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určite mi dáte za pravdu, keď napíšem, že sme prežili 

veľmi zaujímavý rok. V určitých aspektoch dokonca zlo-

mový. Na trh sme úspešne uviedli nový, čisto elektrický 

model EQC.

Značka Mercedes-Benz má nielen ambíciu byť dôleži-

tou súčasťou procesu budovania zelenej, voči klíme a ži-

votnému prostrediu šetrnej mobility, ale svojimi inovatívnymi technológiami, modelmi a prístupom 

k nej určovať jej trendy. V tejto súvislosti pozitívne vnímame zainteresovanie sa štátu do progresív-

nej podpory elektromobility formou štátnych dotácií, o parametroch ktorých – ako aj o našich mo-

deloch vozidiel, na ktoré bude možné o dotáciu požiadať - vás informujeme aj v našom magazíne.

Je pozitívne, že sa značke Mercedes-Benz darí podľa očakávania dosahovať z celosvetového hľa-

diska nárast predaja. Svedčí o tom takmer päťpercentný októbrový nárast predaja (v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom), ako aj celosvetový jednopercentný nárast predaných osobných vozidiel 

Mercedes-Benz od začiatku tohto roka. Potvrdzuje sa tak správnosť vhodného nastavenia, ktoré na-

vyše zefektívni aj nová diverzifi kácia štruktúry koncernu Daimler.

Trojcípa strieborná hviezda zbiera vavríny za svoje inovatívne technológie nielen na poli mobi-

lity bez emisií, ale aj v odvetví motoršportu a nákladnej dopravy. Pretekársky tím Mercedes-AMG 

Petronas Motorsport - vďaka excelentnej motorizácii svojich monopostov – bezkonkurenčne, po 

šiesty raz v rade za sebou vyhral majstrovstvá sveta v hodnotení konštruktérov majstrovstiev sveta 

FIA formuly 1. „Dvojitý víťazný zásah“ pre striebornú hviezdu znamenal víťazný vavrín pretekára 

tímu Lewisa Hamiltona, ktorý rovnako ako aj tím získal prestížne ocenenie už po šiesty raz.

Hovorí sa, že „do tretice všetko najlepšie“. Platí to aj pre našu značku. V uplynulých dňoch získal 

nový model nákladného vozidla Mercedes-Benz Actros vďaka svojim technologickým inováciám na-

značujúcim smerovanie nákladnej dopravy v budúcnosti - medzi odbornou motoristickou verejnos-

ťou renomované a rešpektované ocenenie Truck of the Year 2020.

Vážení priatelia,

žijeme v období zmien a nových výziev. A to sa týka tak oblasti autodopravy, ako aj manažmen-

tu v rámci Mercedes-Benz Slovakia. V tejto súvislosti mi dovoľte, aby som v mene našej spoločnos-

ti a aj značky poďakoval nášmu kolegovi a skúsenému vedúcemu predaja nákladných vozidiel - 

Petrovi Ondriášovi - za profesionálne odvedenú prácu a mnoho rokov venovaných našej značke a za-

želal mu v osobnom, ako aj v pracovnom živote veľa ďalších úspechov.

Aktuálny magazín Hviezdy ciest k vám prichádza na konci roka, a tak mi na úplný záver dovoľte, 

aby som vám - našim čitateľom, kolegom, priateľom, obchodným partnerom, ako aj zákazníkom po-

prial príjemné strávenie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, priateľov a blízkych a zaželal do roku 

2020 veľa pohody, radosti a spokojnosti.

Nielen za seba, ale aj za tím značky Mercedes-Benz vás môžem uistiť, že vašu spokojnosť – vo for-

me nových a ešte atraktívnejších modelov vozidiel – sa budeme snažiť maximálne naplniť.

S úctou

Stephan Moebius

Vážení 
priaznivci 
striebornej 
hviezdy,
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Štýl a svet Mercedesu
56 IMPOZANTNÉ SHE´S MERCEDES 
V priestoroch zrekonštruovaného Šimák Zámku Pezinok sa 

uskutočnil už štvrtý ročník prestížneho a čoraz populárnej-

šieho podujatia She´s Mercedes.

62 JEDINEČNOSŤ ZDRAVÉHO SPÁNKU
Posteľ je priestorom, na ktorom človek strávi až tretinu svoj-

ho života. Aj preto nemožno hovoriť, že kvalitná, dlhotrvajú-

ca, dobrá a zdravá posteľ je luxus...

68 NEPRÁVOM OPOMÍNANÝ NOVOHRAD
Jednou z rázovitých lokalít Slovenska, dýchajúcou tradíci-

ami a históriou, je aj častokrát opomínaná oblasť Novohra-

du, skrývajúca mnohé zaujímavosti...

72 SLOVENSKÉ DELIKATESY
Všetko podstatné o remesle, či skôr technike modrotlače na 

plátno, ktorá sa na našom území používala už pred troma 

storočiami a našťastie prežila dodnes...

10
udia

32 DOPRAVCA S VÝNIMOČNOU FLOTILOU  
HUDOS je úspešná dopravná spoločnosť, fl otilu rozšíria de-

siatky najnovších modelov Mercedes-Benz Actros 5. Prečo, 

prezradil jej majiteľ Pavol Hudák...

38  DÔRAZ NA PRÉMIOVÚ KVALITU
Spoločnosť HO&PE FAMILY, s. r. o., rastie vďaka  jej maji-

teľovi, hokejovej hviezde a legende Mariánovi Hossovi. Viac 

v rozhovore s jeho otcom Františkom...

44 ZASTÚPENIE S „RODINNOU“ ATMOSFÉROU
Jedinou vedúcou predaja osobných motorových vozidiel 

značky Mercedes-Benz na Slovensku je šarmantná a kultivo-

vaná dáma - Darina Juríková...

48 KVALITA GARANTOM ÚSPECHU
Majiteľ spoločnosti SAROUTE, s. r. o. - Ivan Hlavoň o tom, 

vďaka čomu stabilne – aj za pomoci hviezdnych vozidiel 

jeho fi rma rastie a expanduje...
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68Automobily
06   PRICHÁDZA KRÁĽ
Atmosféra maximálneho luxusu s adekvátnou dávkou rozme-

rov a schopnosťou užiť si túto dimenziu mobility aj v teréne. 

To je Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC.

10 LORD OF KILOWATT
Najväčšie a najsilnejšie SUV sú hybridné. Mercedes-AMG 

GLE 63S 4MATIC+ a GLS 63 4MATIC+ poskytujú masáž 

s výkonom 612 koní.

13PANCIEROVÍ BODYGUARDI 
Priekopníkom bezpečného „pancierového“ modelu bola 

reprezentačná limuzína Pullman typu Nürburg 460 (W 08) 

predstavená pred 90 rokmi - v roku 1928.

14 GRANDE MOBILITÉ
Mercedes-Benz VISION EQS je nielen míľnikom na ceste 

do budúcnosti značky Mercedes-Benz, ale predovšetkým jej 

veľkých elektrických luxusných sedanov.

18 IKONICKÁ SYMBIÓZA  
Koncept Vision Mercedes Simplex je odpoveďou na to, ako by 

malo vyzerať vozidlo, vyjadrujúce pôvod a budúcnosť luxusnej 

značky Mercedes-Benz.

22 MALÍ VEĽKÍ POMOCNÍCI
Minibusy Sprinter majú nielen progresívnu techniku, ma-

ximálnu hospodárnosť, najvyššiu bezpečnosť, ale aj vysokú 

úroveň bezpečnosti a skvelý komfort. 

25 INTUITÍVNE VYRIEŠENIE DILEMY
Pokiaľ neviete, či je pre vás už teraz vhodná elektrická mobilita 

a ako ju môžete integrovať na dennodenné používanie, pomô-

že vám aplikácia eVanReady.

42 ČARO SVIETIACEJ KÁVOVEJ ŠÁLKY 
Pred desaťročím predstavil Mercedes-Benz v celosvetovej 

premiére v podobe svietiacej šálky kávy systém varovania pred 

únavou - ATTENTION ASSIST.

41
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Prichádza  
Nie, nie je to prezentácia moci, ani prehnaná ambícia 
vyniknúť v dave. Je to prirodzená atmosféra maximálneho 
luxusu s adekvátnou dávkou rozmerov a schopnosťou 
užiť si túto dimenziu mobility aj v teréne. Nech sa páči, 
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC prichádza.

maybach gls bez tab.indd   6maybach gls bez tab.indd   6 4. 12. 2019   16:39:394. 12. 2019   16:39:39



 7

 krá Z
aškatuľkovať najnovší model mimoriadne luxus-

ného SUV sa v podstate nedá. Môžete ho považo-

vať za offroadového brata Triedy S. Táto katedrála 

technologickej vyspelosti dokumentuje status sa-

motnej automobilky a ďalej podčiarkuje legitímne 

využívanie najprestížnejšej podznačky, akú Mercedes má. Ak sa 

povie Maybach, je to pečať výnimočnosti, prípadne certifi kát ab-

solutistického luxusu. A ako taký musí vyniknúť. Po optickej, po 

technologickej a aj po aromatickej stránke. Prečo aromatickej? 

Lebo Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC má vlastnú vôňu, 

ktorá ho defi nuje. Namiesto opisu bude stačiť jeden nádych no-

som v interiéri. Vôňa sa vám dostane pod kožu najrýchlejšie. Pre-

zradí to, čo oči prehliadnu a prsty nezistia.

Moderné baroko
Tak ako barokový štýl využíva množstvo okrasných prvkov, ta-

kisto aj Mercedes-Maybach zužitkuje chróm na to, aby ním vy-

jadril svoj spoločenský status. Príliš okázalé? Možno, ale štatisti-

ka hovorí jasnou rečou: jedna zo siedmich predaných Tried S je 

Mercedes-Maybach. Jednoducho existuje klientela, ktorá si to 

takto žiada, a na tom nie je nič zlé. Verziu Maybach si tak so 

„štandardným“ GLS nepomýlite.

Obrovská chrómovaná maska chladiča, exklu-

zívny a opäť chrómovaný výplet chla-

diacich otvorov, emblém 

na kapote a lešte-

ná línia 
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okien a dvier, či rovnako kontrastne spravované strešné lyžiny 

sú dôkazom luxusného potenciálu v interiéri. Kolesá? Minimum 

je 22 palcov, samozrejme, ak je vaším cieľom mať ešte výnimoč-

nejší model, tak si zažiadate o 23-palcové disky kolies s exkluzív-

nym dizajnom. Individualizácia exteriéru sa tým však ani zďale-

ka nekončí, nasleduje osem kombinácií dvojfarebného lakovania 

karosérie, ktoré si navolí každý zákazník na základe svojich pre-

ferencií. Ak ste sa v texte dostali až sem a máte dojem, že super-

latívov bolo viac ako dosť, tak tušíte, že v prípade Maybachu je to 

len predohra.

