Ing. Petra Krajčího, odborného školiteľa 

a experta na produkty osobných vozidiel Mercedes-Benz 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, jednotliví produktoví 

experti v rámci zastúpení autorizovaných predajcov znač-

ky Mercedes-Benz na Slovensku „raz mesačne, resp. raz 

za dva mesiace zabezpečujú svoj technologický večer. Ide 

v podstate o komorný dvoj- až trojhodinový event, v rám-

ci ktorého v spolupráci s marketingovým a predajným od-

delením daného zastúpenia siete autorizovaných predaj-

cov značky Mercedes-Benz, sa pozve vybraný segment 

klientov, aby boli oboznámení nielen s históriou techno-

logických inovácií v rámci značky Mercedes-Benz, ale naj-

mä s tými technologickými vymoženosťami, asistenčnými 

bezpečnostnými systémami, ktoré sú im v súčasnosti v ich 

motorových vozidlách k dispozícii, avšak o ktorých mno-

hí ani len netušia, že ich majú a môžu ich využívať. Veľ-

mi obľúbenou je diskusia, v rámci ktorej je produktový 

expert doslova zasypaný klientskymi otázkami najrôznej-

šieho charakteru“. Práve Peter Krajčí je ako odborný certi-

fi kovaný školiteľ zároveň aj garant kvality a profesionality 

ostatných produktových expertov v zastúpeniach autori-

46 

SVET MERCEDESU

Nielen v spoločnosti 
Mercedes-Benz Slovakia, ale aj 
v rámci siete autorizovaných 
predajcov značky Mercedes-
-Benz sa - podľa vzoru globálnej 
siete spoločnosti Daimler AG - 
pred časom vytvorila a úspešne 
implementovala do praxe aj na 
slovenskom trhu nová pozícia 
produktového experta. 

Peter Krajčí

Benefit 
produktových 

expertov
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zovaných predajcov značky Mer-

cedes-Benz. Momentálne je super-

vízorom trinástich produktových 

expertov v rámci celého Sloven-

ska, ktorých školí, koučuje a po-

máha im v ich novej pozícii, aby 

klient kdekoľvek na Slovensku re-

álne pocítil, že práve v takomto 

človeku a profesionálovi má sil-

nú oporu. No nielen predaj a tech-

nologické veci s ním späté spada-

jú pod jeho pôsobenie. Produktový 

expert je k dispozícii odpovedať aj 

na otázky, týkajúce sa problemati-

ky technologických noviniek ser-

visu vozidiel. „Jedine bratislavské 

zastúpenie značky Mercedes-Benz 

na Tuhovskej má - vzhľadom na 

objem vozidiel a veľkosť poboč-

ky - svojho samostatného servisné-

ho experta. Inde pozíciu servisné-

ho experta zabezpečujú produktoví 

experti,“ dodáva Robert Hatala, 

vedúci predaja osobných motoro-

vých vozidiel spoločnosti Merce-

des-Benz Slovakia.

Expert ako nevyhnutnosť
„Hoci sa krátko po mojom etablovaní do pozície produk-

tového manažéra, kedysi koncom roka 2015 viacerí pochy-

bovačne pýtali, načo už len bude takáto pozícia, dnes, po 

úspešnom obsadení produktových expertov v rámci zastú-

pení autorizovaných predajcov značky Mercedes-Benz by 

si už riaditelia predaja či vedúci pobočky nevedeli predsta-

viť život bez tejto pozície. Zefektívnila sa tým predajná čin-

nosť, v rámci ktorej produktový expert pomáha predajcovi 

pri rozhovore s klientom – najmä v problematike technoló-

gií, pri konfi gurácii vozidla či pri vysvetľovaní výhod Me-

connect a Meadapter. Pomáha tak predať nielen vozidlo, ale 

najmä znalosti o ňom, vie predstaviť výhody technológií, to 

ako jednotlivé systémy navzájom fungujú a čím sú pre klien-

ta prínosom. Dokonca klient aj po kúpe vozidla sa môže ke-

dykoľvek obrátiť na experta s akoukoľvek dodatočnou otáz-

kou,“ vysvetľuje hlavnú úlohu produktového experta Peter 

Krajčí. Ako príklad udáva rozsah súčasnej rozsiahlej mo-

delovej škály vozidiel Mercedes-Benz, ktorá sa okrem toho 

delí na podmnožiny pluginových, hybridných, elektrických, 

dieselových a spaľovacích vozidiel. Každé vozidlo má pri-

tom svoj špecifi cký a často jedinečný technicko-servisný ma-

nuál. Napríklad, v prípade novej Triedy S má jej manuál až 

760 strán. „Toľko informácií predajca vozidiel – okrem svo-

jich vecí, týkajúcich sa ceny, lízingu a pod. - nemá šancu ab-

sorbovať a práve preto potrebuje mať pri sebe oporu v podo-

be produktového experta. Aby sa mohol komfortne venovať 

predajnej stránke, kým sa expert bude venovať klientovi vy-

svetľovaním jednotlivých technologických a asistenčných 

detailov a výhod,“ poznamenáva Robert Hatala, a zároveň 

zdôrazňuje, že aj táto služba je robená pre čo najväčšiu spo-

kojnosť klienta s ich automobilovou značkou. Ako na záver 

dodáva: „Naším cieľom nie je len predať vozidlo, ale spo-

lu s ním zmysluplne odovzdať klientovi aj jeho všetky bez-

pečnostné, technologické a iné výhody, ako aj s ním spojené 

popredajné služby. Sme prémiovou renomovanou znač-

kou a aj preto sú pre nás vzťah a spokojnosť klienta s naši-

mi komplexnými službami prvoradé. Obzvlášť som v tejto 

súvislosti hrdý na to, že v rámci koncernu Daimler dosahu-

jú Slovensko a zastúpenia značky Mercedes-Benz na ňom, 

v porovnaní s okolitými krajinami v spôsobe a v rozsahu re-

alizácie služieb produktových expertov - pozíciu lídra.“ 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek, MBSK
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Robert Hatala

Tím produktových expertov
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A
ko na margo eventu uviedla jeho organizátorka 

JUDr. Katarína Filipová, konateľka spoločnosti 

Motor-Car Banská Bystrica: „Minulý ročník sme 

venovali vlasom - korune krásy každej ženy. Ten-

toraz sme sa zamerali na módu a som rada, že 

sme sprostredkovali prítomným dámam modely špičkových slo-

venských návrhárov - Borisa Hanečku, Lukáša Kimličku, Viery 

Futákovej, Jany Polak a Gabriely Giotto, pričom si na svoje vďa-

ka značke SEDRYK le Blanc prišli aj prítomní páni.“ Ako zároveň 

poznamenala, celú produkciu prehliadky zabezpečila modelingo-

vá agentúra „fashion world production“, pričom sa o líčenie mo-

deliek postarala fi rma GOSCH. Nielen kvalitné šampanské či lu-

xus všadeprítomných áut, ale aj svetelné efekty veľkolepej šou boli 

predpokladom a zárukou vy-

dareného podujatia. Módnej 

prehliadke neodolala ani Ha-

nečkova múza - Lucia Hablo-

vičová, či múza Lukáša Kim-

ličku - Miss Slovensko 2012 

Kristína Krajčírová. Na ak-

cii ani tento rok nechýbal mo-

derátor a herec Štefan Skrú-

caný, oblečený v obleku od 

SEDRYK le Blanc. Medzi 

hosťami boli o. i. aj hokejo-

vý tréner Miloš Říha s priateľ-

kou Soňou Obšutovou, zástupcovia partnerského internetového 

portálu netky.sk a tiež faceliftový majster ženskej krásy, plastic-

ký chirurg MUDr. Dušan Červeň, ktorý uplynulý rok prednášal 

o najnovších trendoch v skrášľovaní. Čerešničkou na torte celého 

nezabudnuteľného večera bol špeciálny hudobný hosť - americká 

speváčka Nicole Lillie McCloud, ktorá svojím spevom a nespúta-

nou energiou roztancovala celé prítomné publikum. A keďže na 

žiadnej dobrej šou nesmie chýbať vynikajúce jedlo a pitie, na ban-

skobystrickom She´s Mercedes ho mali „pod palcom“ tím reštau-

rácie Limone z Banskej Bystrice a fi rma Moët & Chandon. „Po- 

dujatie bolo naozaj vydarené, o čom svedčia aj reakcie prítomných 

dám a už teraz rozmýšľame, čím prekvapíme naše klientky a hostí 

budúci rok,“ dodala na záver Katarína Filipová. 

Text: Veronika Zástavková, Peter Škorňa; foto: Motor-Car Banská Bystrica

Večer v znamení luxusu – taký bol druhý ročník módnej šou 
She´s Mercedes v showroome Mercedes-Benz v Banskej 

Bystrici. Nechýbali špičkoví slovenskí návrhári, elegantné dámy 
na móle, zaujímaví hostia a ani prémiové vozidlá... 
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She’s Mercedes - Trenčín
Sobotné neskoré popoludnie a večer patrili v polovici ok-

tóbra šarmu a kráse. Pozvanie spoločnosti Motor-Car Trenčín 

na výnimočnú dámsku jazdu v rámci eventu She´s Mercedes 

prijalo až 120 dám.

Už pri samotnom príchode všetky prítomné dámy privítal riaditeľ spoloč-

nosti Motor-Car Trenčín Ing. Andrej Heleš. V príjemnom prostredí prebie-

hal zaujímavý program s exkluzívnymi hosťami až do večerných hodín. Jeden 

z najvyhľadávanejších vlasových stylistov na Slovensku Ján Molnár predvie-

dol, ako vyzerá vlasové umenie, keď sa ho chopí skutočný umelec a majster 

svojho remesla. Krásna mejkap artistka Lucia Sládečková predstavila svo-

ju značku Lucid Style a Petra Pršová zase uviedla módnu prehliadku z ko-

lekcie „Gold Digger“. A to zďaleka nebolo všetko. Pre prí-

tomné dámy boli pripravené ďalšie atrakcie z oblasti módy, 

krásy a zdravého životného štýlu. Obzvlášť veľkému záujmu 

dám sa tešila kvalitná, profesionálne a poctivo spravená ma-

sáž. Náladu odľahčil a úsmevy na tvárach spôsobil fotokútik, 

v ktorom vznikali tie najrozmanitejšie úsmevné fotografi e, 

ktoré boli prítomným fotografujúcim sa dámam na mieste vy-

tlačené, vložené do fotorámika a odovzdané. Keďže pre roz-

voj osobnosti je dôležité aj umenie, svojím speváckym talen-

tom a hrou na gitare očarila len 14-ročná Nina Kohoutová 

z Trenčína. Moderátorské opraty celého večera držal pevne 

v rukách Matúš Krnčok, ktorý sa spolu s dídžejom postaral 

o príjemnú zábavu. Pohárik nealkoholického vína vystriedala 

ochutnávka novej Triedy S a Mercedes-AMG GLC 43 4MA-

TIC, vďaka ktorým sa k slovu počas predvádzacích jázd do-

stali pozitívne emócie radosti a vzrušenia. Každá z prítom-

ných dám bola výnimočná, krásna, jedinečná, ale len jedna 

mala to šťastie, že z mimoriadne vydareného podujatia, akým 

She´s Mercedes v Trenčíne bolo, odchádzala s nádherným 

šperkom od spoločnosti KAMEA. 

Text: Miroslava Hrubová, Peter Škorňa; foto: Motor-Car Trenčín
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She’s Mercedes - Poprad
Prostredie noblesného a len nedávno nanovo precízne zre-

konštruovaného historického Hotela Lomnica**** v Tatran-

skej Lomnici bolo ideálnym pre komorné stretnutie spoloč-

nosti Motor-Car Poprad so šarmantnými dámami z Popradu 

a z podtatranského regiónu - v rámci eventu She´s Mercedes.

