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verím, že mi dáte za pravdu, keď skonštatujem, že pre-

žívame vzrušujúce časy. Technológie v automobilovom 

priemysle prechádzajú revolučnými zmenami, inovácie 

sa prejavujú na takmer každom detaile vozidla. Potvr-

dil to de facto aj tohtoročný medzinárodný Autosalón 

v Bratislave, ktorý ukázal smerovanie automobilového 

priemyslu v najbližších rokoch. Mercedes-Benz, ako líder zmien a inovácií, to jasne demonštroval 

až ôsmimi slovenskými premiérami, pričom jedna z nich – model GLC kupé – „zažil“ na Sloven-

sku dokonca svoju európsku premiéru.

V rámci čoraz rozšírenejšej elektrickej, ekologicky čistej dopravy, produkujúcej nulové emisie CO
2
 

sme slovenskej verejnosti s hrdosťou predstavili náš nový, čisto elektrický model Mercedes-Benz EQC, 

ktorý príde k prvým zákazníkom už koncom tohto roka, teda v čase, keď budú zo strany vlády zve-

rejnené presné podmienky podpory rozvoja elektromobility na Slovensku.

Svetu automobilov stále dominujú klasické benzínové či dieselové pohony. Ich najnovšiu gene-

ráciu ponúka značka Mercedes-Benz aj zásluhou vynaloženej energie a inovácií maximálne ohľa-

duplných k životnému prostrediu a spĺňajúcich tie najprísnejšie normy. Zásluhou toho sa sila 

značky prejavuje v rámci pokračujúcej modelovej ofenzívy, vďaka ktorej k vám prichádzajú naj-

novšie modely vozidiel, o ktorých píšeme aj na stránkach nášho magazínu.

A nielen to. Inovácie a silu značky možno pocítiť aj v komplexnosti, s akou k vám Mercedes-Benz pri-

chádza. Sú viditeľné nielen na vozidle ako takom, ale aj na spektre poskytovaných popredajných 

služieb. Práve do nich spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia, ako aj autorizovaní zmluvní partneri 

pravidelne investujú veľké objemy fi nancií, aby mohli pomocou odborných školení, zvyšovaním 

úrovne profesionálneho servisu a poskytovaním rôznych benefi tov garantovať svojim klientom dl-

hodobú pozíciu lídra.

Pokiaľ som v úvode skonštatoval, že prežívame vzrušujúce časy, v rámci ktorých sa naplno pred-

stavuje nielen fi lozofi a, ale najmä sila značky, nedá mi, aby som nespomenul jej „pečať“, ktorú 

zanechal tím Mercedes v tohtoročných pretekoch F1. V každých pretekoch suverénne obsadil so 

svojimi monopostami a s ich skvelými jazdcami popredné umiestnenia. Aj tento fakt jasne potvr-

dzuje, že strieborná hviezda je značkou, ktorá určuje limity moderných technológií a inovácií vo 

všetkých oblastiach automobilizmu. Nás v spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia bude len tešiť, po-

kiaľ vám budeme môcť jej najnovšie produkty nielen odprezentovať, ale aj ponúknuť…

Vážení priatelia, rád by som vám na záver poprial, aby ste počas nadchádzajúcich teplých a sl-

nečných letných mesiacov prežili - aj v spoločnosti vašich strieborných hviezd -  čo najviac pohody, 

získali čo najviac pozitívnej energie a boli tak pripravení na ďalšie výzvy a plnenia snov…

S úctou

Stephan Moebius

Vážení 
priatelia,
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Čo ak potrebujete Mercedes-Benz Triedy S, no veľmi radi by ste 
k jeho komfortu priradili aj výhľad z piateho poschodia 
luxusného apartmánu? V tom prípade túžite po hviezdnej 
novinke, akou je Mercedes-Benz GLS.

Katedrála
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K
de začať? Je to prvá voľba pre tých, ktorí by 

radi komfort Triedy S kombinovali s pre-

jazdnosťou off-roadu, no nechcú si odoprieť 

ani dávku excesívneho dizajnu a štýlu. Pres-

ne tak, GLS je kráľom medzi SUV značky 

Mercedes-Benz. Napokon na dĺžku meria 5,2 m metra a na 

šírku sú to takmer rovné dva metre. Ak by bol tento mo-

del ešte väčší, zrejme by dokázal potopiť aj menší ostrov do 

mora. A to nie je kritika, ale jeden z ďalších opisov tohto lu-

xusného obra, ktorý nič nepredstiera, skôr naopak. Nielen-

že opticky sľubuje, ale aj do bodky plní predpoklady bu-

dúcich majiteľov. Číselné argumenty neklamú. Od prednej 

masky chladiča až po zadný nárazník narástla nová generácia 

o 77 milimetrov, na šírku si pripísala 22 milimetrov, rázvor 

osí kolies je o 60 milimetrov väčší, takže obdarí komfor-

tom šesť pasažierov plus vodiča. Kapacita interiéru sa mení 

na počkanie a na pokyn tlačidiel sa sedadlá sklopia a vytvo-

ria rovnú úložnú plochu a prepravný priestor narastie až na 

2 400 litrov, no tentoraz tento objem prirovnáme ku koncert-

nej sále vzhľadom na špičkový ozvučovací systém Burmester.

Ak si madam alebo sir želá, môže si objednať šesťmiest-

nu verziu s dvoma osobitnými kreslami aj v druhom rade 

s dvoma 11,6-palcovými obrazovkami na operadlách pred-

ných sedadiel. Ešte viac kontroly nad vaším komfortom mô-

žete vykonávať na tablete, ktorý budete mať k dispozícii. 

Ovládať cez neho môžete všetko, sklon sedadiel, automatic-

kú klimatizáciu, prípadne to, čo si chcete pozrieť. V podsta-

te GLS nie je auto, ale supermoderná katedrála plná smart 

riešení.

High-tech
Najviac digitálnych technológií v kombinácii s luxusom 

si užije vodič. Obklopuje ho palubná doska známa z mo-

delu GLE s dvoma displejmi s uhlopriečkou 12,3 palca. Sú 

plne konfi gurovateľné, takže si vodič nadiktuje množstvo aj 

usporiadanie údajov na prístrojovom paneli. Najefektnejší 
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je režim off-road, kde má vodič prehľad o náklonoch, úrov-

ni podvozka alebo mu kamery zobrazia aj okolie auta.

V harmonickom kontraste s množstvom dotykových 

plôch a displejov sú kolískové ovládače navrhnuté tak, aby 

pôsobili ako vyfrézované z kovového bloku. Mercedes-Benz 

kombinuje najmodernejšie technológie s klasickým spôso-

bom ovládania, na ktorý sú mnohí majitelia áut zvyknutí. 

Multifunkčný volant s dotykovými plôškami umožní ovlá-

danie auta bez nutnosti spustiť z neho ruky a hlasový asis-

tent multimediálneho systému MBUX - „Hey Mercedes“ 

vám ochotne nastaví teplotu v interiéri, prípadne vás bude 

informovať o hustote premávky pred vami, alebo nastaví 

cieľ v navigácii.To všetko je prirodzeným doplnkom kože-

ného čalúnenia, pravých drevených intarzií a už spomína-

ným prebytkom priestoru, na ktorý si zvyknete oveľa rých-

lejšie, ako si myslíte.

V GLS 580 4MATIC debutuje nový elektrifi kovaný osem-

valcový bi-turbo motor so 48-voltovou napäťovou sústavou, 

ktorý poskytne maximálny výkon 360 kW (468 k) a maxi-

GLS je krá om medzi SUV 
zna ky Mercedes-Benz. 
Napokon na d žku meria 
5,2 m metra a na šírku 
sú to takmer rovné dva 
metre. Ak by bol tento 
model ešte vä ší, zrejme 
by dokázal potopi  aj 
menší ostrov do mora.
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málny krútiaci moment rovných 700 newtonmetrov. Samo-

zrejme, sú chvíle, keď potrebujete viac, vtedy sa aktivuje in-

tegrovaný štartovací generátor, ktorý pridá ďalších 16 kW 

(22 k) a ešte dôležitejších 250 Nm krútiaceho momentu.

Nechýbajú ani ekonomicky ladené dieselové verzie. GLS 

350 d 4MATIC možno považovať za základný model, radový 

šesťvalec v tomto prípade poskytne maximálny výkon 210 kW 

(286 k) a maximálny krútiaci moment rovných 600 Nm, sil-

nejší variant spomínaného motora sa označuje ako GLS 400 d 

4MATIC a poskytne maximálny výkon 243 kW (330 k) a rov-

ných 700 Nm maximálneho krútiaceho momentu.

V zákrutách vás podrží aktívny hydropneumatický podvo-

zok E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE, 

ktorý eliminuje náklony karosérie tak, aby si vodič doká-

zal užiť aj kľukatú okresku a, samozrejme, odbočiť môžete 

aj do terénu. Okrem sériovo dodávanej rozdeľovacej prevo-

dovky s elektronickou lamelovou spojkou umožňujúcou va-

riabilné presúvanie hnacieho momentu v rozsahu 

0 - 100 percent medzi prednú a zadnú nápravu, je na že-

lanie doplnená o redukciu pre jazdu v teréne. A ak by ste 

zapadli, GLS sa dokáže striedavými pohybmi karosérie 

sám vyslobodiť. Áno, Mercedes-Benz GLS zvláda aj terén-

ny breakdance a vy môžete pokojne znervózňovať majite-

Najviac digitálnych 
technológií v kombinácii 
s luxusom si užije vodi . 

Obklopuje ho palubná 
doska známa z modelu 
GLE s dvoma displejmi 

s uhloprie kou 12,3 palca.
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ľov upravených off-roadov. A to, že sa GLS môže ocitnúť aj 

v ťažkom teréne, dokazuje aj funkcia umývacej linky. Ide 

o špeciálny umývací mód, keď sa auto doslova postaví na 

špičky a pripraví sa na vjazd do umývacej linky. Po výjazde 

bez problémov zníži výšku na štandardnú. A to je dôležité, 

lebo iba tak si auto zachová vynikajúcu hodnotu aerodyna-

mického odporu vzduchu, ktorý je iba 0,32.

Ultimatívny luxus
V zásade môžeme pokojne vyhlásiť, že Mercedes-Benz 

GLS zvláda akúkoľvek úlohu. Je vhodný na každý deň do 

mesta, kde vám poskytne maximálny jazdný komfort vďa-

ka sériovému vzduchovému pruženiu AIRMATIC s adap-

tívnym nastavovaním tlmenia plus, najmodernejším asis-

tenčným systémom, excelentným výkonom svetlometov 

MULTIBEAM LED so 112-imi individuálne riadenými 

svetelnými diódami v každom refl ektore! GLS je ideálnym 

predstaviteľom fi lozofi e dokonalosti v každom detaile. Pro-

sím, ráčte nastúpiť a vyraziť. Kamkoľvek. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 25 992 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 414,58 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 039,68 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN:  7,07%; fixný úrok 

p. a.: 5,90 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 86.640 €; lehota splatnosti v me-

siacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 94.967,52 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,9 - 7,6 l / 100 km*

Emisie CO
2 208 - 200 g/km*

Najvyššia rýchlosť 227 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 7,0 s

Cena zákl. modelu 86 640 € s DPH

GLS 350 d 4MATIC
R6, 2 925 cm3, 210 kW / 286 k, 600 Nm / 1 200 - 3 200 ot. 

9G-TRONIC

*  Uvedené hodnoty (predbežné hodnoty) boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o 

hodnoty CO
2
 podľa NEDC v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Na základe 

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Pokiaľ by ste stále nevedeli, 
čo vznikne správnym zmiešaním 
športových génov modelu kupé s funkčnosťou SUV 
modelu, v tom prípade nemusíte nijako zvlášť trápiť svoju 
predstavivosť. Odpoveď vám poskytne nový model vozidla 
Mercedes-Benz GLC kupé.

D
alo by sa pokojne skonštatovať, že ide o mo-

del, ktorý je vďaka svojmu osobitému vzhľa-

du, technologickej vyspelosti, inováciám, in-

teligentným asistenčným jazdným systémom 

a novej palete motorov určený pre silné a oso-

bité individuality. Také, ktoré chcú vyniknúť a zažiť maxi-

mum vzrušenia.

Všestranné inovácie
Z technologického hľadiska stojí za pozornosť najnovšia ge-

nerácia multimediálneho systému MBUX (Mercedes-Benz 

User Experience) s pestrou paletou možností ovládania. 

Rozšírenia sa dočkali aj asistenčné jazdné systémy, ku kto-

rým pribudla o. i. aj funkcia výstrahy pri vystupovaní, funk-

cia asistenta pri vytváraní uličky pre záchranárov a funkcia 

rozpoznávania konca dopravných zápch. Pribudol aj asis-

tent manévrovania s prívesom, ktorý je výrazným pomocní-

kom vodiča najmä počas cúvania.

Dizajnová harmónia
Aj na nezainteresovaného pozorovateľa zapôsobí model 

GLC kupé svojím dynamickým vzhľadom, ktorý podčiarku-

je elegantné vedenie línií. Predná dominantná časť, ako aj ro-

bustné tvary a chrómové detaily, či celková veľkorysá svetlá 

Esencia 
výnimo nosti
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výška vozidla, umocňujú oprávnené terénne ambície vozidla. 

Na druhej strane, prikrčená silueta, klesajúca línia strechy 

a zaoblené zadné sklo sú typickými výrazovými prvkami pre 

kupé, stvorené pre rýchlu a dravú jazdu po hladkom asfal-

te. Osobitosť exteriéru je zvýraznená aj diamantovou maskou 

chladiča s integrovanou hviezdou a jednou lamelou, ako aj 

výrazné otvory na prívod vzduchu a nová kontúra sériovo do-

dávaných vysokovýkonných svetlometov s LED.

Inteligencia a komfort
Dokonalý komfort, osobitosť a luxus sú atribútmi, ktorý-

mi sa môže pýšiť nový model kupé. Prím hrá najmä veľká, 

jednodielna doska stredového tunela, ktorá prechádza od 

stredových dýz až po lakťovú opierku, ako aj nová, magmo-

vá sivá farba interiéru. Okrem už spomínaného multimedi-

álneho systému MBUX je „vychytávkou“ aj úplne nanovo 

prepracovaný multifunkčný volant, dostupný v dvoch ver-

ziách, udávajúci nový štandard vďaka ovládaniu aktívneho 

asistenta udržiavania odstupu DISTRONIC a prostredníc-

tvom tlačidiel dotykového ovládania združeného prístroja 

či infotainmentu, ako aj zvukovou spätnou väzbou pri ob-

sluhe. Vďaka riadeniu komfortu ENERGIZING dochádza 

k spojeniu rozličných systémov vozidla. Integrovanými sú-

časťami sú nastavenie svetla a hudby, klimatizovanie, vhod-

glc kupe.indd   13glc kupe.indd   13 10. 6. 2019   22:54:2810. 6. 2019   22:54:28



ný výber hudby/videí, ako aj funkcia masáže, vyhrievania 

a ventilácie sedadiel. KOUČ ENERGIZING pritom využíva 

údaje z vozidla a z okolia, na základe ktorých v konkrétnej si-

tuácii a individuálne odporučí niektorý z programov.

Rozšírená motorizácia
Pohon GLC kupé zabezpečujú štvorvalcové benzínové 

a dieselové motory najnovšej generácie, pričom už v priebe-

hu tohto roka budú nasledovať ďalšie. Benzínové motory sú 

vybavené 48-voltovou napäťovou sústavou so štartovacím ge-

nerátorom (EQ Boost) zabezpečujúcim hybridné funkcie - 

zvýšenie výkonu (+10 kW, +150 Nm) či rekuperácia. Ponu-

ka benzínových motorov zahŕňa modely GLC 200 4MATIC 

(145 kW/ 197 k, 320 Nm) a GLC 300 4MATIC (190 kW/ 

258 k, 370 Nm), pričom všetky profi tujú zo zníženej spotre-

by a emisií CO
2
 pri zvýšení komfortu a výkonu. Všetky diese-

lové motory spĺňajú emisnú triedu Euro 6d, ktorá vstúpi do 

platnosti až v roku 2020 (RDE – emisie pri skutočnej jazde, 

stupeň 2). Paleta dieselov je zastúpená modelmi GLC 200d 

4MATIC (120 kW/ 163 k, 360 Nm), GLC 220d 4MATIC 

(143 kW/ 194 k, 400 Nm) a GLC 300d 4MATIC (180 kW/ 

245 k, 500 Nm).

14 

Aj na nezainteresovaného 
pozorovate a zapôsobí 

model GLC kupé svojím 
dynamickým vzh adom, 

ktorý pod iarkuje 
elegantné vedenie línií. 
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Variabilita podvozka
Model Mercedes-Benz GLC kupé prichádza okrem sério-

vo dodávaného športového podvozka s adaptívnym tlme-

ním aj s voliteľným podvozkom so systémom DYNAMICKÉ 

OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE s plynulo regulo-

vateľným nastavovaním tlmenia s oceľovými pružinami na 

prednej i zadnej náprave. V závislosti od jazdnej situácie, 

rýchlosti a stavu vozovky, ako aj v súhre s vlastnosťami mo-

tora, prevodovky a riadenia sa tlmenie reguluje individuálne 

pre každé koleso. Pre ešte viac komfortu a dynamickosti je 

k dispozícii aj výrazne športovejší podvozok so VZDUCHO-

VÝM OVLÁDANÍM POHYBU KAROSÉRIE.

Namiesto epilógu…
Nový model GLC kupé je jasným dôkazom, ako má vy-

zerať vozidlo „do voza a aj do koča“, vozidlo určené aj na 

hladký povrch ciest, ako aj na jazdu v nenáročnom teré-

ne. Snúbia sa v ňom vlastnosti, ktoré mu dávajú jedinečnú 

esenciu výnimočnosti, ktorú dokážete pochopiť a vstrebať 

všetkými svojimi pórmi jedine vtedy, keď si doň sadnete 

a jeho DNA si otestujete počas jazdy sami na sebe… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 15 863,40 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 863,35 € s DPH

Spracovateľský poplatok   634,54 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 7,09%; fixný úrok 

p. a.: 5,90 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 52.878 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 57.974,74 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

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

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

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

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺže-

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 8,1-7,1 l/100 km*

Emisie CO
2 186-161 g/km*

Najvyššia rýchlosť 216 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 8,0 s

Cena zákl. modelu 52 878 € s DPH

GLC 200 4MATIC kupé
R4, 1991 cm3, 145 kW / 197 k + 10 kW / 14 k, 320 Nm + 150 Nm. 

9G-TRONIC

*   Uvedené hodnoty (predbežné hodnoty) boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o 

hodnoty CO
2
 podľa NEDC v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Na základe 

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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OSOBNÉ AUTOMOBILY

Elegán s génmi 
pretekára 
Ostrejšia dynamika jazdy, najlepšia možná konektivita, 
ovládanie gestami – to všetko sú typické rysy 
aktualizovaného člena rodiny Mercedes-AMG, 
modelu GLC 63 4MATIC+.
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M
odernizované mode-

ly SUV a kupé získali 

nielen nový výraznej-

ší dizajn svetlometov, 

ale aj infotainment 

MBUX s dvoma displejmi s veľmi vy-

sokým rozlíšením, ako aj s funkciami 

a ukazovateľmi špecifi ckými pre mo-

dely AMG - vrátane nového inteligent-

ného hlasového ovládania. Ovládanie 

počas jazdy uľahčuje aj nový volant 

s dotykovými tlačidlami a tlačidla-

mi špecifi ckými pre AMG (pod ľavým 

a pravým ramenom volantu) s výrazne 

tvarovaným vencom, ktorý veľmi dob-

re padne do ruky. Výnimočný pocit do-

pĺňajú na želanie dodávané sedadlá 

AMG Performance so vzduchovými 

vakmi, ktoré sa dynamicky nafukujú, 

aby udržali telo v ideálnej polohe.

„Ušľachtilý“ výkon
Výnimočné dynamické vlastnosti 

modelu GLC 63 4MATIC+ a modelu 

s prívlastkom S vychádzajú zo špičkové-

ho motora V8 biturbo s dvoma turbo- 

dúchadlami na vnútornej strane valcov. 

Motor s objemom 4,0 litra a s výkonom 

350 kW (476 k) alebo 375 kW (510 k, 

model S) dodáva maximálny krútia-

ci moment 650 alebo 700 Nm (model 

S). Zrýchlenie z nuly na 100 km/h trvá 

modelu GLC 63 4MATIC+ 4,0 sekun-

dy a modelu S iba 3,8 sekundy. Maxi-

málna rýchlosť základného modelu je 

elektronicky obmedzená na 250 km/h 

(s balíkom AMG Driver´s Package až 

na 270 km/h), v prípade modelu S je to 

280 km/h. Výkon prenáša na vozovku 

9-stupňová prevodovka AMG SPEED-

SHIFT MCT 9G, ktorá namiesto hyd-

rodynamického meniča využíva mokrú 

spojku. Okrem automatického rade-

nia prevodových stupňov stále zostá-

va možnosť ich voľby aj páčkami pod 

volantom. Ak je zvolený manuálny re-

žim prostredníctvom tlačidla na stredo-

vej konzole, prevodovka ostane na prí-

slušnom zvolenom prevodovom stupni 

a nezaradí automaticky vyšší stupeň, 

keď otáčky motora dosiahnu prah ob-

medzovača.

Variabilita jazdy
Nová regulácia dynamiky jazdy s ná-

zvom Dynamika AMG a samosvor-

ný elektronicky ovládaný diferenciál 

zadnej nápravy umožňujú ešte vše-

strannejší jazdný zážitok. Charakte-

ristiky vozidla si môže vodič nastaviť 

voľbou jazdného režimu AMG 

DYNAMIC SELECT. V ponuke 

sú režimy „Klzká vozovka“, „Kom-

fort“, „Šport“, „Šport+“, „Individu-

álny“ a „PRETEKY“ (len pre model 

S). SUV a kupé sú jedinými vozidla-

mi v rámci konkurencie, ktoré pohá-

ňa osemvalcový motor biturbo. O vý-

nimočný zážitok z jazdy sa stará aj 

sériový podvozok AMG RIDE CON-

TROL+ s viackomorovým vzdu-

chovým pružením a adaptívnym 

vzduchovým tlmením s charakteris-

tikami tlmenia „Komfort“, „Šport“ 

a „Šport+“, náhon na všetky kolesá 

AMG Performance 4MATIC+ s plne 

variabilným rozdeľovaním momen-

tu vďaka elektromechanickej medzi-

nápravovej spojke či vysokovýkonná 

kompozitná brzdová sústava.

Najrýchlejšie SUV
V prípade GLC 63 4MATIC+ sa sériovo 

dodávajú pneumatiky s rozmermi 235/55 

R 19 (vpredu) a 255/50 R 19 (vzadu). V prí-

pade modelu GLC 63 S 4MATIC+ sú 

rozmery pneumatík 265/45 R 20 (vpre-

du) a 295/40 R 20 (vzadu). Vysokový-

konné stredne veľké vozidlo SUV okrem 

toho ponúka veľa miesta pre cestujúcich 

a batožinu, variabilný interiér, rozsiah-

lu bezpečnostnú výbavu, ako aj vysoký 

komfort na dlhých trasách, k čomu pri-

spieva aj balík komfortu ENERGIZING. 

Nakoniec, niet sa čomu čudovať - mo-

mentálne ofi ciálne notársky potvrdené 

najrýchlejšie SUV na svete (na okruhu 

Nürburgring) si takúto „výbavičku“ ne-

pochybne zaslúži… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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V cene: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný 

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, údrž-

bové náhradné dielce za špeciálne ceny), Mobilo - záruka 

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové 

financovanie, možnosť predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 12,4 - 12,2 l / 100 km*

Emisie CO
2 283 - 278 g/km*

Najvyššia rýchlosť 270 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,0 s

GLC 63 4MATIC+
V8, 3 982 cm3, 350 kW / 476 k, 650 / 1 750 - 

4 500 ot., AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

*   Uvedené hodnoty (predbežné hodnoty) boli zistené podľa pred-

písaného spôsobu merania. Ide o hodnoty CO
2
 podľa NEDC v zmysle 

čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Na základe 

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

18 

Synergia dizajnu 
a inteligencie

Agilná dynamická jazda, ikonický dizajn, športový duch, technologické 
inovácie, štýlovosť a predovšetkým inteligencia – to sú vlastnosti, ktoré robia 

z novej  CLA 35 4MATIC atraktívne vozidlo, ktoré „prehovorí do duše“ 
predovšetkým mladej, aktívnej a na životný štýl orientovanej cieľovej skupine.
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A
 ako to už pri modeloch Mercedes-AMG 

býva tradíciou, štvordverové kupé disponuje 

v prvom rade špičkovým jazdným výkonom. 

Ten mu zabezpečuje dravý, agilný benzíno-

vý 4-valcový prepĺňaný motor s objemom 

2 litre, výkonom 225 kW (306 k), krútiacim momentom 

400 Nm a variabilným náhonom všetkých kolies AMG 

Performance 4MATIC. Vozidlo vďaka tomu dosahuje po-

čas jazdy kombinovanú spotrebu paliva na úrovni 7,3 – 

7,2 l/100 km a kombinované emisie CO
2
 167 – 164 g/km.

Výkon a efektívnosť
Športový charakter CLA 35 4MATIC zvýrazňuje aj dvoj-

spojková prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. Vo-

dič môže radiť aj páčkami pod volantom, pričom má k dis-

pozícii aj sériovú funkciu PRETEKÁRSKY ŠTART (RACE 

START). Novinkou vo vozidle je program Dynamika AMG, 

rozširujúci funkcie ESP®. Aj vďaka uvedeným funkciám a vy-

baveniam tak toto kupé mimoriadne emocionálnym spôsobom 

umožní vstup do fascinujúceho sveta jazdného výkonu AMG, 

o čom každého presvedčí aj zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 

4,9 sekundy. Novinka zároveň disponuje možnosťou nastave-

nia piatich jazdných režimov: Klzká vozovka, Komfort, Šport, 

Šport+ a Individuálny, vďaka čomu sa menia jej jazdné vlast-

nosti od komfortných až po športové.