Otvorte dvere
Áno, stačí jemný dotyk kľučky a náznak vôle nastúpiť 

a Mercedes-Maybach pokľakne o 25 mm, aby vás uvítal. Na-

pokon je to vykonávateľ vašej vôle a ako taký vám slúži. Zní-

ženie svetlej výšky nie je jediný uvítací úkon, nasleduje aj 

vysunutie osvetlenej nášľapnej dosky, ktorá vám ešte viac 

uľahčí nastúpenie. Za koľko zvládne Mercedes-Maybach obe 

činnosti? Presne za jednu sekundu! Napokon, čas sú peniaze. 

Pointa auta sa nachádza na zadných sedadlách, to je jasné. 

Tu máte možnosť zvoliť trojmiestnu lavicu alebo dvojmiestne 

prevedenie. Samozrejmosťou je ven-

tilácia a vyhrievanie sedadiel, podob-

ne ako masážna funkcia. Je však jas-

né, že táto opcia slúži na to, aby sa 

budúci klient nadýchol, usmial a za-

čal konfi gurovať svoj vlastný interiér. 

Dve samostatné sedadlá sú pritom 

oddelené stredovou konzolou, kto-

rá môže ponúkať vyhrievané, či chla-

dené odkladacie priestory. Teplotu 

nápoja môžete nastaviť. Vyhrievané 

lakťové opierky sú povinnosť a sku-

točným prvkom luxusu bude chlad-

nička s objemom na tri fľaše toho 

najkvalitnejšieho šampanského. Do-

tykovú dokonalosť bude mať na sta-

rosti exkluzívna koža Nappa, špe-

ciálne spracované drevené obklady 

a o žiadaný soundtrack sa postará 

exkluzívny audiosystém Burmester. 

Hlbšie štúdium materiálov prezra-

dí, že použité je drevo s vyše desať-

maybach gls bez tab.indd   8maybach gls bez tab.indd   8 4. 12. 2019   16:39:594. 12. 2019   16:39:59



ročným procesom starnutia a to, že audiosystém bol navrhnu-

tý v súlade s pravidlami najluxusnejších automobilov. To jest 

pre cestujúcich vzadu, ktorí si svoj hudobný výber môžu užiť 

vďaka výsuvnej oddeľujúcej stene. Počet tabletov? Maximum. 

Nájdete ich v opierkach hlavy, v stredovej konzole a nechý-

ba ani displej na ovládanie každej jednej z množstva funkcií, 

ktoré zadná časť ponúka.

Osem valcov
V mozaike vlastností musí byť dotiahnutý do dokonalosti 

každý jeden detail. Luxusná optika, zamatová haptika a atletic-

ká dynamika je poslednou oblasťou, kde Mercedes-Maybach 

posúva doposiaľ „nemožné“ do revíru každodennej samo-

zrejmosti. Osemvalcový bi-turbo motor produkuje nie me-

nej ako rovných 410 kW, čo je presne 558 koní a maximál-

ny krútiaci moment na úrovni 730 Newtonmetrov. Tak ako 

v iných modeloch aj v tej najluxusnejšej kategórii je elektric-

ká asistencia. Nápis EQ Boost v tomto prípade dopuje mo-

tor dodatočným výkonom 16 kW (22 koní) a krútiacim mo-

mentom 250 Newtonmetrov. Elektromotor pomáha motoru 

v tých najnižších otáčkach tak, aby si pasažieri mohli 

užiť čo najviac zamatovej jazdy. To však neznamená, že 

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC nepovažuje dynami-

ku za dôležitú. Presne naopak. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h 

za 4,9 sekundy je pôsobivé. Navyše ak dodáme údaj 

o pohotovostnej hmotnosti na úrovni 2 785 kilogramov, 

tak môžeme pokojne dodať, že aj fascinujúce. Áno, 

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC prirodzene ignoruje 

svoju hmotnosť. Vodič má k dispozícii voľbu štandardných 

jazdných režimov plus jeden navyše - ten najdôležitejší - re-

žim Maybach sa sústredí na pasažierov vzadu a ich komfort. 

Aktivujte ho a šofér má k dispozícii veľmi plochú krivku 

plynového pedálu, automatická deväťstupňová prevodovka 

sa rozbieha na druhom prevodovom stupni, preraďuje me-

nej častejšie a systém štart/stop je deaktivovaný.

A to je asi všetko, čo potrebujete vedieť. Dúfame, že sme 

vzbudili vašu zvedavosť a záujem. Ak áno, tak zrejme patrí-

te medzi vyvolených, ktorí si z koláča Mercedes-Benz môžu 

ukrojiť ten najchutnejší krajec. Užite si ho!. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Tak ako barokový štýl 
využíva množstvo 
okrasných prvkov, aj 
Mercedes-Maybach 
zužitkuje chróm na to, 
aby ním vyjadril svoj 
spolo enský status. 
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Hneď na úvod prichádza mierny šok. Najväčšie a najsilnejšie 
modely SUV sú hybridné vďaka EQ Boost. No zároveň dodám 
aj informáciu o tom, že vaša pravá noha bude veliť obrovskej 
kilowattovej nádielke. Mercedes-AMG GLE 63 (S) 4MATIC+ 
a GLS 63 4MATIC+ poskytujú masáž s výkonom 612 koní 
(pri GLE 63 4MATIC+ 571 koní).

Lord of 
kilowatt

gle gls 63.indd   10gle gls 63.indd   10 4. 12. 2019   11:06:364. 12. 2019   11:06:36
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V
ďaka Bohu za Affalterbach a obrovské ďakujem 

treba nasmerovať všetkým inžinierom, ale aj 

manažérom, ktorí svoje požehnanie udelili tým-

to modelom. Najmä preto, že v dobách zúria-

cej motorovej inkvizície sa Mercedes-AMG sna-

ží udržať osemvalce pod kapotou a predstavovať modely, ktoré 

zakaždým posunú hranicu možného. To všetko je priamym dô-

kazom snahy automobilky Mercedes-AMG uspokojiť tie najná-

ročnejšie požiadavky. V tomto prípade k tým najdôležitejším po-

žiadavkám patrí nielen priestor, ale aj imidž a, samozrejme, už 

spomínaný výkon.

Obaja protagonisti využívajú služby dnes už legendárneho 

motora V8 s objemom 4,0 litra s maximálnym výkonom rov-

ných 450 kW (612 koní) a s maximálnym krútiacim momen-

tom, ktorý dosahuje 850 Newtonmetrov. Píše sa rok 2019, 

a preto na boku karosérie objavíte aj označenie EQ Boost, kto-

rý naznačuje, že pod kapotou sa nachádza aj štartovací generá-

tor, ktorý dokáže dopovať motor prídavným výkonom 16 kW 

(22 koní). Pôsobivejší je však údaj o maximálnom krútiacom 

momente, ktorý dosahuje 250 Nm. Takú silu mávajú nieke-

dy malé autá samy osebe. Medzi úlohy štartovacieho generá-

tora, samozrejme, patrí rekuperácia, posunutie ťažiska vďaka 

jeho uloženiu bližšie k stredu vozidla, plachtenie a takmer ne-

pozorovateľné opakované rozbehnutie motora pri funkcii štart 

– stop. Aj voľnobeh sa prvýkrát reguluje pomocou štartovacie-

ho generátora s funkciou EQ Boost. Je to jednoducho techni-

ka, ktorá sa stane realitou pod kapotou každého ďalšieho mode-

lu AMG. Túto kombináciu dopĺňa 48-voltová napäťová sústava, 

odpájanie valcov a fi lter pevných častíc spalín benzínu zabezpe-

čujúci čo najvyššiu efektívnosť.

Nosorožec
Určite poznáte klišé argumenty typu: SUV sú ťažkopád-

ne a so športovým autom nemajú nič spoločné. To je však 

rovnaký omyl, ako považovať nosorožca za pomalé zvie-

ra. Schválne, tipnite si maximálnu rýchlosť. A nepozeraj-

te sa dopredu v článku a povedzte jedno číslo. Je to rovných 

50 km/h, a to by ste pri pohľade naň nepovedali. Teraz si 

tipnite zrýchlenie z 0 na 100 km/h v prípade modelu GLE 

63 S 4MATIC+. Je to presne 3,8 sekundy! A to by ste na 

prvý pohľad tiež nepovedali. Podobne aj maximálna rých-

losť 280 km/h nie je niečo, čo je na prvý pohľad zrejmé. 

Teda ak nerátame výrazný AMG paket a masku chladiča 

v štýle Panamericana a obrovské nasávacie otvory pre chla-

denie motora a bŕzd. Odzadu sa najsilnejšie AMG identi-

fi kuje štvoricou koncoviek výfuku. Myslím si, že najdôleži-

tejším detailom je nenápadný, no o to efektnejší nápis V8 

Biturbo. Inak je to decentné SUV so všetkou eleganciou, 

ktorá k tomu patrí. Takže áno, GLE maskuje svoju rýchlosť.

A nielen GLE, ale aj GLS sa nemusí vôbec hanbiť. Až se-

dem členov posádky si môže užiť teleport z 0 na 100 km/h 

za 4,2 sekundy, prípadne maximálnu rýchlosť 250 km/h. 

Oba stroje tak dokážu bez problémov držať krok so super-

športami, a zároveň si strážia svoj univerzálny charakter. 

Dokazuje to aj sedem jazdných režimov systému AMG 

DYNAMIC SELECT vrátane off-roadových. Presne tak, aj 

najsilnejšie AMG ponúka režim Piesok (Sand) alebo Ces-

tička (Trail), ktorý znamená terén. Pri tomto nastavení sa 

napríklad zvýši svetlá výška o 55 mm. Tieto režimy sú do-

plnkom k štandardným jazdným režimom Komfort, Šport, 
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Šport+, či Individuálny. Verzie „S“ ponúkajú ešte aj režim 

PRETEK, ktorý mení charakteristiku motora, prevodovky aj 

podvozka na najostrejšie nastavenie. Tak, aby ste pocítili vý-

kon brzdovej sústavy so 400-milimetrovými brzdovými kotúč-

mi so šesťpiestikovými strmeňmi vpredu a 370-milimetrový-

mi brzdovými kotúčmi s jednopiestikovým strmeňom vzadu. 

Na želanie je k dispozícii aj súprava karbón-keramických 

bŕzd s bronzovo lakovanými strmeňmi. Vzduchový podvozok 

poskytuje až tri nastavenia pruženia a novinkou je aj aktív-

ne obmedzovanie nakláňania karosérie. Svetlá výška sa mení 

v závislosti od rýchlosti a aj zvoleného jazdného režimu, 

ktorý sa skrýva pod skratkou AMG ACTIVE RIDE 

CONTROL. Systém je natoľko sofi stikovaný, že vám ho rad-

šej nebudeme opisovať. Namiesto toho povieme, že funguje 

tak v zákrutách, ako aj na rovinkách, či nerovnej ceste.