Každú z 52 prítomných pozvaných dám hneď po ich príchode osob-

ne privítal hostiteľ večera Ing. Pavel Jančík, PhD., konateľ Motor-Car Po-

prad, spol. s r. o. Nasledujúce chvíle sa niesli v znamení krásy tela a zdravého 

štýlu, čo sa v konečnom dôsledku odzrkadlilo aj vo výbere moderátora, muža 

roka 2008, známeho lifestyle kouča Martina Šmahela, ako aj na túto príleži-

tosť špeciálne pozvaných hostí. Veľký záujem vzbudila prednáška „Prestaňme 

diétovať, naučme sa jesť“, inšpirujúco odprezentovaná výživovou poradkyňou 

a autorkou bestsellerov v oblasti zdravého životného štýlu Mgr. Antóniou Ma-

čingovou. Podobne pútavo porozprávala MUDr. Soňa Babjaková o čoraz po-

pulárnejšej oblasti estetickej chirurgie a najnovších trendoch pri zlepšovaní 

vzhľadu a s ním súvisiacej kvality života. Vyvrcholením celého komorného ve-

čera bola prehliadka historickej Galérie hotela s vlastnými originálmi obrazov 

Martina Benku či Jana Hálu, ale aj emotívne vystúpenie speváka Roba Opa-

tovského, ktorý v prítomných dámach vyvolal nezabudnuteľné emócie pre-

miérou svojej najnovšej piesne „Keď muž miluje ženu…“ Dôstojnosť celému 

podujatiu dodal aj známy šéfkuchár Gabo Kocák, ktorý navrhol degustačné 

menu špeciálne na tento večer.

Tohtoročné stretnutie She´s Mercedes sa vydarilo nad očakávanie. Aj vďa-

ka tomu všetky zúčastnené dámy odchádzali nielen plné emócií a inšpirácie, 

ale ako spomienku na stretnutie si so sebou odnášali aj praktický darček od 

ich hostiteľa. 

Text: Lucia Olekšáková, Peter Škorňa; foto: Motor-Car Poprad
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She’s Mercedes - Prešov
V metropole Šariša privítal prestížnu „dámsku jazdu“ striebornej 

hviezdy - She´s Mercedes 2017 jedinečný PLAZA BEACH RESORT v Pre-

šove. Po prvý raz sa tak uvedená akcia nekonala v showroome značky 

Mercedes-Benz.

O tom, že si tento úspešný marketingový koncept získal v krátkom čase svoje reno-

mé, svedčí aj fakt, že pozvanie prijalo 122 šarmantných dám nielen z Prešova, ale aj 

zo širšieho okolia východného Slovenska. Nebolo nič prekvapivé, keď sa aj so svojimi 

skúsenosťami s prémiovou značkou - počas vzájomných rozhovorov - podelili pozvané 

klientky z Humenného, Bardejova, Michaloviec, Košíc, Popradu, Vranova nad Topľou 

či z Trebišova. Po krátkom privítaní riaditeľom spoločnosti Motor-Car Prešov Mgr. On-

drejom Šintalom, MBA., zažili prekvapujúce stretnutie s tajným hudobným hviezd-

nym prekvapením večera, ktorým nebol nik iný ako „číry východniar“, známy a popu-

lárny hudobník, spevák a skvelý improvizátor Marián Čekovský. Nemenej atraktívnym 

programom večera boli pre prítomné dámy aj prednáška prezidentky Európskej spoloč-

nosti estetickej dermatológie a predsedníčky Slovenskej spoločnosti estetickej derma-

tológie MUDr. Zelenkovej, PhD., MBA, či workshopy spoločností Mary Kay, Eva De-

cor, Opálové bane, VOGUE, Pro Workout Gym Prešov, Miriam Mihaliková - nechtový 

design, Studio Trim, MISS DIAMOND, MADE BY MEG - fashion boutique. Príjem-

ným spestrením nezabudnuteľného večera bola aj vernisáž obrazov a prehliadka celého 

PLAZA BEACH RESORT. Na záver sa o všetky účastníčky, odchádzajúce zo stretnu-

tia nielen očarené príjemnou atmosférou, ale aj obdarované spoločnosťou Motor-Car 

Prešov, postaral pripravený limousine servis. 

Text: Zuzana Mindášová, Peter Škorňa; Foto: KubaAugi Production
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She’s Mercedes - Košice
Spoločnosť Motor-Car Košice aj tento rok dokázala eventom She´s Mercedes šarmantným 

a úspešným dámam, aké sú pre ňu dôležité. Dokonca pre komorné stretnutie zvolila aj magický 

októbrový dátum - piatok „trinásteho“...

Napriek  poverám, že ide o smolný deň, počas ktorého ani čierne mačky cez cestu nechodia, sa tento piatok zmenil pre 

65 pozvaných dám na krásny deň a večerné magické stretnutie – nesúce sa v znamení lesku, módy a šperkov, malo nádych 

akejsi pomyselnej „večere u Tiffanyho“. Po tom, ako každú z prítomných dám osobne privítal v priestoroch štýlovej „sta-

rosvetskej“ košickej kaviarne Slávia na Hlavnej ulici riaditeľ spoločnosti Motor-Car Košice Ing. Karol Šimko, sa slova a ve-

denia celej akcie ujal moderátor, herec a spevák Juraj Bača, ktorý za sprievodu živej hudobnej kapely Jenos Brothers zaspie-

val aj šesť piesní vo dvoch vstupoch. Najnovšie módne trendy a štýly premiérovo odprezentovala osobitá a príťažlivá jarná 

kolekcia Jitky Klett, ako aj prehliadka noviniek z prémiovej kolekcie doplnkov značky Mercedes-Benz. Punc výnimočnos-

ti celému eventu dodala aj výstava šperkov Jitky Kudláčkovej – JK Jewels, ktorá všetky prítomné dámy počas svojej pred-

nášky uviedla do sveta šperkov – ich výroby, inšpirácie či fi lozofi e vnímania šperku ako takého, pomocou ktorej by mal kaž-

dý šperk vyjadrovať jedinečnosť, osobitosť a výnimočnosť jeho nositeľky. Podobne veľkolepý, uvoľnený a nezabudnuteľný, 

ako celé stretnutie, bol aj jeho záver. Každá z odchádzajúcich dám odchádzala krásna a ozdobená šperkom z kolekcie Jitky 

Kudláčkovej, ktorý vytvorila špeciálne pre túto príležitosť, pričom každá zákazníčka spoločnosti Motor-Car Košice získala aj 

ručne maľovanú hodvábnu šatku z kolekcie Jitky Klett.

Akcia sa v metropole východného Slovenska vydarila natoľko, že už teraz sa jej účastníčky tešia na ďalšie spoločné – 

podobne zaujímavé a nezabudnuteľné - „babské jazdy“.... 

Text: Miroslava Frankovská, Peter Škorňa; foto: Motor-Car Košice
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P
odnik, v ktorom majú zakladajúce spoločnos-

ti BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Com-

pany a koncern Volkswagen so značkami Audi 

a Porsche rovnaký podiel, bude mať na staros-

ti zriadenie a prevádzku celkovo približne 400 

rýchlonabíjacích staníc v Európe do roku 2020, ktoré sa 

tak stanú dôležitými krokmi na zabezpečenie elektromobi-

lity aj na dlhých trasách. Stanice budú zriadené na diaľni-

ciach a hlavných dopravných osiach o. i. v Nemecku, Nór-

P
retože sa nevyčerpal celý rozpočet - vo výš-

ke 5,2 milióna eur, z ktorého bolo možné čer-

pať príspevky do konca roka 2017, Ministerstvo 

hospodárstva SR (MH SR) sa dohodlo so Zvä-

zom automobilového priemyslu SR (ZAP SR) 

na predĺžení prvého dotačného programu podpory elektro-

mobility na Slovensku o ďalší polrok, až do 30. júna 2018. 

„Podpora kúpy elektromobilov sa začala 11. 11. 2016 a po 

predĺžení bude trvať do konca júna 2018 alebo do vyčer-

pania fi nančných prostriedkov. Podmienkou na vyplate-

nie prostriedkov je registrácia vozidla v SR do 30. 6. 2018, 

pričom o podporu môžu požiadať občan, podnikateľský 

subjekt a mestá a obce. Teda ľubovoľná osoba zapísaná 

v registrácii vozidla ako jeho vlastník,“ uviedol na margo 

predĺženia dotačného programu vedúci predaja osobných 

motorových vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia 

Robert Hatala. Ako poznamenal, v rámci značky Merce-

des-Benz ku koncu novembra 2017 zaznamenali veľký zá-

ujem o čisto elektrické varianty vozidiel smart a Mercedes 

sku a v Rakúsku, pričom budú od seba vzdialené približne 

120 km. Každá z rýchlonabíjacích staníc IONITY bude dis-

ponovať viacerými nabíjacími stojanmi. Do roku 2020 tak 

zákazníci získajú prístup k tisíckam nabíjacích miest HPC 

nezávisle od značky a výkonu. Sieť HPC využíva európsky 

štandard nabíjania Combined Charging System (CCS). Vý-

kon nabíjania až 350 kW na jedno nabíjacie miesto umožní 

vozidlám nato uspôsobeným výrazne kratší čas nabíjania. 

Text: MBSK; foto: Daimler AG

Triedy B 250 e. V rám-

ci plug-in hybridov popri 

enormnom záujme o vo-

zidlá Mercedes GLC 350 e 

4MATIC a Mercedes GLC 

350 e 4MATIC kupé, bol 

záujem aj o Mercedes-Benz 

Triedy E 350 e sedan. Ako 

dodal na záver: „Aj to sved-

čí o tom, že značka Merce-

des-Benz je lídrom a neod-

deliteľnou súčasťou nielen 

v oblasti technologických 

inovácií, ale aj v udávaní 

smeru, ktorým sa bude uberať mobilita budúcnosti.“

Viac informácií na www.mercedes-benz.sk alebo u pre-

dajcov v rámci obchodných zastúpení značky Mercedes-

-Benz na Slovensku. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek

Skupina motoristických spoločností, medzi ktorými nechýba ani Daimler AG, 
založili spoločný podnik IONITY, aby v rámci neho položili základy 
vybudovania najvýkonnejšej rýchlonabíjacej siete (High-Power-Charging – 
HPC) pre elektrické vozidlá v Európe.

Aj vďaka dotačnému programu na podporu predaja elektromobilov (BEV, 
Battery electric vehicle) vo výške 5 000 eur a plug-in hybridných automobilov 
(PHEV, Plugin hybrid electric vehicle) vo výške 3 000 eur, sa stal tohtoročným 
bestsellerom v predaji plug-in hybridných automobilov na Slovensku 
Mercedes-Benz GLC 350 e.

Rýchlonabíjacie 
stanice IONITY  

Pred žená štátna finan ná dotácia
na elektromobily a plug-in hybridy

SVET MERCEDESU
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Richard Haviar

N
ebudeme ďaleko od pravdy, keď napíšeme, 

že jeho ústrednou postavou je okrem riadite-

ľa a konateľa spoločnosti Ing. Miroslava Čer-

náka (ktorý je zároveň riaditeľom a konate-

ľom žilinského zastúpenia), vedúci predaja 

Motor-Car Martin - Richard Haviar. Na Turiec tohto ro-

deného Košičana priviedol práve Miroslav Černák, s kto-

rým sa poznal ešte v čase, keď takmer deväť rokov pôsobil 

v spoločnosti Motor-Car Košice. „Po pôsobení v Mercedese 

som na šesť rokov odišiel do súkromnej sféry. Pretože sme 

sa s Mirom Černákom stretávali aj v čase, keď som už pre 

striebornú hviezdu nepracoval, na jednom takomto stretnu-

tí mi načrtol svoju predstavu, kam a ako by sa mal Motor-

-Car Martin uberať, aké má ciele s jeho väčším etablovaním, 

než to bolo dovtedy. Vtedy som od neho dostal ponuku. Zo-

bral som ju ako výzvu, ktorá sa neodmieta,“ týmito slovami 

reagoval Richard Haviar na to, ako sa z metropoly východ-

ného Slovenska pred troma rokmi aj s najbližšou rodinou - 

manželkou a dcérkou (tie prišli za ním po roku a pol), ocitol 

v len o čosi menšej metropole Turca.