O najvyšších technologických ambíciách nového štvorvalca 

svedčia aj značné opatrenia na zvýšenie efektívnosti. Medzi 

ne patria variabilný ventilový rozvod CAMTRONIC, inteli-

gentný teplotný manažment pre motor a olej, piezoelektrické 

vstrekovače dávkujúce s vysokou presnosťou, ako aj zapaľo-

vanie viacerými iskrami. A nielen to. Patentované honovanie 

valcov CONICSHAPE® počas výroby znižuje vnútorné tre-

nie motora a tiež tak prispieva k zvýšeniu efektívnosti.

Zážitkové technológie
Nové rozhranie MBUX (Mercedes-Benz User Experien-

ce), ktoré sa dá ovládať hlasovo, pomocou dotykovej plochy 

na stredovom tuneli, dotykovými tlačidlami na volante, ako 
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aj v spolupráci s hlasovým asistenčným systémom, zvýraz-

ní nielen užívateľský zážitok, ale je integrálnou súčasťou štý-

lového interiéru. Ten tvoria hodnotné materiály, ako napr. 

imitácia kože ARTICO v kombinácii s mikrovláknom 

DINAMICA. Vizuálnu atmosféru zvýrazňuje možnosť voľ-

by náladového osvetlenia spomedzi 64 farieb. Individualitu 

vodiča vystihuje aj jedna z možností nastavenia vzhľadu prí-

strojovej dosky, v rámci ktorých sú k dispozícii tri štýly zo-

brazenia AMG: Klasický, Šport a Superšport.

Agilnejší podvozok
O dokonalé zladenie pozdĺžnej a priečnej dynamiky 

jazdy, ako aj maxima jazdnej stability a agilnosti sa sta-

rá podvozok AMG RIDE CONTROL. Na prednej ná-

prave je použitá konštrukcia teleskopickej vzpery pruže-

nia McPherson. Zadná náprava má štyri ramená a je cez 

pomocný rám tuho spojená s karosériou. Na želanie do-

dávané adaptívne tlmenie poskytuje tri odlišné regulá-

cie podvozka: od zvýraznenia komfortu až po športovo 

orientované nastavenie. Výkonnému motoru a podvoz-

ku vhodne sekunduje aj vysokovýkonná brzdová sústa-

va. Na prednej náprave sú použité novovyvinuté 4-piesti-

kové pevné strmene monoblok a 350-milimetrové brzdové 

kotúče, na zadnej náprave 1-piestikové plávajúce strmene 

a 330-milimetrové brzdové kotúče. Doslova „čerešničkou 

na torte“ je výfukové potrubie s aktívnou klapkou, ktoré 

vytvára nezameniteľný zvuk vozidla.

A nielen to. Na želanie je dodávaný aj AMG TRACK PACE, 

virtuálny pretekársky inžinier zaznamenávajúci 80 špecifi ckých 

údajov, vďaka ktorým si môže vodič detailne analyzovať svoje 

výsledky jázd a tým zlepšovať svoje jazdné schopnosti…

Čo dodať na záver? Snáď len to, že stačí už len poč-

kať na koniec leta, keď osobité, agilné a inteligentné kupé 

Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC zamieri do predaja 

a následne ku svojim majiteľom – milovníkom jedinečnos-

ti na štyroch kolesách… 

Text: Peter Škorňa, Foto: DaimlerAG
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Nové rozhranie MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience), ktoré sa dá ovláda  hlasovo, zvýrazní 

nielen užívate ský zážitok, ale je integrálnou 
sú as ou štýlového interiéru. 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 16 023,60 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 872,06 € s DPH

Spracovateľský poplatok   640,94 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN:  7,09 %; fixný úrok 

p. a.: 5,90 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 53.412 €; lehota splatnosti v mesia- 

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 58.559,42 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,3 - 7,2 l/100 km*

Emisie CO
2 167 - 164 g/km*

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,9 s

Cena zákl. modelu 53 412 € s DPH

CLA 35 4MATIC
R4, 1 991 cm3, 225 kW / 306 k, 400 Nm / 3 000 - 4 000ot. 

AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

*  Uvedené hodnoty (predbežné hodnoty) boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide 

o hodnoty CO
2
 podľa NEDC v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Na základe 

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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SVET MERCEDESU
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ubomír Novák: 
„Citany sa nám osved ili“

Z
aujíma ma, do akej miery ste spokojní s floti-
lou úplne nových vozidiel Mercedes-Benz 
Citan prevzatou uplynulý rok, najmä však to, 
či a do akej miery sa osvedčili?

- Áno, všetky nakúpené vozidlá Mercedes-Benz 

Citan – ako montážne vozidlá - sa nám v každodennej reálnej 

prevádzke, pri ich plnom vyťažení a zaťažení osvedčili. To je aj 

dôvod, prečo vnímame naše rozhodnutie o ich kúpe veľmi po-

zitívne. Nielen na základe efektívneho využitia do ich kúpy in-

vestovaných fi nancií – v porovnaní s tým, čo pre nás za ten rok 

„odpracovali“, ale aj vďaka ohlasom našich kolegov, ktorí na 

nich denne jazdia, môžem skonštatovať, že nás zaujali predo-

všetkým svojou vysokou kvalitou a samozrejme – popredajný-

mi službami, ktoré využívame k našej celkovej spokojnosti.

Viete mi povedať, približne koľko kilometrov priemer-
ne, v priebehu toho roka, najazdil jeden Citan?

- Je to asi 40 000 kilometrov s tým, že v rámci celej doby 

sme, samozrejme, využívali aj služby autorizovaného servisu 

pre užitkové vozidlá, s ktorými - a to nepreháňam - sme nad-

mieru spokojní.

Pred rokom ste nevylúčili ani nákup ďalších úžitkových 
vozidiel značky Mercedes-Benz. Zrealizovali ste tento 
plán a ak áno, o aké modely vozidiel?

- Áno, vozový park našej spoločnosti sme rozšírili aj o jeden 

model vozidla Mercedes-Benz Arocs s hydraulickou rukou.

Plánujete v dohľadnom čase k doterajším Citanom pri-
kúpiť aj ďalšie? Pokiaľ áno, v akom horizonte?

- Vzhľadom na pozitívny vývoj našej spoločnosti a jej rast 

a rozširovanie, je viac než pravdepodobné, že fi remný vozo-

vý park budeme rozširovať práve o modely Mercedes-Benz 

Citan. Dnes ešte neviem presne povedať, kedy a o koľko ku-

sov, no viem, že budeme. A čo sa týka jeho iného „spestre-

nia“, podarilo sa nám ho - okrem už spomínaného Aroc-

su - rozšíriť aj o ďalšie „hviezdy“, vďaka čomu k doterajším 

dvom modelom Mercedes-Benz Trieda C kombi, jedné-

mu GLE kupé, Mercedes-AMG C 63 kupé, C 400 kombi, 

či vozidlám GLA 180 d a GLC 250 d 4MATIC, pribudli 

vozidlá Mercedes-AMG E 63 S, model GLE SUV a nová 

Trieda A… 

Text: Peter Škorňa, Foto: MBSK

Pred rokom nakúpila bratislavská spoločnosť BTK - bývanie, teplo, 
klimatizácia, s. r. o., jedenásť nových vozidiel Mercedes-Benz Citan, 
a tak nás právom zaujímalo, do akej miery vládne - po dvanásťmesačnej 
prevádzke - s nimi spokojnosť. V tejto súvislosti sme sa opýtali toho 
najpovolanejšieho - Ľubomíra Nováka, riaditeľa spoločnosti...
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Agilný 
kompaktný 
športovec

I
de o ideálnu voľbu predovšetkým pre mladých ľudí, 

ktorí hľadajú vysoký a dravý športový výkon - typic-

ký pre značku AMG „preložený“ komfortnou ponu-

kou priestoru pre pasažierov a batožinu.

Samé „fajnovosti“
Kompaktný model A 35 4MATIC sedan zaujme už svojou 

dynamikou a dravosťou, keď z nuly na stovku zrýchli za 4,8 se-

kundy, pričom jeho maximálna rýchlosť je elektronicky obme-

dzená) na 250 km/h. O tento veľkorysý výkon sa stará 2,0-lit-

rový štvorvalcový prepĺňaný motor s výkonom 225 kW (306 k) 

a s krútiacim momentom 400 Nm, dvojspojková prevodov-

ka AMG SPEEDSHIFT DCT 7G (so sériovou funkciou prete-

kárskeho štartu), ľahký a stabilný AMG podvozok či voliteľný 

podvozok AMG RIDE CONTROL s adaptívnym tlmením pre 

každé koleso a variabilný náhon na všetky kolesá AMG Per-

formance 4MATIC. Dvojlitrový motor disponuje variabilným 

ventilovým rozvodom CAMTRONIC, inteligentným teplot-

ným manažmentom pre motor a olej, piezoelektrickými vstre-

kovačmi dávkujúcimi palivo s vysokou presnosťou, ako aj za-

paľovaním viacerými iskrami. Patentované honovanie valcov 

CONICSHAPE® navyše znižuje vnútorné trenie motora a tiež 

tak prispieva k zvýšeniu efektívnosti. Aj vďaka tomu dosahuje 

vozidlo kombinovanú spotrebu paliva 7,3-7,2 l/100 km a kom-

binované emisie CO
2
 167-164 g/km.

Agilita a stabilita
Vodič má na výber päť jazdných programov AMG DYNA-

MIC SELECT (Klzká vozovka, Komfort, Šport, Šport+ a In-

dividuálny), ktoré umožňujú veľké rozpätie charakteristiky 

Druhým modelom značky Mercedes-AMG (po uvedení hot hatchu) 
stojacim na novej platforme kompaktného vozidla je agilný notchback 
Mercedes-AMG A 35 4MATIC sedan, ktorý svojím „príchodom na svet“ 
prispel k rozšíreniu rodiny kompaktov AMG o ďalší atraktívny 
základný model.
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jazdy vozidla od komfortnej až po dynamickú. Pritom sa pri-

spôsobujú relevantné parametre ako odozva motora a pre-

vodovky. Zaujímavosťou je jazdný program „Individuálny“, 

ponúkajúci možnosť zvoliť a uložiť si jednotlivé parametre 

podľa osobnej preferencie. Okrem toho je v ňom v nastave-

niach pohonu „Redukovaný“ a „Mierny“ k dispozícii aj funk-

cia kĺzania. V rámci jazdných programov AMG DYNAMIC 

SELECT je nový model A 35 4MATIC vybavený novým prv-

kom výbavy - programom Dynamika AMG. Táto integrova-

ná regulácia dynamiky jazdy rozširuje stabilizujúce funkcie 

ESP® o agilizujúce zásahy podľa požiadavky vodiča. V prípa-

de dynamického prejazdu zákrutou krátky zásah bŕzd na zad-

nom vnútornom kolese vyvolá defi novaný stáčací moment 

okolo zvislej osi. Výsledkom je, že model A 35 4MATIC má 

spontánnu a veľmi presnú reakciu pri zatáčaní.

Vysoko výkonné brzdy
Vášeň z jazdy dokáže tlmiť na únosnú mieru veľkoryso 

dimenzovaná, vysoko výkonná brzdová sústava, ktorá pri-

rodzene a hlavne stabilne spomalí vozidlo na krátkej brz-

dnej dráhe. Na prednej náprave sú použité 4-piestikové 

pevné strmene monoblok a 350-milimetrové brzdové ko-

túče, na zadnej náprave 1-piestikové plávajúce strmene 

a 330-milimetrové brzdové kotúče. Kotúče sú zvnútra ven-

tilované a dierované, na lepšie odvádzanie tepla a zabráne-

nie mäknutiu brzdy aj v extrémnych prípadoch.

Vylepšené riedenie
Nový model A 35 4MATIC sedan má vo svojom kokpi-

te inštalovanú najnovšiu generáciu volantov AMG, ktorú 

charakterizuje dole sploštený veniec volantu s perforova-

nou kožou v oblasti uchopenia a s červenými kontrastnými 
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švami, a ten je príjemný na pohľad aj na dotyk. Galvani-

zované radiace páčky na volante umožňujú ešte športo-

vejšiu jazdu manuálnym radením prevodových stupňov. 

Prostredníctvom integrovaných tlačidiel dotykového ovlá-

dania možno intuitívne vyberať indikácie združeného prí-

stroja a multimediálneho systému horizontálnymi a ver-

tikálnymi stieracími pohybmi prsta a rozmiestniť si ich 

podľa individuálnej preferencie. Na želanie dodávaný vo-

lant AMG Performance je vybavený inovatívnymi prídav-

nými prvkami.

Inovatívne technológie
Voľnosť dodáva novému notchbacku aj nové intuitívne 

ovládanie rozhrania systému MBUX (Mercedes-Benz User 

Experience), ako aj možnosť pokročilého hlasového ovlá-

dania po vyslovení hesla „Hey, Mercedes“. Pomocou nové-

ho, voliteľného interiérového asistenta MBUX možno pro-

stredníctvom gest bezdotykovo obsluhovať rôzne funkcie 

multimediálneho systému alebo aj zapnúť či vypnúť svetlo 

na čítanie. Na prianie klienta je dodávaný aj systém AMG 

TRACK PACE, ktorý zaznamenáva viac ako 80 údajov 

jazdy. To všetko dopĺňa zobrazenie časov na kolá a úseky, 

ako aj farebne zvýraznený rozdiel v porovnaní s referenč-

ným časom. Systém vďaka novému vyvinutému algoritmu, 

ktorý čo najpresnejšie určuje polohu vozidla, dokonca do-

káže rozpoznať, či vodič opustil trať, alebo si ju skrátil. 

A nielen to. Okrem v systéme uložených známych prete-

kárskych tratí, má vodič k dispozícii aj možnosť zazname-

návania vlastných tratí, pričom zobrazenie mapy je mož-

né prepínať z dvojrozmerného na trojrozmerné zobrazenie 

a aktualizovať online. Na zlepšenie funkčných vlastnos-

tí vozidla je na želanie k dispozícii Aerodynamický balík 

AMG vyvinutý v aerodynamickom tuneli. Expresívny cha-

rakter modelu umocní aj špeciálny balík čiernych prvkov 

AMG Night. 

Text: Peter Škorňa, Foto: DaimlerAG
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Na prianie klienta je 
dodávaný aj systém 
AMG TRACK PACE, 
ktorý zaznamenáva viac 
ako 80 údajov jazdy.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 14 895 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 810,65 € s DPH

Spracovateľský poplatok   595,80 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN:  7,09 %; fixný úrok 

p. a.: 5,90 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 49.650€; lehota splatnosti v 

mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 54.437,20 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

mobility, 24-hodinová pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť 

predĺženia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,3 - 7,2 l/100 km*

Emisie CO
2 167 - 164 g/km*

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,8 s

Cena zákl. modelu 49 650 € s DPH

A 35 4MATIC sedan
R4, 1 991 cm3, 225 kW / 306 k, 400 Nm / 3 000 - 4 000ot. 

AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

*  Uvedené hodnoty (predbežné hodnoty) boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide 

o hodnoty CO
2
 podľa NEDC v zmysle čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Na základe 

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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V
ozidlo zaujalo odborníkov predovšetkým svojou 

prekvapivou a efektívnou ponukou priestoru až pre 

38 cestujúcich a množstvom technických vrcho-

lov. Pozornosť pútalo predovšetkým využitie novej zadnej 

nápravy s vysokou nosnosťou, čím sa ešte výraznejšie zvý-

šila hospodárnosť vozidla. A nielen to. Obdiv si zaslúžila 

aj sériovo dodávaná prídavná brzda s brzdným výkonom 

350 Nm, ako aj početné asistenčné systémy, ako napr. aj sé-

riovo dodávaný elektronický systém stabilizácie ESP, asis-

tent jazdy pri bočnom vetre a aktívny asistent brzdenia, kto-

ré z minibusu robia jedno z najbezpečnejších vozidiel svojej 

kategórie. Pozitívne bol prijatý aj jedinečný dizajn vozidla 

s panoramatickým čelným sklom, ktoré cestujúcim nielen 

poskytuje veľkorysý výhľad dopredu na cestu, ale zároveň 

ponúka aj nenápadné miesto pre zobrazenie cieľa jazdy. Je-

dinečnými v tejto kategórii vozidiel sú veľké bočné sklá, kto-

ré sú synonymom otvorenosti a modernosti. 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK

T
á, ako importér značky Mercedes-Benz a FUSO na Slo-

vensku, víťazne uspela v dvoch z desiatich oceňovaných 

kategórií. V kategórii TOP LIGHT TRUCK SLOVA-

KIA 2019, získal najviac hlasov odbornej poroty a tým aj prvé 

miesto model FUSO Canter. V kategórii TOP LIGHT VAN 

SLOVAKIA 2019 získal najviac hlasov a „vavrín víťazstva“ model 

Mercedes-Benz Vito.

Časopis dlhodobo prináša obraz o popularite značiek úžitko-

vých vozidiel na slovenskom trhu, ako aj o spotrebiteľských posto-

joch autodopravcov. V rámci hlasovania prostredníctvom časopi-

su a internetu vyjadrilo svoj názor až 1 734 hlasujúcich. Ocenení 

si prevzali ceny počas medzinárodnej konferencie „SpeedCHAIN 

Slovakia 2019“ od Pavla Jančoviča - prezidenta združenia 

ČESMAD Slovakia, Františka Komoru - predsedu  Zväzu logisti-

ky a zasielateľstva SR, Viliama Bujnu - predsedu sekcie DPN Zvä-

zu automobilového priemyslu SR a konateľa vydavateľstva LU-

XUR Media SK - časopis TRANSPORT a LOGISTIKA. 

Text: Peter Škorňa; Foto: TRANSPORT a LOGISTIKA

Hviezdny Minibus roka 2019!

Ví azstvá v ankete TOP SLOVAKIA 2019

Medzinárodná odborná porota na tohtoročnom testovaní Minibus Euro Test 
v Madride ocenila nové vozidlo Sprinter City 75 titulom Minibus roka 2019. 

V rámci 18. ročníka prestížnej čitateľskej ankety TOP SLOVAKIA odborného 
časopisu TRANSPORT a LOGISTIKA SK, si vavríny víťazstva odniesla 
aj spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia. 
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Testovanie predstavivosti a možností, čo všetko by bolo možné 
dosiahnuť pri kreovaní moderného SUV modelu na platforme 
kompaktného vozidla (odhliadnuc od obľúbeného športového 
multitalentu v podobe modelu GLA) sa podarilo zhmotniť 
v podobe konceptu Mercedes-Benz GLB.
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Všestranný   

OSOBNÉ AUTOMOBILY
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S
trieborná hviezda onedlho rozšíri doterajšiu ro-

dinu štyroch SUV modelov (GLA, GLC, GLE 

a GLS) o ďalšieho člena, ktorého pozícia sa bude 

nachádzať uprostred modelov GLA a GLC. 

Nedávno skončený prestížny čínsky autosalón 

Auto Šanghaj 2019 v rámci svetovej premiéry predstavil 

koncept vozidla, ktoré už na prvý pohľad pôsobí ako odol-

né a praktické SUV, s úplne kompaktnými rozmermi. 

Vďaka nim sa stane toto veľkorysé, robustné sedemmiest-

ne vozidlo (dlhé 4,634 m, vysoké 1,890 m a široké 1,9 mm 

s pomerne dlhým rázvorom kolies 2,829 m) všestranným 

rodinným sprievodcom nielen pre dennodenné používa-

nie, ale aj v rámci dlhších trás počas voľnočasových aktivít.

Off roadové gény
Pri bočnom pohľade na koncept si ho prirodzene pred-

stavíte, ako jazdí po drsnom offroadovom povrchu, čomu 

pomáhajú jeho svalnaté a zmyselne modelované tvary 

či zvýšené línie boku. Množstvo výrazných dodatočných 

prvkov dokazuje jeho mimoriadne robustný charakter. 

Vpredu a vzadu sa z rámu strechy zdvíhajú vždy po dva 

nadstavce, v ktorých sú integrované svetlomety s LED, na-

vrhnuté ako osvetlenie okolia a pomoc pri orientácii po-

čas jázd v teréne. Rovnako zvýrazňuje terénne vlastnos-

ti aj predná pochrómovaná ochrana proti podbehnutiu 

s integrovanými otvormi na prívod vzduchu so vzhľadom 

ušľachtilej ocele. Zadná ochrana proti podbehnutiu na 

túto tému formálne nadväzuje, čím vytvára celkový har-

monický vzhľad. Konceptu vládne zároveň istý dizajnový 

tvar, zdôrazňujúci plochy s redukovanými líniami a s pres-

nými škárami, čo zase ukazuje na jeho suverénny a mo-

derný štýl. Podobne ako aj rovná predná časť s výrazný-

mi svetlometmi MULTIBEAM LED, či krátke previsy 

vpredu a vzadu – všetky tieto detaily v ňom jasne nazna-

čujú nepopierateľné gény terénneho vozidla. Zároveň mu 

dlhý rázvor kolies a funkčne orientovaná kabína garan-

tujú veľkorysý interiérový priestor. V exteriéri expedič-

ný charakter konceptu evokuje čierny pozdĺžny držiak na 

strešný nosič, prechádzajúci vpredu a vzadu do oblúka, či 

v zadnej časti pevne namontovaný strešný box a široké te-

rénne pneumatiky, umiestnené na pevných 17-palcových 

diskoch v dvojfarebnom vyhotovení.

Sila a náhon
Koncept GLB disponuje štvorvalcovým benzínovým 

motorom M 260 s dvojspojkovou prevodovkou 8G-DCT, 

ktorého maximálny výkon je 165 kW/224 k a maximál-

ny krútiaci moment 350 Nm. Valce majú povrchy vy-
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hotovené systémom CONICSHAPE®, v štvorventilovej 

hlave valca z hliníka sa nachádza variabilný ventilový roz-

vod CAMTRONIC, umožňujúci dvojstupňové prestave-

nie zdvihu ventila na strane nasávania ovládania ventilov, 

čím dochádza k menším stratám pri zmenách preplňova-

nia a tiež k dosiahnutiu plného priebehu výkonu agregátu. 

Pohon je zabezpečovaný náhonom na všetky kolesá systé-

mom 4MATIC, ktorý je vždy v pohotovosti, s plne varia-

bilným rozdeľovaním momentu. Športovo nastavený ná-

hon na všetky kolesá ponúka prostredníctvom prepínača 

DYNAMIC SELECT vodičovi možnosť ovplyvniť cha-

rakteristiku systému 4MATIC. K dispozícii sú tri mapy 

charakteristiky na riadenie spojky pripájania náhonu všet-

kých kolies, systém však pružne reaguje na príslušnú jazd-

nú situáciu v každom režime.

Pohodlie a komfort
Interiéru dominuje kožené čalúnenie a špeciálne 

ozdobné prvky, veľkorysý komfort poskytuje aj tretí rad 

sedadiel s dvomi dodatočnými samostatnými sedadla-

mi, ktoré možno na rozšírenie batožinového priesto-

ru spustiť do jednej roviny s ložným dnom. Osemstup-

ňové nastavenie sklonu operadla sedadla v druhom 

rade sedadiel je možné prispôsobiť aktuálnym priesto-

rovým potrebám. Nástup do oblasti tretieho radu seda-

diel uľahčuje funkcia EASY-ENTRY, ktorou disponujú 

sedadlá v druhom rade. Apropo, sedadlá. Tie sú, po-

dobne ako aj prístrojová doska a panely dverí, sčasti po-

tiahnuté kožou napa a sčasti nubukovou kožou, pričom 

prevládajúcim farebným odtieňom je gaštanová hne-

dá, pričom ako zvýrazňujúci prvok sú miestami použité 

ozdobné pruhy a švy v oranžovej farbe. Veľmi decentne 

pôsobia aj ozdobné prvky z dreva na prístrojovej doske 

a stredovej konzole - vyhotovené z dreva vlašský orech 

s otvorenými pórmi, ktoré majú vyfrézovaný dizajn vče-

lích plástov, ktorý prebieha do stratena až po okraje. Fi-

lozofi u rodinného vozidla podporuje aj skutočnosť, že 

v druhom a treťom rade sedadiel možno celkovo upev-

niť až štyri detské sedačky.

Robustný charakter
Podobne, ako je to v Triede B, sa pred vodičom na-

chádza širokouhlý kokpit, pričom ovládanie a zobraze-

nie sa uskutočňujú prostredníctvom Používateľského 

zážitku Mercedes-Benz – MBUX. Osviežujúcou novin-

kou sú terénne rúrkové prvky z frézovaného hliníka, 

ktoré vytvárajú dolné ukončenie prístrojovej dosky. To 

veľkosti prístrojovej dosky pridáva na robustnosti, sile 

a na určitom zábavnom faktore. Pod tromi okrúhlymi 

stredovými dýzami sa nachádza vedome analogicky pô-

sobiaca ovládacia jednotka klimatizácie, ktorej tlačidlá 

budia dojem, akoby boli vyfrézované z jedného hliníko-

vého valca. V oblasti stredovej konzoly zaujmú tiež hli-

níkové rúrkové prvky s brúsenou štruktúrou držadla, 

ktorá dodáva komponentom a ovládacím prvkom kon-

štrukčnú pevnosť. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Konceptu vládne zárove  istý dizajnový tvar, 
zdôraz ujúci plochy s redukovanými líniami 

a s presnými škárami, o zase ukazuje 
na jeho suverénny a moderný štýl.
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ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ 

Modernizované 
Vito

Konštruktéri spoľahlivého a všestranného pomocníka, akým 
vozidlo Mercedes-Benz Vito nepochybne je, prichádzajú s jeho 
ďalšími vylepšeniami a inováciami, predovšetkým v oblasti 
motorov a novej online funkcionality.
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R
ozšírená motorizácia mu zabezpečí vyššiu účin-

nosť, výkonnosť a aj úspornosť, než akými dispo-

noval doposiaľ. Pozornosť si zaslúži predovšet-

kým nový štvorvalcový dieselový motor OM 654, 

ktorý pri rovnakom výkone citeľne znižuje emi-

sie a spotrebu. V najnižšej výkonnostnej verzii agregát dosahu-

je 100 kW (136 k) a krútiaci moment 330 Nm pri kombinovanej 

spotrebe paliva 7,0 – 5,8 l/100 km a kombinovaných emisiách 

CO
2
 186 – 153 g/km.