Pointa
Namiesto technickej kanonády vás zrejme zaujme najsil-

nejšie GLE svojím luxusným charakterom. Čokoľvek potre-

bujete, Mercedes-AMG vám to ponúkne. Či už vo forme ex-

kluzívneho čalúnenia alebo funkcie ENERGIZING, ktorá 

vám pripraví atmosféru na načerpanie síl pred rokovaním, 

či podporí hoci aj krátky spánok v prípade, ak systém rozpo-

znávania únavy zistil, že by ste si mali dať prestávku. Aj di-

gitálny prístrojový panel sa vám svojím štýlom zobrazenia 

prispôsobí, a ak by vám čokoľvek chýbalo, tak stačí povedať 

„Hey Mercedes“ a hľadanie najbližšej talianskej reštaurá-

cie bude hračkou. Obľúbeným doplnkom verzií AMG bude 

zrejme aj karbónový obklad na volante, ktorý vám pripome-

nie, že občas by ste mali aj pridať plyn.

A spomínaná pointa? Predsa zvuk osemvalca, ktorý sa 

k siluete modelov GLS a GLE hodí asi najlepšie. Dimen-

zie týchto korábov naznačujú imidž aj status, farba kožené-

ho čalúnenia naznačuje vkus majiteľa a zvuk motora prinúti 

obzrieť sa aj toho, čo vás pôvodne chcel ignorovať. 

Takže sa s manželkou poraďte, či je pre vás vhodnejší 

Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+, Mercedes-AMG 

GLE 63 4MATIC+ alebo si zvolíte priamo najväčší model 

Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

12 
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Pancieroví bodyguardi 

N
ásledná objednávka dvoch pancierových limuzín 

Pullman typu 770 „Veľký Mercedes“ roku 1930 

zo strany japonského cisárskeho dvora, boli érou 

úsvitu používania týchto špecifi ckých a jedineč-

ných automobilov. Aktuálne používané mode-

ly Mercedes-Benz Guard sú komplexnými produktami s techni-

kou na najvyššej úrovni, ponúkajúce ochranu najvyššieho stupňa 

- až po klasifi káciu VR10. Spĺňajú tak najvyššie triedy ochrany do-

stupné pre civilné vozidlá,  komfort typický pre luxusnú prémiovú 

Triedu S, ako aj najvyššiu úroveň aktívnej a pasívnej bezpečnos-

ti. Aj preto Mercedes-Benz poskytuje vozidlá Guard na význam-

né medzinárodné podujatia, štátne audiencie, vrcholné stretnu-

tia a významné spoločenské udalosti. Pre svoje dlhoročné renomé, 

spoľahlivosť, jazdný komfort a enormne vysokú bezpečnosť ich 

s obľubou používajú vlády jednotlivých krajín, korunovaní vládco-

via a úspešné nadnárodné spoločnosti.

Bezpečnosť nadovšetko
Zásluhou bezpečnostnej koncepcie značky Mercedes-Benz 

možno pancierové vozidlá odlíšiť od ich sériových náprotivkov 

až pri veľmi dôkladnom a odbornom skúmaní. Rad prvkov mi-

moriadnej technickej výbavy tiež zabezpečuje, že vozidlá ostanú 

nielen počas útoku, ale aj po ňom mobilné a dokážu tak čo naj-

skôr s posádkou bezpečne opustiť zónu nebezpečenstva. Tým-

to požiadavkám zodpovedá aj výkonný motor V12 s vysokým 

krútiacim momentom, ktorý poskytuje na tento účel výkon až 

390 kW (530 k) a krútiaci moment 830 Nm pri 1 900 otáčkach 

za minútu! Pre vozidlá Mercedes-Benz Guard sa zároveň dodá-

va mimoriadny rozsah výbavy, ako napr. núdzový systém čer-

stvého vzduchu, hasiace zariadenie s automatickou spúšťacou 

funkciou, sirény, stroboskopické svietidlá a vysielačky; batéria na 

núdzové naštartovanie, poplašný systém v ohrození s jednodu-

chým ovládaním a pod. 

„Nepriestrelná“ trojica
V súčasnosti sú k dispozícii tri špičkové vozidlá Mercedes-Benz 

Guard s certifi káciou VR9 a VR10. Mercedes-Maybach 

S 650 Guard (kombinovaná spotreba paliva 18,4 l/100 km, 

kombinované emisie CO
2
 421 g/km), ktorý tým, že ponúka naj-

vyššiu možnú balistickú triedu ochrany VR10 pre civilné vo-

zidlá, stojí na pomyselnom vrchole všetkých civilných vozidiel so 

špeciálnou ochranou. Jeho „kraľovanie“ mu zaručuje aj to, že je 

jedinou sériovou limuzínou na svete s takouto klasifi káciou pria-

mo od výroby. Mercedes-Maybach S 650 Pullman 

Guard (kombinovaná spotreba paliva 20,6 l/100 km, kombino-

vané emisie CO
2
 473 g/km) je od roku 2018 celosvetovo jedinou 

reprezentatívnou limuzínou pre štátnikov s pancierovaním od 

výroby a má balistickú ochranu triedy VR9. 

Mercedes-Benz S 600 Guard (kombinovaná spotreba pa-

liva 18,4 l/100 km, kombinované emisie CO
2
 421 g/km), ktorý 

bol v roku 2014 prvým vozidlom, ktoré získalo certifi káciu pre 

balistickú ochranu najvyššieho stupňa triedy odolnosti VR9.

Všetky tri vozidlá majú ofi ciálne certifi kácie Balistického úra-

du v Ulme a spĺňajú smernicu BRV 2009, znenie 2 (Bullet 

Resistant Vehicles). Ich karoséria a sklá sú odolné proti ostreľo-

vaniu zo zbrane so zodpovedajúcou muníciou s tvrdým oceľo-

vým jadrom. Zároveň okrem toho účinne chránia svojich ces-

tujúcich aj proti explóziám trhavín tým, že na streche, podlahe 

a po bočných stranách spĺňajú prísne bezpečnostné kritériá 

smernice ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicles). 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Už vyše deväť dekád vychádzajú z výrobného závodu špeciálne upra-
vené modely Mercedes-Benz Guard, obsahujúce integrovanú ochranu 
najvyššieho stupňa a rozsiahle možnosti individuálneho prispôsobenia.
Priekopníkom bezpečného „pancierového“ modelu bola reprezentačná 
limuzína Pullman typu Nürburg 460 (W 08) predstavená v roku 1928.
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Grande 
mobilité
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Podobne ako luxusné jedinečné módne oblečenie, 
ušité a vyrobené na mieru v Paríži, sa označuje

 prívlastkom „Haute couture“, v prípade na mieru 
vytvoreného jedinečného a fascinujúceho konceptu či 

modelu prémiového vozidla z dielne najstaršej 
automobilovej značky na svete, môžeme pokojne 

hovoriť aj ako o „Grande mobilité“.
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P
resne takýmto prívlastkom možno bez najmenších 

pochýb označiť aj najnovší konštruktérsky „draho-

kam“ hviezdnej značky, koncept Mercedes-Benz 

VISION EQS. Nie náhodou. Tetivu pružného 

luku pripomínajúci model je nielen míľnikom na 

ceste do budúcnosti značky Mercedes-Benz, ale predovšet-

kým jej veľkých elektrických luxusných sedanov. Defi nuje tak 

jasné posolstvo zachovania vysokokvalitných vozidiel a nezá-

vislého jazdenia a tiež samotnú remeselnú dokonalosť, emo-

cionálny dizajn, luxusné materiály a individuálny pôžitok 

z jazdy. Uvedené atribúty garantujú, že myšlienka luxusu os-

tane aj v budúcnosti prejavom osobnej slobody jednotlivca 

a jeho jedinečným odlíšením sa od ostatných.

Dimenzia budúcnosti
Vďaka inovatívnym, natiahnutým proporciám v tvare luku 

(One Bow) posúva koncepčné vozidlo VISION EQS fi lozofi u 

dizajnu progresívneho luxusu (Progressive Luxury) vozidiel 

EQ do novej dimenzie. Tú umocňuje z vizuálneho hľadiska 

aj výrazný obvodový svetelný pás, rozdeľujúci farby vozidla. 

Vďaka tomu sa vytvorí dojem, že nad strieborným telom vo-

zidla sa vznáša plocha sklenenej krajiny „čierneho panela“ – 

neprerušovaného povrchu vozidla od výraznej prednej masky 

EQ až po zadnú časť vozidla.

Z technologického hľadiska sú mimoriadne pokrokové aj 

svetlomety DIGITAL LIGHT, integrované do obvodové-

ho 360-stupňového vonkajšieho svetelného pásu, vybavené 

dvoma holografi ckými modulmi šošoviek. Zadné svetlá tvorí 

229 samostatných svietiacich hviezd. Samotná digitálna mas-

ka chladiča je vybavená svetelnou maticou, pozostávajúcou 

zo 188 obvodov, z ktorých každý nesie 5 samostatne ovláda-

ných LED diód a svetelnú hviezdu, čím koncept prináša novú 

úroveň presnej signalizácie. Keď ožije čierny panel, hviezdy 

a pixely, ktoré sú zdanlivo bez tiaže, vytvoria fascinujúci, troj-

dimenzionálny hlboký efekt.

Jachtárske inšpirácie
Dizajnéri sa pri riešení interiéru inšpirovali svetom luxus-

ných jácht, čoho výsledkom je plynulá reč tvarov, nová miera 

luxusnej a modernej uvoľnenosti. Po prvý raz sa prístrojová 
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doska zlúčila s telom predného ozdobného prvku do jednej 

interiérovej skulptúry. Palubu lode pripomína aj interiérová 

hĺbka a otvorenosť. Spojený skvost, obklopujúci cestujúcich 

pozostáva zo združeného prístroja, prístrojovej dosky, stredo-

vej konzoly a lakťových opierok. Tým, ako plynie naprieč in-

teriérom, jasne deklaruje interiérovú budúcnosť luxusných 

sedanov Mercedes-Benz. Trvalá udržateľnosť materiálov sa 

odzrkadlila v interiéri v rámci použitého kvalitného mikro-

vlákna DINAMICA vo vyhotovení krištáľová biela, vyrobe-

ného z recyklovaných PET fl iaš. A nielen to. Materiál čalúne-

nia stropu pochádza zo vzájomného zmiešania prvotriedneho 

textilu a primiešaných častí recyklovaného plastového odpa-

du z oceánu, čím sa využívanie trvalo udržateľných materiá-

lov dostáva na úplne novú úroveň.

Intuitívna interakcia
Rozšírené intuitívne rozhranie MBUX predstavuje interiér 

ako javisko budúcnosti. Interiéru dominujú aj veľkorysé digi-

tálne obsahy, vytvárajúce ucelenú atmosféru. Splývanie ma-

teriálov a informácií zdôrazňuje možnú intuitívnu interakciu 

budúcnosti. Ako zobrazovacie plochy slúžia organicky vystu-

pujúce displeje a projekčné plochy, ako aj inteligentné osvet-

lenie CONNECTED LIGHT, ktoré priestorovo obklopuje 

cestujúcich. Haptické skvosty, ako ventilačné dýzy dôkladne 

integrované do ozdobného prvku, hodnotné ružovozlaté kry-

ty reproduktorov a fl akón, ktorý je umiestnený ako klenot, 

len dotvárajú výnimočný a ukážkový interiér.