Rozbeh a rast
Richard Haviar síce po príchode z Košíc nastúpil na post 

vedúceho, ale keďže po rozšírení showroomu chýbal jeden 

predajca, tak popri pozícii vedúceho predaja spočiatku suplo-

val aj funkciu ďalšieho predajcu. O tom ako, najlepšie hovo-

Tur iansky reštart
Budúci rok oslávi zastúpenie značky Mercedes-Benz v Turci, 
nachádzajúcej sa na pomedzí Martina a Vrútok, už dvadsiate 
výročie. Dnes ho reprezentuje nielen spoločnosť Motor-Car 
Martin, s. r. o., vynovený a zväčšený showroom, 
ale predovšetkým tím ľudí, ktorí pred tromi rokmi začali 
dávať jeho smerovaniu nový význam.
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ria čísla – do jeho príchodu sa v Martine 

predávalo ročne približne 45 vozidiel znač-

ky Mercedes-Benz. Osobných a aj úžitko-

vých. Prvý rok po jeho príchode mali plán 

predať 47 osobných vozidiel. Nakoniec ich 

predali 58. Okrem úžitkových. Uplynulý 

rok mali plán predať 54 osobných vozidiel, 

no predali ich až 72. Plus úžitkové vozidlá. 

Stúpajúca tendencia a rast sú v Turci v po-

sledných troch rokoch zreteľne viditeľné, 

čoho výsledkom bolo prijatie ďalšieho pre-

dajcu. „Využili sme rezervy v komunikácii 

a propagácii. Kým dovtedy sa komuniko-

val Martin výlučne cez Žilinu a jej akcie, po 

mojom príchode sme začali so samostatný-

mi marketingovými aktivitami tu v showro-

ome alebo v jeho okolí, cielenými na súčas-

ných a aj potenciálnych klientov, žijúcich 

tu, v regióne Turca. K rastu nám pomo-

hol aj zväčšený showroom. Ľudia z celej 

Turčianskej kotliny - z Martina, Vrútok, Turčianskych Tep-

líc, čiastočne aj z Čadce a jej okolia, či z Ružomberka, si za-

čali k nám hľadať cestu. A hoci nemáme taký rozsiahly dia-

pazón pôsobenia, ako niektoré iné zastúpenia, dokázali sme 

napriek menším možnostiam nájsť rezervy a zvýšiť kapacitu 

predaja. A to verím, že nás rast ešte stále čaká,“ poodhalil prí-

činy rastu Richard Haviar. Veľký úspech malo vystavenie vo-

zidiel v martinskom nákupnom centre, vďaka čomu sa ľudia 

dozvedeli o bezplatnom šesťročnom servise, trojročnom hava-

rijnom a zákonnom poistení v cene, 24-hodinovej asistenčnej 

službe a iných výhodách. „Podľa starého príslovia prišla hora 

k Mohamedovi, vďaka čomu následne začal „on“ chodievať 

k nám,“ s úsmevom komentoval novú predajnú stratégiu ve-

dúci predaja martinskej spoločnosti Motor-Car. Ďalšími krok-

mi bola zmena komunikácie so zákazníkmi, zmena systému 

práce a aj zmeny vo fi nančnom ohodnotení zamestnancov 

tak, aby boli pre nich motiváciou. „Viete, sú dva typy manažé-

rov – jedni tabuľkoví, plní smerníc a príkazov, nepripúšťajúci 

iný názor, okrem svojho. My s Miroslavom Černákom upred-

nostňujeme skôr prirodzenú autoritu, a tak aj prirodzenú ra-

dosť z dosiahnutých výsledkov, preferujeme tímovú spoluprá-

cu a pozitívnu atmosféru na pracovisku. Veľmi si potrpím na 

partnerský vzťah napr. medzi mnou - ako vedúcim predaja 

a mojimi kolegami. Snažím sa tu pre nich byť aj vtedy, keď sa 

nedarí, resp. keď potrebujú podať pomocnú ruku. To všetko 

sa následne odzrkadľuje aj pri komunikácii s klientmi a v ich 

záujme prísť k nám hoci len na šálku kávy a krátky rozhovor. 

Len tak. Bez toho, aby niečo potrebovali.“

„Teplé rožky“ a spol.
Oproti minulosti je v martinskom zastúpení citeľný ná-

rast záujmu klientov o kompaktné vozidlá Triedy A, B, 

CLA kupé a CLA Shooting Brake. Avšak ako „teplé rožky“ 

idú v Turci vďaka hornatému terénu a klimatickým pod-

mienkam najmä „štvorkolky“. Za nimi sú v tesnom závese 

prémiové limuzíny Triedy E a S a taktiež modely Triedy G 

a GL, dnes GLS. Uchytil sa aj predaj jazdených vozidiel, na 

maximum je vyťažený servis. „Pokiaľ budeme robiť nejaké 

veci do budúcnosti, tak to bude rozšírenie kapacity servis-

ných služieb a aj servisného priestoru ako takého. Zároveň 

plánujeme v blízkej budúcnosti rozšíriť doterajší parkovací 

priestor pre klientov a zväčšiť priestor na externé vystavenie 

vozidiel. Všetko je však závislé od toho, či sa nám podarí vy-

užiť existujúci predajný potenciál a udržať nastavené sme-

rovanie a stabilitu zastúpenia,“ zhrnul plány martinského 

zastúpenia značky Mercedes-Benz Richard Haviar. Na zá-

ver na našu otázku, či ho nemrzí, že na rozdiel od mnohých 

iných východniarov pri ceste na západ zastal na polceste – 

v Martine, kde mu vážne hrozí, že sa z neho stane časom 

Stredoslovák – nám s úsmevom odpovedá: „To by mi muse-

li zmeniť DNA… A okrem toho - nie je dôležité, kde ste, ale 

akými ľuďmi ste obklopení. Keď sú pritom s vami vaši naj-

bližší – vaša rodina, potom môžete žiť hocikde. A ako som 

už povedal, pokiaľ vás zavolá človek, akým je Miro Černák, 

a dá vám príležitosť sebarealizácie, potom je to nielen prí-

jemný pocit, ale zároveň aj výzva…“ 

Text: Peter Škorňa; foto: Milo Fabián
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Exteriér rozšíreného showroomu Motor-Car Martin

Hviezdny turčiansky tím
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Po 
krátkom privítaní sedemdesiatky po-

zvaných hostí zo strany šarmantnej 

riaditeľky banskobystrickej spoločnos-

ti - JUDr. Kataríny Filipovej, zaujíma-

vým a pútavým spôsobom odprezen-

toval najnovší model Triedy S, jej aktuálne zmeny v oblasti 

bezpečnosti a techniky Marián Kanda - produktový expert 

značky Mercedes-Benz. Priamo v priestoroch showroomu sa 

všetci mohli podrobne zoznámiť s najnovšími vystavenými 

modelmi vozidla Mercedes-Benz Triedy S, Mercedes-AMG 
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Príjemná atmosféra, milí ľudia, 
kulinárske delikatesy, ktoré neohrdli 
ani tie najvyberanejšie jazýčky hostí 

a zmyselne inteligentný najnovší 
model prémiovej Triedy S – to bol 

nezabudnuteľný večer, strávený 
v showroome spoločnosti Motor-Car 

Banská Bystrica.

Zmyselne 
prí ažlivá 

prezentácia
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S 63 4MATIC+, či s vozidlom Mercedes -Maybach S 600. 

V exteriéri boli k dispozícii dve Triedy S 400 – jedna static-

ky vystavená a druhá – pripravená na predvádzaciu jazdu.

Delikatesy a atmosféra
Výnimočnosť celého večera zvýrazňovali nielen jeho ko-

morný charakter, či vystavené prémiové vozidlá, ale aj deli-

katesy, ktoré na hostí „striehli na každom rohu“. Či to boli 

jedinečné pravé kubánske cigary, svojou špecifi ckou a neo-

pakovateľnou vôňou zvýrazňujúce atmosféru celého večera, 

kvalitná whisky, rumy a prémiové koňaky, kulinárske gur-

mánske špeciality, alebo upokojujúce melodické tóny v po-

daní skvelej džezovej kapely. Jednoducho – prezentácia naj-

novšieho zmyselne inteligentného modelu prémiovej Triedy 

S sa niesla v zmyselne príťažlivej a najmä – nezabudnuteľ-

nej atmosfére… 

Text: Veronika Zástavková, Peter Škorňa; foto: MCBB

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
www.mercedes-benz.sk
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Val ianske 
dobrodružstvo

Priaznivci striebornej hviezdy a klienti 
spoločností Motor-Car Žilina, a. s., 
a Motor-Car Martin, s. r. o., sa po roku opäť 
stretli 7. októbra vo Valčianskej doline, 
aby sa tu – na východnej strane Lúčanskej 
Malej Fatry - v autentickom off roadovom 
prostredí, oddávali testovaniu toho 
najlepšieho, čo svojim klientom ponúkajú 
obe obchodné zastúpenia.
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M
ilovníci živelnej adrenalínovej jazdy 

mali k dispozícii až sedemnásť terén-

nych a SUV vozidiel, ktorým dominova-

la značka Mercedes-Benz a jej modely 

GLC, GLE kupé, GLE či  E All-Terrain. 

Tie s ľahkosťou im vlastnou zdolávali náročný horský te-

rén nielen počas brodenia sa cez Valčiansky potok, prete-

kajúci celou dolinou, ale aj počas jazdy mokrým náročným 

stúpaním, trasou cez les, či nakoniec – popod lanovku ly-

žiarskeho strediska Snowland. Vozidlám so striebornou 

hviezdou na kapote robili dôstojné garde aj vozidlá Jeep 

Renegade, Jeep Grand Cherokee, KIA Sorento či Kia 

Sportage. 

Všetci prítomní účastníci OFFROAD 2017, ako aj bež-

ní návštevníci Valčianskej doliny sa mohli kochať v  sce-

nérii živelnej a majestátnej prírody staticky vystavenými 

modelmi vozidiel Mercedes-Benz S 400, Mercedes-Benz S 

400 kupé, Mercedes-Benz GLS 350, Mercedes-Benz E 350  

a najnovším prírastkom – vozidlom KIA Stinger.

Úspešné podujatie
„Mali sme jediný cieľ: aby boli všetci účastníci nášho 

podujatia, organizovaného v nádhernom prírodnom pro-

stredí, len dvanásť kilometrov vzdialeného od centra Tur-

ca - mesta Martin, maximálne spokojní. Aby z neho od-

chádzali pozitívne naladení, plní zážitkov a emócií. Lebo 

zastupujeme nielen prémiovú a legendárnu značku, akou 

je Mercedes-Benz, ale práve počas tohto eventu s ňou pre-

zentujeme aj nami predávané SUV vozidlá značky Jeep 

a Kia. Som úprimne rád, že sa naša offroadová rodina roz-

rastá aj o najmenších členov, pre ktorých sme tu taktiež 

pripravili množstvo zábavy a aktivít,“ uviedol na margo 

eventu riaditeľ spoločnosti Motor-Car Žilina, a. s., Ing. Mi-

roslav Černák. Ako sme sa dozvedeli, mal tým na mys-

li okrem programu pre dospelých - aj pre deti pripravené 

detské dopravné ihrisko s elektrickými autíčkami či ma-

ľovanie na tvár. Adrenalín na dvoch kolesách si vyskúša-

li prítomní klienti v rámci jázd zručnosti na segwayoch. 

A nielen to. Najskôr čuchové a neskôr chuťové zmysly vy-
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dráždil celou dolinou rozvoniavajúci guľáš či vôňa kávy. 