Pomocou strednej verzie motora sa získa výkon 120 kW 

(163 k) a krútiaci moment 380 Nm (pri zachovaní rovnakých hod-

nôt spotreby a emisií), pričom najvyšší variant disponuje výkonom 

140 kW (190 k) a krútiacim momentom 420 Nm, pričom kombi-

novaná spotreba paliva sa pohybuje na úrovni 6,9 – 5,7 l/100 km 

a kombinované misie CO
2
 dosahujú 181 – 151 g/km.

Technologické výdobytky
Technológia motora kombinuje hliníkový blok a oceľové 

piesty, proces spaľovania v stupňovitej priehlbine, ako aj povr-

chovú úpravu dotykových plôch technológiou NANOSLIDE®, 

ktorá znižuje trenie vnútri motora. Tento motor bude k dis-

pozícii pre verziu Vito Tourer. K novým motorom bola prida-

ná aj nová automatická 9-stupňová prevodovka 9G-TRONIC 

(na úkor doterajšej 7G-TRONIC), pričom hnací výkon smeruje 

sériovo na zadné kolesá (na želanie je možné získať pohon všet-

kých kolies 4MATIC). Charakteristiky jazdy vozidla si navy-

še môže určovať vodič prepínačom jazdných režimov DIRECT 

SELECT, pričom na jeseň tohto roku pribudne k automatickým 

aj manuálna prevodovka. Hodnotu vozidla výrazne zvyšujú aj ďal-

šie technologické novinky v oblasti digitálnych služieb Mercedes 

PRO. Ich základ tvorí zabudovaná SIM karta s komunikačným 

modulom LTE, pričom už od tohto leta budú k dispozícii balí-

ky (v kombinácii s novými motormi OM654) na optimalizovanú 

podporu vozidla, zjednodušenú komunikáciu v rámci autopar-

ku, digitalizované záznamy, zefektívnený manažment autopar-

ku, efektívnejšie analyzovanie štýlu jazdy vodiča, prinášajú mo-

bilné ovládanie vozidla, ako aj vylepšené dátové rozhranie.

Dôraz na bezpečnosť
Nový model Mercedes-Benz Vito je sériovo vybavený asis-

tenčnými systémami, ako napr. asistentom sledovania pozor-

nosti, či asistentom jazdy pri bočnom vetre, no na želanie je 

možné rozšíriť ich paletu o aktívny asistent parkovania, asis-

tent výstrahy pri nedostatočnom odstupe, asistent sledovania 

mŕtveho uhla, asistent udržiavania v jazdnom pruhu, či 

PRE-SAFE - chrániaci cestujúcich pri hroziacom náraze zo-

zadu. Ako alternatívu k halogénovým svetlometom je možné 

na želanie získať aj systém inteligentného osvetlenia ILS, vyu-

žívajúci LED technológiu svetlometov.

Okrem sériovej výbavy klasickými airbagmi a výstrahou pri 

nezapnutí pásu vodiča aj spolujazdca sú vybavené modely Vito 

Tourer PRO a Vito Tourer SELECT okennými airbagmi a boč-

nými airbagmi na ochranu hrudníka a panvy v oblasti predných 

sedadiel. Pre Vito Tourer sa dodávajú okenné airbagy pre oblasť 

zadných sedadiel.

Individuálna variabilita
V rámci potrieb sa klienti môžu rozhodnúť pre rôzne kombi-

nácie dverí, okien či počtu sedadiel. Podobne aj ložný priestor je 

možné funkčne vybaviť drevenou podlahou, systémom koľajni-

čiek na ukotvenie nákladu, upevňovacími koľajnicami na bočnej 

stene a vnútornými obloženiami. Strešné nadstavby a nosné sys-

témy, ako aj vane do batožinového priestoru sú k dispozícii pria-

mo z výrobného závodu alebo ako príslušenstvo. Aj vďaka tomu 

môže slúžiť nielen ako pojazdná dielňa, zásobovacie vozidlo, ale 

aj ako kyvadlová doprava pre najnáročnejšiu klientelu. Variabil-

nosť sa prejavuje aj v modelovej pestrosti, keď je napr. skriňo-

vá dodávka k dispozícii s tromi dĺžkami. Vito Mixto spája výho-

dy skriňového vozidla a modelu Tourer. Vito Tourer sa potom 

rozdeľuje na funkčný model Vito Tourer BASE, všestrannú ver-

ziu Vito Tourer PRO a prémiovú verziu Vito Tourer SELECT. 

Vďaka tomu je k dispozícii kompletná rodina vozidiel Tourer 

pre všetky druhy prepravy osôb, pričom s tromi variantmi dĺžky 

v kompaktnom (4,90 m), dlhom (5,14 m) a extra dlhom vyhoto-

vení (5,37 m), ako aj v rozličných hmotnostných variantoch, po-

núka naozaj široký výber možností, ktorý uspokojí aj toho najná-

ročnejšieho klienta. Nakoniec – nemožno sa čudovať. Ide predsa 

o Mercedes-Benz. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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U
rčitými „predjazdcami“ prvého čisto elektrické-

ho vozidla so striebornou hviezdou v znaku boli 

modely elektrického podsystému, ako napr. EQ 

Boost, v ktorého prípade šlo o pridanie pomoc-

ného integrovaného štartovacieho generátora. Po-

mocou nich bol zabezpečený vynikajúci priebeh výkonu, ako aj 

kultúra jazdy. Ďalším druhom prídavnej „elektrifi kácie“ sa sta-

li modely vozidiel EQ Power. Tie tvoria plug-in hybridné vozidlá 

(paralelne hybridné) tretej generácie, ktorých batériu možno 

dobíjať nielen počas jazdy vlastnou rekuperáciou, ale aj pomo-

cou externého zdroja elektrickej energie. Elektrický akumulátor 

týchto hybridných vozidiel je zároveň prepojený s benzínovým 

alebo s dieselovým motorom.

Know-how vs. inovácie
V rámci značky Mercedes-Benz je úplne čistá elektromobilita 

vnímaná cez značku EQ. V súvislosti s ňou ide o celý elektrický 

know-how divízie Mercedes-Benz Cars, ponúkajúci komplexný 

ekosystém elektrickej mobility s produktami, službami, techno-

lógiami a s inováciami. Jeho rozsah sa pohybuje od elektrických 

vozidiel, inteligentných služieb, až po nástenné boxy a nabíjacie 

služby pre jednotky na ukladanie domácej energie, končiac udr-

žateľnou recykláciou.

„Ľudia si často spájajú s rôznymi značkami rôzne témy. Málo-

kto však vie, že už pri zrode dnešnej podoby elektromobility stá-

la práve spoločnosť Daimler, ktorá svojho času kapitálovo vstú-

pila do projektu Tesla. Spoločným výsledkom spolupráce bol 

práve Model S. Nakoniec, stačí sa pozrieť na jeho prednú ná-

pravu, či volant a porovnať ho s vtedajšou generáciou Triedy E.

Mercedes-Benz je od počiatku prirodzenou súčasťou vývoja nie-

len pasívnej a aktívnej bezpečnosti, alternatívnych pohonov, ale 

aj elektrického pohonu. Nakoniec, už aj prvá generácia mode-

lu Triedy A, známa ako „vajíčko“, mala konštruovaný pomer-

ne veľkorysý sendvičový priestor podlahy, ktorý bol o. i. plánova-

ný aj na uloženie elektrickej batérie v budúcnosti. Mercedes už 

v tom čase predbehol dobu,“ vysvetľuje Robert Hatala, vedúci 

Ešte donedávna sme delili mobilitu ľudí pomocou motorových 
vozidiel na dieselovú a benzínovú. Postupne k nim pribúdali 
aj ďalšie kombinácie pohonov, ktoré zvyšovali akceleráciu ich pohonu 
či prídavné elektromotory, garantujúce alternatívny dojazd. Dnes 
sme svedkami elektrickej revolúcie, keď doterajšie kombinácie 
motorov dopĺňa čistý elektronický pohon.

ELEKTRICKÁ MOBILITA
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predaja osobných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia a dodáva, že výraznejší viditeľnejší pokrok bol potlače-

ný sústredením sa na vývoj vodíkového palivového článku a poho-

nu. Ako dodáva: „Ide v podstate o elektrické auto, ktorého elektri-

na pochádza z vodíka...“ To, že v súčasnosti je kladený väčší dôraz 

a priorita na elektrické vozidlá než tie, ktorých pohon zabezpeču-

je vodík, je spôsobené najmä lepšou a fi nančne menej náročnou 

dostupnosťou elektrickej siete, čo sa predovšetkým pri bezpečnom 

narábaní a skladovaní vodíka v súčasnosti nedá povedať.

Predvoj budúcnosti
Prvý čisto elektrický model so striebornou hviezdou v zna-

ku: Mercedes-Benz EQC príde ku klientom koncom tohto roka. 

Ešte predtým - na jeseň - si ho budú môcť potenciálni klienti 

otestovať počas predvádzacích testovacích akcií. „Na jeseň tohto 

roka bude predstavený aj nový facelift smartu, pričom do budúc-

na pôjde už len o čisto elektrické vozidlo, pričom smarty so spa-

ľovacími motormi sa už nebudú vyrábať,“ poznamenáva Martin 

Košara, CASE Implementation Manager spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia a pokračuje: „Koncern Daimler plánuje 

do roku 2022 priniesť na trh celkovo desať čisto elektrických mo-

delov vozidiel. Tým sa dosiahne, že o pár rokov bude mať znač-

ka Mercedes-Benz v každej zo širokého portfólia svojich modelo-

vých tried aj ekvivalent čisto elektrického motorového vozidla.“ 

Podľa neho sa budú zároveň rozširovať aj plug-in-hybridné mo-

dely v takmer všetkých modelových triedach. V tejto súvislosti je 

nutné poznamenať, že v segmente nákladných vozidiel prechá-

dza už dlhodobejšie úspešnými testami v reálnom prostredí elek-

trický ťahač Mercedes-Benz eActros, v segmente úžitkových vo-
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zidiel elektrický model Mercedes-Benz eVito a verejnosti bola 

na nedávnom autosalóne v Ženeve predstavená už aj vízia vo-

zidla Mercedes-Benz Concept EQV.

Kapacita a recyklácia
V súvislosti s elektrickými vozidlami je neodmysliteľnou aj 

otázka výdrže a ďalšieho využitia, resp. likvidácie batérií. Nie ná-

hodou. Ochrana životného prostredia je dnes veľkou spoločen-

skou témou a aj preto je namieste otázka, ako sa výrobcovia elek-

trických vozidiel vysporiadali s touto záležitosťou. „Koncern 

Daimler myslí na recykláciu batérií už dlhodobo, aj pri vývo-

ji hybridných, ako aj elektrických vozidiel. Jeho určitou výho-

dou oproti iným výrobcom automobilov je aj fakt, že má vlast-

né fabriky na výrobu batérií. Vďaka tomu dokáže lepšie kreovať 

nielen ich životnosť, ale aj recykláciu 

a ďalšie využitie,“ vysvetľuje Martin 

Košara a dodáva, že v rámci recyklá-

cie sa dajú využiť batérie dvoma spô-

sobmi. Prvým je rozobratie akumulá-

tora a získanie materiálov z neho, ako 

napr. kadmium, nikel a kobalt. Zvyš-

né časti, ako plast a chladiaca kvapali-

na sa dajú samostatne separovať a po-

užiť pri výrobe ďalšieho akumulátora. 

Druhou možnosťou je akumulátor ne-

ničiť, ale využiť jeho články. „V pra-

xi to znamená, že napr. pokiaľ sa zistí, 

že časť článkov je poškodených, resp. 

nedostatočne výkonných, vymenia sa 

len tie. Nebude sa automaticky me-

niť celý akumulátor…“ poznamenáva 

Martin Košara a dodáva, že možnosť 

použitia akumulátora po čase jeho po-

užívania v automobile je v prípade, ak 

bude naďalej vitálny aj vo forme zálo-

hového zdroja. „Dosiahne sa tým jeho 

ďalšia efektívna recyklácia a využitie 

v reálnom živote,“ dopĺňa jeho slová 

Robert Hatala.

Možnosti nabíjania
Čoraz väčší tlak na väčší podiel elek-

tromobilov v porovnaní s klasickými 

pohonmi do budúcnosti a snaha o zni-

žovanie CO
2
 v ovzduší, si vyžaduje aj 

zefektívnenie prístupu samospráv a aj 

politických predstaviteľov štátov k da-

nej problematike. Ako poznamenáva 

Martin Košara: „Čo sa týka samotnej 

formy nabíjania elektromobilu, ťažis-

kom ostane nabíjanie vozidla počas 

jeho odstavenia doma – a to buď z do-

mácej zásuvky na 220 V, alebo pomo-

cou domácej nabíjacej skrinky 

Mercedes-Benz, ktorej maximálny vý-

kon nabíjania dosahuje až 22 kW. Na-

bíjanie pomocou nej je teda mnohoná-

sobne rýchlejšie ako z bežnej domovej 

zásuvky. Prípadne si vozidlo nabíjate v práci. K dispozícii na po-

trebné dobitie bude aj druhá možnosť – verejné rýchlonabíjacie 

stanice (napr. popri diaľniciach) a nabíjacie body, potrebné na 

dobitie množstva kapacity akumulátora, zabezpečujúcej dojazd 

automobilu. Na tento druh môžu slúžiť nielen samostatné nabí-

jacie boxy, ale aj nabíjacie body na 220 V, umiestnené napr. na 

lampách verejného osvetlenia a pod. Príkladom podobných efek-

tívnych riešení je už dnes Nórsko…“

Podľa slov Róberta Hatalu, sa snaží svojim klientom uľah-

čiť život v otázkach nabíjania a aj preto s partnermi kooperuje 

v rámci Európy a sveta na čo najvýhodnejších riešeniach, podpo-

rujúcich čo najplynulejšiu elektromobilitu. Ako uvádza: „Príkla-

dom je už model EQC, ktorý má v rámci navigačného systému 

implantovaný zoznam existujúcich dostupných verejných nabí-
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jacích bodov. Ide o tzv. dynamické záujmo-

vé body, na ktoré je vozidlo online napoje-

né a vodič tak má presné informácie o tom, 

ktorá verejná stanica na dobitie je voľná, 

obsadená, akú rýchlosť nabíjania ponúka 

a pod. Nás teda nezaujíma, kto je majite-

ľom danej stanice, nás zaujíma, či sa dá po-

užiť na dobitie vozidla.“ Jeho slová dopĺňa 

Martin Košara, podľa ktorého má na ten-

to proces Mercedes-Benz svoje vlastné rie-

šenie, ktoré ponúka aplikácia Mercedes me 

Charge. Práve pomocou nej získa vodič 

elektromobilu prístup k množstvu verej-

ných nabíjacích staníc v celej Európe, ktoré 

sa nachádzajú napríklad v mestách, pri ná-

kupných centrách, v hoteloch alebo na od-

počívadlách. „Ide o platformu, ktorá je rea-

lizovaná v praxi od uvedenia modelu EQC 

na trh. Aplikácia pre chytrý telefón sta-

noví presnú polohu, aktuálnu dostupnosť 

a cenu na vybranej nabíjacej stanici. Tie-

to údaje využíva aj navigačný systém, ktorý 

je nainštalovaný vo vozidle a ktorý vďaka tomu dokáže adekvát-

ne prispôsobovať vedenie trasy. Na nabíjacom stojane prebehne 

autentifi kácia prostredníctvom zobrazenia na multimediálnom 

displeji, prostredníctvom aplikácie v chytrom telefóne alebo po-

mocou karty RFID. Všetko ostatné možno úplne automaticky 

regulovať prostredníctvom služby Mercedes me Charge. Jedno 

prihlásenie, jedno vyúčtovanie. Je použiteľná pre množstvo ve-

rejných nabíjacích staníc a pre všetky nabíjacie stanice IONI-

TY,“ dodáva Martin Košara.

Efektívne benefity
S rozširovaním elektrickej mobility úzko súvisí aj otázka eko-

lógie a emisií. Práve emisie – predovšetkým v mestských aglome-

ráciách – sú veľmi akútnym problémom. Z tohto dôvodu je do-

prava bez emisií pomocou plne elektrických vozidiel v súčasnosti 

optimálnym riešením – aj vzhľadom na predpokladanú dĺžku 

trás, potrebných na presun po meste a cestu za prácou. „Snaží-

me sa našich klientov pozitívne motivovať. Okrem toho, že štát 

koncom roka plánuje poskytnúť dotácie na elektrické vozidlá, 

my našim klientom, ktorí si zakúpia model EQC, garantujeme 

aj atraktívne servisné balíky, akými sú „údržba“, „služba odvo-

zu a dovozu vozidla“, „možnosť predĺženia záruky na vozidlo“ či 

„dovolenkový balík,“ vysvetľuje Martin Košara a dodáva, že ba-

lík „Údržba“ zahŕňa všetky potrebné údržbové práce počas šies-

tich rokov, alebo kým vozidlo nenajazdí 160 000 kilometrov. 

Servisný balík „Vyzdvihnutie a dovoz vozidla“ znamená, že mo-

del EQC si budú vyzdvihovať zamestnanci dielne na účely údrž-

bových prác počas obdobia šiestich rokov (alebo až šesťkrát) 

a na želanie zákazníka vozidlo dovezú aj naspäť. „Predĺženie zá-

ruky“ chráni majiteľa pred neočakávanými servisnými náklad-

mi na opravu až na šesť rokov alebo do 160 000 km. Možnosť 

predĺženia záruky na vozidlo je optimálnym rozšírením k sério-

vému certifi kátu vysokonapäťového akumulátora, ktorý platí až 

po dobu ôsmich rokov, alebo kým vozidlo nenajazdí 160 000 ki-

lometrov. A nakoniec - „Dovolenkový balík“ poskytuje majite-

ľom modelu EQC možnosť zvýhodneného prenájmu vozidla so 

spaľovacím motorom na 14 dní v roku. Ide o ideálnu službu, ak 

sa klient plánuje dostať do vzdialenejšej dovolenkovej destiná-

cie (napr. Chorvátska) a nechce počas cesty vyhľadávať možnosti 

nabíjania, resp. plánuje cestovať do regiónu, v ktorom absentuje 

dostatočne rozvinutá nabíjacia infraštruktúra.

eEpilóg
Prvé modely Mercedes-Benz EQC začali schádzať z vý-

robných liniek v závode v nemeckých Brémach už v máji 

a teda je možné si ich objednať už dnes, pričom prvé kusy 

by mali prísť k svojim majiteľom koncom tohto roka. Prvým 

modelom, ktorý sa so svojou rozsiahlou sériovou výbavou 

a s atraktívnymi službami zhostí úlohy priekopníka straté-

gie CASE je Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC. Držme mu 

teda palce – podobne ako aj elektromobilite ako takej… 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Z
ároveň s ním zdôrazňujeme aj svojho priekopníc-

keho ducha a svoju ideu o mobilite budúcnosti, 

ktorá prekročí hranice samotných vozidiel. EQC 

Edition 1886 tak v sebe spája mnohé prvky mimo-

riadnej výbavy, progresívneho dizajnu s optimál-

nymi službami v oblasti elektromobility – akými sú vzrušujúca 

jazdná dynamika, skvelý dojazd použiteľný na každodenné jaz-

denie, ako aj inteligentné prídavné služby.

Exkluzivita a kvalita
Mimoriadne exkluzívny charakter exteriéru vytvára veľká 

plocha s čiernym panelom s vysoko lesklými čiernymi lamela-

EQC je priekopníkom budúceho portfólia vozidiel 
Mercedes-Benz EQ a aj preto je prirodzené, 
že s modelom EQC Edition 1886 si značka 
Mercedes-Benz pripomína svoje začiatky 
na trhu v čase vynájdenia 
prvého automobilu.

EEEEQQQCCC  jjee  pppprriieeekkkkooooppppnnnnííííkkkkoooommm bbbbuuuudddúúúccceeehhhhooo ppppooorrrtttfffóóólllliiaa vvoozziidddiieeell 
MM ddd BBB EQQ jj tt jj ii dd éé

Limitovaná 
výnimo nos
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mi a orámovaním, pričom táto limitovaná „delikatesa“ sa do-

dáva výlučne s lakovaním vo farbe strieborná high-tech meta-

líza. Už na letmé pozretie neujdú vášmu pohľadu 20-palcové 

disky z ľahkej zliatiny s 10-lúčovým dizajnom vo vysoko lesklej 

čiernej farbe s bielymi dekoračnými prvkami. Exkluzivitou vy-

niká aj interiér a to predovšetkým vďaka novému dizajnu se-

dadiel s čalúnením s imitáciou kože ARTICO/Mikrovlákno 

DINAMICA vo farbe indigová modrá a čierna. Vysokú latku 

majstrovského prevedenia symbolizuje aj vyšité špeciálne ozna-

čenie modelu EQC Edition 1886 a to na operadlách sedadiel, 

či umiestnené na plakete na stredovej konzole.

Balík ENERGIZING
Maximálna bezpečnosť a komfort limitovaného modelu je ga-

rantovaná najmodernejšími asistenčnými jazdnými systéma-

mi, interiérové ozvučenie zase reprezentuje systém Burmester® 

s priestorovým zvukom, ktorý v extrémne tichom interiéri mo-

delu EQC naplno odprezentuje svoju silu a možnosti. Samo-

zrejmosťou je aj balík ENERGIZING, ktorého riadenie spája 

rôzne systémy vozidla, čím vytvára optimálne prostredie – od 

svetelnej atmosféry až po aromatizáciu a ionizáciu vzduchu. 

KOUČ ENERGIZING zároveň využíva údaje z vozidla a oko-

lia, na základe ktorých v konkrétnej situácii a individuálne od-

poručí niektorý z programov ENERGIZING. Komfort zabez-

pečuje prepojenie s bežnými doplnkami nositeľnej elektroniky 

Garmin® (smart hodinky/monitorovacie zariadenie telesnej 

kondície), ktoré s prvkami mimoriadnej výbavy, ako sú napr. 

elektricky nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca s pamäťo-

vou funkciou.
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Flexibilné nabíjanie
Vozidlo Mercedes-Benz EQC Edition 1886 je poháňané dvo-

ma asynchrónnymi elektromotormi s výkonom 300 kW (408 k), 

dosahuje kombinovanú spotrebu paliva 25,0 - 22,4 kWh/100 km 

a kombinované emisie CO
2
 0 g/km. Jeho maximálna regulovaná 

rýchlosť je 180 km/h, pričom z 0 zrýchli na 100 km/h za 5,1 se-

kundy. Optimálny dojazd je stanovený až na 374 – 417 km . Je 

vybavené vodou chladenou nabíjačkou s výkonom 7,4 kW a je 

tak pripravené na nabíjanie striedavým prúdom (AC) doma 

a na verejných nabíjacích staniciach. Až tri razy rýchlejšie ako 

z domovej zásuvky prebehne nabíjanie z nabíjacej skrinky 

Mercedes-Benz. Ešte rychlejšie ho možno nabíjať jednosmer-

ným prúdom (DC), pričom táto možnosť je súčasťou sério-

vej výbavy. V závislosti od stavu nabitia sa vozidlo na zodpo-

vedajúcej nabíjacej stanici nabíja s maximálnym výkonom až 

110 kW. Pre model EQC Edition 1886, ktorý bude už čoskoro 

dostupný na slovenskom trhu, sú k dispozícii aj osobitné služby 

sprostredkované na diaľku a navigačné služby, ako aj digitálna 

služba nabíjania Mercedes me charge, ktoré umožňujú prístup 

k mnohým verejným nabíjacím staniciam. Vodiči modelu EQC 

Edition 1886 majú vďaka tomu zjednodušený prístup k európ-

skej vysokovýkonnej nabíjacej sieti IONITY. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Vysokú latku 
majstrovského prevedenia 
symbolizuje aj vyšité 
špeciálne ozna enie 
modelu EQC Edition 1886 
a to na operadlách sedadiel. 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 23 040 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 253,93 € s DPH

Spracovateľský poplatok  921,60 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného lízingu; RPMN: 7,08 %; fixný úrok 

p. a.: 5,90 %; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 76.800 €; lehota splatnosti v mesia- 

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 84.186,24 €. 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, Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová 

pohotovostná služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia záruky na 6 rokov do 

160 000 km, certifikát batérie 8 rokov do 160 000 km, služba odvozu a dovozu vozidla, 

dovolenkový balík.

Spotreba - kombi. 25,0 - 22,4 kW / 100 km*

Emisie CO
2 0 g/km*

Dojazd  374 - 416 km*

Najvyššia rýchlosť 180 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 5,1 s

Cena zákl. modelu 76 800 € s DPH

EQC 400 4MATIC 
Motor elektrický, 

300 kW / 408 k, 760 Nm

*  Podľa WLTP.

ELEKTRICKÁ MOBILITA
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Hermes Germany s prvými 
modelmi eVito a eSprinter

M
odely eVito doplnia vozidlá, ktoré sa už te-

raz používajú v pilotných mestách Stutt-

gart a Hamburg na prepravu na po-

slednom kilometri (last mile delivery). 

Dodávky sú okrem toho reprezentatívnou 

súčasťou strategického partnerstva medzi divíziou 

Mercedes-Benz Vans a spoločnosťou Hermes Germany, kto-

rého cieľom je vývoj technológií a služieb v oblasti autopar-

ku poskytovateľa logistických a obchodných služieb.