Vyvážená koncepcia
Vozidlo VISION EQS stelesňuje so svojimi elektromotor-

mi na prednej a zadnej náprave a akumulátorom integrova-

ným do podlahy mimoriadne vyváženú koncepciu vozidla. 

Poháňa ho elektrický náhon na všetky kolesá s rozdeľova-

ním momentu medzi nápravami a akumulátor umiestnený 

v podlahe. Vďaka výkonu vyše 350 kW a krútiacemu momen-

tu približne 760 Nm zrýchľuje z 0 na 100 km/h za menej než 

4,5 sekundy. Predvídavá prevádzková stratégia umožňuje vo-

zidlu dojazd na úrovni až 700 km (WLTP). Pri predpoklada-

nom výkone nabíjania 350 kW potrvá nabíjanie lítiovo-ióno-

vého akumulátora na úroveň 80 % menej než 20 minút. 

Pri konštrukcii konceptu bola použitá inteligentná zmes oce-

le, hliníka, uhlíkových vlákien a trvalo udržateľných materiá-

lov vyrobených z recyklovaných látok. Model o. i. podporuje 

vodiča vysokoautomatizovanou jazdou stupňa 3, napr. v rám-

ci dlhých ciest na diaľnici, pričom vďaka modularite senzori-

ky možno jeho úroveň autonómnej jazdy rozšíriť až na plne 

automatizované jazdenie. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Vozidlo VISION EQS 
steles uje so svojimi 
elektromotormi 
na prednej a zadnej 
náprave a akumulátorom 
integrovaným do podlahy 
mimoriadne vyváženú 
koncepciu vozidla.
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Dizajnéri striebornej hviezdy dali konceptom Vision 
Mercedes Simplex jasnú odpoveď na to, ako by malo 
vyzerať vozidlo, vyjadrujúce pôvod a budúcnosť luxusnej 
značky Mercedes-Benz.

Ikonická 
symbióza  
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V
ýsledné umelecké dielo - predstavené v rámci podu-

jatia Design Essentials 2019 - tak reprezentuje nie-

len zmyselnú symboliku prechodu do novej éry 

dizajnu a technológie, ale aj oslavu historického de-

dičstva a vzniku značky. Nie náhodou... 

Inšpirácia históriou
Vision Mercedes Simplex pripomína historickú udalosť, keď sa 

na jar v roku 1901 postavilo na štart pretekov v Nice dovtedy ne-

vídané vozidlo: vysokovýkonný automobil, vyvinutý spoločnos-

ťou Daimler Motoren Gesellschaft na podnet vizionára Emila Jel-

lineka. Pokiaľ sa dovtedy bežné konštrukcie výrazne podobali na 

motorizované koče, vozidlo Mercedes 35 PS, pomenované po Jel-

linekovej dcére Mercedes, prišlo s celkom novou architektúrou. 

A nielen to - na pretekoch v Nice dominovalo počas pretekárske-

ho týždňa. Daimler ním „stvoril“ prvý moderný automobil a spus-

til novú éru sveta „štyroch kolies“. Umelecké dielo v podobe kon-

ceptu Vision Mercedes Simplex nielenže túto udalosť pripomína, 

ale nesie v sebe aj priekopníckeho ducha, pričom prenáša dávne 

charakteristické tvary do 21. storočia. Symbolizu-

je tým transformáciu luxusu, priekopníctvo a vášeň 

po inováciách, ktoré sú špecifi cké pre značku 

Mercedes-Benz.

Očarujúci dizajn
Nová interpretácia historickej jednoduchosti sa od-

zrkadlila vo vytvorení dvojmiestneho vozidla s voľne 

stojacimi kolesami, alternatívnym pohonom, fascinu-

júcim používateľským rozhraním a s očarujúcim di-

zajnom. Dominantne horizontálne zarovnané teleso 

vozidla je ako škrupina usadené medzi štyrmi veľký-

mi kolesami, vytvárajúcimi vonkajšie body vozidla. 

Dôsledné zvislé farebné rozdelenie na 
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bielu - prednú časť vozidla a čiernu - zadnú časť vozidla,  vy-

chádza z historickej predlohy. Priehľadné obloženia na ko-

lesách odrážajú ľahkosť a efektívnosť, presne tak ako ae-

rodynamické vodiace plochy medzi prednými kolesami 

a trupom vozidla. Celý koncept Vision Mercedes Simplex je 

založený na striedaní jasne a dynamicky navrhnutých plôch 

a precíznych technických detailov. Maska chladiča v sebe 

kombinuje dominantný rám v ružovozlatej farbe, ktorý sa 

opiera o mosadznú masku chladiča historickej predlohy, 

s otvorom chladiča v podobe veľkého čierneho panela/3D 

displeja v tvare šošovky. Vynechanie čelného skla, po-

dobne ako v prípade historickej predlohy, zosilňu-

je nekompromisne športový charakter a umožňu-

je plynulý prechod prednej kapoty k prístrojovej 

doske. Dôkazom dokonalého emócie vzbudzu-

júceho umenia remeselnej výroby je aj moder-

ne interpretovaná kožená taška v zadnej časti 

vozidla, tematicky nadväzujúca na historic-

kú predlohu. Dvojmiestna lavica vychádza 

zo štýlového nábytku, ručne vyrobené preší-

vanie v štýle Chesterfi eld je prejavom klasic-

kého, luxusného umenia remeselnej výroby spojeného s jej 

modernou interpretáciou. Čalúnenie interiéru sa zakladá na 

farebnom svete azúrového pobrežia Côte d‘Azur. Oslavou 

dizajnu a nenásilného luxusu sú aj detaily a jednotlivé prís-

lušenstvo konceptu, ako napr. vypínače, riadenia, hodinky 

na prístrojovej doske, precízne spracované skrutky alebo di-

zajn bezpečnostných pásov.

Digitálny luxus
Dizajn UI/UX odzrkadľuje víziu digitálneho luxusu znač-

ky Mercedes-Benz, pri ktorej sa vodičovi zobrazujú pres-

ne tie informácie, ktoré v konkrétnej jazdnej situácii potre-

buje. Srdcom prístrojovej dosky je fyzicky združený prístroj 

v ružovozlatej farbe, na ktorom sa prehráva dynamický di-

gitálny obsah. Koncept je tak postavený na hyperanalógovej 

kombinácii, keď krása mechanických prvkov je kombino-

vaná s inteligentným digitálnym obsahom. Vďaka jedno-

duchému spôsobu znázornenia a rozmerom zobrazenia do-

káže vodič zaregistrovať relevantné informácie a pritom sa 

vždy plne sústrediť aj na cestu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Znižovanie rizika nehôd 

Volocopter – 
lietajúci taxík

U
vedený proces sa zrealizuje vďaka mobilnému 

prepojeniu a komunikácii automobilu s ďalší-

mi automobilmi a aj so samotnou dopravnou 

infraštruktúrou. Osobné motorové vozidlá 

značky Mercedes-Benz, vybavené technoló-

giou komunikácie automobilu s okolím, ktoré majú akti-

vovanú službu Aktuálne informácie o premávke, poskytnú 

nevyhnutné údaje. Pokiaľ snímače ESP® alebo ABS v tých-

to vozidlách rozpoznajú klzký povrch vozovky, odošlú cez 

mobilnú telefónnu sieť v reálnom čase tieto údaje vrátane 

údajov o polohe na server Daimler Vehicle Backend. Tie-

to anonymizované informácie sa v reálnom čase zobrazia 

na digitálnych mapách v oboch strediskách pre údržbu cest-

ných komunikácií v okrese Zollernalb. 

Vďaka výsledkom testovacieho projektu pomocou no-

vej digitálnej techniky bude šanca nielen na zvýšenie bez-

pečnosti premávky, ale aj na účinnejšie nasadenie zimnej 

údržby vozoviek. V rámci systému možno doň zapojiť vo-

zidlá verejnej služby, ako aj vozidlá polície, alebo aj au-

toparky. Pilotná skúška bude prebiehať od  januára 2020 

do konca zimy. Značka Mercedes-Benz od testovania oča-

káva aj pozitívny dosah na ekosystém, pretože na posyp vo-

zoviek by sa mohlo cielene používať oveľa menej posypovej 

soli než v súčasnosti.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

V
 Stuttgarte, počas podujatia „Vision Smart City 

– mobilita budúcnosti dostupná už dnes“, bol 

v okolí Múzea Mercedes-Benz názorne demon-

štrovaný bezpečný a bezhlučný let, ale aj to, že 

cesta k ich sériovej realizácii už nie je vzdialená 

tak, ako to bolo kedysi. Išlo o prvý mestský let lietajúceho taxí-

ka Volocopter v Európe, ktorý umožňuje a aj naznačuje celkom 

novú dimenziu mestskej mobility, pričom v budúcnosti môže 

práve Volocopter odbremeniť dopravné trasy vo veľkomestách 

na celom svete. Let bol hlavným bodom programu dvojdňového 

podujatia s názvom „Vision Smart City – mobilita budúcnosti 

dostupná už dnes“ v okolí Múzea Mercedes-Benz. Okrem tech-

nických inovácií boli prezentované trvalo udržateľné koncepcie 

prepravy v rámci mobility budúcnosti, ako napr. Car Sharing, 

elektrické vozidlá a budúce koncepcie mobility. 

Apropo - prvý podobný let Volocopteru sa na ázijskom kon-

tinente krátko po svojej európskej premiére uskutočnil v Singa-

pure, mestskom štáte v juhovýchodnej Ázii, ležiacom pri južnom 

cípe Malajzijského polostrova.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Počas tohtoročnej zimy spustila značka Mercedes-Benz v spolupráci s okresom 
Zollernalb v Nemecku testovací projekt zlepšenia bezpečnosti na klzkých 
a zasnežených cestách počas zimného obdobia, ako aj zvýšenia efektívnosti 
zimnej údržby vozoviek s využitím komunikácie automobilu s okolím. 

Lietajúce taxíky Volocopter umožňujú 
celkom novú dimenziu mestskej 
mobility. 

volocopter.indd   21volocopter.indd   21 4. 12. 2019   11:15:174. 12. 2019   11:15:17



22 

AUTOBUSY

Spája ich progresívna technika, maximálna hospodárnosť, 
najvyššia bezpečnosť, neprekonateľná úroveň bezpečnosti 
a skvelý komfort. Také sú nové modely minibusov značky 
Mercedes-Benz, postavené na platforme modelu Sprinter...

Malí ve kí 
pomocníci
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P
remiéru zažíva najväčší model Sprinter Tra-

vel 75, ktorý efektívne a účelne dokáže pokryť 

potreby diaľkovej a zájazdovej prepravy. Jeho 

najväčšia prípustná celková hmotnosť dosahuje 

6,5 t, pričom poskytuje bohaté rezervy pre kom-

fortnú výbavu, cestujúcich a batožinu. Základom pre vyso-

kú najväčšiu prípust-

nú celkovú hmotnosť 

je jeho zadná nápra-

va s vysokou nosnos-

ťou a vzduchovým 

pružením, batožino-

vé priestory pojmú až 

2,6 m3. 