Svoj podiel na pohodovom priebehu mal aj skúsený mo-

derátor Andrej Wallner či počas obednej pauzy vystupujú-

ca martinská tanečná skupina Dance Group Martico New 

Age, ktorá predviedla ukážky svojich choreografi í v taneč-

ných štýloch hip-hop, street dance a disco. Ako na našu 

otázku, čo ho tento rok vo Valčianskej doline potešilo naj-

viac, odpovedal na záver Miroslav Černák: „Príjemným 

prekvapením bol veľký záujem účastníkov o model Merce-

des-Benz E All-Terrain. A hoci sa ich pozornosti a záujmu 

tešili aj iné modely vozidiel, tento prevyšoval ostatné. Tiež 

ma teší, že obľúbenosť a záujem o našu akciu rastie z roka 

na rok. Aj preto už teraz začneme postupne pripravovať tú 

budúcoročnú. Tak, aby sme latku jej kvality posunuli zase 

o čosi vyššie…“ 

Text: Peter Škorňa, Zuzana Knapcová; Foto: Milo Fabián

tešili aj iné modely vozidiel, tento prevyšoval ostatné. Tiež 

ma teší, že obľúbenosť a záujem o našu akciu rastie z roka 

na rok. Aj preto už teraz začneme postupne pripravovať tú 

budúcoročnú. Tak, abbbbby sme latku jej kvk ality posunuli zase 

o čosi vyššššiššš e…“ 

Text: Peter Škorňa, Zuzana Knapcová; Foto: Milo Fabián
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„S našou cestovnou kanceláriou spoznávate krásy života a zažívate 
nové dobrodružstvá v 162 krajinách sveta...“
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Spolo nos  ESO travel oslavuje

PR LÁNOK

C
estovná kancelária ESO 

travel patrí medzi špič-

ku cestovných kancelárií 

v Českej republike a dnes 

už aj na Slovensku osla-

vuje úctyhodných 15 rokov svojho pô-

sobenia. ESO travel sa špecializuje na 

diaľkové exotické destinácie a vo svo-

jej činnosti nemá obdobu v celom stre-

doeurópskom regióne. O tom svedčia 

i mnohé ocenenia, ktoré počas svoj-

ho dlhého pôsobenia spoločnosť získa-

la. „Či už máte radi oddych pri mori, 

plavbu na luxusnej lodi alebo spozná-

vanie nových krajín, všetky sny o ces-

tovaní vám dokážeme splniť,“ hovorí 

Adrián Siekel, generálny riaditeľ ESO 

travel. Cestovná kancelária dnes osla-

vuje svoje 15. výročie pôsobenia na 

Slovensku a o tom, ako sa spoločnosť 

vyvíjala, a v čom vidí svoju budúcnosť, 

sme hovorili práve s generálnym riadi-

teľom spoločnosti Adriánom Siekelom.

Spoločnosť ESO travel je na sloven-
skom trhu neuveriteľných 15 rokov. 
Čo považujete za najväčšie dosiah-
nuté úspechy?

- Medzi najväčšie ocenenia, ktoré 

spoločnosť získala, samozrejme, patria 

prestížne ocenenia profesionálov v ces-

tovnom ruchu „TTG Awards“, tak-

tiež štrnásťnásobné ocenenie „Najlep-

ší operátor pre Áziu a Ameriku“, ale 

aj vyhodnotenie v prestížnej ankete 

„Českých 100 najlepších“. Čo však ja 

osobne hodnotím ešte o niečo pozitív-

nejšie, sú tisícky spokojných klientov, 

ktorí sa ku nám neustále vracajú, a to 

je pre nás jedno z najlepších ocenení. 

V podstate je to najväčší úspech, ktorý 

dokáže cestovná kancelária získať.

Možnosti cestovania sa počas po-
sledných 15 rokov určite menili. 
Obľubujú terajší cestovatelia nie-
ktoré destinácie viac ako predtým?

- Trendy cestovania sa, samozrejme, 

počas rokov menili. Niekedy ľudí viac 

láka skutočná exotika, inokedy zasa 

viac typické destinácie. Momentálne sú 

veľmi „in“ aktívne dovolenky. Ľudia 

popri svojich sedavých zamestnaniach 

začali viac túžiť po športe a aktívnom 

spoznávaní krajín. Preto sú momentál-

ne veľmi obľúbenou voľbou práve po-

znávacie zájazdy.

Vieme, že ste vášnivým cestovate-
ľom. Čo vás na cestovaní najviac 
baví?

- Pre mňa je neskutočným zážitkom 

spoznávanie nových krajín, nových 

kultúr, skúmanie neznáma. Cestovanie 

je skúsenosť, ktorú vám nič iné na sve-

te nedokáže dať. Cestujte sami, cestuj-

te s rodinou, s deťmi, za novými dob-

rodružstvami a za novými zážitkami. 

Len vďaka cestovaniu dokážete spo-

znať svet a pomocou neho sa možno 

niečo nové naučíte aj o sebe.

Aké máte plány a vízie do budúc-
nosti?

- Neuveríte tomu, ale plánujem 

zasa veľa cestovať a spoznávať svet. 

(Smiech). No a čo sa týka spoločnosti, 

budeme sa snažiť naďalej plniť všetky 

očakávania našich klientov a ešte tro-

cha expandovať. Veď sa nechajte pre-

kvapiť… 

Text a foto: ESO travel
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Č
o bolo hlavným dôvodom vytvorenia spo-
ločnosti, akou je LEAS.SK?

- Vznik našej spoločnosti je potrebné vnímať 

ako výsledok potreby zabezpečenia spoľahlivé-

ho a najmä komplexného sprostredkovania lí-

zingu a poistenia vozidiel našich klientov. Dovtedy si uve-

dené veci riešili pomerne komplikovane – zákazníci si to 

vybavovali individuálne - buď cez svojho makléra, alebo po-

mocou predajcu, ktorý zase kontaktoval ďalších ľudí. Požia-

davky trhu tak postupom času podnietili náš vznik, pretože 

sme to práve my, kto vieme pre všetkých našich klientov do-

hodnúť nielen obojstranne efektívne interné sadzby, ale naj-

mä ich fi nančné zvýhodnenie. Teda to, čo by si klienti in-

dividuálne vedeli dohodnúť s poisťovňami a s fi nančnými 

inštitúciami len veľmi ťažko. Takže, pokiaľ by som to pove-

dal obrazne – snažíme sa odbremenením našich klientov od 

zbytočných starostí a vybavovačiek uľahčiť ich život a uro-

biť ho tým nielen krajší, ale najmä menej komplikovaný.

Z mojich doterajších vedomostí a skúseností viem, že 
portfólio vašich aktivít nie je úzko ohraničené…

Pätnás ro ná spo ahlivos
Spoločnosť LEAS.SK, s. r. o., pôsobí ako samostatný finančný 

a poisťovací agent skupiny MOTOR-CAR GROUP a značky 
Mercedes-Benz na slovenskom trhu od decembra 2002, teda 

presne pätnásť rokov. V tejto súvislosti sme položili jej riaditeľovi 
Branislavovi Kostolanskému pár otázok.
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- Keďže je LEAS.SK na slovenskom trhu v danom segmen-

te dlhodobo uznávanou spoločnosťou, prinášajúcou fi nančné 

a poistné produkty nielen pre svojich zákazníkov, ale aj koope-

rujúcich partnerov zo strany lízingových spoločností, bánk a ko-

merčných poisťovní, je automaticky aj spektrum činností, ktoré 

poskytujeme, širšie. Ťažiskom našich aktivít je havarijné a zá-

konné poistenie a na ne nadväzujú ďalšie služby, ako likvidácia 

poistnej udalosti, samoobhliadky a spolupráca s poisťovňami Al-

lianz, Uniqa, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperatíva či 

poisťovňa Wüstenrot. Avšak naším kľúčovým poistným partne-

rom je poisťovňa Allianz.

LEAS.SK zabezpečoval, že každý, kto si zakúpi vozidlo 
v sieti predajcov Mercedes-Benz, má ako bonus PZP 
a KASKO na 3 roky v cene vozidla?

- Áno. Musím však podotknúť, že toto zvýhodnenie je plat-

né len pre vozidlá dodané do 31. 12. 2017 alebo objednané do 

30. 11. 2017 a dodané v roku 2018, s výnimkou nových modelov 

pre rok 2018.

Robíte ešte aj iné činnosti?
- Samozrejme. Okrem už uvedených našim klientom ponúka-

me a zabezpečujeme aj poistenie majetku, životné a aj cestovné 

poistenie. Našim zákazníkom dokonca zabezpečujeme aj prihlá-

senie vozidla na dopravnom inšpektoráte. Jednoducho, ako aký-

si supervisor sa snažíme ponúknuť komplex služieb, založených 

na individuálnej a diskrétnej starostlivosti našich maklérov o na-

šich klientov. A nakoniec – supportujeme prenájom motorových 

vozidiel pre Motor-Car Rental. To všetko je následne tou prida-

nou hodnotou, ktorá nám dlhodobo poskytuje náskok v konku-

renčnom boji, a ktorou našich klientov dokážeme maximálne 

odbremeniť od ich povinností a starostí v tomto segmente.

Môžete v stručnosti vysvetliť vašu činnosť v prípade, ak 
mám napríklad dopravnú kolíziu na svojom Mercedese?

- V tom prípade napr. tu v Bratislave máme priamo v predaj-

ni likvidátorov poistnej udalosti, ktorí zákazníkovi nielen pora-

dia, ako vypísať potrebné tlačivá, zrealizujú obhliadku, na zákla-

de čoho zákazník, využívajúci naše autorizované servisy – pokiaľ 

má vozidlo opravované v nich - od nás odchádza už s obhliadko-

vým listom. Nemusí už nikam chodiť. Všetko sme mu zabezpeči-

li na jednom mieste. Podobné aktivity sa vykonávajú v každom 

obchodnom zastúpení značky Mercedes-Benz na Slovensku, kde 

máme svojich fi nančných agentov, ktorí zabezpečujú pre nás to-

tožné veci.

Pokiaľ viem, je poisťovacia činnosť viazaná na určité spĺňa-
nie predpokladov Národnej banky Slovenska…

- To máte pravdu. Preto fi nančných agentov, ktorí sú zamest-

nancami jednotlivých obchodných zastúpení Motor-Car Group, 

pravidelne školíme, aby spĺňali zákonom požadované predpo-

klady bez problémov.

Napriek tomu, že LEAS.SK je na trhu už 15 rokov, vy v nej 
pôsobíte kratší čas. Alebo sa mýlim?

- Máte pravdu, hoci môj profesijný život so značkou Mercedes-

-Benz je spojený pomerne dlhý čas. Od roku 1995 som ešte na 

bratislavských Poliankach pracoval ako predajca vozidiel Mer-

cedes-Benz. Neskôr som od roku 1998 do roku 2012 pôsobil ako 

obchodný zástupca poisťovne Allianz. V roku 2012 som prijal 

ponuku viesť spoločnosť LEAS.SK a odvtedy sa snažím o čo naj-

úspešnejšie napredovanie a zdokonaľovanie, či rozširovanie port- 

fólia služieb. Tak, aby náš zákazník bol s našou ponukou a prá-

cou maximálne spokojný. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek
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T
rnavské predajno-servisné centrum pre Merce-

desy začínalo v decembri 2001 so šiestimi za-

mestnancami, vrátane môjho brata Radka, na 

ploche dvetisíc štvorcových metrov. Odvtedy 

sme pre našich zákazníkov dodali vyše triti-

síc nových či jazdených vozidiel. Zároveň sme centrum do-

budovali pri celkových investíciách 6,6 milióna eur v rámci 

piatich etáp rozširovania i novej výstavby. Motor-Car Trna-

va na ploche 14-tisíc štvorcových metrov so zhruba 70 za-

mestnancami už komplexne zabezpečuje klientov službami 

pre osobné, úžitkové, nákladné či jazdené Mercedesy i ďal-

šie vozidlá. Navyše tu sú samostatné showroomy pre úžitko-

vé i jazdené vozidlá či veľká klampiarska dielňa, moderná 

lakovňa, ale i servis pre trucky. Mercedes-Benz pritom zau-

jíma v našom regióne trvalo vedúcu pozíciu v odbyte medzi 

prémiovými značkami,“ uvádza pár vetami úctyhodné čís-

la a skvelé výsledky Branislav Uhlík. Kto však sám nepod-

nikal, ťažko úplne precíti, koľko vynaloženého pracovného 

úsilia, obetavosti či obáv napríklad pre prijaté fi nančné zá-

väzky sa za tým skrýva... 