Bezemisná stratégia
Výraznú podporu spolupráce spoločností Daimler a Her-

mes prinesie zámer ZUKUNFT.DE (ktorého nemecký názov 

v preklade znamená „budúcnosť“ a ukrýva v sebe začiatočné 

písmená „Zustellverkehre kundenfreundlich, nachhaltig, fl e-

xibel und transparent“ – doručovacie služby užívateľsky príve-

tivé, trvalo udržateľné, fl exibilné a transparentné), ktorý sa pod 

vedením mesta Hamburg (operačné stredisko spoločnosti hy-

SOLUTIONS) realizuje v troch spolkových republikách, Báden-

sku-Württembersku, Hamburgu a Hessensku a ktorého cieľom 

je elektrifi kácia prepravy balíkov na takzvanom „poslednom ki-

lometri“. Tento projekt je podporovaný spolkovým minister-

stvom dopravy a digitálnej infraštruktúry. Spoločnosť Hermes 

Germany postupne nasadí až 1 500 elektrických dodávok znač-

ky Mercedes-Benz na prepravu balíkov. Tým sa dosiahne dlho-

dobý strategický cieľ, do roku 2025 doručovať balíky v 80 naj-

väčších nemeckých mestách bez emisií.

Optimálne modely
Nový model eVito sa cíti ako ryba vo vode predovšet-

kým pri distribučnej doprave v meste, no vďaka svojmu do-

jazdu a objemu ložného priestoru splní aj nároky remesel-

níkov alebo servisných technikov v mestskom prostredí. 

Akumulátor s kapacitou 41 kWh zabezpečí dojazd približ-

ne 150 km. Aj pri vyslovene nevýhodných rámcových pod-

mienkach môžu zákazníci očakávať dojazd na úrovni pri-

bližne 100 km, pričom po šiestich hodinách nabíjania bude 

maximálny dojazd opäť k dispozícii.

Pri vozidlách eSprinter, odovzdaných spoločnosti Hermes, je 

začiatok ich sériovej produkcie naplánovaný na druhú polovi-

cu roka. Nový eSprinter bude spočiatku v ponuke ako skriňová 

dodávka s vysokou strechou a s najväčšou prípustnou celkovou 

hmotnosťou 3 500 kg. Maximálny ložný objem bude rovnaký 

ako v prípade modelu Sprinter so spaľovacím motorom, teda 

10,5 m3. S inštalovanou kapacitou akumulátora 55 kWh je pred-

bežný dojazd približne 150 km s maximálnym prípustným za-

ťažením približne 900 kg. S druhou možnosťou akumulátora si 

môžu zákazníci pri konfi gurácii vozidla zvoliť iné priority. Ka-

pacita akumulátora 41 kWh umožňuje dojazd približne 115 km. 

Na druhej strane sa zvýši maximálne prípustné zaťaženie o asi 

140 kg na približne 1 040 kg.

Mimochodom, už v septembri 2018 bolo spoločnosti Hermes 

odovzdané na testovanie v každodennej prevádzke aj plnoelek-

trické ťažké nákladné vozidlo eActros. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

V rámci otvorenia logistického centra Hermes v Hamburgu odovzdala 
divízia Mercedes-Benz Vans spoločnosti Hermes prvých 20 kusov 
sériovo vyrábaných modelov eVito, ako aj prvých osem pilotných 
vozidiel eSprinter.

Zľava Klaus Maier, vedúci predaja a marketingu divízie 
Mercedes-Benz Vans a Olaf Schabirosky, CEO Hermes 

Germany pri odovzdávaní prvých vozidiel eVito zo sériovej 
produkcie spoločnosti Hermes Germany.
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Elektromobilita 
& Slovensko

názov bol veľavravný: ELEKTRO-

MOBILITA & SLOVENSKO — 

DOBRÝ NÁPAD, pričom hlav-

ným cieľom expozície bolo pomôcť 

pri budovaní povedomia o nových 

druhoch mobility, búranie mýtov 

a prezentácia elektromobility ako 

modernej ekologickej dopravy, aj pomocou vystavených ex-

kluzívnych exponátov elektromobilov. V rámci veľkorysého 

priestoru (vyše 600 m2) mali tisíce návštevníkov počas šies-

tich dní možnosť získať komplexné informácie o elektro-

mobilite, podpore jej rozvoja zo strany štátu, ako aj vidieť 

viaceré exkluzívne exponáty, vrátane historického elektro-

mobilu či súčasných modelov, medzi ktorými nechýbal ani 

symbol mestskej mobility - elektrický model vozidla smart.

Expozícia bola dôstojnou súčasťou prehliadky vystavo-

vateľov elektrických vozidiel, ale aj nabíjacej infraštruktú-

ry a iných služieb mobility. Jej súčasťou sa stal aj sprievod-

ný program, v rámci ktorého nechýbali panelové diskusie 

a prednášky, ktoré dokreslili komplexný pohľad na súčasnú 

a budúcu elektromobilitu, jej infraštruktúru, zdieľanú elek-

tromobilitu či na vývoj elektrovozidiel a batérií.

Štát pripravuje dotácie
Ako informovala riaditeľka Odboru priemyselného rozvoja 

MH SR Andrea Farkašová, rezort hospodárstva v tejto súvislos-

ti pripravuje už v decembri tohto roka ďalšie dotácie na elektro-

mobily, v rámci svojho tzv. „Akčného plánu rozvoja elektro-

mobility v SR“. Ten obsahuje celkovo 15 opatrení, vrátane 

spustenia informačnej kampane a dotácií na „eko-vozidlá“.

Jej

Príjemným oživením počas 29. ročníka medzinárodného veľtrhu 
automobilov Autosalón v Bratislave sa stalo otvorenie expozície 
Ministerstva hospodárstva v spolupráci so Slovenskou agentúrou 
pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO).

ELEKTRICKÁ MOBILITA
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Výzva na žiadosti o dotácie sa bude týkať tak fyzických, 

ako aj právnických osôb, obcí a aj samospráv. Všetky pod-

mienky na získanie dotácie však rezort zverejní až v rám-

ci spomínanej výzvy. Mimochodom, v súčasnom novom 

zákone LP/2019/325, ktorý dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. 

o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodár-

stva SR sa uvádza, že podpora sa môže vzťahovať aj na iné 

ako elektrické a plug-in hybridné vozidlá – napr. na autá 

poháňané CNG, LNG či LPG. Spomínaný zákon hovorí 

aj o obmedzení výšky dotácie na maximálne 25 % z kúpnej 

ceny vozidla a aj preto bude veľmi zaujímavé, či budú tie-

to body doplňujúce-

ho zákona, ktorý má 

vstúpiť do platnos-

ti 15. októbra 2019, 

zahrnuté aj v spo-

mínanej výzve v de-

cembri 2019. Kaž-

dopádne, samotné 

dotácie na elektro-

mobily budú nastave-

né podobne ako pri 

pilotnom projekte na 

podporu elektromo-

bility - vo výške päť-

tisíc eur pre elektro-

mobily a dotácia na kúpu plug-in hybridu bude vo výške 

tritisíc eur. „Výzva sa bude týkať fyzických aj právnických 

osôb a dotácie budú môcť byť poskytnuté obciam aj samo-

správam. Všetky podmienky získania podpory elektromo-

bility spresníme vo výzve do konca roka,“ uviedla Andrea 

Farkašová. Predchádzať jej bude podpora štátu na výstav-

bu infraštruktúry pre samosprávy, ktorá bude spustená od 

júla 2019. K dispozícii bude celkovo 1 milión eur, pričom 

maximálna výška dotácie bude päťtisíc eur.

Pozitívny pilotný projekt
Pilotný projekt MH SR a Zväzu automobilového prie-

myslu (ZAP SR) mal pozitívny vplyv na rast predaja elek-

trických vozidiel. Od novembra 2016 do júna 2018 využilo 

podporu 831 žiadateľov. Podpora išla na kúpu 514 batério-

vých elektrických vozidiel a 317 plug-in hybridných vozidiel, 

čo predstavovalo medziročný nárast predaja týchto vozidiel 

až o 350 %. Počet batériových a plug-in hybridných elektric-

kých vozidiel s možnosťou dobíjania zo siete dosiahol ku kon-

cu minulého roka približne 1 700.

Pozitívny rast záujmu o elektromobily potvrdil aj gene-

rálny riaditeľ agentúry SARIO Róbert Šimončič, podľa 

ktorého slov je: „Elektromobilita v súčasnosti pre SR veľ-

mi dôležitou témou. 

Nielen preto, že au-

tomobilový priemy-

sel je chrbtovou kos-

ťou pre hospodárstvo, 

ale aj preto, že ten-

to priemysel sa trans-

formuje na čistú do-

pravu. Potrebujeme 

tieto trendy zachytiť, 

a preto má Minister-

stvo hospodárstva SR 

a vláda plán, ako to 

naplniť.“ 

Text: Peter Škorňa, 

Foto: SARIO, MBSK

Expozícia bola dôstojnou 
sú as ou prehliadky 
vystavovate ov elektrických 
vozidiel, ale aj nabíjacej 
infraštruktúry a iných 
služieb mobility.
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Elektrický 
strieborný šíp
Modré výrazné prvky, ako aj subtílny kontrast medzi matným 
a lesklým v kombinácii so vzorom hviezdy na zadnej časti 
vozidla, to sú dominantné typologické prvky vozidla 
Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01, ktorý právom 
predstavuje progresívny luxus v motoristickom športe.
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K
oncept si svoju premiéru „odbil“ počas že-

nevského autosalónu, kde dal jednoznačný 

odkaz, že so striebornými šípmi je potrebné 

počítať nielen vo formule 1, ale už aj vo for-

mule E, kde bude demonštrovať výkonnosť 

inteligentných akumulátorových elektrických pohonov 

a tiež robiť pozitívny imidž značke EQ. Plne elektrické 

vozidlo dosiahne maximálnu rýchlosť 280 km/h, pričom 

zrýchli z nuly na 100 km/h len za 2,8 sek. Je dlhé 5,16 m, 

široké 1,77 m a vysoké 1,05 m a kapacita akumulátora do-

sahuje 52 kWh.

Optimalizovaný tvar
Prvé plne elektrické pretekárske vozidlo tímu Merce-

des-Benz EQ formuly E zaujme pri prvom pohľade naň 

modrou čiarou, symbolizujúcou značku EQ, ktorá sa tiah-

ne na strane vozidla spredu dozadu. Práve ona slúži ako 

farebný výrazný prvok, podobne ako zelená v tíme PET-

RONAS na vozidle Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+ 

vo formule 1. Čiary pomáhajú optimalizovať vozidlo 

v rámci jeho tvarov. Na zadnej časti vozidla sa nachádza 

rovnako ako vo formule 1 či na vozidle z upútavky vo for-

mule E vzor hviezdy, ktorý decentným spôsobom symbo-

lizuje kvalitu značky Mercedes-Benz. A hoci defi nitívny 

dizajn formuly bude prezentovaný neskôr pred začiatkom 

sezóny, už teraz je dôvod sa naň tešiť. 

Nová hviezdna kapitola
Formula E sa v rámci pretekárskeho športu pre znač-

ku Mercedes-Benz stane úplne novým ihriskom, v kto-
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rom musia nováčikovia zvládnuť mnoho výziev. Tie budú 

mať za úlohu v rámci pretekov zvládnuť od začiatku se-

zóny 2019/2020 dve plne elektrické pretekárske vozidlá 

tímu Mercedes-Benz EQ formuly E. Aj vďaka tomu sa 

stane táto legendárna a prémiová značka jediným výrob-

com automobilov na svete, ktorý nastupuje vo formule 1, 

ako aj vo formule E. Dvojitý štart v oboch pretekárskych 

súťažiach značke Mercedes umožní preniesť poznatky 

z oboch sérií na vozovku, vďaka čomu obe platformy spo-

ločne demonštrujú dôležitý technologický stimul pre celú 

rodinu Mercedes, čím pomáhajú aj pri vytváraní budúc-

nosti automobilu a automobilizmu ako takého. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Úspešné testy 
na pretekárskej trati 
Na pretekárskom okruhu 
v talianskom Varane absolvovali 
jazdci Stoff el Vandoorne a Edoardo 
Mortara v novom vozidle 
Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 
prvé testovacie jazdy.

V
ozidlo pri cvičných jazdách 

počas dvoch testovacích 

dní najazdilo celkovo 

527 km, vďaka čomu bude 

pripravenejšie na svoje premiérové 

„ostré“ pretekárske nasadenia v rámci 

šiestej sezóny ABB FIA formuly E. 

Do kokpitu vozidla si sadli skúse-

ní pretekári: Edoardo Mortara štarto-

val v uplynulých dvoch rokoch v rámci 

motoristického športu Mercedes-AMG 

v DTM a je naďalej spojený s tímom. 

V rámci testovacích jázd vo Varane 

zastúpil Garyho Paffetta pilot výrobcu 

Venturi, ktorý bol v nasadení v rámci 

súťaže Intercontinental GT Challenge 

v meste Laguna Seca. 

Na testovaní sa v Taliansku zú-

častnili aj odborníci z prevádzok 

Mercedesu v Affalterbachu, Brac-

kley, Brixworthe a Stuttgarte, ktorí sa 

tiež stali priamymi svedkami - v reál-

nych podmienkach pretekárskej dráhy 

- otestovaného elektrického hviezdne-

ho vozidla tímu Mercedes-Benz EQ 

formuly E. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

ELEKTRICKÁ MOBILITA

rom musia nováčikovia zvládnuť mnoho výziev. Tie budú

mať za úlohu v rámci pretekov zvládnuť od začiatku se-
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Prvé plne elektrické 
pretekárske vozidlo tímu 

Mercedes-Benz EQ 
formula E zaujme pri prvom 
poh ade na  modrou iarou, 
symbolizujúcou zna ku EQ.
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Urýchlený vývoj technológií 
lítiovo-iónových akumulátorov 

To 
bol aj dôvod, prečo získala spoločnosť Da-

imler AG v rámci svojich výskumných 

a vývojových aktivít menšinovú majetko-

vú účasť na americkej spoločnosti Sila Na-

notechnologies Inc. (Sila Nano). Tá je po-

predným lídrom vo vývoji nových materiálov pre akumulátory 

dosahujúce lepšie výsledky než súčasné akumulátory s lítiovo-

-iónovou technológiou. Tajomstvo ich úspechu spočíva v tom, 

že pri výrobe bezpečných a stupňovito rozšíriteľných akumulá-

torov s vyššou energetickou hustotou sa spoliehajú na potenci-

ál kremíka.

Potenciál zlepšovania
Akumulátor je kľúčovým integrálnym komponentom štruktú-

ry elektrického vozidla. Jeho inteligencia je ukrytá v systéme, de-

fi nujúcom charakteristiku vozidla vo vzťahu k výkonu, dojazdu 

a času nabíjania. Zatiaľ čo pokroky v oblasti tradičnej chémie lí-

tium-iónových akumulátorov viac-menej stagnujú, tím vedcov 

a inžinierov spoločnosti Sila Nano vyvíja novú, progresívnejšiu 

generáciu chémie akumulátorov, pri ktorej využíva kremík, kto-

rý sa osvedčil ako silný materiál. Vďaka tomu prinášajú na trh 

bezpečný a robustný produkt, pripravený na sériovú výrobu. 

Ako na margo nových akumulátorov uviedol Gene Berdichev-

sky, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Sila Nano: 

„Táto prelomová chémia dnes predstavuje zlepšenie až o 20 per-

cent a v porovnaní s klasickými lítiovo-iónovými akumulátormi 

prináša ďalší potenciál na zlepšenie… Do fl otily spoločnosti Da-

imler sa snažíme priniesť ešte lepšie a energeticky silnejšie aku-

mulátory a zrealizovať našu spoločnú víziu o budúcnosti s elek-

trickými vozidlami pre ľudí.“

Grafit vs. kompozit
Spoločnosť Sila Nano, sídliaca v kalifornskom meste Alame-

da, nahrádza grafi tové elektródy svojimi patentovanými kom-

pozitnými materiálmi, ktoré z veľkej časti pozostávajú z kremí-

ka. Ich výhodou je vysoká energetická hustota a vyššia stabilita 

cyklov, čím umožňujú vývoj výkonnejších zdrojov energie s dlh-

šou životnosťou, ktoré dokážu prekonávať dlhé vzdialenosti. Tie-

to materiály sa dajú jednoducho integrovať do už existujúcich 

výrobných závodov lítiovo-iónových akumulátorov a umožňujú 

efektívne nasadenie do sériovej výroby. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Lítiovo-iónová technológia je momentálne najefektívnejšou dostupnou 
technológiou akumulátorov, ponúkajúcou do budúcnosti veľký
potenciál. Vďaka nej sa dosahuje nielen pokrok na ceste k mobilite bez 
emisií CO

2
, ale vznikajú aj nové možnosti elektrifikácie, či už spotrebičov, 

elektrických vozidiel alebo iných prístrojov.
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Ambasádori EQ mobility

Hviezdy ciest získali prestížne ocenenie!

Inovácie a progresívny vývoj v oblasti 
alternatívnej motorizácie a dopravy oproti 
doterajšej klasickej sa odrazili aj na vnímaní 
a záujme o čo najkomplexnejšie informácie 
o tejto mobilite zo strany širokého spektra 
používateľov automobilov. 

V prestížnej súťaži Podnikové médium roka, ktorej aktuálnou témou jej 
16. ročníka bola „Efektívna a kvalitná distribúcia posolstva či hodnôt 
značky“, potvrdil magazín Hviezdy ciest svoje vysoké renomé 
a profesionálnu kvalitu a umiestnil sa na stupni víťazov.

Po 
tom, ako bol širokej ve-

rejnosti prvýkrát ofi ciálne 

predstavený na nedávnom 

autosalóne čisto elektric-

ký model Mercedes-Benz EQC, ktorý prví 

zákazníci získajú už koncom tohto roka, 

sa spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia roz-

hodla priniesť nielen priaznivcom elektric-

kej mobility, ale aj potenciálnym klientom 

modelu EQC čo najviac informácií z jeho 

reálnej prevádzky. To bol aj dôvod, pre-

čo si na tento spôsob komunikácie vybrala 

dve, verejnosti mediálne známe a populár-

ne osobnosti a urobila z nich ambasádorov 

modelu EQC na Slovensku.

Elektromobilita 
a sociálne médiá

„Naším prvoradým zámerom je snaha 

osloviť tú časť širokej verejnosti, ktorá má 

pozitívny vzťah k progresívnym, alternatív-

nym a ekologickým technológiám a inová-

ciám, pretože tým patrí budúcnosť. To je 

aj dôvod, prečo sa snažíme populárnou 

a zrozumiteľnou formou sprostredkovať 

pocity našich ambasádorov z používania 

nášho čisto elektrického modelu 

Mercedes-Benz EQC v reálnom, každo-

dennom živote. A to nielen počas jazdenia 

v rámci mestskej dopravy, ale aj mimo nej, 

na cestách a rýchlostných komunikáciách 

v rámci Slovenska a aj zahraničia,“ vysvetli-

la vedúca marketingu, komunikácie a pub-

lic relations Ingrid Drozd Janečková hlav-

ný cieľ tejto marketingovej aktivity. Tomu 

prispôsobili aj výber ambasádorov, ktorými 

budú známy a obľúbený moderátor 

a youtuber Matej Sajfa Cifra a vloger Dra-

homír Piok. Druhý z menovaných si do-

prial malý „predkrm“ a model EQC si v po-

lovici mája vyskúšal už počas štyroch dní 

v nórskom Osle. Ako v tejto súvislosti uvied-

la Ingrid Drozd Janečková: „Sme presved-

čení, že vďaka ich dynamike, kreativite, 

nenútenému a hlavne prirodzene zrozumi-

teľnému prejavu dokážu atraktívne osloviť 

- na internete či sociálnych sieťach – státisí-

ce ľudí, zásluhou čoho bude mať ich testo-

vanie modelu EQC nielen edukačný, ale aj 

popularizačný a hlavne inšpiratívny dosah 

na čo najširšie spektrum ľudí. Neprezradím 

totiž nič nové, keď poviem, že už dlhodobo 

v rámci marketingovej komunikácie vníma-

me internet a sociálne médiá ako ideálny 

priestor na komunikáciu tak mladých ľudí, 

ako aj súčasných a potenciálnych klientov 

značky Mercedes-Benz.“

(Podrobné informácie o testovaní modelu EQC 

ambasádormi vám prinesieme v najbližšom vydaní 

magazínu).  Text: Peter Škorňa, Foto: MBSK

V
 rámci súťaže Podnikové 

médium roka 2018 a ka-

tegórie Firemný magazín 

– externá komunikácia zís-

kal napriek silnej konkurencii skvelé 

3. miesto, čím sa rozšírilo doterajších 

úspešných šesť umiestnení z minulých 

rokov o ďalšie, v poradí už symbolicky 

„šťastné“ siedme.

Magazín Hviezdy ciest na Slovensku 

vychádza už 19 rokov a svoje prvé oce-

nenie v súťaži podnikové médium roka 

získal už v roku 2007, čo len svedčí 

o dlhoročnej kontinuite v oblasti profe-

sionálne odvedenej práce, vhodne zvo-

leného čitateľného štýlu, spôsobu a for-

my fi remnej komunikácie - s čitateľmi, 

priaznivcami a s klientmi prémiovej 

značky Mercedes-Benz.

Prihlásené periodiká posudzovala 

5-členná odborná porota. Súťaž organi-

zovalo občianske združenie Klub pod-

nikových médií v spolupráci s Non-

-Stop Production, pričom slávnostné 

vyhlásenie sa uskutočnilo 23. mája 

2019 v hoteli Devín v Bratislave, aj za 

prítomnosti partnerov súťaže, ktorými 

bola agentúra PBR Communication 

Agency, SITA, TASR a Startitup.sk.  

Text: Peter Škorňa, Foto: archív
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D
odané modely vozidiel sú 

poháňané naftovým mo-

torom 314 CDI, pričom 

automatická prevodovka 

7G-TRONIC PLUS po-

siela výkon 105 kW (143 k) pri 3 800 ot./

min. na zadné kolesá. Motor s obje-

mom 2 143 cm3 dodáva krútiaci moment 

330 Nm dostupný od 1 200 do 2 400 ot./

min. Vozidlo so štandardnou dĺžkou 

5 932 mm a strechou vysokou 2 635 mm 

ponúka ložnú plochu 5,539 m2 a do skri-

ne s dvojitými zadnými dverami, ktoré sa 

dajú roztvoriť až po boky vozidla a bočný-

mi posuvnými dverami na pravej strane 

možno naložiť až 11 m3 tovaru. Užitočné 

zaťaženie predstavuje 1 216 kg. Celková 

prípustná hmotnosť je 3 500 kg, teda vodi-

čom stačí vodičské oprávnenie skupiny B.

Vzájomná synergia
Odovzdanie vozidiel spoločnosti AVIS 

SLOVENSKO nie je náhodným obchod-

ným prípadom, ale vyústením dlhodobej 

spolupráce. Potvrdil to aj komentoval na 

margo tejto významnej udalosti Ján No-

votný, vedúci predaja úžitkových vozidiel 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, pod-

ľa ktorého slov: „Objednávku tejto série 

vozidiel Sprinter považujem za jeden z vr-

cholov našej dlhoročnej spolupráce, ktorá 

sa začala ešte v roku 2015. Ide o umocne-

nie synergie dvoch celosvetových zna-

čiek, vďaka ktorej majú možnosť zákazní-

ci vyskúšať unikátnosť nového Sprintera… 

Mnohí naši zákazníci tvrdia, že pri šofé-

rovaní Sprintera majú pocit, ako by šofé-

rovali osobné auto a to nielen z hľadiska 

manévrovania s vozidlom, ale aj z hľadis-

ka komfortu a ergonómie ovládania.“ Po-

čas symbolického odovzdávania kľúča od 

novej fl otily transportérov Jurajovi Šulha-

ňovi, obchodnému riaditeľovi spoločnos-

ti AVIS SLOVENSKO, do-

plnil slová Jána Novotného 

generálny riaditeľ Merce-

des-Benz Slovakia - Stephan 

Moebius, podľa ktorého je 

fakt, že sa spoločnosť AVIS 

SLOVENSKO opäť roz-

hodla práve pre značku 

Mercedes-Benz, „potvrde-

ním vzájomnej dôvery, a zá-

roveň naším záväzkom po-

skytovať služby na najvyššej 

úrovni.“ Segment transpor-

térov tvorí dôležitú súčasť 

ponuky požičovne automo-

bilov AVIS SLOVENSKO, 

pretože ich využívajú nielen 

súkromné osoby, ale aj pod-

nikatelia, pretože ich vyu-

žívanie považujú za výhod-

nejšie než nákladné taxi. 

Pre nové modely vozidiel 

Sprinter sa spoločnosť pod-

ľa slov jej obchodného riaditeľa rozhodla 

aj preto, že práve ony „presviedčajú svo-

jou variabilitou, spoľahlivosťou a vysokou 

úžitkovou hodnotou. Ich všestrannosť po-

krýva rozmanité požiadavky našich zá-

kazníkov. Bohato vybavené vozidlá prine-

sú nevídaný komfort, a tým nastavia nový 

vysoký štandard v oblasti prenájmu úžit-

kových vozidiel.“

Atraktívna výbava
Klient požičovne AVIS SLOVENSKO 

získa v podobe nového modelu Sprinter 

príťažlivého spoločníka, ktorého sériová vý-

bava o. i. zahŕňa pevnú deliacu stenu me-

dzi kabínou a nákladovým priestorom, 

elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné 

zrkadlá, adaptívne brzdové svetlo, dvojité 

predné sedadlo spolujazdca, asistent boč-

ného vetra, komunikačný modul LTE pre 

digitálne služby, asistent automatického 

riadenia osvetlenia. Navyše sa vo výbave 

nachádzajú aj poloautomatická klimatizá-

cia TEMPMATIC, multimediálny systém 

MBUX so 7-palcovou obrazovkou, navi-

gácia, združený prístroj s farebným disple-

jom, tempomat, parkovací pilot s cúvacou 

kamerou, opierka ruky pre vodiča či pred-

príprava pre montáž ťažného zariadenia. 

Zároveň ponúka aj nové riešenia prepoje-

nia Mercedes PRO connect, ktoré pred-

stavujú dokonalý základ pre všetky požia-

davky v oblasti logistiky a prepravy – od 

komplexného manažmentu veľkého vo-

zového parku až po vozový park v malých 

podnikoch. Mercedes PRO connect posky-

tuje vysokú mieru transparentnosti, kon-

troly a podpory pre ešte efektívnejšie orga-

nizovanie pracovného dňa. 