Sprinter Travel 75 

odvezie 18 cestujúcich, 

ktorí sedia na komfortných sedadlách pochádzajúcich zo 

zájazdového autobusu Mercedes-Benz Tourismo. V prípa-

de potreby môže kapacita narásť až na 21 sedadiel. Na žela-

nie ho možno zušľachtiť o pokrokový multimediálny systém 

MBUX s 10,25-palcovou obrazovkou vrátane ovládania hla-

som a navigácie zohľadňujúcej aktuálne podmienky (premáv-

ka, poveternostná situácia na vozovke, atď.). Sériový výkon 

2,15-litrového motora dosahuje 120 kW (163 k). Alternatí-

vou môže byť aj 3-litrový prepĺňaný naftový motor V6 s výko-

nom 140 kW (190 k). O prenos sily na zadnú nápravu sa sta-

Sprinter Travel 75

Sprinter Transfer 45
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rá sériovo dodávaná automatická prevodovka 7G-TRONIC 

PLUS, pričom v bezpečnostnej výbave sa nachádzajú prvky 

ako asistent jazdy pri bočnom vetre, aktívny asistent brzde-

nia, asistent rozjazdu a funkcia HOLD. Na želanie sa dodá-

vajú aktívny asistent udržiavania odstupu DISTRONIC či 

LED svetlomety.

Flexibilné minibusy
Sériová motorizácia všestranného modelu Sprinter 

Transfer 45, ako aj mestského modelu Sprinter City 45 

dosahuje výkon 105 kW (143 k). V prípade minibusu Sprin-

ter Transfer 45 sa o prenos sily na zadnú nápravu stará šesť-

stupňová prevodovka s ručným radením. Na želanie je do-

stupná aj automatická prevodovka s meničom 7G-Tronic 

PLUS. Tá patrí v prípade minibusu Sprinter City 45 do sé-

riovej výbavy. Oba minibusy možno vybaviť asistenčnými 

systémami prispôsobenými na ich individuálne nasadenie, 

ktoré sú na úrovni osobných motorových vozidiel.

Nový Sprinter City 45 v rámci novej koncepcie sedadiel 

spĺňa pri svojej dĺžke 7,3 metra podmienky na registráciu 

ako linkový autobus pre triedu A a voliteľne aj pre triedu 

1. V tomto vyhotovení ponúka prepravnú kapacitu až pre 

28 cestujúcich. Podobne ako jeho predchodca presviedča 

dôslednou hospodárnosťou, vysokou dynamikou jazdy a vý-

razným dizajnom.

Nový Sprinter Transfer 45 s dĺžkou 7,4 m ponúka maxi-

málnu kapacitu 22+1 sedadiel cestujúcich pri najväčšej prí-

pustnej celkovej hmotnosti 5,5 t. Cez jeho bočné posuvné 

dvere s elektrickým stúpadlom nastupujú cestujúci, ktorí 

však môžu v prípade potreby použiť (dodávaný na želanie 

klienta) vstup aj cez dvere spolujazdca. Podobne je možné 

na želanie klienta vybaviť Sprinter Transfer 45 zadnou ná-

pravou so vzduchovým pružením alebo retardérom, slúžia-

cim ako neopotrebiteľná prídavná brzda. Výbava minibu-

su Sprinter Transfer 45 je rovnako všestranná ako možné 

druhy jeho nasadenia. Priestor pre cestujúcich je celooblože-

ný, na želanie môže byť sériový látkový strop nahradený au-

tobusovým stropom. Na želanie sa dodávajú police na ba-

tožinu nad sedadlami pre cestujúcich. Sériové sedadlá pre 

prímestské autobusy vo vysokoodolnom vyhotovení 

InterStar Sprinter sú vhodné aj pre cestovanie na dlhšie 

vzdialenosti. Alternatívne sú k dispozícii aj luxusnejšie se-

dadlá TravelStar Sprinter. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Sprinter City 45

sprinter minibus.indd   24sprinter minibus.indd   24 4. 12. 2019   17:26:034. 12. 2019   17:26:03



ALTERNATÍVNY POHON

 25

Intuitívne vyriešenie dilemy

P
ráve ona ponúka možnosť intuitívne zistiť, či by po-

čas každodennej prevádzky bol pre vás praktický aj 

elektrický transportér. Divízia Mercedes-Benz Vans 

najnovšie ponúka možnosť absolvovania skúšobnej 

virtuálnej jazdy s elektrickým transportérom nielen 

pre model eVito, ale aj pre eSprinter. Uvedená aplikácia je do-

stupná pod názvom EQ Ready aj pre osobné vozidlá.

Podrobné dáta
Úplne nezávisle od vášho momentálne používaného vozidla 

dokáže aplikácia zaznamenať skutočné dĺžky trasy, pričom 

podrobí analýze individuálny spôsob mobility. V rámci nej be-

rie do úvahy nielen prejdenú trasu, ale aj vonkajšiu teplotu, 

výškový profi l či rýchlosť jazdy. Konečným výsledkom analý-

zy sa tak stáva dosiahnuté eVan skóre pripravenosti, určujúce, 

či by bolo možné prejsť zaznamenanú trasu alebo súhrn trás 

aj elektrickým transportérom. Výsledok analýzy dopĺňajú in-

formácie o teoretickej spotrebe energie, pričom pomocou mož-

nosti výberu rôznych hmotností zaťaženia, možno simuláciu 

prispôsobiť individuálnym jazdným scenárom ešte reálnejšie. 

A nielen to. Aplikácia informuje aj o rýchlostiach jazdy, virtu-

álnom stave nabitia akumulátora na začiatku a na konci jazdy, 

nadmorskej výške či spotrebe energie v priebehu trasy. 

Prehľad o nabíjaní
Najnovšia verzia aplikácie eVan Ready ponúka prida-

nú hodnotu aj pre tých, ktorí už jazdia na elektrických vo-

zidlách. Pomocou integrovaného prehľadu o nabíjacích sta-

niciach získajú zobrazením mapy rýchly prehľad o nabíjacej 

infraštruktúre na danom mieste. V zobrazení možno fi ltro-

vať a vyhľadávať konkrétne nabíjacie stanice s rôznym na-

bíjacím výkonom či typom zástrčky, alebo vložiť vlastné na-

bíjacie stanice. Aplikácia zároveň informuje aj o otváracích 

hodinách, možných spôsoboch platby a o prevádzkovateľo-

vi nabíjacej stanice. Najnovšia verzia aplikácie je v 24 kraji-

nách, v danom národnom jazyku a je dostupná pre Android 

a iOS. Jej stiahnutie je bezplatné. 

iOS: http://mb4.me/evan-ios

Android: http://mb4.me/evan-android

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Pokiaľ neviete, či je pre vás už teraz vhodná elektrická mobilita a ako ju 
môžete integrovať na dennodenné používanie, vašu dilemu pomôže 
vyriešiť najnovšia verzia aplikácie eVan Ready.
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V priestoroch košického Kulturparku sa od 8. do 10. októbra 2019 
konal pod záštitou vlády, ministerstiev, samosprávy a Digitálnej koalície 
druhý ročník prestížnej medzinárodnej odbornej konferencie 
a inovačno-technologického veľtrhu SLOVAKIATECH FORUM - EXPO, 
ktorej hlavným automobilovým partnerom zastrešujúcim 
elektromobilitu bola značka Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz 
sú as ou konferencie 
SLOVAKIATECH 
FORUM - EXPO
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Z
myslom podujatia bolo vytvorenie platformy pre 

stretnutie vyše 1 200 slovenských a zahraničných 

odborníkov z oblasti vedy, výskumu, inovácií, 

priemyselných technológií, dopravy a logistiky, 

energetiky, životného prostredia a vzdelávania. 

Zároveň išlo o jedinečnú možnosť prezentácie vedeckého a ino-

vačného potenciálu slovenských technologických fi riem. 

Medzi tohtoročnými „ťahákmi“ konferencie nechýbal pro-

fesor Dennis Hong z Kalifornskej univerzity v Los Angeles 

(UCLA), ktorý je zakladajúcim riaditeľom RoMeLa 

(Robotics & Mechanisms Laboratory), čo je laboratórium 

robotiky a mechanizmov na Fakulte strojárstva a letectva 

UCLA, britský futurista Mathew Griffi n, ktorý predstavil 

svet budúcnosti a nové trendy vo využívaní moderných tech-

nológií, rovnako ani ako svetoznámy futurista Chris Riddell 

z Austrálie, ktorého globálne odborné znalosti poskytli jedi-

nečnú perspektívu a pohľad na podniky budúcnosti. Záujmu 

publika sa tešila aj mimoriadne atraktívna prednáška Štefana 

Kleina, ktorému sa podarilo zostrojiť prelomový lietajúci 

AeroMobil a ktorý v Košiciach predstavil svoj nový projekt 

AirCar. Veľkú pozornosť a záujem si vyslúžil aj Švajčiar 

Michel Fornasier, prezývaný aj „Bionicman“. Síce sa narodil 

bez pravej ruky, avšak nepodľahol svojmu hendikepu a dnes 

si vychutnáva plnohodnotný dvojruký život vďaka dokonalej 

bionickej protéze „iLimb Ultra Revolution“. 

V rámci konferencie vystúpilo celkovo až 114 rečníkov, me-

dzi ktorými nechýbal v rámci odbornej panelovej diskusie za-

meranej na oblasť Smart Industry ani Martin Košara, špecialis-

ta pre projekt CASE spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, ktorý 

v programovom bloku „Inteligentná doprava a logistika“ bližšie 

vysvetlil fi lozofi u a budúcnosť značky Mercedes-Benz.

Neoddeliteľnou súčasťou medzinárodnej odbornej konferen-

cie a inovačno-technologického veľtrhu, na ktorom bol v interiéri 

konferencie staticky vystavený aj model EQC, bola aj  špeciálna 

Mercedes zóna (v spolupráci s dílerom značky Mercedes-Benz, 

spoločnosťou MOTOR-CAR Košice), ktorej dominovala téma 

elektromobility, ako aj prezentované, vystavené „zelené“ mode-

ly, na čele s vozidlom Mercedes-Benz EQC, prvým Mercedesom 

modernej elektrickej generácie, ktorý demonštroval súčasnú vy-

spelosť inovácií, bezpečnosti, dizajnovej čistoty a prémiového lu-

xusu ekologickej mobility.

Na podujatí v Košiciach - okrem zástupcov striebornej hviezdy 

- nechýbal ani priaznivec moderných technológií a vozidiel s troj-

cípou hviezdou v znaku, slovenský ambasádor modelu 

Mercedes-Benz EQC, moderátor a vloger Matej Sajfa Cifra. 