Za naplnenie vízie trnavského kráľovstva Mercedesov 

vďačí Braňo Uhlík, ako sám priznáva, pomoci viacerých 

osobností. S návrhom vybudovať vo svojom rodisku zastú-

penie pre vozidlá s trojcípou hviezdou uspel až na tretí-

krát: keď ho podporil riaditeľ lízingovej spoločnosti Juraj 

Jakubovič. Húževnatý Braňo na začiatku zabodoval a od-

vtedy sa dostal do rodiny, ktorej, ako sám vraví, je starost-

livým otcom a radcom Ing. Andrej Glatz. Najzložitejšie 

obdobie trnavské centrum zastihlo počas krízy ekonomi-

ky v rokoch 2008 a 2009. Preklenúť úvery mu vtedy po-

mohla dôvera, ktorú fi rme prejavili naozajstní fi nanční 

profesionáli zo Všeobecnej úverovej banky. K najplodnej-

„

V krá ovstve Mercedesov
Trnava je najstaršie slovenské kráľovské mesto. Dnes je celý jej 

región „kráľovstvom“ Mercedesov, ktoré tu vládnu medzi 
prémiovými vozidlami. Zaslúžene sa tomu so svojím tímom teší 

Ing. Branislav Uhlík, riaditeľ Motor-Car Trnava.
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ším - vlani uplynulým trom rokom s odbytom 660 nových 

a jazdených vozidiel účinne prispela podľa jej riaditeľa aj 

súčinnosť spoločnosti Motor-Car Trnava s centrálnym bra-

tislavským marketingom.  

„Zámer vybudovať v Trnave centrum Motor-Car preuká-

zal svoju opodstatnenosť. Za to, že sa nám darí a sme naj-

väčším obchodno-servisným motoristickým centrom v re-

gióne, vďačíme všetkým, ktorí nás podržali. Pochopiteľne, 

ďakujem za to najmä našim zákazníčkam a zákazníkom, 

pre ktorých chceme najmä udržať kvalitu našich služieb 

a ďalej sa zlepšovať. Napríklad od nového roku spúšťame 

dvojzmennú prevádzku servisu nákladných vozidiel.“ Dodá-

va Ing. Branislav Uhlík, ktorý v týchto dňoch oslávil svoje 

päťdesiatiny. V súvislosti s tým oceňuje, že mu už v Trnave 

vyrástol tím vedúcich oddelení a schopných manažérov, na 

ktorých môže s dôverou ponechávať patričnú zodpovednosť. 

Ako priznáva: „V minulosti som chcel osobne riešiť každú 

maličkosť. Teraz dávam ľuďom oveľa viac možností samo-

statne manažovať. Veď spokojnosť pracovníčok a pracovní-

kov, rovnako ako našich klientov, patrí medzi to najdôleži-

tejšie v našej fi rme.“ 

Text a foto: Peter Kresánek

1 Priečelie obchodno-servisného centra spo-
ločnosti Motor-Car Trnava po dobudovaní 
ďalších priestorov. 

2 Klimatizované centrum jazdených áut počas 
pracovných dní je (rovnako ako bežný servis 
a predaj) otvorené od 8. do 17. hod., v sobotu 
od 8. do 13. hod. Viac informácií na 
www.motor-car-tt.sk

3 Riaditeľ spoločnosti Motor-Car Trnava 
Ing. Branislav Uhlík s ocenením za najlepší 
showroom v strednej a vo východnej Európe. 
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Trpezlivos  a vytrvalos  
–  základ úspešnej firmy

Na trhu s dopravou pôsobí dve desaťročia a za tento čas sa mu 
aj v neľahkých časoch podarilo vybudovať a stabilizovať úspešnú 

firmu. Vďaka tomu, že vždy stál nohami pevne na zemi a nikdy
 nemal zbytočne „veľké oči“. Majiteľ a riaditeľ žarnovickej

 spoločnosti DOZAM, s. r. o., Anton Mladoň...
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K
aždý úspešný príbeh má svoj začiatok. 
Aký bol ten váš?

- Po spoločenských zmenách v našej krajine 

som najskôr začal podnikať v maloobchode, 

no po krátkom čase, na prelome rokov 1996-

1997 som sa rozhodol „presadiť“ v medzinárodnej náklad-

nej doprave. Odjakživa bola mojím snom, akurát to chcelo 

svoj čas a získanie potrebných vedomostí – a, samozrejme, 

aj odvahy. Dodnes som vďačný svojim rodičom, ktorí zalo-

žili v prospech banky svoj dom, aby som si mohol kúpiť svoj 

prvý kamión. 

Pokiaľ tomu rozumiem, to ste ešte nepodnikali ako 
eseročka... 

- Nie. Až postupom času som sa pretransformoval na spo-

ločnosť DOZAM, s. r. o. (skratka slov DOprava a Zasiela-

teľstvo Anton Mladoň – pozn. red.), ktorá dnes už ako za-

behnutá dopravná spoločnosť dokáže zabezpečiť širšie 

spektrum služieb. 

Zrejme ste vystriedali viaceré značky ťahačov. Mňa 
však zaujíma, prečo ste prešli k Mercedesom?

- Za tie roky sme v našom vozovom parku vyskúšali viace-

ro značiek vozidiel. Po čase som zistil, že z hľadiska zviditeľ-

nenia fi rmy je výhodná nielen uniformnosť v jednotnom a je-

dinečnom farebnom prevedení vozidiel s vlastným logom, ale 

aj unifi kovaný vozový park jednej značky. To sa nám nako-

niec osvedčilo napr. pri servise vozidiel, nákupe náhradných 

dielcov, striedaní a zaškoľovaní vodičov. Po neľahkom krízo-

vom období v roku 2010 som sa rozhodol ísť touto cestou a vy-

budovať fl otilu takýchto vozidiel. Rozhodnúť sa pre tú správ-

nu značku nebolo jednoduché, musel to byť kompromis medzi 

kvalitou, ekonomikou prevádzky vozidla a pocitom vodiča, že 

pracuje  naozaj s tým najlepším vozidlom na trhu. To všetko 

boli atribúty, ktoré rozhodli v prospech značky Mercedes-Benz 

a dodnes to neľutujeme. Prvý Mercedes-Benz Actros MP3 sme 

kúpili v auguste roku 2010. Následne sme každý rok obmieňa-

li  a dokupovali 1 až 3 vozidlá.  V súčasnosti náš vozový park  

ťahačov tvoria výlučne Mercedesy. Momentálne disponujeme 

osemnástimi ťahačmi Actros, dvoma Ategami a jedným Sprin-

terom. Posledný Actros sme kupovali v lete, v auguste a do 

konca tohto roka pribudne ešte jeden. Snažíme sa, aby naše vo-

zidlá boli čo najnovšie, s čo najnižšou spotrebou a emisiami. Aj 

to je dôvod, prečo posledné štyri roky kupujeme len nové ťa-

hače spĺňajúce momentálne najekologickejšiu emisnú normu 

EURO 6. 

Ktoré krajiny sú vašimi najčastejšími cieľovými pre-
pravnými destináciami?

- Jazdíme v rámci celej Európy, najčastejšie však do Ra-

kúska, Nemecka a do Francúzska, pričom na prianie zá-

kazníka vieme zabezpečiť dopravu aj mimo EÚ. Sme hrdí 

na to, že naši vodiči trávia väčšinu víkendov z roka doma - 

pri svojich rodinách. Je to pre nás veľmi dôležité, aby kaž-

dý z vodičov popri práci  viedol aj plnohodnotný rodinný 

život, aj keď to v tejto profesii nie je vždy jednoduché. Za-

bezpečiť takýto systém práce, samozrejme, aj v súlade s na-

riadením EP a Rady ES č. 561/2006 je najmä profesionál-

na práca našich dispečerov, ktorí tvoria spolu s vodičmi 

veľmi dobrý a zohraný tím. Vďaka takejto synergii máme 

vo fi rme minimálnu fl uktuáciu vodičov a môžeme sa po-

chváliť 17 rokov trvajúcim pracovným pomerom.   
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Portfólio vašej činnosti netvorí len doprava...
- Disponujeme vlastnými skladovými priestormi, ktoré sú 

dostupné na krátkodobé, prípadne dlhodobé prenajatie. Tak-

že, v menšej miere sa venujeme aj logistike a skladovaniu. 

V súčasnosti máte v rámci flotily 18 ťahačov – výlučne 
značky Mercedes-Benz. Plánujete v krátkodobom hori-
zonte ich počet zvýšiť?

- Všetko závisí od dopytu zákazníkov – väčšinou fi riem 

v našom regióne, pre ktoré pracujeme. Tomu prispôsobujeme 

aj nákup nových vozidiel, pretože tak ako rastie regionálny 

export, import, tak priebežne rastieme aj my. Nie sme pritom 

ani z ďaleka najväčšou fi rmou v okolí, ale zase sme spokojní, 

že z roka na rok, pomaly, ale isto napredujeme. V súčasnos-

ti zamestnávame 34 ľudí, z toho 26 vodičov. Tvoríme síce jed-

noduchý, ale zato efektívny tím. To nám momentálne posta-

čuje na pokrývanie potrieb našich zákazníkov. Samozrejme,  

dopyt na trhu nám ponúka aj rýchlejší rast a rozvoj fi rmy, ale 

nie je naším cieľom ísť do rizikových obchodov, úverov či lí-

zingov, ktoré by sme z dlhodobého hľadiska možno nemuseli 

zvládnuť, a to nielen z hľadiska fi nancií, ale aj z hľadiska ak-

tuálneho problému s nedostatkom pracovnej sily. Riadime sa 

jednoduchými pravidlami, zdravým rozumom a dvadsaťroč-

nými skúsenosťami, preto robíme veci zodpovedne, uvážene 

a nie s prehnane „veľkými očami“. 

Predpokladám, že v rámci flotily Mercedesov vyu-
žívate aj všetky možné dostupné služby striebornej 
hviezdy.  

-  Áno, nákupom vozidla sa to všetko len začína, následne 

využívame všetky dostupné popredajné služby, ktoré nám 

Mercedes-Benz ponúka: lízing,  servis vozidiel v rámci ser-

visných zmlúv a v neposlednom rade aj služby monitorova-

nia a telematiky vozidiel - systém FleetBoard.

Čo bolo tým rozhodujúcim faktorom, pre ktorý ste sa 
rozhodli kompletne obmeniť svoj vozový park za ťaha-
če so striebornou hviezdou v znaku?

- Ako som už spomenul okrem kvality, nízkych prevádz-

kových nákladov a veľkolepého pracovného a odpočinko-

vého priestoru pre vodiča má veľkú zásluhu na tom aj pre-

dajca z banskobystrického regiónu pán Kicko. Nielen jeho 

profesionálne a ľudské jednanie, ale aj obojstranne výhod-

ná ponuka, ktorou nás oslovil, boli tými hlavnými faktormi, 

prečo dnes jazdíme len na vozidlách Mercedes-Benz. Pán 

Kicko na rozdiel od ostatných predajcov konkurenčných 

značiek  dokázal ponúknuť vždy niečo navyše. Získalo si nás 

jeho prirodzené, nevtieravé jednanie a to, že vždy vedel po-

môcť a dokázal vyriešiť aj tie veci, ktoré možno ani nespada-

li do jeho kompetencií. 

Prezraďte mi na záver váš recept na úspech, resp. či 
existuje niečo, čím sa riadite, alebo niekto, koho filozo-
fia vás ovplyvnila...

- Recept na úspech či motivačné krédo nejakej osobnos-

ti nemám. Práca, ktorú robím, ma nesmierne napĺňa, robím 

ju s radosťou. Už to je krok k úspechu. V mojom prípade je 

to aj o tom, že som nezvyčajne trpezlivý a vytrvalý človek, 

riadim sa zdravým rozumom a intuíciou. Mojím prvoradým 

cieľom je dosiahnuť spokojnosť zákazníka a uznanie tých, 

pre ktorých túto prácu robíme - že ju robíme dobre a na 

profesionálnej úrovni. A to ma posúva vpred. 