Text: Peter Škorňa; foto: MBSK

Presne o sto kusov nových skriňových dodávkových vozidiel 
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI rozšíri spoločnosť 

AVIS SLOVENSKO tento rok svoju flotilu vozidiel, ktoré nájdu 
svoje uplatnenie v rámci siete 22 pobočiek autopožičovní, 

pokrývajúcich celé územie Slovenska. 

Nové Sprintery 
pre AVIS SLOVENSKO
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Mercedes-Benz dodáva flotilu áut takému exkluzívnemu 
partnerovi, akým je J&T Banka, už 15 rokov. Anna Macaláková 

vedie túto privátnu banku na Slovensku ako jej riaditeľka 
od roku 2015. Medzi privátnou bankou a exkluzívnou značkou 

automobilov vidí podobnosť. Obe sa totiž o klienta starajú 
dlhodobo a poskytujú mu prvotriedny servis. 
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&T Banka je partnerom značky Mercedes-Benz 
už pätnásť rokov. Za toto obdobie ste vlastnili de-
siatky áut so striebornou hviezdou v znaku. Čo je 
hlavným dôvodom, respektíve kritériom, prečo 
ste sa rozhodli byť verní práve Mercedesom?

- Privátnu banku charakterizuje exkluzivita, tak 

pri produktoch, ako aj v servise a v starostlivos-

ti o klientov. Podobne vnímam aj značku Mercedes-Benz. 

Aj keď je na automobilovom trhu viac prémiových značiek, 

Mercedes je výnimočný práve kvalitou servisu. Autá sa ku-

pujú na niekoľko rokov, spokojnosť zákazníka so starostli-

vosťou je preto dôležitý faktor. Vidím tu podobnosť s našou 

privátnou bankou. Uzatvorenie investície je len začiatkom 

správy majetku klienta. Vo vašom prípade sa zasa starost-

livosť nekončí predajom auta. Jednoducho radi spolupra-

cujeme s tými najlepšími, ktorí majú na biznis a prístup ku 

klientom podobné nazeranie ako my.

V uplynulom roku ste obnovili svoj vozový park o flotilu 
18 osobných vozidiel Mercedes-Benz. Sú medzi nimi nie-
len najvyššie prémiové modely, akými sú Trieda S, ale aj 
Trieda E sedan, modely CLA, Trieda B a Trieda C. Na aké 
účely a kým sú v rámci vašej banky využívané?

- Zamestnanci na všetkých pozíciách naprieč celou našou 

fi rmou môžu pri svojej práci využívať vozidlá značky 

Mercedes-Benz. Jedno auto Triedy S s vodičom používam 

ja, ďalšie S-ko a taktiež vozidlá Triedy E s vodičmi majú 

k dispozícii privátni bankári. Autami modelu CLA a Triedy 

C jazdia bankári v regiónoch. Náš vozový park dopĺňajú vo-

zidlá Triedy B, ktoré si na služobné účely môže požičať kaž-

dý zamestnanec.

Privátni klienti vašej banky nie sú len v Bratislave. 
Zrejme za nimi jazdíte kratšie aj dlhšie trasy. Do akej 
miery ste s flotilou Mercedesov spokojní práve z pohľa-
du komfortu jazdy, bezpečnosti či hospodárnosti a na 
aké vzdialenosti sa s nimi prepravujete najčastejšie?

- Mercedesy používame na presuny na kratšie vzdialenos-

ti po meste, ale výnimkou nie sú ani dlhšie služobné cesty. 

Ja osobne využívam auto na kratšie jazdy v rámci Bratisla-

vy, taktiež však aj na časté cesty do Prahy. Aj bankári v teré-

ne najazdia za klientmi denne stovky kilometrov. V autách 

teda trávime naozaj veľa času. Preto je pre nás nesmierne 

dôležité, aby spĺňali naše nároky na komfort, bezpečnosť 

a hospodárnosť. Ich vysoká miera reprezentatívnosti je sa-

mozrejmosťou.

J

Radi 
spolupracujeme 

s tými 
najlepšími 
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Banka vozidlá flotily servisuje v spoločnosti Motor-Car 
Bratislava. Ako ste spokojní so servisom, ktorý vám 
poskytuje?

- Ako som spomínala, kvalita servisu, fl exibilita 

a promptnosť riešenia prípadných komplikácií je pre nás al-

fou a omegou. Poznáme to, keďže rovnako pristupujeme 

k našim klientom aj my. Vo všetkých vašich servisoch sme 

sa vždy stretli s profesionálnym prístupom, čo si veľmi ce-

níme. To je dôvod, prečo zostávame značke Mercedes-Benz 

verní. Pri akomkoľvek rozhodovaní o obnovovaní vozové-

ho parku sú pre nás mimoriadne dôležitým faktorom práve 

kvalita servisu a ústretovosť.

Ako ste spomínali, v práci jazdíte na Triede S. 
No súkromne ste si vybrali „živší“ biely model 
Mercedes-AMG GLC 43 kupé. Čím si vás získal?

- Zaujal ma, samozrejme, aj dizajnom, AMG-čko som 

si ale vybrala pre jeho jazdné vlastnosti a výkon motora. 

Vždy, keď ho naštartujem, uchváti ma jeho zvuk. Chcela 

som dynamické auto s excelentným výkonom, ktoré bude 

mať zároveň prijateľné rozmery, aby sa dalo prakticky vyu-

žívať aj v meste.

J&T Banka sa sústreďuje na špecifickejších, náročnej-
ších privátnych klientov. Čo, okrem vysokej miery indi-
viduality, si práca s touto cieľovou skupinou vyžaduje?

- Sme investičná banka zameraná na správu a zhodnocova-

nie majetku klientov a na investície. Snažíme sa im byť záro-

veň partnerom napríklad aj pri manažovaní ich voľného času 

tak, aby ho strávili čo najpríjemnejšie a najefektívnejšie.

Máme produkty, služby, aj servis odlišné od tých, ktoré 

poskytujú klasické retailové banky. Keďže je pre nás vždy 

podstatnejšia kvalita než kvantita, prinášame iba top pro-

dukty a klientovi ponúkneme len taký, pri ktorom sme si 

istí, že je vo svojej kategórii na trhu najlepší.

Pre privátnu banku je podstatné, že každý klient je iný, 

má iné potreby, vo svete fi nancií potrebuje vlastnú cestu. 

Výraz „poznať potreby klienta“ nie je pre nás len frázou. 

Každému nastavujeme vlastnú investičnú stratégiu pod-

ľa jeho plánov do budúcnosti. Iné preferencie má lekár, iné 

mladý manažér, iné podnikateľ v dôchodkovom veku, ktorý 

uvažuje, ako svoj majetok odovzdá potomkom.

Ako sa zmenili klienti privátnej banky a ich požiadav-
ky za posledné roky? Nejde zrejme len o klasické ban-
kové služby…

- Klienti sa vo svete investícií orientujú oveľa lepšie ako 

kedysi. Vidíme odklon od konzervatívnych produktov, sú 

ochotní čoraz viac využívať riešenia, ktoré roky fungujú vo 

vyspelých západných ekonomikách. Cítime, že svojimi ná-

rokmi a požiadavkami sa čoraz viac približujú tým, ktoré sú 

typické na Západe.

Kvalitu sme počas rokov potvrdili najmä spokojnosťou 

klientov, ktorí mali odvahu začať s nami 

spolupracovať na začiatku a stále s nami 

zotrvávajú. Keďže ide o pomerne rôzno-

rodú skupinu ľudí, aj rozsah ich požia-

daviek je široký. O ich potrebách si sna-

žíme vytvoriť čo najlepší obraz. Vďaka 

tomu vieme, že prioritou dlhodobo zostá-

vajú promptná komunikácia pri správe 

majetku, maximálna profesionalita a dis-

krétnosť.

Ktoré investičné príležitosti sú mo-
mentálne najzaujímavejšie a je o ne 
záujem aj zo strany klientov?

- Keďže Slováci na správu svojich ak-

tív nazerajú stále konzervatívne, teší nás, 

keď vidíme, že sa možnostiam investova-

nia otvárajú stále viac. Pre tých, ktorí za-

čínajú s investovaním, je vhodný nákup 

podielových fondov. Predstavujú pohodl-

ný spôsob investovania na fi nančných tr-

hoch, pričom človek nemusí byť exper-

tom na investície. O zverené prostriedky 

sa stará profesionálny portfólio manažér, 

ktorý pravidelne prispôsobuje zloženie 
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fondu aktuálnej a očakávanej situácii na trhoch. Ich veľkou 

výhodou je, že umožňujú investovať už od malej sumy nie-

koľko desiatok eur. Na trh tak získavajú prístup aj investori, 

ktorí by na priamy nákup dlhopisov a na širšiu diverzifi ká-

ciu portfólia potrebovali oveľa vyšší kapitál.

Dlhodobo obľúbeným podielovým fondom medzi klient-

mi našej banky je fond J&T Bond. Od založenia v septem-

bri 2013 doň klienti investovali už viac ako štvrť miliardy 

eur. Nedávno vďaka najlepšiemu pomeru medzi výnosom 

a rizikom získal vo svojej kategórii 1. miesto v súťaži Top 

fond. Je zložený z korporátnych dlhopisov a záujem oň do-

kazuje, že práve tie vnímajú investori ako možnosť investo-

vať do lokálnych fi riem a projektov, ktoré môžu priamo vi-

dieť, poznajú ich a môžu tak participovať na ich rozvoji.

Preto sme na začiatku tohto roka spustili aj predaj nové-

ho fondu s názvom J&T Profi t, ktorý tvoria až z 90 percent 

práve podnikové dlhopisy silných skupín na slovenskom 

trhu, akými sú napríklad J&T Finance Group, J&T Real Es-

tate, Tatry Mountain Resorts, JOJ Media House a mnohé 

iné. Jeho špecifi kom je, že investorom sa bude výnos vyplá-

cať pravidelne každý rok.

Čoraz častejšie sa hovorí o prichádzajúcej kríze. Ako sa 
na ňu pripraviť?

- Aj keď sa v tomto roku svetový hospodársky rast pribrzdí, 

príchod recesie zatiaľ nepredpokladáme a to aj napriek tomu, 

že sa svet nachádza v neskorej fáze hospodárskeho cyklu. Tri 

najväčšie ekonomiky sveta – čínska, americká a ekonomika 

eurozóny – síce spomalia, svetové hospodárstvo však bude ťa-

hať nahor pokračujúci rast rozvojových krajín.

Je však jasné, že kríza raz príde. Je ťažké odhadnúť kedy, 

čo by mohlo byť jej príčinou a aký bude mať priebeh. Nedá 

sa teda povedať, ktoré investície budú postihnuté viac a ktoré 

menej. Preto je dôležitá diverzifi kácia fi nančného portfólia.

Obdobie krízy však treba vždy prečkať s chladnou hlavou. 

História ukazuje, že ekonomika sa vždy zotaví a aj akcie, kto-

ré padli, začnú rásť a z dlhodobého hľadiska zarobia. Keď sa 

pozrieme na poslednú recesiu, napríklad investícia do americ-

kých akcií aj deň pred pádom Lehman Brothers zarobila po 

vyše 10 rokoch okolo 130 percent, teda asi 11 percent ročne.

Od roku 2015 vediete J&T Banku na Slovensku ako jej 
riaditeľka a od roku 2018 ste aj členkou predstaven-
stva. Máte nejaké pravidlo, zásadu či motiváciu, kto-
rou sa pri jej riadení inšpirujete?

- Vždy som sa snažila stáť nohami pevne na zemi. Zá-

roveň som sa však nebála pozerať ani na tie najvyššie cie-

le a pokúšala som sa ich poctivou prácou dosiahnuť. Mojím 

cieľom nikdy neboli posty či funkcie. Bavilo ma podieľať sa 

na vízii banky a postupne ju napĺňať.

Pre mňa je nesmierne dôležité mať okolo seba ľudí, na kto-

rých sa viem spoľahnúť. Môžem tak na nich delegovať rozhod-

nutia, keď ako riaditeľka nemám čas venovať sa všetkému. Na 

tím, ktorý som okolo seba vybudovala, som hrdá. A tiež na až 

rodinnú atmosféru, ktorá u nás v banke panuje. 

Text: Peter Škorňa; Foto: J&T Banka
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N
iki Lauda (celým menom Andreas Nikolaus 

Lauda), legendárny trojnásobný svetový šam-

pión formuly 1 z rokov 1975, 1977 a 1984, sa 

narodil 22. februára 1949 vo Viedni, v boha-

tej obchodníckej rodine. Od svojej mladosti si 

vytrvalo šiel za svojím cieľom. Svedčí o tom aj fakt, že hoci sa 

od neho očakávalo, že bude pokračovať v rodinnej podnika-

teľskej tradícii, on sa rozhodol ísť za svojím snom – stať sa au-

tomobilovým pretekárom.

Vytrvalosť, cieľavedomosť a maximálna profesionalita pri-

niesli aj konečné úspechy – počas rokov strávených v kolotoči 

formuly 1 vyhral až dvadsaťpäť pretekov, pričom 54-krát stál 

na stupni víťazov. Jazdil za tímy March, BRM, Ferrari, Brab-

ham a McLaren. Prvé preteky vyhral v roku 1974 na Veľkej 

cene Španielska, poslednými pretekmi, ktoré vo svojej kariére 

vybojoval ako víťaz, bola Veľká cena Holandska v roku 1985. 

No nielen tým sa nezmazateľne zapísal do análov automobi-

lového športu…
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Nielen celá „rodina“ Daimleru, ale aj všetci priaznivci motošportu 
smútia. Svet výziev, adrenalínu, športových mét a pretekárskych 
súbojov ostal o čosi prázdnejší. Opustila ho jeho ikona, ktorá 
v sebe spájala nielen hrdinstvo, vášeň a ctižiadostivosť, ale 
predovšetkým ľudskosť a čestnosť tak v kokpite formuly 1, ako 
aj mimo nej. Hviezda Nikiho Laudu už žiari len na oblohe...

Nikiho 
hviezda na oblohe...

1
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Znovuzrodenie
Počas pretekov na Veľkej cene Nemecka na Nürburgrin-

gu, 1. augusta 1976, narazil Niki Lauda so svojím mono-

postom do bariéry vedľa trate rýchlosťou 250 kilometrov za 

hodinu. V priebehu pár sekúnd jeho monopost vzbĺkol niči-

vými plameňmi. Niki stráca ochrannú prilbu, a zároveň do-

ňho vráža ďalšie pretekárske vozidlo. V tom okamihu málo-

kto verí, že to v horiacom kokpite prežije. Vďaka okamžitej 

pomoci jeho súperov sa po 55 sekundách dostáva z ohnivé-

ho väzenia. Od ohňa má popálenú a zohavenú tvár, spálené 

pľúca. Neskôr upadá do kómy. Bojuje o život.

V Evanjeliu podľa Matúša sa píše: „… je mnoho po-

volaných, ale málo vy volených…“ O tom, že Niki Lauda bol 

vyvoleným byť legendou automobilového športu, svedčí aj 

fakt, že ako mýtický vták fénix „vstal z popola“ a na prekva-

penie všetkých sedel v kokpite svojho monopostu na štarto-

vej čiare už o neuveriteľných 42 dní po nehode! A to aj na-

priek ťažkým zdravotným následkom (neskôr mu museli 

napr. dvakrát transplantovať obličky).

Niki tak, ako nikto predtým, ukázal svetu, aká láska 

k športu, nezlomnosť, viera v život a pevná vôľa, sa dokážu 

skrývať v jednom človeku. Mesiac a pol po nehode na Nür-

burgringu sa „z ohňa a z popola“ zrodila budúca legenda, 

ktorá otázku možného strachu rieši nekompromisne: „Mu-

síte zistiť, z čoho plynie. Čo je jeho zdrojom a vyrovnať sa 

s tým. Vytesniť to.“

Posledné preteky
Niki nebol len pretekárom, ale aj podnikateľom. Založil 

leteckú spoločnosť Lauda Air, neskôr podnikal v oblasti le-

teckej dopravy so spoločnosťou fl yniki, ktorá sa postupne 

premenovala na Niki. Napriek svojim podnikateľským ak-

tivitám, svet motošportu nikdy neopustil. V rokoch 1993 

až 1995 bol poradcom tímu Ferrari a komentátorom prete-

kov formuly 1 pre nemeckú televíziu RTL. Od roku 2012 

pôsobil v dozornej rade tímu formuly 1 – Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport. Ako čestný prezident tímu Merce-

des-AMG Petronas Motorsport získal s tímom v rokoch 

2014 až 2018 päťkrát titul vodičov a konštruktérov v rám-

ci pretekov formuly 1. Strieborná hviezda nemohla získať 

pre svoju značku lepšieho ambasádora…

V roku 2013 sa dočkal fi lmového spracovania svojej pre-

tekárskej rivality o post majstra sveta F1 z roku 1976 medzi 

ním a Jamesom Huntom vo fi lme Rivali/Rush.

Niki svojho času uviedol, že: „Žiadne preteky nie sú vy-

hrané, kým sa neskončia.“

V pondelok, 20. mája 2019, Niki Lauda navždy opustil 

svet motošportu.

Ola Källenius, generálny riaditeľ spoločnosti Daimler AG 

a Mercedes-Benz AG, na margo tejto udalosti uviedol: 

„Smútime nad stratou výnimočného človeka, ktorý preja-

vil úžasného bojového ducha. Niki Lauda dosiahol obrov-

ské úspechy, mal veľký vplyv na motoristické preteky, bol 

výnimočne talentovaným pretekárom a skutočnou inšpirá-

ciou…“ Až takou výraznou a nespochybniteľnou osobnos-

ťou, že ako prejav pocty a rešpektu v roku 2005 vydala Ra-

kúska pošta známku s jeho podobizňou.

Čo dodať na záver?
Azda len parafrázujúc pieseň dvojice Lennon - McCartney 

spokojne môžeme skonštatovať: „Niki in the sky with stars …“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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1 Tím Mercedes-AMG Petromas Motosport , počas Veľkej ceny Austrálie 2018: (zľava) 
pretekár Lewis Hamilton, Niki Lauda a šéf tímu Mercedes-AMG Petronas Motorsport 
Toto Wolff  .
2 Niki Lauda pózuje s cenou za celoživotný prínos počas slávnostného odovzdávania 
prestížnych športových cien Laureus World Sports Awards, v Berlíne 18. apríla 2016.
3 Niki Lauda s priateľom Dieterom Zetschem a so šéfom tímu Mercedes-AMG 
Petronas Motorsport Totom Wolff om,  počas Veľkej ceny Talianska v roku 2017.

„Ove a viac sa toho nau íte zo zlyhaní 
než z úspechu.“
  Niki Lauda

2 3
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M
alá Ženeva,“ ako autosalón na petržal-

skom brehu Dunaja familiárne nazývajú 

milovníci motorizmu, bol tento rok ešte 

štýlovejší a vydarenejší než po uplynulé 

roky. Nielenže ho navštívilo takmer 200 ti-

síc milovníkov štvorkolesových „koní pod kapotou“, ale po 

prvý raz sa na ňom prezentovala (v špeciálnej expozícii) aj 

podpora a stratégia štátu - v rámci pomoci rozvoja elektro-

mobility na Slovensku.

Premiérové „lahôdky“
Prémiová značka, akou je Mercedes-Benz, neostala nič dlžná 

svojej povesti a na tohtoročný autosalón priviezla až osem novi-

niek v slovenských premiérach, pričom v prípade modelu GLC 

kupé išlo dokonca o európsku premiéru. Vôbec, po prvý raz bol 

slovenskej verejnosti predstavený nový, dlho očakávaný model 

elektrického vozidla EQC, ktorý predstavuje prvé čisto elektric-

ké vozidlo od značky Mercedes-Benz, technologickej a produkto-

vej značky EQ zameranej na elektromobilitu. Len dva týždne po 

„
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Najprestížnejší medzinárodný salón automobilov v strednej 
Európe - bratislavský AUTOSALÓN, hostil v Inchebe od 30. apríla 
do 5. mája desiatky tisíc  milovníkov motorizmu. Tých si, ako je 

už zvykom, podmanila aj expozícia značky Mercedes-Benz.

Autosalón 
a jeho hviezdne premiéry 
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svetovej premiére v New Yorku sa v rámci európ-

skej premiéry predstavil v Bratislave aj moderni-

zovaný model Mercedes-Benz GLC kupé, ktorý 

si získal srdcia návštevníkov svojimi fascinujúci-

mi tvarmi a vysokou inteligenciou, v podobe inova-

tívnych asistenčných systémov a najnovšej generá-

cie infotainmentu MBUX. Bokom záujmu neostali 

ani ďalšie modely, predstavené v rámci slovenskej 

premiéry, akými boli model GLE, modernizova-

ný model GLC v prevedení SUV, Trieda A vo ver-

zii sedan, rodinná Trieda B, štýlové kupé CLA či 

veľkopriestorová Trieda V. Zároveň produktoví 

experti značky Mercedes-Benz podrobne predsta-

vovali počas celého autosalónu záujemcom za po-

moci video prenosu na veľkoplošnú obrazovku jed-

notlivé novinky striebornej hviezdy.

Stratégia CASE
V rámci špeciálnej expozície „Elektromobili-

ta a Slovensko - Dobrý nápad“, bol predstavený 

nielen model smart EQ forfour, ale v rámci pred-

nášok na tému elektromobility bola podrobne 

predstavená aj korporátna stratégia CASE (Con-

nected, Autonomous, Shared&Services, Electric) 

značky Mercedes-Benz.

Úspešné testovanie
Po prvý raz práve na bratislavskom autosalóne 

mohli kuriéri a odborníci vidieť a otestovať v rám-

ci Veľkého kuriérskeho testu 2019 aj nový model Mercedes-Benz 

eVito. Veľký kuriérsky test je najväčší spotrebiteľský test úžitko-

vých vozidiel na Slovensku, pričom jeho účastníkmi boli zástup-

covia 7 najväčších kuriérskych služieb u nás. Zorganizoval ho 

odborný časopis TRANSPORT a LOGISTIKA SK v spoluprá-

ci s importérmi a výstaviskom INCHEBA a v rámci testu kuriéri 

hodnotili celkovo 11 vanov. O tom, že eVito čaká sľubná budúc-

nosť, svedčí aj jeho tretie miesto, ktoré obsadilo v silnej konku-

rencii testovaných vozidiel v segmente kuriérskej dopravy.

Koniec dobrý…
O tom, že tohtoročný Autosalón Bratislava bol pre trojcípu 

striebornú hviezdu úspešný, svedčí nielen záujem širokej verejnos-

ti, ale aj získané ocenenia, ktoré udeľovala trojica hodnotiteľov: 

AUTO MAGAZÍN, PROFI AUTO a INCHEBA, a. s. V kategó-

rii „Najviac noviniek na Autosalóne Bratislava 2019“ za značku 

Mercedes-Benz získala ocenenie predajná spoločnosť Motor-Car 

Group, za ktorú ju prevzal Andrej Glatz. Stephan Moebius, gene-

rálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, si za importéra 

značky prevzal ocenenie v kategórii „SUV salónu na Autosalóne 

Bratislava 2019“ za vozidlo Mercedes-Benz EQC. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Michal Žitný a Peter Varga

 55

1 Expozícia značky Mercedes-Benz bola po celý čas v neustálom 
„obliehaní“ milovníkov automobilov.
2 V európskej premiére sa v Bratislave predstavil model 
Mercedes-Benz GLC kupé.
3 Stephan Moebius (vľavo) a Andrej Glatz (vpravo) so získanými 
oceneniami
4 Čisto elektrický model Mercedes-Benz EAQ získal okrem obdivu 
ľudí aj ocenenie „SUV salónu na Autosalóne Bratislava 2019“.

1
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3

4
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Predaju vozidiel Mercedes-Benz sa venuje v spoločnosti 
Motor-Car Nové Zámky už dve desaťročia, pričom viac ako 

polovicu z tohto času ako jeho líder. O špecifikách pôsobenia 
v zastúpení na juhu Slovenska sme sa porozprávali s vedúcim 

predaja novozámockého obchodného zastúpenia „striebornej 
hviezdy“ - Milošom Arpášom.

56 

SVET MERCEDESU

niečo, čo vás v poslednom čase pozi-
tívne či negatívne prekvapilo, resp. 
zaskočilo?

- Nechcem konštatovať, či pozitívne, 

alebo nie, ale v poslednom čase pozoru-

jeme, ako sa v našom regióne mení sprá-

vanie našich zákazníkov. Zaznamenali 

sme zvýšený predaj vozidiel na základe spontánneho náku-

pu klientov, než aby šlo o akokoľvek dlhodobo plánované 

nákupy. Aj to nám potvrdzuje správnosť rozhodnutia – nie-

len modernizovať a zväčšiť showroom, ale mať v ňom vysta-

vené aktuálne najnovšie modely - v celej ich kráse.

V čom uvedená spontánnosť klientov podľa 
vás spočíva?

- Na to neexistuje jednoznačná odpoveď. Zrejme je to 

dané aj tým, že pri kúpe zohráva čoraz väčšiu úlohu faktor 

spotrebiteľskej spontánnosti a emócie. Znamená to, že po-

kiaľ ich v danom okamihu vizuálne a technologicky osloví 

niektorý z našich modelov, rozhodnú sa pre jeho okamžitú 

kúpu, „nešpekulujú“ nad ňou zbytočne a neodkladajú ju na 

neskorší čas. Odpadá teda faktor nerozhodnosti, čo je dané 

aj renomé, tradíciou, referenciami značky a v konečnom dô-

sledku aj povesťou nášho obchodného zastúpenia. Samo-

zrejme, máme klientov, ktorí si na najnovšie exkluzívne mo-

dely radi počkajú, lebo je to niečo, po čom dlhodobo túžia.