Text: Peter Škorňa, Foto: MBSK
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Elektromobilita je v poslednom čase silnou témou, a preto nie je 
náhoda, že aj prvý čisto elektrický model striebornej hviezdy 
Mercedes-Benz EQC sa od svojho uvedenia na trh teší veľkému 
záujmu všetkých, ktorí to s ekologickejšou mobilitou 
bez emisií CO

2
 myslia vážne. 
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EQC ROADSHOW 2019 
NAVŠTÍVILA ŠTYRI METROPOLY

„Spoznajte 
Mercedes medzi 
elektromobilmi“

ALTERNATÍVNY POHON
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P
ráve uspokojenie zvedavosti a zodpovedanie 

otázok priaznivcov „zelenej mobility“ v rôz-

nych kútoch Slovenska - o jej výhodnosti a efek-

tivite - boli impulzom zorganizovania even-

tu EQC Roadshow 2019. V rámci neho bola 

v priebehu posledných dvoch mesiacov tohto roka v ob-

chodných centrách štyroch slovenských metropol – v Koši-

ciach (OC Optima), Banskej Bystrici (OC 

Europa), Bratislave (OC Central) a  Žili-

ne (OC Aupark) staticky vystavená nová 

EQC. Pozornosť návštevníkov v obchod-

ných centrách upútal na špeciálne vyrobe-

nej „rampe“ umiestnený pohyblivý touch-

pad, ktorý podobne ako röntgen skenoval 

jednotlivé časti vozidla. 

Panelové diskusie
Súčasťou vystavenej expozície novej 

EQC pod názvom „Spoznajte Mercedes 

medzi elektromobilmi,“ boli aj panelové 

diskusie s produktovým expertom znač-

ky Mercedes-Benz a zástupcom ZSE Drive. 

V rámci nich ľudia získali „z prvej ruky“ 

maximálne množstvo informácií o novej 

EQC, jej technológii nabíjania, dojazde, 

o špecifi kách dizajnového stvárnenia, ino-

vatívnych komunikačných technológiách, 

komforte a bezpečnosti. Záujmu sa tešila aj 

bezplatná aplikácia EQ Ready, ktorá doká-

že overiť, či záujemca svoje ciele cesty do-

káže dosiahnuť aj s elektrickým pohonom, 

pričom mu odporučí aj konkrétny model značky smart ale-

bo Mercedes-Benz s alternatívnym pohonom, ktorý by mu 

z hľadiska potrieb a využívania najlepšie vyhovoval.  Zá-

stupca ZSE Drive navyše podrobne informoval o súčasnom 

stave a plánoch pokrytia Slovenska elektronabíjačkami, 

o možnostiach nabíjania v mestách, na diaľniciach a v do-

mácnostiach, či o mobilnej aplikácii ZSE Drive.
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Sajfove skúsenosti 
Atraktívnym oživením eventu bola aj účasť známeho 

a obľúbeného moderátora a ambasádora novej EQC 

Mateja Sajfu Cifru v troch metropolách (okrem Košíc). 

Práve on sa podelil o svoje doterajšie praktické skúsenos-

ti a  zážitky s novou EQC. Zároveň, spolu s produktovým 

expertom Mercedes-Benz odpovedali aj na často sofi stiko-

vané otázky niekoľkých stoviek prítomných návštevníkov 

EQC Roadshow zóny, týkajúcich sa nielen vystaveného 

modelu, ale aj preferovania elektromobility ako takej.

Ekologická filozofia
Kreatívnym a zároveň ekologickým spestrením všetkých 

štyroch eventov – v prípade, 

ak sa návštevníci zaregistro-

vali do EQ databázy - sa stala 

aj možnosť získania vianoč-

ného stromčeka – v podo-

be jeho semienka. Práve to 

si mohli presadiť a neskôr, 

keď vyrastie, ho ako mladý 

stromček vysadiť do voľnej 

prírody. Tento symbolický 

akt bol praktickou realizá-

ciou ekologickej fi lozofi e 

značky Mercedes-Benz, kto-

rá sa aj takouto formou snaží 

prispieť k väčšiemu ekologic-

kému povedomiu a pochope-

niu zodpovednosti a nutnosti 

zmeny prístupu starostlivos-

ti ľudí voči životnému pros-

trediu.  

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK

Atraktívnym oživením 
eventu bola aj ú as  
známeho a ob úbeného 
moderátora a ambasádora 
novej EQC Mateja Sajfu 
Cifru v troch metropolách.
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Č
erpanie prostriedkov z tejto výzvy sa týka výhrad-

ne vozidiel na čisto elektrický pohon (BEV), ale-

bo tzv. plug-in hybridov (PHEV) – teda hybrid-

ných vozidiel dobíjateľných z externého zdroja 

elektrickej energie. Vozidlá musia patriť do ka-

tegórie M1 alebo N1 teda osobné alebo úžitkové s maximálnou 

prípustnou celkovou hmotnosťou do 3,5 t. Maximálna obstará-

vacia cena vozidla, na ktoré bude možné získať dotáciu, je stano-

vená na 50 000 eur s DPH. Priaznivci značky Mercedes-

-Benz, ekologickej a alternatívnej mobility tak môžu 

využiť jedinečnú šancu a uchádzať sa o štátnu dotá-

ciu vo výške 5 000 eur na plug-in hybridné vozidlá 

A 250 e hatchback, A 250 e sedan, B 250 e, alebo vo 

výške 8 000 eur na elektromobily smart EQ fortwo 

kupé, smart EQ fortwo kabriolet a smart EQ forfo-

ur. Značka Mercedes-Benz očakáva v priebehu roka 2020 prí-

chod ďalších modelov s alternatívnym typom pohonu a aj preto 

je praktické a výhodné si už pri prvej možnej príležitosti rezervo-

vať prostriedky z dotácie. Dotáciu na ekologické vozidlá si môžu 

uplatniť podnikatelia, subjekty verejnej správy, ale aj fyzické oso-

by - nepodnikatelia.

Podmienky získania dotácie
Keďže ide o podporu priamo zo štátneho rozpočtu, samot-

né získanie a čerpanie podpory je výrazne administratívne 

náročnejšie. Hoci sú podmienky prideľovania dotácie zve-

rejnené už od 18. 11. 2019, oprávnené žiadosti bude možné 

podávať až po uplynutí zákonom stanovenej mesačnej leho-

ty – teda od 17. 12. 2019. Keďže rezort MH SR predpokla-

dá zvýšený záujem, online systém registrácie bude spustený 

11. decembra 2019. Záujemcovia sa tak budú môcť registro-

vať počas pracovných dní od 12.00 do 20.00 cez jednoduchý 

formulár, do ktorého vyplnia kontaktné údaje, cez webovú 

stránku www.chcemelektromobil.sk, kde nájdu aj ďalšie pod-

robné informácie. 

Vykonávateľom schémy je Slovenská inovačná a energe-

tická agentúra (SIEA), cez ktorú bude prebiehať samotná re-

gistrácia žiadateľov a ich administratívne overenie. Násled-

ne bude žiadosť postúpená na jej fi nálne posúdenie komisii 

MH SR. Celkovo je na podporu nákupu určených päť milió-

nov eur, čo môže predstavovať od 625 elektromobilov až do 

1 000 ˝plug-in hybridných vozidiel. Zaregistrovaní žiadate-

lia môžu požiadať o pridelenie dotácie od 17. decembra 2019. 

Zoznam vyhodnotených žiadostí sa bude priebežne zverej-

ňovať na stránke www.chcemelektromobil.sk a úspešní žia-

datelia budú mať po podpise zmluvy 12 mesiacov na to, aby 

si auto kúpili a následne im štát refunduje dotáciu. Automo-

bil budú musieť vlastniť minimálne dva roky. Fyzická osoba 

nepodnikateľ a subjekty verejnej samosprávy budú mať mož-

nosť získať podporu na maximálne jedno vozidlo, podnikate-

ľov bude obmedzovať maximálna povolená výška dotácií od 

štátu v súlade s legislatívou EÚ teda do výšky 200-tisíc eur. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

PODPORA ELEKTROMOBILOV 
DOSTALA JASNÉ KONTÚRY 
Nepremeškajte možnos  
registrácie!
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) pripravilo Výzvu na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie na nákup batériových elektrických 
a plug-in hybridných elektrických vozidiel č. 23140/2019-4210-64696 
z rozpočtovej kapitoly MH SR, pomocou ktorej chce motivovať ľudí na 
nákup ekologických vozidiel s alternatívnym pohonom.
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Bardejovská spoločnosť 
HUDOS, s. r. o., je jednou 
z desiatich najväčších dopravných 
spoločností na Slovensku, 
pričom jej patrí aj jeden výnimočný 
primát: ide o najväčšiu slovenskú 
spoločnosť s jednofarebným 
vozidlovým parkom: značkou 
Mercedes-Benz...

 33

P
avol Hudák sa netají, že jeho fi lozofi ou, kto-

rou sa počas svojho života riadi, je, že keď nie-

čo robí, tak sa to snaží robiť poriadne. To sa 

koniec koncov odráža aj v jeho podnikaní – 

vybudoval dlhodobo stabilnú a prosperujú-

cu fi rmu, ktorá aj vďaka tomu vytvára a garantuje v často 

investormi opomínanom regióne Bardejova pracovné prí-

ležitosti a stabilné zázemie pre desiatky rodín svojich za-

mestnancov. „V rámci podnikania sa sústreďujem na kva-

litnú a spoľahlivú dopravu a servis. Nejdem do zbytočne 

rizikových investícií a aktivít, pri ktorých nie je garanto-

vaná reálna návratnosť vynaložených fi nancií,“ vysvetľuje 

majiteľ spoločnosti Pavol Hudák, ktorého dopravné služ-

by využívajú oceliarne, výrobcovia pneumatík či dodáva-

telia špeciálneho materiálu. Pripomína, že to, čo ho v ne-

ľahkom podnikaní v autodoprave neustále, aj po rokoch 

motivuje, je snaha dokázať nielen sebe a svojim blízkym, 

ale aj kolegom vo fi rme a širšiemu okoliu, že vďaka prístu-

pu a fi lozofi i, ktorú v rámci podnikania presadzuje, doká-

že jeho fi rma prežiť a presadiť sa v tvrdom konkurenčnom 

prostredí. „Nevymyslel som to ja, ale stotožňujem sa s fi lo-

zofi ou, ktorá zaručene funguje, a to, že najlepším cieľom 

človeka by mal byť úspech a spokojnosť všetkých zainte-

resovaných strán. Tá silná emócia dodáva človeku nielen 

energiu, ale aj chuť pokračovať a boriť sa aj s problémami, 

ktoré sa mu postavia do cesty. Bez toho to nejde a môže-

te zarobiť koľkokoľvek peňazí, boli by vám v podstate na-

nič,“ vysvetľuje majiteľ spoločnosti HUDOS a dodáva, že 

je preňho výraznou motiváciou aj to, aby boli zamestnanci 

jeho spoločnosti spokojní. „Všetko sa začína práve u nich 

a pokiaľ sú oni spokojní, fi rmám to prináša nielen spokoj-

ných klientov, ale aj konečný úspech v podnikaní a stabili-
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tu. Aj preto sa pri akomkoľvek vzniknutom probléme ne-

vzdávam,“ dodáva.