Zhováral sa: Peter Škorňa; foto: Peter Škorňa, Anton Mladoň
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Divízia nákladných motorových vozidiel koncernu Daimler AG 
investovala do izraelskej spoločnosti StoreDotLtd., ktorá je 
priekopníkom inovácií v oblasti materiálov pre nanotechnológie 
a ich použitia na ultrarýchle nabíjanie akumulátorov. 
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S
 uvedenou spoločnosťou tak 

vytvorila strategické partner-

stvo na rýchlonabíjanie aku-

mulátorov, v rámci ktorého 

budú obe spoločnosti techno-

lógiu spoločne vyvíjať, prispôsobovať 

a integrovať napr. do ďalšej generácie 

vozidiel FUSO eCanter. Vďaka techno-

lógii FlashBattery od spoločnosti Store-

Dot netrvá čas nabíjania elektrického 

vozidla dlhšie ako bežné tankovanie. 

Technológia sa navyše vyznačuje vyso-

kou efektívnosťou pri spätnom získava-

ní energie (rekuperácii), vďaka čomu 

zlepšené využívanie brzdnej energie 

predlžuje dojazd akumulátora a zni-

žuje tak aj frekvenciu nabíjania. Tech-

nológia FlashBattery je preto mimo-

riadne zaujímavá pre úžitkové vozidlá, 

keďže rozširuje využitie vozidla. Ako 

uviedol Martin Daum, člen predsta-

venstva koncernu Daimler AG, zodpo-

vedný za divíziu Daimler Trucks&Bu-

ses: „Elektrifi kovať nákladné vozidlo je 

najvyššou prioritou koncernu Daimler. 

Dnes oslavujeme celosvetové uvede-

nie nášho vozidla FUSO eCanter na 

trh, ktoré je prvým sériovo vyrábaným 

ľahkým nákladným motorovým vozid-

lom s čisto elektrickým pohonom. Naj-

lepším dôkazom našich cieľov je pri-

niesť na trh elektrické vozidlá vhodné 

na každodenné použitie. Krátky čas 

nabíjania akumulátora má preto veľ-

ký význam – najmä pre majiteľov vo-

zových parkov všetkých značiek diví-

zie Daimler Trucks. So spoločnosťou 

StoreDot momentálne pracujeme na 

komplexnom používaní systémov rých-

lonabíjania.“ Ako uviedli predstavitelia 

oboch spoločností, v rámci efektívnej 

synergie nie je vylúčená ani spolupráca 

na ďalších spoločných projektoch - aj 

mimo oblasti nákladných vozidiel. 

Text: Peter Škorňa; foto: Daimler AG
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S
om veľmi rád, že po devätnástich rokoch od 

chvíle, ako v Nových Zámkoch začala v pred-

sieni miestneho kina Mier svoju činnosť v roku 

1998 spoločnosť C. Motors (bola predchodkyňou 

dnešnej Motor-Car Nové Zámky), sa taká prémio-

vá značka, akou je Mercedes-Benz, dočkala aj v Nových 

Zámkoch reprezentatívneho priestoru, aký jej právom pri-

náleží. Za všetko hovoria čísla a potenciál značky, ktorej 

sme v tomto regióne doposiaľ predali približne 1 800 no-

vých a 1 500 jazdených vozidiel,“ týmito slovami reagoval 

Ing. Robert Zauko, riaditeľ spoločnosti Motor-Car Nové 

Zámky, na otvorenie nových predajných priestorov striebor-

nej hviezdy v tomto regióne. Tie boli budované spoločnos-

ťou Immoproject management od júna uplynulého roka na 

podlahovej ploche 800 m2 a odvtedy na ich budovaní parti-

cipovali spoločnosti, ako Limestone, s. r. o., Nové Zámky, 

COMKLIMA Komárno, ED Plus Štúrovo a spoločnosť HO-

MOLA. Priestory sú plne klimatizované a okrem plochy na 

vystavené vozidlá, recepciu či administratívne zázemie je 

v nich v rámci oddychovej zóny umiestnené aj nové Merce-

des café. A nielen to. Nachádza sa tu aj multimediálny kon-

fi guračný kútik, možnosť interaktívneho príjmu do servi-

su, pred showroomom je pre klientov vytvorených nových 

80 parkovacích miest, ako aj 3 nabíjacie stanice pre Plug-In 

a elektrické vozidlá.„

Novozámocké hviezdenie
V súčasnosti najnovší predajný showroom značky 
Mercedes-Benz, spĺňajúci všetky najmodernejšie štandardy 
koncernu Daimler AG,  slávnostne otvorila a uviedla 
do prevádzky 25. októbra na novozámockej Komárňanskej ceste 
100, spoločnosť Motor-Car Nové Zámky.

2
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Úspešné otvorenie
„Je symbolické, že presne na deň po tom, ako pred 27 rokmi 

začala svoju činnosť v unimobunke, na prenajatom parkovisku 

na bratislavských Poliankach, spoločnosť Motor-Car Wiesenthal 

& Co. (predchodkyňa dnešnej Motor-Car Group), otvára svoj 

úplne nový showroom pre značku Mercedes-Benz spoločnosť 

Motor-Car Nové Zámky. Aj to len dokazuje, že expanzia a skva-

litňovanie ponuky predajných a popredajných služieb pre našich 

súčasných a aj potenciálnych klientov sa ani zďaleka nekončia, 

ale, naopak, sa posilňujú,“ poznamenal počas večernej recep-

cie po slávnostnom otvorení výkonný riaditeľ spoločnosti Mo-

tor-Car Bratislava Ing. Július Šabo. Podobne ako on sa na ňom 

zúčastnil aj generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia Ing. An-

drej Glatz, riaditelia jednotlivých zastúpení Motor-Car Group 

na Slovensku, zástupcovia vedenia Mercedes-Benz Slovakia, ako 

aj ďalší 150 pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali primátor 

Nových Zámkov Mgr. art. Otokar Klein, niekoľkonásobný maj-

ster sveta v rýchlostnej kanoistike a držiteľ troch olympijských 

medailí Erik Vlček s trénerom Petrom Likérom, majiteľ spoloč-

nosti Gamota Anton Zsigo, majiteľ spoločnosti AMV Miloš Viš-

ňovský, ako aj majiteľ spoločnosti COMKLIMA Tomáš Hodúr. 

Prítomní hostia sa mohli pokochať aj na v exteriéri a interiéri vy-

stavených vozidlách Mercedes-AMG GT, Trieda S 560 L, Trie-

da E 400 4M kupé, Trieda E 220d 4M ALL TERRAIN, GLC 

350e Plug-In Hybrid, CLA 45 AMG a GLE kupé. Zároveň na 

praktické ukážky a jazdy im boli k dispozícii modely Triedy 

S 400d 4M L, Triedy S 560 4M L a Triedy S 63 AMG L. Aké by 

to bolo slávnostné otvorenie, keby sa nemyslelo na uspokojenie 

zmyslov a chutí hostí. Aj preto sa o skvelú atmosféru postaralo 

šarmantné husľové trio G-Strinx a duo Kristína Uhlíková a Juraj 

Janík. Kulinárske špeciality garantovala reštaurácia Berek Nové 

Zámky, ktorej dôstojne sekundovala ochutnávka skvelých vín 

Chateau Rúbaň. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek
1 Slávnostné otvorenie nového showroomu značky Mercedes-Benz v Nových 
Zámkoch bolo spečatené prestrihnutím symbolickej pásky, na ktorom sa zúčast-
nili (zľava) Ing. Andrej Glatz, generálny riaditeľ Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., 
primátor Nových Zámkov Mgr. art. Otokar Klein a riaditeľ Motor-Car Nové Zámky  
s. r. o. - Ing. Robert Zauko.

2 Nový showroom značky Mercedes-Benz je vytvorený v najnovších dizajnových 
štandardoch koncernu Daimler AG. 

3 Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia vedenia spoločností Merce-
des-Benz Slovakia a Motor-Car Group.

4 Už samotný príchod na večerný raut v nových priestoroch spoločnosti Motor-Car 
Nové Zámky vyznel pôsobivo...

5 Populárne dievčenské husľové trio G-Strinx dostalo prítomných hostí svojou 
virtuozitou do varu už po prvých zahraných tónoch.

6 O skvelý hudobný zážitok sa postarala aj Kristína Uhlíková a Juraj Janík.
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C
entrum, otvorené symbolicky pri príležitosti 

10. výročia pôsobenia spoločnosti TN Logisti-

ca SK na Slovensku, je strategicky lokalizované 

v blízkosti diaľnice D1 s vynikajúcim prepoje-

ním a s dôležitými prepravnými uzlami smerom 

do strednej a východnej Európy a mestami, akými sú Bratisla-

va, Viedeň, Brno a Budapešť. Aj vďaka tejto úspešnej stratégii 

dnes spoločnosť spolupracuje s veľkými medzinárodnými spo-

Dopravný 
gigant 

má nové 
logistické 
centrum 

Je to len pár týždňov, ako 
otvorila skupina Torello, jedna 

z najväčších prepravných 
a logistických spoločností 

v Európe, na Slovensku 
zastúpená spoločnosťou TN 

Logistica SK, v Senci svoje 
nové logistické centrum.
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ločnosťami Nestlé, Mondelēz, Unilever, Decathlon, Continen-

tal, Michelin, Lidl či Lactalis.

Nápomocné Actrosy
Európsky prepravný a logistický gigant talianska skupina 

Torellosi cez svoju slovenskú spoločnosť TN Logistica SK len 

nedávno v bratislavskom showroome Motor-Car Bratislava na 

Tuhovskej ceste, prevzal prvé z celkovo objednaných 206 no-

vých vozidiel Mercedes-Benz Actros 1845 LS Stream Space. 

Dôvod, prečo si vybral ako jednu z dvoch ťažiskových automo-

bilových značiek práve Mercedes-Benz, ozrejmil Nicola Torel-

lo, prezident spoločnosti TORELLO, slovami: „Actrosy sme si 

vybrali pre náš vozidlový park po dôkladnom porovnaní s iný-

mi možnosťami a tiež pre tie najlepšie partnerské vzťahy s ich 

dodávateľmi.“ Celkovo tak spoločnosť TN Logistica SK bude 

mať vo svojom slovenskom vozovom parku až 350 ťahačov 

značky Mercedes-Benz.

Báza pre gigant
„Do vytvorenia nového centra s modernými priestormi inves-

tovali majitelia spoločnosti viac ako 3 milióny eur, pričom sa aj 

vďaka nemu vytvorilo 200 nových pracovných miest,“ uviedol 

Roman Marcinka, operačný manažér spoločnosti, zodpovedný 

za jej import a export. Podľa jeho slov poskytne nové centrum 

dostatočný komfortný priestor na to, aby mali všetci zamestnan-

ci slovenskej spoločnosti, ktorých má dnes spoločnosť približne 

800, priestor na svoju činnosť a aktivity. Prvé poschodie budo-

vy patrí administratíve a najmä dispečingu, ktorý má pod pal-

com 650 kamiónov na slovenských dopravných značkách, ktorý-

mi disponuje TN Logistica SK. Ako nás informuje, momentálne 

majú sprevádzkovaných už 24 dispečerských miest, avšak do bu-

dúcna počítajú až s 55 plne funkčnými dispečerskými pozícia-

mi. „Je to podmienené aj tým, že v rámci našej spoločnosti pô-

sobia vodiči z viacerých európskych krajín. Z tohto dôvodu im 

musíme priraďovať aj dispečerov, ktorí s nimi budú komuniko-

vať v ich jazyku. Len takto môže taká veľká a dynamická fi rma 

úspešne pôsobiť na Slovensku už desať rokov,“ dodáva Roman 

Marcinka. Ako pokračuje – na prostrednom, druhom poscho-

dí ich nového centra sa nachádza administratívne, personálne, fi -

nančné a ekonomické oddelenie. A nakoniec – na treťom, naj-

vyššom poschodí pre zamestnancov vytvorili deväť veľkých izieb 

hotelového typu, pretože mnohí z ich zamestnancov, predovšet-

kým vodiči, pochádzajú zo vzdialenejších častí Slovenska a zo 

zahraničia. Súčasťou centra je aj sklad, ktorý slúži na dočasné 

uskladnenie tovaru klientov v prípade, ak by to potrebovali. Na 

našu otázku, či v rámci pomerne veľkého areálu neuvažujú aj 

o vybudovaní ďalších, napr. skladovacích priestorov, odpovedal 

Roman Marcinka, že to nie je vylúčené, len je to závislé od kon-

krétnej požiadavky a dopytu klientov po takomto priestore. 