Spomínate povesť zastúpenia. V čom spočíva?
- Že sme k našim klientom féroví. Ponúkame im nielen 

technologicky a dizajnovo dokonalé vozidlo, ale aj celý kom-

plex vysoko profesionálnych popredajných služieb. Nie sme 

značka, ktorá by bola odkázaná na prvoplánové „ulovenie“ 

klienta na sľuby, či predajnú zľavu, ktoré si neskôr kupujúci 

tak či tak zaplatí a možno aj preplatí na ďalších skrytých po-

platkoch a výdavkoch. Naši klienti už vedia, že pri vnímaní 

celého životného cyklu a následnej odpredajnej ceny je naše 

vozidlo fi nančne a nákladovo kdesi úplne inde než konkuren-

cia. Toto je cesta, ktorej sa držíme a ktorá sa nám osvedčila…

… a to aj napriek tomu, že vaše novozámocké zastúpenie 
patrí k tým menším – oproti veľkým aglomeráciám s roz-
vinutou cestnou a priemyselnou infraštruktúrou…

- Je pravda, že pôsobíme v regióne, kde absentuje aká-

koľvek silnejšia priemyselná infraštruktúra a taktiež diaľ-

nice či rýchlostné komunikácie. Žiaľ, región nenafúkne-

me a je pravda aj to, že sme trochu mimo hlavných ťahov. 

Je

„Naša sila je 
v korektnosti 

a férovosti“

Miloš Arpáš:
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Na druhej strane sa nebojíme tejto nevýhody. Aj preto sa 

vždy vieme postaviť akýmkoľvek potenciálnym problémom, 

súvisiacim s našou expanziou, priamo. Práve naopak – je to 

pre nás výzva, aby sme všetkých, aj ešte len budúcich klien-

tov z okolia Nových Zámkov, Hurbanova, Komárna či zo 

Štúrova, presvedčili naším individuálnym prístupom v pro-

spech klienta a najmä - maximálne kvalitnými službami. 

Tak, aby boli spokojní a vracali sa práve k nám. Viete, máme 

aj klientov zo vzdialenejších miest, mimo nášho regiónu a na-

priek tomu nakupujú a servisujú vozidlá u nás. No tu zrej-

me hrá úlohu okrem spokojnosti s našimi službami aj jazyko-

vý faktor. Každopádne, cítime, že práve náš prístup a služby 

klienti oceňujú, vďaka čomu sú nám nielen verní, ale odpo-

rúčajú nás aj svojim známym. Snažíme sa teda vyťažiť maxi-

mum nielen zo širokej ponuky špičkových modelov, ale naj-

mä z dobrých vzťahov, prístupu ku klientom a spektrom 

ponúkaných predajných a popredajných služieb.

Môžete byť konkrétnejší?
- Okrem ešte lepšieho prístupu v rámci servisných slu-

žieb a aj dostupnosti náhradných dielcov – vďaka čomu 

naši klienti nemusia na ne čakať, ale ich dokážeme garan-

tovať okamžite, je to rozšírená kapacita možností usklad-

nenia pneumatík. K tomuto kroku sme pristúpili na zá-

klade zvýšeného záujmu klientov o túto službu, pretože 

si nimi nechcú zaberať miesto doma a je to pre nich ove-

ľa komfortnejšie. Zároveň vozidlám našich klientov venu-

jeme pozornosť aj po servise – automaticky mu odovzdá-

vame vozidlo umyté, čisté a voňavé, čo je tiež niečo, čo je 

z ich strany veľmi pozitívne vnímané. Jednoducho, kladie-

me dôraz na individuálny prístup, pretože to, či predáte 

akokoľvek dokonalé vozidlo, nezávisí ani tak od neho, či 

od showroomu, ako od každého jedného predajcu a jeho 

prístupu k potenciálnemu klientovi. A v tom sa snažíme 

byť silní – v ľudskom prístupe.

V tejto súvislosti ma zaujíma, aké modely áut sú tu – na 
juhu Slovenska – najžiadanejšie?

- Budete sa čudovať, ale sú to SUV modely – Trieda G 

a modely GLC, GLC kupé. V našom prípade teda geogra-

fi cká poloha neovplyvňuje preferencie klientov. Vlastne po-

lovica vozidiel, ktoré sme predali, boli SUV modely, a polo-

vica všetky ostatné. Hoci v minulosti išla pomerne dobre aj 

Trieda E – mnoho jej majiteľov „presadlo na SUV do mode-

lu GLE, či luxusnej Triedy S. Jej priaznivci momentálne ča-

kajú na ohlasovaný nový model. Čoraz viac sa nám predá-
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vajú aj modely AMG. Dokonca aj model GT – a nie jeden… 

Niekedy mám pocit, že sa lepšie predávajú modely, kto-

ré stoja nad stotisíc eur, ako tie, ktoré stoja napr. tretinu či 

štvrtinu ich ceny.

Ako sú na tom úžitkové a hybridné vozidlá?
- Z hľadiska predaja úžitkových vozidiel máme podchyte-

ných rokmi vzájomnej spolupráce „overených“ fl eetových 

klientov, ktorí od nás berú predovšetkým modely Sprinter. 

K tomu predávame aj jazdené vozidlá, ktorým sa venuje náš 

veľmi šikovný a značkou Mercedes-Benz, v rámci celoslo-

venského hodnotenia, aj ocenený kolega. Čo sa týka hybrid-

ných modelov - máme tu pár priaznivcov tejto motorizácie. 

Problémom sú v prípade väčšieho predaja alternatívnych 

pohonov elektrické nabíjacie body, ktorých v našom regióne 

nie je dostatočný počet.

A čo novinka – čisto elektrický model EQC?
- Naň už máme dokonca aj objednávky od niektorých 

klientov, ktoré pre nás riešia na EQC špecializované certifi -

kované obchodné zastúpenia.

Mnohí hovoria o poklese predaja. Ako je na tom vaše 
zastúpenie v Nových Zámkoch?

- My sme zaznamenali zatiaľ – oproti porovnateľnému ob-

dobiu minulého roka – naopak spontánny nárast predaja 

o približne desať až dvanásť vozidiel. A to sem nepočítam 

modely GLE, na ktorých dodanie ešte len čakáme…

Nie je to tak dávno, ako ste modernizovali a dokončili 
nový showroom, zvyšujete kapacitu uskladnenia pne-
umatík. V tejto súvislosti by ma zaujímalo, aké plány 
máte do budúcna?

- Poviem vám to na rovinu: nemám rád prehnané, či 

nereálne očakávania a plány. V tomto nie som šprintér, 

ale skôr bežec na dlhé trate. V podstate budem rád, po-

kiaľ sa nám podarí naplniť naše plány. Taktiež ma teší, 

že sa k nám vracajú klienti, ktorí skúsili určitý čas inú 

značku a prišli na to, že také služby a kvalitu, aké očaká-

vajú a na aké boli zvyknutí, majú len u nás. Je to určitá 

satisfakcia našej práce. Toho, že ju robíme dobre. Preto-

že pokiaľ vás niekto len verbálne chváli, to je veľmi ne-

bezpečné. To vás ďalej v práci a profesijnom raste nepo-

sunie. Keď sa však vrátia k vám klienti, ktorí kedysi u vás 

boli, to je už reálnejší odraz skutočnosti a aj záväzok ich 

dôveru potvrdiť.

Čo sa vám pri práci a komunikácii s klientmi osvedčilo, 
čoho sa snažíte za každú cenu „držať“ aj v budúcnosti?

- To, že sa problémom vždy musím postaviť priamo a za 

každých okolností musím byť korektný a férový. Tak voči 

svojim kolegom, ako aj klientom. Dôležité je nikoho nezavá-

dzať, nevyhovárať sa, ale aj keď sa stane chyba či akákoľvek 

komplikácia – povedať to na rovinu. Jedine tým si získate 

ľudí, s ktorými prídete do kontaktu. Nikdy tým nič nepoka-

zíte, ale naopak – skôr získate. A k tomu sa snažím viesť aj 

svojich kolegov. 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: autor
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Nemám rád prehnané, 
i nereálne o akávania 

a plány. V tomto nie 
som šprintér, ale skôr 
bežec na dlhé trate.
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G
olf je hra džentlme-

nov, a tak vysoké nároky 

a predstavy predstaviteľov 

značky Mercedes-Benz 

ideálne spĺňa, vrátane 

popularity a počtu hráčov vo svete. 

Trocha histórie 
nikoho nezabije

Predchodcom súčasne celosvetovej 

túry bola séria, ktorá existovala v Ne-

mecku pod názvom Mercedes 

Wanderpokal. Hrala sa na národnej 

úrovni a bola pod patronátom Ne-

meckej golfovej asociácie. Neskôr 

sa systém i štruktúra série zmeni-

li a z národnej sa túra presunula na 

medzinárodnú úroveň. Historici za-

znamenali, že v roku 1991 sa na pr-

vom svetovom fi nále MercedesTrophy 

zúčastnilo 14 družstiev zo 14 krajín. 

Inak - fi nále sa tradične hráva v Stutt-

garte, v sídle fi rmy. Ani v tomto roku 

to nebude inak.

Koncept športového 
marketingu

Doterajšie ročníky série MercedesTrophy 

a desaťtisíce hráčov a stovky turnajov 

z takmer všetkých končín sveta jasne 

dokumentujú ohromnú emotívnu väz-

bu zákazníkov k značke Mercedes-Benz. 

Ak si uvedomíme, že golf ako športové 

Je všeobecne známe, že značka Mercedes-Benz je veľkým 
podporovateľom športu. V rámci svojich marketingových 
aktivít si vyberá také  športové odvetvia, ktoré sú blízke značke 
predovšetkým svojou vnútornou filozofiou.

SVET MERCEDESU
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Cesta do národného finále
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odvetvie oslovuje rovnaké cieľové sku-

piny, potom je zrejmé, že  séria týchto 

golfových turnajov má v marketingo-

vej koncepcii fi rmy mimoriadne dôle-

žitú pozíciu. Jej cieľom je – okrem iné-

ho – aj budovať exkluzívnu platformu 

pre dlhodobý vzťah medzi značkou 

a klientom.

Kvalifikačné sito
Z minulých ročníkov je zrejmé, že 

kvalifi kácia na svetové fi nále sa začína 

lokálnymi turnajmi. Ich víťazi postu-

pujú ďalej do národných, ale často aj 

do regionálnych turnajov, akými boli 

túry v severnej či v južnej Ázii, v Latin-

skej  Amerike, na severe Európy a po-

dobne. Už z tohto vidieť, že kto sa chce 

prebojovať až na vrchol pyramídy, 

musí prejsť víťazným ťažením niekoľ-

kostupňovým sitom kvalifi kácie. A tak 

sa vlastne všetci fi nalisti môžu považo-

vať za víťazov.   

Ako je to u nás
Na Slovensku boli v priebehu mája 

tri kvalifi kačné turnaje ročníka 2019: 

na ihrisku Green Resort v Hrubej Bor-

60 

SVET MERCEDESU

Doterajšie ro níky série MercedesTrophy 
a desa tisíce hrá ov a stovky turnajov 
z takmer všetkých kon ín sveta jasne 

dokumentujú ohromnú emotívnu väzbu 
zákazníkov k zna ke Mercedes-Benz.
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ši, na ihrisku Golf and Country Clu-

bu na Sliači a na ihrisku Black Stork 

vo Veľkej Lomnici. Každý turnaj sa 

hral v troch kategóriách. Národný fi -

nálový turnaj sa bude hrať už tradič-

ne v Golf und Thermenregion Stegers-

bach, ktorého súčasťou sa každoročne 

stáva aj  spoločenský Texas Scramble 

štvoríc. Do národného fi nále postupu-

je deväť hráčov z kategórie A a deväť 

z kategórie B, a štyria hráči z kategó-

rie C. Na záver fi nálového dňa budú 

7. septembra v Stegersbachu vyhláse-

ní traja postupujúci na svetové fi ná-

le MercedesTrophy World Final 2019 

podľa postupového kľúča: dvaja hrá-

či z kategórie A a jeden hráč z kategó-

rie B. Svetové fi nále sa bude konať 

od 30. septembra do 5. októbra 2019. 

Na kvalifi kačnom turnaji Drive to The 

Major na The Open 2019, konanom 

od 17. do 22. júla 2019 v Royal Por-

trush Golf Club v Severnom Írsku, nás 

bude reprezentovať víťazka z doplnko-

vej súťaže Nearest to the line v Hrubej 

Borši - Ivana Hanzalíková. Mimocho-

dom, práve jej sa podarilo zahrať lop-

tičku priamo na čiaru. Gratulujeme!

Pozor zmena!
Kto hráva, prípadne pozorne sledu-

je kritériá postupu na svetové fi nále, už 

vie, že na MercedesTrophy World Fi-

nal v Stuttgarte sa môže hráč zúčast-

niť len raz za život. Tento rok turnaj 

MercedesTrophy oslavuje 30. výro-

čie vzniku. Vzhľadom na túto špeciál-

nu udalosť sa toto pravidlo pre postup 

na svetové fi nále v roku 2019 neuplat-

ňuje! 

Text: Ivan Mičko; 

Foto: Mercedes-Benz Slovakia
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Aktívne v ústrety 
slnku a zážitkom

Americký fi lozof a spisovateľ Ralph Waldo Emerson  svojho času aj na margo cestovania napí-

sal: „Nekráčajte tam, kadiaľ vedie cesta. Vydajte sa tadiaľ, kam nič nevedie a nechajte za sebou 

trasu.“ A keďže leto sa nezadržateľne blíži a spolu s ním aj slnečné dovolenkové dni, najlepším 

spôsobom, ako šťastne a spokojne „prejsť svoju trasu“, je aktívne strávený voľný čas v kruhu naj-

bližších. To, že medzi nich patria aj doplnky hviezdnej kolekcie so znakom Mercedes-Benz, je 

len bonusová samozrejmosť navyše...

MB COLLECTIONS
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Piknikový kôš pre dve osoby 
(B66041562)

Ideálny pomocník na obed v prírode. Tmavohnedý piknikový 
obal je vyrobený z polyrattanu, rukoväti z pravej kože. Bezpeč-
nú prepravu doplňuje aj zosilnený nosný popruh. Pre zaistenie 

piknikovej deky sú na boku dve príchytky. Trvalo integrovaný 
chladiaci vak udržuje všetky potraviny a nápoje v stabilnej 

teplote. Obsah piknikového koša je stanovený pre dve osoby 
a popri súprave príborov (lyžice, vidličky, nože, lyžičky) obsa-
huje dva porcelánové taniere, dve šálky na kávu, dva poháre 

na džús, soľ, koreničku, dve servítky 40 x 40 cm a obrus 
140 x 140 cm. Rozmery košíka sú 50 x 34 x 31 cm.

Cena: 302,40 € s DPH

Dámske polo tričko   
(B66450359 – B66450363)
Dámske tričko je optimálnou 
voľbou pre hry na greene. Vysoko 
funkčný materiál je vybavený tech-
nológiou dry CELL, ktorá odvádza 
vlhkosť od pokožky a umožňuje 
rýchlejšie odparovanie. Technoló-
gia pomáha telu regulovať teplotu 
tak, aby bola aj pri najväčšej záťaži 
čo najprirodzenejšia. Farba trička: 
fuchsia. Materiál tvorí 92 % 
polyester a 8 % elastan. Ponúkaná 
veľkosť: XS - XL. Vyrobila PUMA 
pre Mercedes-Benz. 

Cena: 54,30 € s DPH

Dámske business 
slnečné okuliare   

(B66953485)
Slnečné okuliare s lesklým 

zlatým rámom. Šošovky s hnedým 
gradientom a ANTI-REFLECTION 

povrchom Carl Zeiss Vison. 100 % 
UV-A/UV-B ochrana (UV-400) a filter 

kategórie 3 poskytujú spoľahlivú 
ochranu pre vaše oči.  

Cena: 201,60 € s DPH

Dámsky ruksak  
(B66955034) 
Ruksak je vyrobený z hladkej hovädzej kože, s na-
staviteľnými ramennými popruhmi, ktoré zaisťujú 
optimálne uchytenie na chrbát. Vďaka sťahovacej 
šnúrke je batoh bezpečne uzavretý. Jeho farba je 
béžová a má rozmery:  28 x 14,5 x 32 cm. Samozrej-
mosťou sú nastaviteľné ramenné popruhy.

Cena: 241,90 € s DPH

Detský kufor   
(B66955201 - čierno/ružový)
(B66955202 - čierno/modrý)

Čierny alebo ružový kufor pre deti, ktoré rady cestujú. Kufor je vyrobený z materiálu 
odolného vode  s praktickou rukoväťou, ktorú možno nastaviť na dve nastavenia. Kufor 
má hlavný odkladací priestor, menší odkladací priestor na prednej strane, ako aj bočné 
vonkajšie vrecko. Efekt dizajnu „žiary v tme“ spôsobuje, že vzor robota Mercedes-Benz 

sa v tme rozsvieti. Farebné vyhotovenie: čierna/ružová, materiál: polyester, rozmery: 
29,5 x 19,5 x 46 cm a vyrobila ho značka Lässig pre Mercedes-Benz.

Cena: 70,50 € s DPH
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Hodinky Garmin Vivo active 3 
(B66958848 - čierno-strieborná verzia)

(B66958854 - bielo-strieborná verzia) 
Hodinky so špeciálnym dizajnom Mercedes-Benz na ciferníku a korunke za-

znamenávajú všetky vaše aktivity počas celého dňa. Na displeji sa zobrazujú 
notifikácie z vášho smartfónu - prichádzajúce hovory, sms, maily. Hodinky sú 
kompatibilné s operačnými systémami Android a Apple. Podpora Energizing 
comfort package - táto voliteľná výbava spája rozličné komfortné systémy vo 

vozidle do jedného celku. Obsahujú aj predinštalované funkcie a aplikácie 
od Mercedes-Benz. Materiály, z ktorých sú vyrobené, sú plast/nehrdzavejúca 

oceľ/silikón. Ich vodotesnosť je 5 ATM. Životnosť batérie je v režime GPS 13 
hodín, v režime hodín môže výdrž batérie dosiahnuť až 7 dní.

Cena: 222,00 € s DPH

Cestovný kufor Spinner X′Blade 71 
(B66958843)  
Tí, ktorí chcú mať všetky dôležité veci bezpečne odložené, či už 
počas služobnej cesty alebo dovolenky, rozhodnú sa cestovať 
s kufrom Spinner 71 X‘Blade 4.0. Kufor na 4 kolieskach, vyrobe-
ný z odolných materiálových kombinácií, zaujme nielen svojím 
klasickým dizajnom, ale aj priestrannou kapacitou. So zipsom 
YKK a TSA zámkom. Kufre X′Blade sú ešte v dvoch ďalších veľ-
kostiach. Farba kufra je čierna a je z materiálov: polyester/nylon/
polyuretán. Jeho rozmery sú: 45 x 29/34 x 71 cm, kapacita: 
cca 88 l / 95 l, hmotnosť: cca 3,4 kg a vyrobil ho Samsonite 
pre Mercedes-Benz.

Cena: 252,00 € s DPH

Pánske slnečné okuliare 
AMG Essentials  
(B66953478)  
Slnečné okuliare so športovým AMG 
štýlovým dizajnom sú skvelou voľbou pre 
aktívne slnečné dni. Šošovky so sivým 
gradientom a ANTI-REFLECTION povrchom 
Carl Zeiss Vison. 100 % UV-A/UV-B ochrana 
(UV-400) a filter kategórie 3 poskytujú 
spoľahlivú ochranu pre vaše oči. 

Cena: 262,00 € s DPH

Pikniková deka  
(B66041563)  

Pikniková deka je vyrobená z mäkkého polyesterového rúna s rybím vzorom. 
Spodná časť z polyamidovej tkaniny odolnej vode vám vždy zabezpečí rela-

xáciu za každého počasia. S veľkosťou približne 140 x 200 cm deka poskytuje 
dostatočný priestor a pomocou praktického sťahovacieho popruhu ju 

možno po pikniku rýchlo navinúť do kompaktnej veľkosti. Nosná rukoväť 
z tmavohnedej umelej kože umožňuje pohodlnú prepravu. Farebné preve-

denie: hnedá/slonovinová, materiál: 100 % polyester fleece. 
Pre Mercedes-Benz vyrobila značka Fraas.

Cena: 50,30 € s DPH

Pánske polo tričko 
(B66450327-B66450331)  

Pánske golfové tričko je vybavené techno-
lógiou dry CELL, ktorá odvádza vlhkosť od 
pokožky a umožňuje rýchlejšie odparova-

nie. Technológia pomáha telu regulovať 
teplotu tak, aby bola aj pri najväčšej záťaži 

čo najprirodzenejšia. Je vo farebnom vyho-
tovení: oranžovo/bielo/sivá z materiálov: 

91 % polyester/9 % elastan. Vo veľkostiach 
S – XXL ho vyrobila značka PUMA 

pre Mercedes –Benz.

Cena: 75,50 € s DPH
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Banskobystrická dopravná spoločnosť Medical 
Logistic, s. r. o., nepatrí medzi slovenské dopravné 

giganty, no svoje opodstatnenie, stabilitu a úspech na 
trhu dokazuje systematickým rastom už celých štrnásť 

rokov.  Viac o tejto „rodinnej firme“ prezradil v rozhovore 
jej konateľ a jeden zo spolumajiteľov – Dušan Frzon...
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SVET MERCEDESU

S
poločnosť Medical Logistic je na trhu od roku 
2005, pričom ako vyplýva aj z jej názvu, sa ve-
nuje preprave pre farmaceutický priemysel. 
Ktoré regióny v tejto súvislosti sú vašimi kľú-
čovými destináciami?

- V začiatkoch našej činnosti sme realizovali GDP pre-

pravu liekov na Slovensku, v Česku, Maďarsku a v Poľsku. 

V súčasnosti tvorí približne 60 % našej činnosti preprava lie-

kov, API aktívnych ingrediencií, omamných a psychotrop-

ných látok a iného medicínskeho tovaru 40 členských aj 

nečlenských krajín EÚ. Naším kľúčovým dopravným teritó-

riom sú Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Balkán a Pobaltie, 

v rámci ktorého najčastejšie jazdíme do Litvy a Lotyšska. 

Samozrejmosťou sú aj jazdy do susedného Česka či do Ma-

ďarska. Pokiaľ by som to mal vyjadriť číslom, tak prepraví-

me až 7 735 ton liekov a na vyše 35 000 paletách ročne.

Šesťdesiat percent tvorí farmácia, zvyšok…
- … rôzny tovar, väčšinou obaly pre farmaceutický priemysel, 

zelenina, ovocie a potraviny. Vyťažujeme naše vozidlá tak, aby 

bolo naše podnikanie čo najefektívnejšie a aj preto, keď napr. 

vyložíme v Litve lieky, naspäť vezieme tovar, ktorý musí byť 

prevážaný v špeciálnom chladenom a klimatizovanom režime. 

Naše súpravy dokážu garantovať teplotný rozsah od -25 °C do 

+25 °C v súlade s certifi káciou GDP. Samozrejme, tým, že vozí-

me tovar pre farmaceutický priemysel, naši vodiči musia dispo-

novať oprávnením aj na transport medicínskeho ADR tovaru. 

Aj preto nie je možné, aby sme na spiatočnej ceste viezli napr. 

Základom 
úspechu 

je drža  sa 
„pri zemi“

Dušan Frzon:
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ryby z Baltského mora, ale len presne špecifi kovaný tovar, 

akým sú obalový materiál, zelenina, ovocie a potraviny, ktoré 

potrebujú mať garantovanú teplotu počas prepravy.

Pokrývate takmer celú Európu, ste celkom rozjazdení…
- Máte pravdu – teda až na Francúzsko, ktorému sa snaží-

me vyhnúť pre jeho „nie najférovejšiu politiku“ voči zahra-

ničným prepravcom. Dá sa povedať, že ťahače s návesmi vi-

dím viac-menej pri ich preberaní od predajcu a na Vianoce.

Zaujíma ma dôvod, prečo ste sa rozhodli práve pre seg-
ment prepravy farmaceutického tovaru. Išlo o vedo-
mie, že dopyt po ňom bude stále len a len väčší, takže 
to bola z vašej strany stávka na istotu?

- Vyplynulo to z možností, ktoré sa nám naskytli. V rám-

ci rodiny sme disponovali kontaktmi, ktoré nám pomohli 

pri rozhodovaní sa, akým smerom sa bude podnikanie 

uberať. Ja sám som taktiež pôsobil v oblasti farmaceutic-

kého priemyslu, a tak keď sa naskytla možnosť, ešte popri 

mojom zamestnaní sme na začiatku podnikania kúpili vo-

zidlo Mercedes-Benz Atego, ktoré sme vyťažovali prepra-

vou paliet farmaceutického tovaru z Viedne do Bratislavy.

Pri jednom Ategu ste zjavne neostali…
- No nerástli sme závratným spôsobom, ale postupne. 

Krok za krokom sme každý rok zakúpili nové vozidlo. 

Rastieme síce pomaly, ale o to stabilnejšie, bez zbytočných 

výkyvov a turbulencií. Dnes, po štrnástich rokoch dispo-
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nujeme dvanástimi modernými a spoľahlivými ťahačmi 

Mercedes-Benz Actros, spĺňajúcimi emisné normy Euro 6. 

Zároveň máme k dispozícii aj dve klimatizované vozidlá 

Mercedes-Benz Sprinter, ktoré používame pre expresné 

kusové prepravy v prípade, ak náš stály klient požaduje ur-

gentne jednu či dve palety tovaru.

Ako často vozidlá obmieňate?
- Ťahače pravidelne približne po štyroch až piatich ro-

koch obmieňame za nové, čoho dôkazom je aj päť úplne 

nových Actrosov, ktoré sme si prevzali od predajcu minulý 

rok. Na rovinu vám však poviem, že tým, že ich servisuje-

me v autorizovanom servise pravidelne, podľa požiadaviek 

výrobcu a pre istotu si ich dávame kontrolovať aj preven-

tívne, sú v takom perfektnom stave, že niekedy mi je aj 

ľúto ich meniť za nové. Každé vozidlo máme vybavené sys-

témom FleetBoard a každé má aj svoju vlastnú servisnú 

kartu Mercedes-Benz.