Vynovená flotila
O tom, že sa mu zatiaľ úspešne darí realizovať jeho fi lo-

zofi u, svedčí aj fakt, že bardejovská spoločnosť v uplynu-

lých týždňoch „načerpala“ v rámci obnovenia časti svojho 

vozového parku „novú krv“ v podobe 60 najnovších mode-

lov vozidiel Mercedes-Benz Actros 5, ktoré sa vyrábajú len 

od júna 2019. „Spoločnosť HUDOS, patriaca k stabilným, 

najväčším a najúspešnejším slovenským autodopravcom, 

je naším dlhodobým prémiovým 

partnerom. Navyše, jej celý vo-

zový park tvorí naša značka vo-

zidiel a aj preto je signifi kant-

né a veľmi si to vážime, že sa 

v rámci obmeny vozového parku 

rozhodli pre naše najnovšie mo-

dely ťahačov Actros,“ týmito slo-

vami reagoval Ján Šulek, vedú-

ci predaja nákladných vozidiel 

spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia. Prvých 27 vozidiel 

bude odovzdaných postupne do 

konca roka 2019, pričom pôj-

de o sedemnásť modelov Actros 

1845 LSnRL a desať modelov 

Actros 1845 LS. Zvyšok sa spo-

ločnosti HUDOS odovzdá po-

stupne, v priebehu roka 2020.

S otázkou, prečo sa rozhodol pre kúpu najnovších mode-

lov Actros 5, sme sa obrátili na majiteľa spoločnosti 

HUDOS Pavla Hudáka, ktorý nám odpovedal až prekva-

pujúco stručne: „Pretože mi ich predali!“ Ako vysvetľu-

je, práve táto na prvý pohľad jednoduchá odpoveď v sebe 

skrýva veľa nevypovedaného - počnúc schopnými predaj-

cami, končiac lákavými autami, a aj preto ide podľa neho 

o ideálnu kombináciu, vďaka ktorej sa im sýtočervené 

Actrosy predávali jednoduchšie. Apropo, súčasťou výbavy 

nových ťahačov sú takmer všetky najmodernejšie, odbor-

nou verejnosťou oceňované inovácie - kamerami 

MirrorCam počnúc a multimediálnym kokpitom a predik-

tívnym asistentom riadenia končiac. Ich vysokú kvalitu po-

tvrdzuje aj fakt, že Actros získal prestížne ocenenie Truck 

of the Year 2020. Ako Pavol Hudák pokračuje: „Nešlo o lac-

nú záležitosť a verte mi, viedli sme s predajcom veľmi zlo-

žité, ale konštruktívne obchodné rokovania. Som však pre-

svedčený, že všetky kúpené vozidlá budú mať v budúcnosti 

pozitívny vplyv na ekonomiku mojej spoločnosti, napr. v po-

dobe znížených prevádzkových nákladov a zvýšenia bez-

pečnosti. Taktiež verím, že nepriamo pomôžu pritiahnuť do 

našej spoločnosti nových vodičov, takých, ktorí nemyslia pr-

voplánovo, ale ktorí dokážu oceniť stabilitu fi rmy, ako aj 

spoľahlivosť, bezpečnosť a technologickú dokonalosť svojho 

nadštandardného pracovného prostredia.“

Majiteľ spoločnosti HUDOS je tiež presvedčený, že zo 

strany v Bardejove sídliaceho a aj v Bratislave pôsobiace-

ho HUDOSu ide aj o deklarovanie skutočnosti, že je pre 

klientov na Slovensku a v zahraničí silným, dlhodobo sta-

bilným, sebavedomým a spoľahlivým partnerom, ktorý sa 

nebojí investovať do kvality svojej fl otily vozidiel.

Tú v súčasnosti tvorí až 150 dopravných súprav, pričom 

navyše - vo svojej dcérskej spoločnosti HUDOS Service – 

poskytuje vysoko profesionálne nonstop služby autorizova-

ného servisu nielen pre ťahače Mercedes-Benz, ale aj náve-

sy značky Schmitz Cargobull, Schwarzmüller a Kögel.“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Gabriel Body

34 

Dúfam, že veta „prepá , 
vedúci, nedobrzdil som“ 
bude v aka  aktívnemu 

brzdnému asistentovi 
5. generácie minulos ou, 
pretože ten automaticky 

aktivuje plné brzdenie pri 
rýchlostiach do 50 km/h 

aj pri pohybujúcich 
sa chodcoch v mestskej 

premávke.

hudos-new2.indd   34hudos-new2.indd   34 5. 12. 2019   10:22:515. 12. 2019   10:22:51



Tohtoročná pestrofarebná jeseň patrila 
hviezdam, pretože regionálni 
predajcovia  značky Mercedes-Benz 
zrealizovali v rôznych kútoch Slovenska 
všetkými priaznivcami značky 
očakávaný prezentačný Off road Day 
2019. V rámci neho boli predstavené 
hviezdne klenoty a aj najaktuálnejšie 
modely SUV vozidiel.

 35

Jesenný
Offroad Day 
2019

SVET MERCEDESU
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H
eadlinermi podujatia boli predovšetkým dva 

nové modely: staticky vystavená novinka v po-

dobe modelu GLS a v rámci testovacích jázd 

v teréne a na cestách predvádzaný model GLE, 

ktoré sú oba ideálnym riešením mobility tak po 

cestách, ako aj v teréne.

O tom, že koncept celoslovenskej SUV roadshow nebol mo-

notónny, svedčí aj skutočnosť, že jednotlivé predajné zastúpenia 

značky Mercedes-Benz si zvolili svoju osobitú formu jeho realizá-

cie. Vďaka tomu si pozvaní klienti striebornej trojcípej hviezdy 

mohli vychutnať niekde nielen staticky vystavené, ale aj netradič-

ne odprezentované novinky (napr. v Dunajskej Strede to bol ve-

černý event v znamení strašidelných halloweenskych masiek a - 

v ich kontraste - predstaveného nového „krásavca“ modelu GLS, 

v Trnave boli novinky SUV segmentu predstavené netradične - 

v rámci témy „Októberfestu“ a v Poprade pri predstavení mode-

lu GLS asistovala energiou sršiaca brazílska bubnová šou...).

Podujatie malo aj akčný a dynamický charakter vo forme 

stoviek vzrušujúcich a adrenalínových jázd na pripravených 

modulových jazdných okruhoch rozličnej náročnosti, často aj 

v náročnom teréne. Pozvaní účastníci si tak pozreli vystave-

né, či na vlastnej „koži“ - po najazdení niekoľkých tisícov kilo-

metrov - odskúšali tohtoročné novinky, akými boli napr. 

Trieda G, Trieda X, či modely GLA, GLS, GLE, GLC 

a GLC kupé. A to tak v klasických, ako aj v AMG prevede-

niach. V rámci viacerých prezentácií bol predstavený aj prvý 

hviezdny „vyšľachtený čistokrvný“ elektrický model 

36 
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Mercedes-Benz EQC. Napriek záujmu o vlastnosti mode-

lu EQC, očareniu novým modelom GLS, štandardne vyso-

kým záujmom o Triedu G, nikoho neprekvapilo, že najväčšie 

sympatie počas prezentačného podujatia Offroad Day 2019 

si získal technologicky výnimočný, bezpečný, dizajnovo čistý 

a priestorovo komfortný model GLE...

A hoci sa vozidlá tohto segmentu „udomácnili“ aj v rám-

ci mestskej, či prímestskej dopravy, je logické, že najsebave-

domejšie a najistejšie sa cítia v teréne. Presvedčili sa o tom 

napr. aj účastníci banskobystrického podujatia, konaného 

v „Tankodrome“ v Horných Pršanoch, či klienti žilinského 

a martinského zastúpenia, ktorí zdolávali na predvádzacích 

SUV vozidlách náročné terény v priestoroch Snowland Val-

čianska dolina.

Filozofi a značky Mercedes-Benz sa neskrýva len v samot-

ných technologicky a dizajnovo ušľachtilých modeloch, ale 

aj v pozitívnom spôsobe a štýle života jej klientov. Aj pre-

to je len prirodzené, že pri stretnutiach veľkej „hviezdnej ro-

diny“ bol veľký priestor venovaný vzájomným priateľským 

rozhovorom, výmene informácií a pocitov z predstavených 

noviniek a prežitých jázd, ako aj skvelým kulinárskym de-

likatesám, kvalitnému občerstveniu a aj sprievodnému hu-

dobnému programu. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Motor-Car Group

Pozvaní ú astníci si tak pozreli vystavené, i na 
vlastnej „koži“ - po najazdení nieko kých tisícov 
kilometrov - odskúšali tohtoro né ak né novinky.
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Popradská spoločnosť HO&PE FAMILY, s. r. o., je popredným 
výrobcom mrazených múčnych a obaľovaných výrobkov, 
s charakteristickou špecificky lahodnou chuťou a kvalitou, 
dosahujúcou tie najvyššie štandardy. A nielen tým. Jej 
vlastníkom je totiž slovenská hokejová hviezda a legenda, 
trojnásobný držiteľ Stanleyho pohára - Marián Hossa. O firme, 
ale aj o jej hviezdnej flotile vozidiel, sme sa porozprávali s jeho 
otcom, taktiež bývalým hráčom a aj hokejovým trénerom 
slovenskej hokejovej reprezentácie a dnes generálnym 
riaditeľom spoločnosti HO&PE FAMILY, 
Františkom Hossom...

38 
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Dôraz 
na prémiovú 
kvalitu
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Čo bolo tým momentom, pre kto-
rý sa Marián rozhodol neinvesto-
vať svoje peniaze len do aktivít 
skôr športového charakteru, ako 
mnohí iní športovci, ale pozor-

nosť upriamil aj na segment potravinárskej výroby?
- Mariána zaujala myšlienka investovať svoje zarobené pe-

niaze aj do podnikania v tomto segmente, pretože aj zo svo-

jej skúsenosti v zámorí videl a aj stále vidí v ňom potenciál 

rastu. Povedzme si na rovinu: ľudia sa potrebujú nielen ša-

tiť a zabávať, ale predovšetkým zasýtiť. Vzhľadom na rýchlu 

dobu, v akej žijeme, je práve po našom sortimente na trhu 

veľký dopyt. Takže, keď sa naskytla možnosť okrem podni-

kania v Trenčíne, ktoré súvisí napr. s revitalizáciou dovtedy 

zanedbaného priestoru na nádherný relaxačno-športový are-

ál, ísť aj do segmentu výroby potravinárskych polotovarov, 

tak sa rozhodol využiť príležitosť…

Vo firme spočiatku nebol sám…
- Na začiatku jeho „tatranskej“ investície sa o spoluma-

jiteľstvo delil so svojím bratrancom Petrom Peštom. V sú-

časnosti je už jediným majiteľom. Súvisí to s jeho fi nanč-

nou investíciou, ktorú fi rma nutne potrebovala pre svoju 

stabilizáciu a ďalší rast. Tým došlo k získaniu zvyšného po-

dielu a aj k inštalovaniu nových členov manažmentu do 

riadiacich funkcií. Dnes sa to ukazuje - predovšetkým pre 

konkurencieschopný chod spoločnosti a ľudí v nej zamest-

naných - ako veľmi dobrý, progresívny a ozdravný krok.