Text: Peter Škorňa; foto: Bohumil Šálek, Torello
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Roman Marcinka, operačný 
manažér spoločnosti, 
zodpovedný za jej 
import a export
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Naša spoločenská klíma je často nastavená na nekompromisný 

pracovný režim, pri ktorom je veľmi náročné dopriať si čas iba 

pre seba. Mnohé ženy tak prešľapujú na území svojich 

biologických rezerv, pričom ignorujú svoje hodnoty, potreby 

a túžby. Zastavte sa na chvíľu, oceňte vlastnú jedinečnosť 

a spravte si radosť samy. Perfektne vám v tom poslúžia 

skutočné dary zeme, organické drahokamy – perly.

Inšpirované prírodou
Vedeli ste, že len každá desaťtisíca ustrica vytvorí perlu? 

Prírodné perly sú tak veľmi vzácne. Ich umelecká stránka, 

estetické kvality a remeselná dokonalosť nás udivujú a priťa-

hujú už od nepamäti. Boli vytvorené akoby tisíc svetelných 

rokov dopredu. Sú ženské nielen v gramatike, ale aj svojím 

poslaním. Kvalitné perly vás už z diaľky zaujmú. Aj keď ne-

budete vedieť, prečo váš pohľad smeruje na určité miesto, 

verte, že vaše podvedomie pracuje. Perly totiž predstavujú 

rafi novaný spôsob, ako vyjadriť, kým ste.

Pearl Collection – symbióza krehkosti a sily
Večný zdroj fascinácie stimuluje exkluzívna kolekcia per-

lových šperkov značky Mikuš Diamonds. Perly najvyššej 

kvality vyberajú gemológovia spolupracujúci s dlhoročný-

mi dodávateľmi z Japonska, Polynézie a z Austrálie. Rôz-

ne odtiene dramatických tahitských, juhomorských či slad-

kovodných perál – okolo ktorých je utkaný labyrint z ručne 

osádzaných drahokamov a diamantov – vytvárajú z tejto ko-

lekcie charizmatické umelecké dielo. Opar mystéria navo-

dzujú perlové prívesky s efektnými kontrastmi bieleho, žl-

tého a čoraz populárnejšieho ružového zlata. Plnokrvná 

ženskosť je zasa stmelená do perlových šnúr s náramkami 

a tajomných perlových prsteňov. Či už ide o extravagantnej-

šie modely alebo jemnejšie verzie, vždy sú navrhované v cit-

livo limitovaných edíciách. Aj vďaka tejto fi lozofi i a silnej 

rodinnej tradícii patrí Mikuš Diamonds už 20 rokov medzi 

špičkové európske klenotníctva.

Ako nosiť perly?
Perly majú fantastický univerzálny potenciál, sú noblesné 

i praktické – spoločenským šatám dodajú urodzenosť, kostý-

mu dôstojnosť, košeli a džínsam šmrnc. Perly vytvárajú inten-

zívny lesk – odhaľujú všetko, no napriek tomu zdanie mysti-

ky pretrváva. Ako pri nadčasových perlových náhrdelníkoch, 

ktoré zaujímavo „hrajú“ v rámci súprav z náušníc, prsteňov, 

brošní či náramkov. Vždy však treba zohľadniť formu náhr-

delníka. V minulosti boli, v kruhu starších dám, obľúbené 
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k perlám!
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krátke „choker“ náhrdelníky, ktoré účelovo slúžili na zakrytie 

vrások na krku. Aj dnes sa tejto vekovej kategórii odporúča-

jú masívnejšie náhrdelníky. Mladšie ženy si môžu dovoliť aj 

jemnejšie kúsky. Dávate prednosť náušniciam? Oválnym ry-

som tváre pristanú perlové „kôstky“. A nezabúdajte, že zele-

né perly by nemali konkurovať žiarivo zelenej farbe očí.

Tradícia a krása v jednom
Rozhodnúť sa pre perly nemusí mať iba estetický, ale aj 

hlbší, dedičný rozmer. Ako hovorí zakladateľ značky Mikuš 

Diamonds Ivan Mikuš:

„Hodnota šperku nemusí byť vyjadrená len v numerickom 
zmysle. Je to otázka individuality a cítenia, pretože hodnoty 
si vytvárame sami. Tradícia je jednou z nich. Páči sa mi myš-
lienka rodinného šperku, ktorý si ľudia odovzdávajú z gene-
rácie na generáciu. Každý šperk tak vytvára vlastný príbeh, 
cez ktorý nikdy nestratí na svojej hodnote.“ 

Text a foto: Mikusdiamonds.sk

2

3

1. Prívesok La Luna. Cena od 802 €
2. Brošňa Revelation. Cena 3 509 €
3. Prsteň La Luna II. Cena od 1 750 €

„Tu nejde len 
o šperky, ale 
o životný pocit.“
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N
a odovzdávaní sa zúčastnil aj Ulrich Bastert, ria-

diteľ Daimler Buses, generálni riaditelia Mer-

cedes-Benz Slovakia (MBSK) Ing. Andrej Glatz 

a SAD Prievidza Ing. Michal Danko. Ako pozna-

menal Róbert Osvald, vedúci predaja autobusov 

a špeciálnych vozidiel MBSK: „Sme radi takejto zákazke dohro-

mady 60 krásnych autobusov celosvetovo najžiadanejšieho mo-

delového radu, čo je na slovenské pomery až neobvyklé.“ SAD 

Prievidza pôsobí už viac ako 65 rokov najmä v regióne Prie-

vidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Podľa informácií jej 

riaditeľa disponuje v súčasnosti 275 autobusmi, pričom zamest-

náva až 400 vodičov. V používaní autobusov Setra sú na Slo-

vensku svojím spôsobom priekopníci. „Uplynulých päť rokov sa 

venujeme tiež doprave v zahraničí, pre ktorú potrebujeme mo-

derné pekné autobusy. Práve také, 

aké značka Setra ponúka,“ 

uviedol Michal Danko.

Komfort
a bezpečnosť

Setra Comfort Class 

S 515 HD má popri se-

dadle šoféra 49 miest 

pre cestujúcich, dve 

pre sprievodcov a pa-

lubné vodné WC. Pohon zabezpečuje radový šesťvalec 10,7 lit-

ra (315 kW) napojený na šesťstupňovú manuálnu prevodovku 

spĺňajúci (tiež vďaka využitiu adBlue) najvyššiu emisnú nor-

mu Euro 6. Pohodlie pre cestujúcich zvyšujú komfortné sedadlá 

s opierkami hlavy výškovo aj pozdĺžne (pre bočné opory hlavy) 

nastaviteľné. Bezpečnosť jazdy výrazne zvyšujú najnovšie bez-

pečnostné systémy, ako napr. asistent udržania v jazdnom pru-

hu (SPA), či tempomat s reguláciou odstupu (ART) s asistentom 

aktívneho brzdenia (ABA3). Nechýbajú LED hlavné svetlomety 

a ďalšia výnimočná výbava, ktorú Setra v danom segmente auto-

busov poskytuje. 

Text: MBSK; foto: Peter Kresánek
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Celosvetovo 15-tisíci autobus Setra radu Comfort Class: model S 515 HD ako prvý 
z celkovo šesťdesiatich rovnakých odovzdali v bratislavskom Mercedes centre 
zástupcom spoločnosti SAD Prievidza. 

Setry pre SAD Prievidza

oprave v zahraničí, pre ktorú potrebujeme mo-

tobusy. Práve také, 

a ponúka,“ 

Danko.

osť
t Class 

opri se-

miest 

dve 

a pa-

Zľava doprava: Andrej Glatz, generálny riaditeľ MBSK, Maroš Buocik, člen predstavenstva 
SAD Prievidza, Michal Danko, generálny riaditeľ SAD Prievidza, Ulrich Bastert, šéf Daimler 
Buses, Róbert Osvald, vedúci predaja autobusov a špeciálnych vozidiel MBSK.
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Značka Mercedes-Benz bude ako prvý výrobca automobilov používať inovatív-
ny navigačný systém spoločnosti what3words, ktorá priradila každému miestu 
na zemi tri slová, ako sériové riešenie pre navigáciu v automobile.

Každoročne v októbri pripravujú predstavitelia z Mercedes-Benz Classic stretnutie 
klubových prezidentov. A keďže jednou z hlavných tohtoročných udalostí je aj 
50. výročie AMG, celý program stretnutia bol zameraný práve na túto udalosť.

Trojslovný naviga ný systém 

Stretnutie v Stuttgarte

V
ďaka trojslovnému systému bude identifi ká-

cia akéhokoľvek miesta na zemi jednoduchá 

a jednoznačná – dokonca aj v lokalitách, kde 

absentujú adresy – ako napr. na sídliskách, 

v parkoch, v lese alebo v horách. V rámci sys-

tému je svet rozdelený na 57 biliónov štvorcov s formátom tri-

krát tri metre a každému z týchto štvorcov pridelila tri slová. 

Každé miesto je tak jednoznačne určené a ľahko zapamätateľ-

né. Algoritmus používa svoju slovnú zásobu s 25 000 slovami 

tak, že kombinácie slov, ktoré si možno zameniť, sa nachádza-

jú ďaleko od seba a ľudia aj stroje si ľahko všimnú chybu pri 

ich zadávaní. Systém je momentálne k dispozícii v 14 jazykoch. 

Systém spoločnosti what3words sa dá vyskúšať aj na adrese: 

https://map.what3words.com. Text: SCG; foto: Daimler AG

Ú
vod stretnutia sa uskutočnil v sídle Mercedes-

-AMG, v dedinke Affalterbach, neďaleko Stutt-

gartu, kde 63 prezidentov Mercedes-Benz klubov 

absolvovalo prehliadku ručnej výroby motorov 

a prezentáciu vozidiel, vyrobených pri príleži-

tosti osláv v Mercedes-AMG Private Lounge. Druhý deň patril 

nielen pripravovaným aktivitám Mercedes-Benz Classic v roku 

2018, ale aj prijatiu certifi kátu pri príležitosti 20. výročia Mer-

cedes-Benz Klubu Slovensko. A nielen to. Prítomní sa obozná-

mili s novým projektom Mercedes-Benz Classic Partner - siete 

autorizovaných servisných stredísk Mercedes-Benz, vykonáva-

júcich servis na young & oldtimeroch. Vyvrcholením druhé-

ho dňa bolo absolvovanie gastronomického konceptu Kitchen 

Party v zážitkovej reštaurácii Der Zauberlehrling, kde klubo-

ví prezidenti osobne participovali na príprave jedál. Záverečný 

tretí deň bol venovaný exkluzívnej prehliadke expozície 50 ro-

kov AMG, ktorá bude pre návštevníkov Mercedes-Benz Múzea 

v Stuttgarte prístupná do 8. apríla 2018, v rámci ktorej budú 

vystavené vozidlá mapujúce celú históriu AMG - vrátane naj-

novšieho modelu Mercedes-AMG Project ONE. . 

Text: Ján Novotný, SCG; foto: Marcel Schuh
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Slovensko a jeho vodiči dosiahli počas 13. ročníka celosvetovej Ligy 
vodičov nákladných automobilov (FleetBoard Drivers  ́League) 
historický úspech. Miroslav Cisár z NAD-RESS Senica, a. s., sa stal 
majstrom sveta spomedzi 25 724 súťažiacich vodičov na celom svete!
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Najlepším vodi om na svete
je Slovák z NAD-RESS Senica!

A
 nielen to. Senický tím 

NAD-RESS Senica, a. s., 

sa umiestnil ako druhý 

spomedzi 759 podni-

kov zapojených do sú-

ťaže (pri rovnakom výsledku ako ví-

ťazný z čínskej Dongguan Tianyou 

Logistics Services Co., Ltd.). Pre tímy 

NAD-RESS to znamená už štvrtýkrát 

umiestnenie na stupňoch víťazov. Vy-

nikajúce tretie miesto tohto roku zá-

roveň vybojoval medzi jednotlivcami 

ďalší slovenský účastník - Ľuboš Nim-

merfoll z trnavskej BoBo, s. r. o.