Takže na bezchybnosť si, zdá sa, potrpíte…
- Pôsobíme v segmente, kde si nemôžeme dovoliť ani naj-

menšie zaváhanie. Aj preto máme vozidlá v 100-percent-

nom stave, lebo klientovi garantujeme, že jeho lieky a tovar 

prídu do cieľa určenia načas a v nepoškodenom stave.

Od začiatku využívate Mercedesy. Čo rozhodlo pri 
výbere modelu vozidiel práve v prospech značky 
Mercedes-Benz?

- Voľba súvisela s tým, že vozíme lieky a farmaceutické 

výrobky, čo si vyžaduje disponovať vozidlami, ktoré majú 

garantovanú bezchybnú profesionálnu servisnú sieť kdekoľ-

vek v Európe. Nemôžeme si dovoliť s liekmi ostať stáť nie-

kde na ceste v Rumunsku len preto, že najbližší servis je tre-

bárs 400 kilometrov, alebo že v noci a cez víkendy nerobia. 

Na základe nášho prieskumu a analýz nám vyšla značka 

Mercedes-Benz ako jednoznačne najlepšia. Postupom času 

sme si vozidlá testovali, merali sme si ich hospodárnosť, 

spoľahlivosť, bezpečnosť a pod. a prišli sme na to, že neexis-

tuje najmenší racionálny dôvod, prečo by sme ich menili za 

inú značku. Sú jednoducho špičkou medzi ťahačmi.

Prevoz špeciálneho tovaru si zrejme vyžaduje aj vyššie 
nároky nielen na ťahač, ale aj na samotný náves…

- Disponujeme chladiarenskými návesmi s kontrolova-

nou teplotou. V rámci prepravy farmaceutického tovaru 

bývame náhodne dôsledne kontrolovaní a aj preto sme cer-

tifi kovaní na spôsobilosť a dodržiavanie prísnych pravidiel 

a noriem, ktoré sa vzťahujú práve na farmaceutický tovar. 

Okrem toho naše vozidlá s návesom pravidelne dezinfi ku-

jeme, aby mali úplne čistú ložnú plochu. Kontrola dodržia-

vania požadovaných noriem si môže zobrať vzorky nielen 

z návesu, ale aj z kabíny vodiča. Z tohto dôvodu musia byť 

naše ťahače a aj návesy nielen hygienicky, ale aj technicky 

v perfektnom stave – za každých podmienok.

A práve ten bezchybný stav, o ktorom hovoríte, si zrej-
me vyžaduje aj nemalé finančné investície do vozidiel 
a návesov…

- … ale tie sa nám vracajú tým, že sme spoľahlivým part-

nerom pre našich zahraničných klientov, ktorí to násled-
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 Na základe nášho 
prieskumu a analýz nám 

vyšla zna ka 
Mercedes-Benz ako 

jednozna ne najlepšia.
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ne postupne oceňujú vo forme víťazstva v tendri, či zmluv-

ných objednávok. Aj na nemecké pomery im ponúkame 

nadštandardné služby, garancie a špičkovú kvalitu. Naše 

vozidlá sú vybavené špeciálnymi senzormi, alarmami a aj 

viacstupňovým bezpečnostným systémom. Ako jedni z pr-

vých v rámci Slovenska a Česka sme mali certifi káty na ná-

ves používaný na prepravu liekov či na špeciálnu elektro-

nickú zámku na zadných dverách.

Všimol som si, že máte v logu svojej firmy delfína. Pre-
čo práve jeho?

- Pretože symbolizuje tri vlastnosti, ktoré charakterizu-

jú našu fi lozofi u a činnosť: čistotu, rýchlosť a inteligenciu, 

ktorá vyplýva z toho, že dokážeme garantovať špičkovú, 

precíznu a kvalitnú dopravnú logistiku.

V súčasnosti vlastníte dvanásť ťahačov s návesmi. Kde 
však vidíte potenciál vašej firmy o nejakých päť či de-
sať rokov?

- V prvom rade neplánujeme nejako výrazne rozširovať 

aktivity našej spoločnosti – v tomto sme konzervatívni. Rad-

šej sa zameriame na zvýšenie nášho renomé ako vysokokva-

litných špecialistov na prepravu liekov a farmaceutického 

tovaru. Čo sa týka nášho vozového parku, chcel by som aj 

do budúcna ostať v rozsahu menšej „rodinnej fi rmy“, držať 

sa radšej pri zemi a nemať zbytočne prehnane veľké „oči“ 

o fl otile niekoľkých desiatok vozidiel. Nerád by som tak fi r-

mu, ako aj ľudí, v nej pracujúcich vystavil zbytočnému stre-

sujúcemu riziku - len pre možnosť rýchleho zárobku. Verte 

mi, riadiť fi rmu s 25 zamestnancami je predsa len osobnej-

šie, fl exibilnejšie a lepšie, ako keď ich máte toľko, že ani 

len neviete, kto je kto, nie kto sa ako volá. A tiež, som rad-

šej spokojnejší v stabilnejšom menšom rozsahu podnikania, 

pretože nechcem byť živým príkladom príslovia: „Kto privy-

soko lieta, veľmi nízko padá“. 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: Filip Poliak, Andrej Domien
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PERLY SLOVENSKA

Slovensko je bohaté na fascinujúce a nenapodobiteľné 
prírodné a historické zátišia. Na miesta, ktoré treba aspoň 
raz uzrieť na vlastné oči, miesta, ktorých sa musíte dotknúť, 
aby ste tak vďaka priamemu kontaktu pocítili ich ohromnú 
pulzujúcu energiu. Jednou z  lokalít, ktorá má svoje 
neopakovateľné čaro a atmosféru, je aj oblasť, nachádzajúca 
sa na území dvoch regiónov - Tekova a Hontu...

Tekovsko-
-hontianske 

potulky

1. as
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C
estu začíname v Bratislave a cieľom našej prvej za-

stávky je centrum Dolného Pohronia – Levice. 

Spoločníka nám robí nový model vozidla 

Mercedes-Benz B 180 d, priestranné dynamické 

rodinné vozidlo plné energie. Čo nás prekvapuje 

najmä počas jazdy po diaľnici, je nízka spotreba modelu, pohy-

bujúca sa na úrovni 4,8 až 5,2 l/100 km. 

V Leviciach sa zastavujeme pri najzaujímavejšej dominante 

tohto mestečka, nachádzajúceho sa v severovýchodnej časti Po-

dunajskej pahorkatiny, a to pri priamo v meste situovaných rui-

nách stredovekej zrúcaniny Levického hradu a v jeho blízkos-

ti sa nachádzajúceho kaštieľa. Hrad kedysi vlastnil aj Matúš Čák 

Trenčiansky. V súčasnosti sa z neho zachovali len ruiny gotické-

ho paláca, najstaršie opevnenia a časť kruhovej – v súčasnosti už 

prestavanej bašty. Hrad na príkaz cisára a kráľa v roku 1702 po-

mocou pušného prachu vyhodili do vzduchu, no napriek tomu 

ešte zostal ako-tak obranyschopným. Jeho zničenie bolo doko-

nané o pár rokov neskôr Turkami, ktorí aj to, čo z hradu osta-

lo, podpálili a hrad tak defi nitívne zničili. V priestoroch dolného 

kaštieľa je dnes Tekovské múzeum.

Vodný mlyn a tufové obydlia
Po krátkej zastávke pokračujeme jazdou po teréne pripomí-

najúcom morské vlny. Smerujeme severne od Levíc – kde pri 

potoku Sikenica, v tesnej blízkosti obce Bohunice sa nachádza 

mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana. Dnes je 

Vodný mlyn Bohunice expozíciou Tekovského múzea v Levi-

ciach. Okrem toho, že sa dá pri ňom príjemne oddýchnuť či po-

zrieť si, ako kedysi vyzerala usadlosť mlynára, mlynský náhon, 

mlynica s kompletne zachovanými funkčnými mlynskými stroj-

mi a s kolesovňou, pre tých, ktorí na každom rohu očakávajú to-

bogany, cukrovú vatu, plastové čínske talizmany a iné hodnotné 

„turistické“ atrakcie, až taký zaujímavý nie je...

Opúšťame Tekov a vstupujeme do Hontu, kde sa v Ipeľskej 

pahorkatine - v doline riečky Búr, necelých 20 km južnejšie od 

mlynu v Bohuniciach – nachádza dedinka Brhlovce. V nej je tu-

ristickým magnetom komplex skalných obydlí vytesaných do so-

pečného tufového podložia, ktoré obyvateľom kedysi slúžili na 

ochranu pred nájazdami Turkov, neskôr v nich bývali chudob-

nejší obyvatelia. Obydlia po prvý raz spomína vo svojom diele aj 

polyhistor Matej Bel z Očovej v roku 1742. Vďaka tufovej horni-

ne sa obydlia vyznačujú tým, že v zime sa v nich cítite príjemne 
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Mlynské koleso v mlynici

Levický hrad

Vodný mlyn v Bohuniciach
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teplo a v lete si zase udržujú dostatočný chlad. Dnes 

tvoria súbor objektov patriacich pod pamiatkovú re-

zerváciu ľudovej architektúry a viaceré z nich, ktoré 

nie sú verejne prístupné, využívajú ľudia aj dnes ako 

kôlne, špajzy či rôzne pivnice.

Travertínové Rímske kúpele
Juhovýchodným smerom od tufových kamenných obydlí 

pokračujeme v jazde pomocou tretej generácie vozidla 

Mercedes-Benz Triedy B až do kúpeľného mestečka Dudin-

ce. Niežeby sme mali v pláne absolvovať, pitnú či liečebnú 

kúru v miestnej „prdľavke“. Teda veľmi vzácnej vysoko mi-

neralizovanej minerálnej vode, ktorá vďaka kombinácii oxi-

du uhličitého a sírovodíka umožňuje liečbu rôznych ocho-

rení súčasne a jej podobnú vodu je možné nájsť už len vo 

francúzskom Vichy. Mimochodom, práve v nej sa v minulos-

ti údajne kúpala a pila z nej špeciálne vyrobený nápoj aj cisá-

rovná Alžbeta, známa aj ako Sissi.

Čo sa cestovania týka, nami testované auto „šliape“ 

ako hodinky, pozitívne vnímame plynulé a predovšetkým 

takmer nehlučné radenie prevodovky. Apropo, hluk. Ten 

je najmä vďaka vylepšenej aerodynamike karosérie vozidla 

takmer nebadateľný...

Vráťme sa však späť k miestu 

našej návštevy. V tesnej blízkos-

ti parku kúpeľného domu Dia-

mant sa nachádzajú travertínové 

Rímske kúpele, či ľuďmi nazý-

vané aj Močidlá (hoci ide zrejme o kúpeľné jamy vy-

hĺbené do travertínu až v stredoveku), ktoré tvorí sústava do 

travertínu vytesaných kamenných bazénov. V nich môžete aj 

pozorným voľným okom uvidieť skamenené zvyšky tráv, ko-

nárov a listov rôznych stromov. Travertínové bazény, terasy 

a kopy sú v súčasnosti mŕtve a už sa v nich nenachádza žiad-

na minerálna voda...

Stará Hora a jej pivnice
Na južnom okraji Štiavnických vrchov, povyše dedinky Se-

bechleby (áno, tej z ktorej pochádzali známi televízni Sebechleb-

skí hudci...), sa nachádza malebná vinohradnícka osada Stará 

Hora, v roku 1981 zapísaná do zoznamu Pamiatkových rezer-

vácií ľudovej architektúry na Slovensku. Oprávnene. V náru-

čí všadeprítomného viniča sa zachovalo množstvo vinárskych 

domčekov s vínnymi pivnicami, ručne kopanými do tufového 

podložia, v ktorých je uložený miestny poklad – starohorské sa-

morodé víno (odporúčame ochutnať – pozn. red.). Dominantou 

Starej Hory okrem niekoľko storočí starých pivníc a vinárskych 

domčekov, je baroková Kaplnka sv. Urbana z roku 1732, zasvä-

tená pamiatke sv. Urbana - pápeža a mučeníka a patróna vino-

hradníkov. 

Kamenné ruiny kláštora
Necelých dvadsať kilometrov severovýchodnejšie, neďale-

ko Krupiny, sa na Krupinskej planine, v oblasti Bzovíckej pa-

horkatiny - na samom okraji dediny Bzovík, do širokého okolia 

čnejú štyri nárožné bašty s delovými otvormi a hradby kamen-

nej, goticko-renesančnej protitureckej pevnosti. Tá bola kedysi 

aj kláštorom premonštrátov. Dnes tvoria areál kláštora už len 

ruiny, z ktorých ako-tak stojí len jedna - gotická sakristia, po-

zmenená na kaplnku. Ruiny opevneného kamenného kláštora 

premonštrátov v Bzovíku si aj dnes uchovávajú silnú, neviditeľ-

nú a magickú energiu, ktorú pocítite okamžite, ako po dreve-

držujú dostatočný chlad. Dnes

patriacich pod pamiatkovú re-

ektúry a viaceré z nich, ktoré 

é, využívajú ľudia aj dnes ako 

vnice.
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Rímske kúpele v Dudinciach a ich travertínové kade

Tufové obydlie v Brhlovciach

Stará Hora a jej vinárske domčeky
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nom moste vstúpite cez vchodovú bránu do jeho areálu. Tá 

zrejme súvisí aj s legendou, podľa ktorej je vidieť v noci na mú-

roch pevnosti prízrak dcéry urodzeného pána Balašu, na ktorej 

sa brutálne vyvŕšili mnísi vyhnaní z kláštora jej otcom... 

Protiturecká Vartovka
Už vyše štyri storočia sa nad Krupinou vypína strážna veža 

Vartovka, štvorcová veža, vysoká 13 metrov, ktorá je zapísa-

ná aj v zozname Národných kultúrnych pamiatok Slovenska. 

Vartovku postavili približne v roku 1564 - ako súčasť obran-

ného systému, v rámci ktorého bola chránená Krupina a aj 

okolité banské mestá pred blížiacimi sa Turkami, povstalec-

kými alebo cisárskymi vojskami. Krupinská Vartovka sa za-

chovala ako jedna z posledných stredovekých strážnych veží 

na území Slovenska. Svoju funkciu prestala plniť začiatkom 

18. storočia, chátrala a až v druhej polovici 20. storočia bola 

obnovená. Odvtedy slúži ako rozhľadňa na Štiavnické vrchy 

a Krupinskú planinu.

Hont skrýva aj ďalšie zaujímavé a atraktívne miesta a lo-

kality, no o pocity a zážitky z nich sa s vami podelíme nabu-

dúce, pri testovaní ďalšieho hviezdneho modelu. Náš terajší, 

Mercedes-Benz B 180 d, nás nesklamal. Skôr naopak – jeho 

množstvom asistenčných systémov, multimediálnym systé-

mom MBUX s hlasovým ovládaním, veľkorysým priestorom 

v interiéri, ako aj jazdnými vlastnosťami, spotrebou a komfor-

tom - sme boli z neho príjemne „unesení“... 

Text a foto: Peter Škorňa
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Trasa:
Bratislava – Levice – Bohunice – Brhlovce – Dudince – Sebechleby – 
Bzovík – Krupina – Bratislava

https://goo.gl/maps/zbrqGMe4uZw9BYBS9

TEKOVSKO-HONTIANSKE POTULKY

BRATISLAVA

LEVICE

DUDINCE

SEBECHLEBY
BZOVÍK
VARTOVKA

VODNÝ 
MLYN
BOHUNICE

SKALNÉ
OBYDLIA

BRHLOVCE

Ruiny opevneného kláštora v Bzovíku

Protiturecká Vartovka v Krupine
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ŠTÝL

P
odobne ako naše „domestikované národné sym-

boly“ – pastierska fujara a bryndzové halušky, 

ani Skalický trdelník nemá svoj pôvod na území 

súčasného Slovenska. Kým uvádzané dva sym-

boly sú importom pastierskej, resp. valašskej ko-

lonizácie na územie horného Uhorska z Valašska (dnešného 

Rumunska) po štrnástom storočí, za recept Skalického trdel-

níka môžeme byť vďační maďarskému generálovi, fi lozofo-

vi a básnikovi, grófovi Józsefovi Gvadányimu. Ten sa totiž 

usadil vo vtedajšej hornouhorskej Szakolcai (dnešnej Skali-

ci), pričom si zo Sedmohradska (dnešného Rumunska) za-

obstaral kuchára, ktorý si so sebou priniesol aj pôvodnú re-

ceptúru sladkej, z cesta vykysnutej pochúťky, posypanej 

orechmi a pečenej v peci na trdle - pri otvorenom ohni…

Na počiatku bolo…
V Evanjeliu podľa Jána sa hneď v prvej kapitole píše: 

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bol 

Boh…“ V prípade Skalického trdelníka sa zdá, že bolo na po-

čiatku „trdlo“. Až potom bolo všetko ostatné: ingrediencie, 

cesto, vlašské orechy…

Ale, aby bolo jasné, to jedinečné nakysnuté cesto sa nad pahre-

bou nepieklo spôsobom rituálnej obety - na miestnom „trdle“ - 

teda hlúpom a nemotornom človeku, bibasovi a truľovi - ako by 

sa podľa expresívneho slangového významu slova mohlo na prvé 

počutie zdať. Až tak ďaleko Skaličania, či kuchár zo Sedmohrad-

ska nezašli. Trdlom sa na Záhorí pomenováva dutý drevený va-

lec z bukového, resp. hruškového dreva, dôkladne vyrezaný a do 

hladka opracovaný, na ktorý sa nanesie bravčová masť a na ňu na-

SKALICKÝ 
TRDELNÍK

Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými 
v Zozname svetového dedičstva UNESCO, ale 6 elementov 

má zapísaných aj v Zozname nehmotného kultúrneho 
dedičstva, či až 18 výrobkov, registrovaných v rámci systému 

Politiky kvality EÚ – z ktorých je 10 výrobkov v registri chránených 
zemepisných označení, 7 výrobkov v registri zaručených 

tradičných špecialít a 1 výrobok v registri chráneného označenia 
pôvodu. Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“ ani len 

netušia. Aj preto sme sa rozhodli, že vám ich postupne, jednu 
– po druhej predstavíme...

Slovenské delikatesy
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vinie vykysnuté cesto, posypané vlašskými orieškami a následne - 

nad rozžeravenou pahrebou pečie…

Legendy a realita
Vráťme sa ešte trochu do histórie. Hoci sa trdelník mal na úze-

mie dnešného Slovenska priniesť koncom osemnásteho storočia, 

legendy hovoria, že ho starí kočovní Maďari robili z cesta už oveľa 

skôr, pri príchode do Podunajskej nížiny. Cesto na prvé trdelníky 

údajne navinuli na kravské či baranie rohy, a tak ho opekali nad 

ohňom. Každopádne, na úkor legiend sa budeme pridržiavať pra-

meňov. Na prelome 19. a 20. storočia sa Skalický trdelník nepe-

čie len pre domáce potreby, ale sa už aj predáva na miestnom trhu 

a jarmoku. Prvým, dochovaným písomným prameňom o jeho pe-

čení v Skalici je text maďarského básnika a (v rokoch 1911 – 1913) 

aj profesora na Kráľovskej katolíckej strednej škole v Skalici, Gy-

ula Juhásza, ktorý o. i. napísal: „… trdelníky boli vychýrené, naše 

ženy boli majstri. Z hruškového dreva vyrezali válek, cesto naň na-

točili, nad ohňom nad pahrebou točiac posýpali ho potlčenými 

orechami a piekli do zlatožlta. Bolo to aj vzhľadné aj chuťovo vý-

borné, výdatné pečivo.“ Ďalšia zmienka sa nachádza aj v knihe 

Ferdinanda Dúbravského „Slobodné mesto so zriadeným magis-

trátom Uhorská Skalica – 1921“, kde sa v kapitole Skalické špecia-

lity na str. 221 uvádza: „Skalické trdelníky, na takzvané „trdlo“ na-

motané, z mäkkého cesta nasúkané povrázky, nad žeravým uhlím 

s otáčaním na ružovo upečené, tlčenými orechami alebo mandľa-

mi, niekedy i marhuľovými jadierkami a cukrom posýpané, z trd-

la stiahnuté a vyzerajú potom tak ako rukávy z kabane. Znameni-

té jedlo, pochúťka.“ O Skalickom trdelníku sa dochovala zmienka 

v regionálnom časopise Jídelníček aj z roku 1977: „Skaličané jsou 

hrdí na tuto svoji specialitu a před velkými svátky jako jsou Váno-

ce, Velikonoce, hody ale i před svatbami a rodinnými slavnostmi 

se ve Skalici pilně „trdluje“, aby se mohly hostum nabídnout voní-

cí, do zlatova upečené trdelníky… K pečení trdelníku potřebujeme 

několik válečkú 2 – 4 kusy a stojan, na kterém se válečky otáčejí.“

Koncom 50. rokov minulého storočia začali Skalický trdelník 

vyrábať Senické a skalické pekárne, n. p. , neskôr v Skalici a od za-

čiatku 90. rokov v Senici. Ku koncu roka 2004 vzniklo občianske 

združenie Skalický trdelník, ktoré sa podujalo udržať tradíciu pô-

vodnej výroby Skalického trdelníka, pričom už 2. augusta 2005 

bol záznam o Skalickom trdelníku zapísaný do registra vedené-

ho Úradom priemyselného vlastníctva SR, v rámci Zemepisného 

označenia výrobkov. Hovorí sa, že budúcnosť patrí pripraveným. 

A je to pravda. Skaličanom sa nakoniec podarilo dosiahnuť, že 

22. októbra 2007 získal Skalický trdelník ochranné zemepisné 

označenie ako prvý slovenský výrobok, riadne zaregistrované Eu-

rópskou komisiou! V súčasnosti sa v Skalici, každoročne v máji, 

koná turisticky atraktívny festival Trdlofest.

Intermezzo I.
„Skalický trdelník je jemné pečivo tvaru dutého valca s vnútor-

ným priemerom 3 – 5 cm a s vonkajším priemerom 6 – 10 cm. 

Vyrába sa tradičným spôsobom namotaním vykysnutého jemné-

ho cesta na „trdlo“. Namotané cesto sa potrie rozšľahanými biel-

kami a posype sekanými vlašskými orechmi alebo mandľami, ale-

bo marhuľovými jadrami, alebo ich zmesou. Následne sa upečie 

sálavým teplom do zlatista a po upečení sa posype mletým cuk-

rom zmiešaným s vanilkovým cukrom. Charakteristické senzoric-

ké vlastnosti sú dané posekanými orechmi, marhuľovými jadra-

mi, vanilkovým cukrom a spôsobom pečenia. Skalický trdelník sa 

na trhu ponúka v balení jednotlivo, a to v dvoch veľkostiach odlí-

šených hmotnosťou výrobku. Základná hmotnosť je 500 gramov, 

pričom je možné ho ponúkať aj v polovičnej hmotnosti 250 gra-

mov pri zachovaní základných parametrov vonkajšieho a vnútor-

ného priemeru.“

Rodinná tradícia
Keď som sa radil, kde mi najlepšie ukážu a vysvetlia tajomstvá 

pravého Skalického trdelníka, viackrát nás odporúčali domov - 

k Havlíkovcom, pretože: „Oni sú jediná rodina, ktorá v Skalici 

a okolí udržiava tradíciu pečenia Skalických trdelníkov bez pre-

stávky už vyše 50 rokov…“ A tak som sa vybral k nim do domu - 

v skalickej miestnej časti Predmestie – na návštevu…

V súčasnosti sa pečeniu venuje Karol Havlík so svojou manžel-

kou Anežkou, ktorí prebrali „trdlárske žezlo“ po Karolových rodi-

čoch – Antonovi a Márii. Tí ho začali, najskôr v malom a neskôr 

v novopostavenej väčšej peci, piecť už v roku 1965. Ako hovorí Ka-

rol Havlík: „Rodičia postupne vylepšovali získané recepty výroby 

jedinečného Skalického trdelníka a vytvárali si rokmi svoju vlast-

nú, nezameniteľnú receptúru. To, že sa im darilo, potvrdzuje aj 

popularita ich trdelníka, ktorá bola známa nielen u nás v Skali-

ci, ale aj v širokom okolí – dokonca aj za riekou Moravou. Ja som 

sa od nich učil a pomáhal im už ako dieťa, kde bolo treba: či už 
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pri podávaní ingrediencií, vyfukovaní pary po dopečení, alebo pri 

„tajnom“ ujedaní a odštipkávaní z neho… (úsmev). Nakoniec som 

– začiatkom deväťdesiatych rokov spolu s rodičmi založil živnosť 

na ich pečenie a postupne po tom, ako sme s manželkou „zavesi-

li túlavý život hudobníkov na klinec“, sme ich pekárske majstrov-

stvo prevzali. Dnes sa mu naplno venujem jediný zo súroden-

cov.“ Havlíkovské trdelníky sú povestné svojou vycibrenou chuťou 

a kvalitou. Je to dané aj tým, že ich aj napriek vyššiemu dopytu 

denne upečú maximálne 60 kusov, a tak ich kvalitu, precízne upe-

čenie a výnimočnú chuť strážia na veľmi vysokej úrovni. „Viete, 

celý proces výroby jedného trdelníka trvá aj niekoľko hodín. Len 

samotné cesto sa vymiesi až dvakrát. Päťkrát kysne a nakoniec 

osobitne kysne ešte pol hodiny v blízkosti pahreby. Až následne 

sa pečie. A čo je dôležité - pri jeho výrobe používame len kvalitné 

suroviny, aby výsledný produkt mal svoju nezameniteľnú chuť“ 

– dopĺňa manželove slová Anežka, a zároveň dodáva, že túto tra-

díciu poctivej pekárskej roboty prezentujú nielen zákazníkom či 

turistom, ale čoraz častejšie aj školským exkurziám.

Intermezzo II.
„Vlastnosti Skalického trdelníka: Farba - žltá z vnútra, povrch 

zlatohnedý; Konzistencia: jemná, nesmie byť tvrdá, lámavá; Vôňa 

Výrobky, podobné 
Skalickému trdelníku, 

len vyrábané odlišným 
postupom a s trochu 

inými ingredienciami, 
sú známe aj v iných 

krajinách. Ma ari majú 
Kürt skalács, Rakúšania 

Prügelkrapfen, 
Litov ania pe ú Šakotis 

a Bamkuchinas, Švédi 
zase Spettekaka, Poliaci 

S kacz a Nemci  
Baumstriezel.
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a chuť: lahodná, príjemná po pečení, posekaných orechoch, vanil-

ke, nesmie byť kvasnicová, zatuchnutá, dymová; Zloženie: Najčas-

tejšie sa používa cesto zložené z ingrediencií: pšeničná múka, vaj-

cia, droždie, mlieko, kryštálový cukor, aróma, citrónová kôra, soľ, 

muškátový orech, posekané vlašské orechy, mandle, marhuľové 

jadrá, bravčová masť, rastlinný olej, maslo, mletý cukor, vanilko-

vý cukor.“

Podobenstvá a paškvily
Skalický trdelník je získaním ochranného zemepisného ozna-

čenia zaregistrovaného Európskou komisiou autentickým vý-

robkom jedine vtedy, pokiaľ sa vyrába na území okresov Skalica 

a Senica, ohraničenom riekami Morava, Teplica a Myjava a hra-

nicami s Českou republikou. A k tomu môže byť posypaný len 

orechmi, mandľami, posekanými jadrami marhúľ alebo bielym 

makom. Na jednej strane sa zvýraznila jeho registráciou autoch-

tónnosť, na strane druhej mu to ubralo na komerčnej sile.

Kdekoľvek inde – než v presne vymedzenom regióne vyrába-

ný trdelník - robený podľa prísne dodržiavaných pravidiel, ako ten 

originálny už nemôže niesť označenie Skalický. Zrejme sa Skaliča-

nia riadili pri jeho registrácii legendárnym pravidlom: „Enem pro 

nás a naše deti“. V opačnom prípade by ho mohli Skaličania piecť 

podľa originálnej receptúry a postupov hoci aj v Prahe a volal by 

sa Skalický. Na úkor toho sa po Slovensku a aj v Česku ponúka-

jú rôzne viac či menej podarené presladené „paškvily“, pri ktorých 

drevené trdlá nahrádzajú kovové, oheň a drevenú pahrebu elek-

trické pece a namiesto bielkov a na nich nanesených orechov, do-

dáva tenkému nevykvasenému valcu „autentickú upečenú“ hne-

dastú farbu skaramelizovaný cukor. A nielen to. Pôvodné orechy 

a tekvicové jadierka sa nahrádzajú kokosom, kakaom, vanilko-

vým cukrom, Nuttelou a pod. V neďalekej Prahe sa predávaný tr-

delník teší veľkej popularite a je turistom z celého sveta podávaný 

ako kulinárska delikatesa so zmrzlinou, čokoládou, šľahačkou, ale 

aj s ovocím.

Výrobky, podobné Skalickému trdelníku, len vyrábané od-

lišným postupom a s trochu inými ingredienciami, sú známe aj 

v iných krajinách. Maďari majú Kürtőskalács, Rakúšania Prügel-

krapfen, Litovčania pečú Šakotis a Bamkuchinas, Švédi zase Spet-

tekaka, Poliaci Sękacz a Nemci Baumstriezel.

Hovorí sa, že proti gustu žiadny dišputát. Pokiaľ však dostane-

te chuť na jedinečný, originálny a „nadýchaný“ Skalický trdelník, 

musíte sa za ním vybrať do Skalice a tam navštíviť buď tradičnú 

vychýrenú rodinnú pekáreň manželov Havlíkovcov, či jeho výrob-

ňu vo Vínotéke u Františkánov, alebo v predajni pekárne Lark.

Intermezzo III.
„Výrobný postup Skalického trdelníka: z droždia, mlieka 

a z kryštálového cukru sa pripraví kvások, zmieša sa s pšeničnou 

múkou, maslom a s rastlinným olejom, k tomu sa pridá kryštálo-

vý cukor, 8 žĺtkov, 4 bielka, soľ, aróma, citrón, pomletý muškáto-

vý orech. Všetko sa to zmieša a pripraví sa jemné cesto, ktoré sa 

nechá pri izbovej teplote vykysnúť počas cca 30 min. Vykysnuté 

cesto sa rozdelí na bochníky s hmotnosťou 250 g – 500 g. Z boch-

níkov sa vyšúľa pletenec s priemerom cca 2 cm a dlhý cca 1 m. 

Takto pripravený pletenec sa nechá ešte dokysnúť 15 min. Násled-

ne sa natáča na drevené pomastené „trdlo“, položené na kopyte. 

Natočený pletenec sa potrie rozšľahanými bielkami, posype sa po-

sekanou zmesou orechov alebo marhuľových jadier a pečie sa pri 

sálavom teple z pripravenej pahreby alebo žiariča, kde sa pri ne-

ustálom otáčaní a občasnom pomastení rastlinným olejom, brav-

čovou masťou, alebo ich zmesou pečie dozlatista 15 min. Upeče-

ný trdelník sa nechá vychladnúť, miernym poklepaním sa stiahne 

z trdla, položí sa na papier a vyfúkne. Trdelník sa posype mletým 

cukrom zmiešaným s vanilkovým cukrom.“

Carpe diem…
O miestnej tradičnej skalickej Frankovke mi svojho času miest-

ny vychýrený vinár Alojz Masaryk hovoril, že vďaka trieslu je „pa-

puľnatá“, pričom pomáha nielen pri boji s chudokrvnosťou, ale 

blahodarne pôsobí „na mužnosť“ - v akomkoľvek veku.

O Skalickom trdelníku a jeho zázračných účinkoch som, žiaľ, 

nepočul žiadne chýry. Teda, ak za jeho blahodarné účinky nepo-

važujem omamný pocit rozkoše a sladké orieškové, mäkké „nebíč-

ko v papuľke,“ ktoré pocítite okamžite, ako ho skonzumujete.

O zvýšenej hladine cukru v krvi, či nejakom tom zanedbateľ-

nom grame hmotnosti navyše - pomlčím. Nakoniec, na mojej 

koncentrovanej postave sa aj tak viditeľne nijako zvlášť neodrazí 

a povedzme si na rovinu – dokedy je vhodné čakať na jemné roz-

maznanie svojho telíčka a chuťových buniek, ak nie teraz, hneď 

a práve trdelníkom? Tým pravým – zo Skalice…? 

Text a foto: Peter Škorňa
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SVET MERCEDESU
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Premiérové a prémiové 
nitrianske She´s Mercedes 

V
 programe predviedli športovú módu 

Mercedes-Benz krásne modelky a modeli: he-

rec a spevák Juraj Bača  a produktový expert 

Mercedes-Benz Adam Kurinec - v tejto vtip-

nej úlohe po prvýkrát v živote. Dámy potešil 

aj neplánovaný spevácky výkon prítomných pánov a Juraja 

Baču v piesni „Nebude to také ľahké, drahá“. Aký by to bol 

event prémiovej značky, keby si jej najnovšie modely pozva-

né účastníčky nemohli odskúšať. A tak sa aj jazdilo. V an-

kete vysnívané auto najviac sympatií získala charizmatická 

Trieda G. Jazdu na krásnych autách, spev, hru na gitare a 

prehliadku originálnych šiat návrhárky Zuzany Neuročnej 

obohatila aj vernisáž nádherných obrazov Henriety Rojko-

vej a Alexandry Pohronskej. Zmysly prítomných dám roz-

maznával mladý klavirista Richard Bönde a esenciálne oleje 

Young Living od Katky Adamcovej v beauty salóniku. Tu si 

mohli dopriať masáž, parafínový zábal rúk, zveriť sa do opa-

tery známej vizážistky a organizátorky súťaže Vizáž roka, 

Renáty Lenčešovej. 

Veľmi cenné boli aj rady školiteľa Wella Slovensko, Luká-

ša Šeba, či trénera, výživového poradcu, majiteľa fitnescen-

tra a zdravej kuchyne, Róberta Kelemena. Dámy mali mož-

nosť aj vidieť, ako sa pod rukami šperkárky rodí nový šperk 

Impresia Design. Prvý nitriansky event She´s Mercedes sa 

vydaril na výbornú. Už teraz sa píšu kontúry toho ďalšieho, 

budúcoročného. Pretože výsadou prémiovej značky je ponú-

kať svojim klientkam stále viac. 

Text: Daniela Mudráková; Foto: ADELKAstudio

Prítomné dámy na tomto komornom, no o to výnimočnejšom podujatí priví-
tal jeho hostiteľ, riaditeľ Motor-Car Nitra, Samuel Antoš. Nieslo sa v znamení: 
„Za všetkým hľadaj ženu“. Veď aj za príbehom Mercedes-Benz stála žena. 

Klavirista Richard Bönde Vysnívaný favorit - Trieda G Prehliadka Zuzany Neuročnej
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Hovorí sa, že v lete je dobré pamätať na zimu a urobiť si zásoby. 

V prípade pravých klenotov to rozhodne nebude „úroda“ iba 

na jednu sezónu. No skôr, ako nastane vláda ľadovej bohyne, je 

čas privítať tú, vďaka ktorej všetko kvitne. Naša nálada, inšpirácia 

a hlavne odvaha ozdobiť svoju ženskosť šperkmi, ktoré sú 

výrazné, nostalgické i romantické, no vždy nadčasové a trendy. 

Výsostné právo statement šperkov
Šperk sa pohrá s našou náladou prakticky okamžite, jeho 

lesk podľa psychológov navodzuje v mysli vedomie úspechu. 

Osud niektorých šperkov však odráža túto myšlienku ešte in-

tenzívnejšie. Sú totiž natoľko výrazné a neprehliadnuteľné, že 

im klenotnícke duše priradili špeciálnu kategóriu. V angličti-

ne sa označujú ako statement jewelry, teda šperky, ktoré nie-

čo vyjadrujú. V dávnej minulosti tlmočili sebavedomé symboly 

moci, dnes unikátnym spôsobom rozprávajú jedinečný príbeh 

osobnosti nositeľky. A tak krok za krokom, presnejšie poveda-

né drahokam za drahokamom, vystupuje zo svojej komfortnej 

zóny a ukazuje sebe i svetu, aká zaujímavá a vášnivá vo svojej 

podstate je. Žena. Bohyňa. 

Kokteilové prstene zaženú všetky tiene
Túto božskú podstatu odrážajú najmä extravagantné prste-

ne, v šperkovom žargóne nazývané kokteilové. Už od pohľadu 

sú akýmsi pilierom statement klenotov – grandióznym, luxus-

ným, nesmrteľným. Zrodené z prírodných farebných draho-

kamov a diamantov dokonale dopĺňajú „hepburnovské little 

black dress“, ako aj svieže kombinácie na aktuálnu letnú tému. 

Mimochodom, kombinatorika. Tá nepatrí iba do diskrétnej 

matematiky, ale aj do klenotníckeho desatora. Nápaditému 

prsteňu dáte najväčší priestor zažiariť, ak nebudete jeho draho-

kamové vibrácie prebíjať inými členmi statement rodu. V opač-

nom prípade je to hriech proti štýlu i vkusu a pravé bohyne 

predsa nehrešia – ak iba zamilovaním sa do nevšedného „bo-

hémskeho“ charakteru ručne zhotovených šperkov.

Vintage skvosty s dedičným puncom
Takouto lákavou a sofi stikovanou podkategóriou statement 

klenotov je štýl vintage. Pôvodne sa tento pojem vzťahoval na 

výnimočné ročníky vína, portského alebo whisky. Teda na vý-

berové skvosty, ktoré s dychom času naberajú na svojej kvalite 

a hodnote. Presne ako ručne robené šperky, v ktorých vintage 

zachytáva omnoho viac – dotyk histórie, éterickosť a nadčaso-

vosť. Svojrázne šperky tohto typu pretrvajú v šperkovnici več-

ne, akoby mali vlastného ducha, ktorý stráži príbehy tých, čo 

tu boli, sú, aj budú. Typická prírodná farebnosť, pastelové far-

by a kvetinové vzory asociujú romantické povahy „viktorián-

skych“ žien. Aj svetové značky sa predháňajú v tom, kto efekt-

nejšie zapracuje vintage „boom“ do modernej garderóby žien. 

A keďže šaty nemajú so šperkmi zápasiť, klenotnícki majstri za 

nimi nezaostávajú. Do módneho posolstva však zapracovávajú 

niečo navyše – skutočné hodnoty a emócie. 

Ako nosiť statement klenoty
Táto bohatá a osobitá kategória šperkov predstavuje vskutku 

originálny a kreatívny spôsob, ako oživiť jednoduchý štýl. Ko-

niec-koncov, práve k nemu boli statement kúsky stvorené. Či 

už zvolíte jeden centrálny kameň alebo mnohopočetné kamien-

kové variácie v masívnejších rozprávkových prsteňoch, nostal-

gickom vintage štýle či v exotickej extravagancii, pamätajte, že 

v detaile je sila a v tajomstve zmyselnosť. K dramatickým náhr-

delníkom zvoľte správny výstrih, k dlhým opulentným náušni-

ciam zvážte typ tváre i účesu a pri príťažlivých náramkoch ne-

podceňujte manikúru. A, mimochodom, líčenie nech je jemné, 
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Šperky leta pre bohyne 
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aby neodvádzalo pozornosť od diela, ktoré sa zrodilo pod ruka-

mi skutočných klenotníckych bohov v Mikuš Diamonds.

Tisíc a jedna noc v Mikuš Diamonds 
Ako vidíme, statement šperky môžu mať tisíce podôb, pres-

ne ako drahé kamene v nich osadené. „Prírodné drahokamy 

všetkých farieb v kombinácii s večnými diamantmi sú súčas-

nými top trendmi a  svojou pestrosťou budú dominovať v kle-

notníckej sfére aj v budúcnosti – špeciálne v dominantných 

statement kúskoch,“ konštatujú dlhoroční profesionáli v slo-

venskom rodinnom klenotníctve Mikuš Diamonds. Tí nenavr-

hujú šperky. Navrhujú sny. Je priam nemožné nevšimnúť si ich 

povestný perfekcionizmus, dizajnérsky cit a odborné renomé, 

ktoré si budujú medzi elitnými európskymi klenotníctvami už 

20 rokov. Rafi novanosť a mnohotvárnosť je v Mikuš Diamonds 

založená na príjemných kontrastoch v základných farbách, ako 

aj v schopnosti docieliť jemné nuansy odtieňov v citlivo namie-

šaných limitovaných kolekciách. Pre ženy, ktoré majú rady nie-

čo „iné“ a súčasne to naše – poctivé slovenské – skrátka neexis-

tuje iná možnosť. 

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

„Statement klenoty pretrvajú 
v šperkovnici ve ne, akoby 
mali vlastného ducha, ktorý 
stráži príbehy tých, o tu 
boli, sú aj budú.“

Náušnice Uprise, ruženín, diamant a ružové zlato.Náušnice Winning, ametyst, diamant 
a ružové zlato.

Prsteň Haze, ametyst, diamant a ružové zlato.

Prsteň Courtesy, sladkovodná perla, ružové zlato.
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Danubiana Meulensteen Art 
Museum, Čunovo
Výstava v galérii Danubiana, trvajúca od 

6. júla do 8. septembra, predstavuje a spá-

ja až 23 popredných umelcov z Filipín, kto-

rí trpia preľudnením, korupciou a chudo-

bou. Viacerí z umelcov na tieto problémy 

aj konkrétne politické otázky odpovedajú 

svojím všestranným umením. Hoci väčši-

na z nich sa venuje maľbe, tvoria aj inštalá-

cie, sochy či koláže. Dvaja sa sústreďujú vý-

lučne na kresbu. Traja sa venujú fotografi i 

a videu, jeden mapám a práci s textilom, 

jedna je tanečnica.

Využite teda možnosť a zoznámte sa s tým, 

ako títo vzdelaní, informovaní, ambicióz-

ni a vynaliezaví fi lipínski umelci stvárňu-

jú svoj svet, ktorý fascinujú celebrity a sú-

ťaže krásy a pustošia zemetrasenia a ničivé 

tajfúny. Verte, svojím rozsahom a záberom 

stojí za to. Aj preto si nenechajte ujsť nie-

kedy nádherné, niekedy strhujúce obra-

zy krajiny, ktorá je veľmi vzdialená, no jej 

problémy sú nám zvláštne povedomé.

Činohra SND, Bratislava
Čo robiť, keď sa vzdelanie, po kto-

rom človek celý život túži, stane bi-

ľagom? Keď sa vedomosti stanú ná-

strojom ovládania a utláčania? Keď je 

človek podozrivý už len tým, že nosí 

okuliare? Čo robiť, keď sa vulgárnosť 

masy stane cnosťou, nevedomosť ne-

vinnosťou a brutalita „spravodlivým 

hnevom“? Dokáže sa vzdelanosť a kul-

túrnosť ubrániť a obhájiť si svoje po-

stavenie? Rachmanovovej denníky zo-

brazujú osudy mladého, po vzdelaní 

túžiaceho dievčaťa z kultúrnej rodi-

ny počas revolúcie a občianskej voj-

ny v Rusku. Sú nesmierne silným, au-

tentickým a sugestívnym rozprávaním 

o dobe, ktorá sa vymkla z kĺbov, roz-

právaním desivým, no zároveň i hl-

bokým, odkrývajúcim najtemnejšie 

zákutia ľudskej duše. Silné predstave-

nie, v ktorom vyniká nepochybný he-

recký potenciál mladej Moniky Poto-

károvej. 

GMB, Mirbachov palác, 
Bratislava
Rozsiahla výstava, ktorá sa bude ko-

nať (od 27. 6. až do 30. 9. 2019) v priesto-

roch Mirbachovho paláca, nazvaná Roz-

lomená doba, ukáže tie najdôležitejšie 

tendencie, najvýznamnejšie okruhy zá-

ujmov umeleckej tvorby a najvýraznej-

ších autorov v kontexte vizuálneho ume-

nia strednej Európy. Výstava avantgardy 

v strednej Európe 1908 - 1928 predstavu-

je avantgardné umenie v strednej Euró-

pe prvýkrát komplexne. Toto prevratné 

obdobie predurčilo základné východis-

ká umeleckej tvorby pre celé 20. storo-

čie. Avantgarda si v jednotlivých štátoch, 

mestách a centrách uchovávala odlišnosti 

a zároveň zostala medzinárodná. Umelci 

sa považovali za súčasť širokej nadnárod-

nej siete v kreatívnom priestore, zvýšila sa 

nielen mobilita umelcov, ale aj umelecká 

aktivita v rôznych oblastiach života, pre-

dovšetkým v oblasti tlačených vizuálnych 

materiálov. 
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Štadión Ernsta Happela, 
Viedeň, AT
Americká speváčka, skladateľka, ta-

nečnica a herečka Alecia Beth Moo-

re, známa pod umeleckým menom 

Pink v rámci svojho celosvetového tur-

né „Beautiful Trauma,“ ktoré sa zača-

lo v marci 2018 vo Phoenixe a nadchlo 

publikum v Amerike, Austrálii a na No-

vom Zélande, zavíta v druhej polovici 

júla (24. 7. 2019) aj do susednej Viedne, 

kde na Štadióne Ernsta Happela odo-

hrá svoj koncert. Pink od svojho debutu 

v roku 2000 vydala už 7 štúdiových al-

bumov, 1 výberový album, predala vyše 

57 miliónov albumov, viac ako 75 milió-

nov singlov a vyše 2,4 milióna DVD no-

sičov, pričom sa jej 15 singlov umiest-

nilo aj v top 10 hudobných rebríčkov. 

Priaznivci speváčky zažijú vo Viedni do-

konalú šou, ktorá sa len tak často nevi-

dí, v rámci ktorej priam dokonale ko-

munikuje s jej piesňami a umením 

priam hypnotizovaným publikom.
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Opera SND, Bratislava
Nielen pre deti, ale aj ich rodičov je ur-

čená pôvodná slovenská opera o jed-

nom obrovskom kamarátstve. Hlavná 

hrdinka Júlia sa vydáva spolu s nepo-

sedným kamarátom Martinom na dob-

rodružnú cestu, počas ktorej sa snaží 

pomôcť kamarátke Márii. Chcú nájsť 

šťastný koniec jej liečby, ale aj stra-

tený šťastný koniec všetkých rozprá-

vok. Pri skúškach so zlou kráľovnou 

Belladonou a jej ľstivým prisluhova-

čom Kolomanom im pomáha odvaha, 

hravosť, fantázia a láska. Rozprávke 

nechýba humor ani napätie, pohybo-

vá ladnosť až cirkusová akrobacia, vý-

tvarná poézia ani scénická premenli-

vosť. A kraľuje jej nádherná hudba! 

Lebo hudba v divadle prináša radosť 

a šťastie, ale dokáže aj zázračne lie-

čiť. A to už stojí za to vidieť a zažiť na 

vlastnej koži, nemyslíte?

Text: Marek Malušek, Veronika Polakovičová, Robert Tappert; Text: SCG
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Oprava
V čísle 1/2019 zaúradoval „redakčný jazykový škria-

tok“, a tak sme na strane 20 a 21 uviedli chybne slovo 

Gälendewagen  namiesto jeho správneho znenia 

Geländewagen. Za chybu sa vám dodatočne ospra-

vedlňujeme.

Redakcia Hviezdy ciest
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SVET MERCEDESU

Nový závod  Mercedes-Benz v Rusku

Globálny podnik na vývoj zna ky smart 

Divízia Mercedes-Benz Cars spúšťa výrobu v novom výrobnom závode
osobných vozidiel Moscovia v Moskovskej oblasti približne 40 km 
od Moskvy, pričom prvým modelom, ktorý zíde z jeho liniek, bude 
Mercedes-Benz Triedy E sedan určený pre domáci trh. 

Spoločnosti  Zhejiang Geely Holding Group (Geely Holding) a Daimler AG 
založili spoločný globálny podnik, v ktorom bude každá spoločnosť vlastniť 
rovnaký 50-percentný podiel a ktorého cieľom je ďalší rozvoj značky smart, 
priekopníka mestskej mobility, ako lídra v segmente elektromobilov.

Po 
Triede E budú nasledo-

vať modely z kategórie 

SUV. Divízia 

Mercedes-Benz Cars in-

vestovala do výrobného závodu v Mos-

kovskej oblasti viac než 250 miliónov eur, 

pričom vo výrobe a v správe nového závo-

du Mercedes-Benz nájde uplatnenie vyše 

1 000 zamestnancov. Výrobný závod 

Mercedes-Benz Moscovia využije ekolo-

gickú výrobu a nasadí moderné techno-

lógie priemyslu 4.0. Ako uviedol počas 

otvorenia závodu Dieter Zetsche, vtedaj-

ší predseda predstavenstva Daimler AG 

a vedúci divízie Mercedes-Benz Cars: „Vý-

robný závod Mercedes-Benz Moscovia 

je ďalším krokom v našej stratégii, ktorej 

cieľom je vyrábať vozidlá tam, kde sú naši 

zákazníci. Profi tujú pritom obaja partne-

ri: Rusko aj Mercedes-Benz.“ Na slávnost-

nom otvorení nového výrobného závodu 

sa zúčastnil aj Vladimir Putin, prezident 

Ruskej federácie, ako aj rezortní ministri 

z Nemeckej spolkovej republiky, Ruskej 

federácie, lokálni politici a manažéri zod-

povední za riadenie výrobného závodu. 

Výroba nových osobných vozidiel v Rus-

ku bude prebiehať pod vedením výrob-

nej spoločnosti Mercedes-Benz Manufac-

turing RUS (MBMR). Výrobný závod je 

súčasťou celosvetovej výrobnej siete s viac 

než 30 prevádzkami. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

V 
novom špecializovanom 

závode na elektromobily 

v Číne sa bude montovať 

ďalšia generácia elektromo-

bilov smart určená pre globálny trh, kto-

rej predaj sa začne v roku 2022. Novú ge-

neráciu vozidiel smart z hľadiska dizajnu 

navrhne celosvetová sieť Mercedes-Benz 

Design a o oblasť vývoja sa postarajú glo-

bálne inžinierske centrá Geely. V rám-

ci programu vývoja vozidiel sa plánuje 

aj rozšírenie portfólia produktov smart 

do rýchlo expandujúceho segmentu B. 

Predstavenstvo nového spoločného pod-

niku bude mať šesť členov. Partnerské 

strany v ňom budú mať rovnaký počet zá-

stupcov. Až do uvedenia novej generácie 

smart v roku 2022 bude Daimler pokračo-

vať vo výrobe súčasnej generácie v závo-

doch v Hambachu vo Francúzsku (smart 

EQ fortwo) a v Novom Meste v Slovinsku 

(smart EQ forfour). Závod v Hambachu 

v budúcnosti začne vyrábať kompaktný 

elektromobil Mercedes-Benz pod novou 

produktovou a technologickou značkou 

EQ.  Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Citan – naštartujte svoje podnikanie
Vozidlá k priamemu odberu

Využite výhodné financovanie a naštartujte svoje podnikanie s vozidlom s kompaktnými 
rozmermi a veľkým ložným priestorom so skriňovou dodávkou Citan Limited Edition.

Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.mercedes-benz.sk/citan

*Uvedená splátka je bez DPH. Výška splátky s DPH je 238 € pri 20% akontácii, 47 splátok a 17% poslednej zvýšenej splátke.

Všetky sumy sú uvedené s DPH (ak nie je uvedené inak). Ponuka platí na vozidlá predané do 30. 8. 2019.  Spotrebiteľský 
úver formou finančného leasingu: fixný úrok p. a.: 2,05 %; 1. – 47. mes. splátka: 238,12 €; lehota splatnosti: 48 mesiacov; 
odkupná cena: 36 €. Poskytovateľom financovania je Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s. r. o.

Citan 109 KA/L RPMN: 2,86 %; akontácia: 3 347,28 €; posledná zvýšená splátka: 2 845,19 €; celková výška spotrebného 
úveru vrátane akontácie: 16 736,40 €; spracovateľský poplatok: 200,83 €; celková suma hradená spotrebiteľom: 17 620,94 €. 
Počas celej doby financovania musí byť vozidlo havarijne poistené. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke, ani vo 
vypočítanom RPMN.

Splátka už od 199 € mesačne*
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