PRINCÍP SÚŤAŽE
V Lige vodičov FleetBoard súťažia 

vodičky a vodiči počas každodenného 

používania vozidiel v spôsobe jazdy, 

ktorý je optimalizovaný na čo naj-

menšie opotrebovanie techniky a níz-

ku spotrebu. Spôsob jazdy súťažiacich 

sa hodnotí na základe dosiahnutých 

bodov vyplývajúcich z analýzy použi-

tia FleetBoard. Táto analýza sa skladá 

z faktorov relevantných pre opotrebo-

vanie a spotrebu, ako aj predvídavého 

jazdenia, zmeny rýchlosti a spôsobu 

brzdenia. Tohtoročnou novinkou boli 

prídavné body za súboje vodičov – vo-

diči sa navzájom mohli vyzývať na sú-

boj. Celkové hodnotenie potom pozo-

stávalo zo súčtu bodov za štýl jazdy 

vyplývajúcich z analýzy použitia Fle-

etBoard a prídavných bodov z vyhra-

tých súbojov.

VÝZNAM SÚŤAŽE
V Lige vodičov však ide o oveľa 

viac ako len o výhru: vodičky a vodiči 

pri každej jazde nanovo dokazujú, že 

sú majstri vo svojom odbore a svojím 

perfektným jazdným štýlom dokážu 

ušetriť až 15 % paliva. Nízka spotreba 

paliva súčasne znamená nižšie emisie 

CO
2
, a tým aj zníženú záťaž pre život-

né prostredie. 

Text: MBSK; foto: Peter Kresánek

1 Spoločná fotografi a najlepších vodičov a zástupcov 
najlepších tímov

2 Sprava víťaz kola média vs. víťazi FleetBoard Driver‘s 
League - Vladislav Baniari z www.mixmotor.eu 
a Vladimír Botta, zástupca pre FleetBoard pre Slovensko

2
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Najlepším prekvapením býva pozornosť najbližšieho. Jeho láska, ale aj drobné potešenie. Po-

tvrdzujú to aj slová Ericha Mariu Remarqua, že „keď človek nič nežiada, má zo všetkého dar-

ček.“ Dovoľte nám pre lepšiu inšpiráciu predstaviť niekoľko drobností, ktoré vašim najbližším 

pomôžu vyčariť nielen úsmev na tvári, ale aj pocit úprimnej radosti. Pretože tie najmenšie dar-

čeky dokážu potešiť najviac...

Malé ve ké drobnosti

čeky dokážu potešiť najviac...

Taška na golfovú obuv
Cena: 40,20 € s DPH
Objednávacie číslo: B66450103

Obal na kľúče
Cena: 50,30 € s DPH

Objednávacie číslo:  B66958410

Dámsky náramok 
s hviezdou
Cena: 20,10 € s DPH
Objednávacie číslo: 
B66953437

Puzdro na iPhone7
Cena: 35,20 € s DPH
Objednávacie číslo: 
B66954094

Pánsky parfum, 
objem 75 ml

Cena: 55,50 € s DPH
Objednávacie číslo: 

B66958225

Pletený šál a čiapka
Cena: 30,20 € s DPH
Objednávacie číslo: 

B67871144

Pánske náramkové hodiny
Cena: 201,60 € s DPH

Objednávacie číslo: B66953057

Dámske náramkové hodinky 
s chronografom 
a 12 krištálikmi 
od Swarowski
Cena: 231,80 € s DPH
Objednávacie číslo: 
B66958444

mske náramkové hodininininkyky  
ronografom 

2 krištálikmi 
gg

Swarowski
: 231,80 € s DPH
dnávacie číslo: 
58444

diny
DPH
3057

 79

mb collection-prava2.indd   79mb collection-prava2.indd   79 3. 12. 2017   16:48:513. 12. 2017   16:48:51



GMB, Bratislava
Výstava v Mirbachovom paláci na Fran-

tiškánskom námestí v Bratislave pred-

stavuje do 8. januára 2018 najvýznam-

nejšie diela posledného žijúceho člena 

legendárnej Skupiny Mikuláša Galan-

du. Výraznými znakmi jeho diel sú vy-

tváranie opozít v rámci obrazovej plo-

chy, práca so štruktúrami stekajúcich 

farebných hmôt i výrazné deštruovanie 

expresívne zbrázdených farebných polí. 

V Krivošových obrazoch sa priamo od-

ráža nálada a realita minulého režimu, 

počas ktorého autor tvoril. V Mirbacho-

vom paláci je vystavených sedemdesiat- 

jeden najvýznamnejších umelcových 

obrazov z desiatich slovenských galérií, 

z NBS, z majetku autora a zo siedmich 

súkromných zberateľov. Zásluhou sa-

motného autora, ktorý sa významne po-

dieľal na výbere diel, výstava prezentuje 

nový pohľad na jeho tvorbu. 

Činohra SND, Bratislava
V horskej dedine Polhore býva obyčajná 

slovenská rodina. Otec je príležitostný hro-

bár, matka bývalá učiteľka ruštiny, za dcé-

rou chodí nápadník, ktorý v okolitých le-

soch buduje domobranu pred cudzími 

nepriateľmi. Túto stereotypnú „idylu“ na-

rušia jedného dňa záhadné videnia. Dcére 

sa začnú v okolitých lesoch zjavovať biblic-

ké postavy. Sú jej videnia len psychotické 

vízie rozdráždenej mysle alebo má dcéra 

skutočné zjavenia Svätej rodiny? Je to sku-

točne Svätá rodina? Nie sú to len cudzí pri-

šelci, ktorí nás prišli obrať o náš každoden-

ný chlieb, o domovinu, o istoty? V dedine 

sa schyľuje k hromadnému lovu...  V naj-

novšej divadelnej inscenačnej groteske 

o našich vlastných fóbiách a predsudkoch 

a o sile viery, zaujali svojím hereckým ta-

lentom všetci aktéri – Robert Roth, Moni-

ka Hilmerová, Milan Ondrík, ako aj Moni-

ka Potokárová.

Balet SND, Bratislava
Vrcholnou udalosťou slovenskej ba-

letnej sezóny sa stala novembrová 

premiéra inscenácie Za hranicami 

hriechu/Bratia Karamazovovci z re-

pertoáru svetoznámeho Eifman Bal-

let. V duchu tvorby súčasného chore-

ografi ckého génia Borisa Eifmana ide 

o psychologický balet, pokus vytvo-

riť tanečný ekvivalent k Dostojevské-

ho majstrovskému románu, ktorý bol 

námetom inscenácie o deštruktívnych 

vášňach a večného súboja Boha a diab-

la. Prostredníctvom choreografi cké-

ho ponoru do duší hlavných postáv sle-

dujeme dejové línie románu, ktorého 

hlavnou ideou je autorom parafrázova-

ná myšlienka: „Boh existuje a napriek 

tomu sa všetky veci dejú v súlade s prá-

vom. Strhujúca choreografi a, umocne-

ná tromi hudobnými velikánmi 20. sto-

ročia – Wagnerom, Musorgským 

a Rachmaninovom, sugestívna výprava 

a interpretačná náročnosť sľubujú ne-

všedný divácky zážitok.
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Činohra SND, Bratislava
Klasická tragédia Richard III. je súčas-

ťou cyklu Shakespearových historických 

hier a od novembra aj súčasťou reperto-

áru Činohry SND. Svet Williama Sha-

kespeara otvára cestu výraznej súčasnej 

interpretácii, v ktorej reálna postava Ri-

charda III. v prevedení Tomáša Mašta-

líra nachádza svoje nové vyznenie a mo-

tivácie. Muž s fyzickým hendikepom, 

ktorý azda parafrázuje viac duševný 

hendikep. Muž, vraždiaci pre kráľovský 

trón, ktorý vraždí aj deti, ktorý vláka do 

svojej siete krásne ženy, ale aj osamelý 

muž, ktorého prepadnú vlastné výčitky 

svedomia. Ide o obrovskú štúdiu mani-

pulácie s realitou, so ženami, s politic-

kými špičkami, hry s mocou i hry vlast-

ného presvedčenia o svojej dokonalosti. 

Na konci tejto cesty sú však vojna, osa-

melosť a občas aj chaos. Richard III. bu-

duje svoj oblúk od deštrukcie systému 

k nastoleniu nového systému.
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Slovenský rozhlas,
Bratislava
Hudobný génius Mariána Vargu roz-

vinutý do symfonickej podoby. V tejto 

dvojkoncertnej spomienke na Mariána 

zaznejú 27. - 28. januára 2018 vo Veľ-

kej koncertnej sále Slovenského rozhla-

su skladby Punctum contra punctum, 

Intrada, Pastorále pre fl autu a ďalšie. 

Očakávanie budia nové naštudovania 

známych skladieb i uvedenie skladate-

ľovej tvorby z posledných rokov. Col-

legium Musicum, Pavol Hammel, Mi-

chal Varga, Andrea Zimányiová a ďalší 

zaspievajú najznámejšie z Mariáno-

vých skladieb v nových aranžmánoch. 

Z krehkých hrdiel Detského spevácke-

ho zboru zaznie aj Ľalia poľná – naša 

najkrajšia rocková balada. Mariánovi 

Vargovi vzdá úctu aj svetovo uznávaná 

organistka slovenského pôvodu Berna-

detta Šuňavská a ako sólistka zasadne 

za Hammond organ.

Foto: Peter Brenkus, Vladimír Kiva Novotný, Zuzana Novotná, Róbert Tappert 
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„Mám rád autá, ktoré sú najmä bezpečné a komfortné. 

Nie som žiadny autičkársky fanatik, neriešim ani, koľko má 

vozidlo koní. Napriek tomu šoférujem veľmi rád, je to pre 

mňa obrovský relax. V aute pritom sedím často a trávim 

v ňom veľa času… a tak chcem sedieť v niečom príjemnom 

a peknom. Otestoval som naozaj všeličo, predtým ako som 

si vybral tento Mercedes, jazdil som vo vozidlách rôznych 

značiek, prémiových, najprémiovejších, menej prémiových 

a toto je pre mňa tá najlepšia voľba,“ poznamenal na margo 

svojej novinky Sajfa. Ako sa ďalej priznal, pri jeho rozhodo-

vaní zavážili tiež skúsenosti najmladšieho brata, ktorý dlhé 

roky využíva fi remnú Triedu C. Pri spoločnej debate o au-

tách počas stretnutia v Tatrách mu poradil: „Vieš čo, keď je 

tá možnosť, zober si ten Mercedes. Mercedes je Mercedes! To jed-

noducho uvidíš sám, ten komfort jazdy, to pohodlie a to príjemné 

šoférovanie. Vždy si na mňa v dobrom spomenieš, keď v tom aute 

budeš sedieť.“

Matej Sajfa Cifra už na svojom GLE, pre ktoré si vybral styling 

AMG line, odjazdil aj po náročných cestách vyše dvetisíc kilomet-

rov a povozil na ňom aj svoju manželku, obľúbenú televíznu mode-

rátorku Veroniku Ostrihoňovú. 

Text: MBSK; foto: Peter Kresánek

Jeden z najpopulárnejších slovenských 
moderátorov a úspešný herec 
a spisovateľ - Matej Sajfa Cifra si prebral 
v lamačskom centre značky
Mercedes-AMG na Hodonínskej ulici 
v Bratislave nové SUV: Mercedes-Benz 
GLE 350 d 4MATIC kupé v diamantovej 
bielej designo bright farbe, s balíkom 
Night a s čalúnením v čiernej koži. 

Sajfova najlepšia vo ba

SVET MERCEDESU

Sajfa pri podpise kúpnopredajnej zmluvy s obchodníkom Adriánom
Balogom z lamačského centra značky Mercedes-AMG 
na Hodonínskej ulici v Bratislave,
 s ktorým sa zoznámili 
na internete.
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www.mercedes-benz.sk/trieda-x

Zvládne každú výzvu 
Nová Trieda X. Prvá svojho druhu

Trieda X: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,9–7,7/7,4–6,7/7,9–7,3 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 209–192 g/km. Ilustračné foto.
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