Zaujalo ma, že Marián 
investoval aj do pod-

nikania na východe 
republiky - pod Ta- 

trami. Skôr je bež-
né, že sa investo-

ri orientujú na 
okolie Bratisla-
vy, nanajvýš Ži-
linu…

- Má to svoju lo-

giku – s manžel-

kou pochádzame 

z východného 

Slovenska, pri-

čom aj Mari-

án sa narodil 

v Starej Ľubov-

ni a u jeho babky 

v Podolínci mu 

od mala chutili 

bryndzové piro-

hy. Máme teda 

k tomuto často 

opomínanému regiónu Slovenska svoj špecifi cký vzťah. Uve-

domujeme si aj zodpovednosť za tých 200 až 250 zamest-

nancov (podľa sezóny – pozn. red.), ktorí u nás pracujú. To 

sú desiatky rodín. Uvedomujeme si, že Slovensko, to nie je 

len Bratislava, Trnava či Nitra. Preto sa Marián po ukon-

čení kariéry začal oveľa intenzívnejšie a podrobnejšie - než 

tomu bolo dovtedy, kým hrával hokej - zaujímať o chod 

a „kondíciu“ tejto fi rmy a ako sa s jeho investovanými fi nan-

ciami nakladá. V súčasnosti do Popradu chodieva raz me-

sačne. Okrem toho intenzívne komunikuje tak so mnou, 

ako aj s manažérmi fi rmy. Chvíľu to trvalo aj jemu a aj 

mne, ale nakoniec sme celý proces nielenže úspešne zvládli, 

ale dnes riešime aj expanziu a rozširovanie.

Bavíme sa o manažovaní firmy. Predsa len manažova-
nie hokejového tímu, resp. hranie hokeja je trochu od-
lišné. Aké to bolo pre vás, preorientovať sa na iný druh 
aktivity?

- Stále pracujete s ľuďmi. Kým pri hokejovom mužstve 

a reprezentácii pracujete s maximálne štyridsiatimi, tu je 

ich počet oveľa vyšší. Oboje však má rovnaký spoločný zá-

klad v práci s nimi. Na to, aby následne všetko fungova-

lo tak, ako má, sa potrebujete obklopiť kvalitnými riadia-

cimi manažérmi, ktorí dokážu aj tú najodvážnejšiu víziu 

ekonomicky a obchodne dostať do reálnych „koľají“, a tak 

ju úspešne zrealizovať. Takým je napr. náš ekonomický ria-

diteľ a prokurista spoločnosti - Juraj Sopko. Nie samoúčel-

ne – musíte mať podnikanie postavené na pevných riadia-

cich základoch, zvlášť, ak si uvedomíte, aké všetky niekedy 

až prehnane prísne nástrahy legislatívnych štandardov musí 
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bežný slovenský podnikateľ - pôsobiaci bez dotácií štátu 

a iných stimulov - prekonať, aby spĺňal všetky normy a pred-

pisy a mohol tak následne vytvárať v danom regióne zamest-

nanosť a odvádzať štátu dane a iné odvody.

Čo plánujete podniknúť v najbližšej budúcnosti v rámci 
podnikania s mrazenými múčnymi a obaľovanými vý-
robkami?

- V prvom rade chceme udržať a pokiaľ to pôjde, tak 

ešte trochu zvýšiť už tak dosť vysokú kvalitu našich výrob-

kov. Snažíme sa vyrábať prémiové výrobky, bez zbytočných 

éčok, glutamanov a iných doplnkov. Radšej sme o pár cen-

tov drahší než naša konkurencia, no nastavenú latku kvali-

ty podliezať v žiadnom prípade nebudeme. Taktiež musíme 

vyriešiť otázku, či vybudujeme nové, väčšie výrobné priesto-

ry v blízkom okolí, alebo k doterajším pridružíme ďalšie. 

Chceme investovať do technológií a rozšírenia vozového 

parku. Uvažujeme aj o expanzii na trhy krajín V4 a nako-

niec, po tom, ako sa stal Marián jediným majiteľom fi rmy, 

pripravujeme aj uvedenie nového názvu spoločnosti na trh.

V súvislosti s tunajším podnikaním hokejovej hviezdy 
viem, že až tretinu vášho vozového parku tvoria trojcí-
pe strieborné „hviezdy“…

- Sám som „Mercedes pozitívny“ už roky. V minulos-

ti som mal Triedu E a aj S. Momentálne mám šesťvalcový 

model Mercedes-Benz S 400d 4MATIC. Marián má na „vy-

bláznenie“ aj iné značky, ale disponuje aj krásnym ikonic-

kým modelom Mercedes-AMG G 63. Jednoducho, pre mňa 

bol a aj ostane Mercedes synonymom pohodlia, komfortu, 

bezpečnosti, spoľahlivosti a reprezentatívnosti.

To sa bavíme o osobných vozidlách. Aké modely úžitko-
vých a nákladných vozidiel tvoria váš vozový park?

- V rokoch 2011 až 2014 sme - ako distribučné vozidlá 

našich výrobkov a tovarov k spotrebiteľom v segmente 

Horeca a retail - kúpili 11 kusov vozidiel Mercedes-Benz 

Atego, pričom ich mesačný nájazd predstavuje 5 000 až 

60 000 km. V roku 2017 k nim pribudlo 12 transportných 

vozidiel Mercedes-Benz Sprinter, určených na distribúciu 

mrazeného tovaru v maloobchodných sieťach. Na každom 

Sprinteri sa mesačne najazdí okolo 4 000 km mesačne. 

V roku 2012 sme vozový park rozšírili o ťahač 

Mercedes-Benz Actros, pričom ďalšie dva Actrosy sme do-

kúpili v tomto roku a využívame ich na prepravu tova-

rov medzi našimi skladmi a siedmimi cross-dock depa-

mi na Slovensku. Na Actrosoch mesačne prejazdíme asi 

12 000 km. Momentálne teda disponujeme vo fi rme – aj 

s osobnými – 28 vozidlami značky Mercedes-Benz. 

O osobných vozidlách hovoríte, že ste „Mercedes po-
zitívny“. Čo však zohralo úlohu pri kúpe ťahačov 
a transportérov značky Mercedes-Benz?

- V prvom rade je pre ne charakteristická spoľahlivosť, 

kvalita, prevádzkové náklady a tiež dostupná kvalitná servis-

ná sieť. Niektoré z nich majú najazdených aj po 400 000 km 

a stále si udržujú skvelú kondíciu a vysokú kvalitu, čiže in-

vestícia do nich sa nám jednoznačne vyplatila. A to aj na-

priek tomu, že máme kvôli preprave potravinových vý-

robkov špeciálne upravované kvalitné vozidlá. Nejde teda 

o lacnú záležitosť a aj preto sa z nich snažíme vyťažiť maxi-

mum a obmieňame ich približne každých osem rokov. 

Text a foto: Peter Škorňa

40 

Snažíme sa vyrába  
prémiové výrobky, 
bez zbyto ných é ok, 
glutamanov a iných 
doplnkov. Radšej sme 
o pár centov drahší 
než naša konkurencia, 
no nastavenú latku 
kvality podlieza  
v žiadnom prípade 
nebudeme. 
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Dvojitý šes násobný zásah

P
retekársky tím Mercedes-AMG Petronas Motorsport 

aj v rámci tohtoročnej sezóny tak bezkonkurenčne 

dominoval na jednotlivých pretekárskych okruhoch, 

že vďaka tomu už šiesty raz v rade za sebou vyhral 

majstrovstvá sveta FIA formuly 1 v hodnotení kon-

štruktérov. V šesťdesiatročnej histórii Pohára konštruktérov tak 

patrí tímu Mercedes-AMG Petronas Motorsport v celkovej ta-

buľke s jeho šiestimi víťazstvami piata pozícia, pričom stráca na 

štvrtý Lotus už len jedno umiestnenie. Ako na margo tohto úspe-

chu poznamenal Markus Schäfer, člen predstavenstva Daimler 

AG: „Doteraz sa len jednému tímu v histórii formuly 1 podari-

lo vyhrať šesť majstrovstiev sveta v hodnotení konštruktérov po 

sebe… Je to dôkaz toho, aký potenciál naša spoločnosť má na to, 

aby úspešne zvládla aj tie najväčšie výzvy. Na dosiahnutie úspe-

chu vo formule 1 je potrebná kombinácia špičkových technológií 

a výnimočného tímového ducha. Len tak možno dosiahnuť naj-

ambicióznejšie ciele.“

Po tíme aj jednotlivci
Už po skončení Veľkej ceny USA v americkom Austine, kto-

rá sa konala začiatkom novembra, sa predčasne – ešte pred cel-

kovým ukončením sezóny (pred Veľkou cenou Brazílie 2019 

a Veľkou cenou Abú Zabí 2019) - stal majstrom sveta FIA for-

muly 1 pre rok 2019 pretekár tímu Mercedes-AMG Petronas 

Motorsport, britský pretekár Lewis Hamilton. Na šieste víťaz-

stvo v kolotoči F1 mu stačilo konečné druhé miesto v rám-

ci amerických pretekov. Nadviazal tým na svoje majstrovské 

úspechy z rokov 2008, 2014, 2015, 2017 a 2018, vďaka čomu 

sa v historických tabuľkách osamostatnil na druhej pozícii. 

Pred ním sa nachádza už len legendárny nemecký pretekár 

Michael Schumacher so siedmimi titulmi. Hamilton tak vybo-

joval pre Veľkú Britániu už 19. jazdecký titul v histórii týchto 

pretekov. „Ohromne sa teším za celý tím. Je to veľkolepý výsle-

dok! Šesť dvojnásobných víťazstiev na majstrovstvách sveta po 

sebe je fantastický výkon, za ktorým sa skrýva veľa tvrdej práce 

a množstvo času. To dokazuje silu nášho tímu a som neskutoč-

ne hrdý na to, že som súčasťou histórie značky Mercedes. Ten-

to výsledok si zaslúžil absolútne každý. Ďakujem celému tímu 

v Brackley, Brixworthe a Stuttgarte za tvrdú prácu a neúnavné 

nasadenie…“ uviedol na margo dvojnásobného úspechu britský 

šesťnásobný šampión Lewis Hamilton.

O zdrvujúcej dominancii tímu Mercedes-AMG Petronas Mo-

torsport svedčí aj (ku dňu uzávierky magazínu) druhé miesto 

ďalšieho jazdca víťazného tímu - fínskeho pretekára Valtteriho 

Bottasa. 

Text: Peter Škorňa, Foto: DaimlerAG

Majstrovstvá sveta FIA formuly 1 sú tento rok svedkami ojedinelého 
úkazu po šiesty raz zaznamenaného dvojitého hviezdneho víťazstva. 
Znie to paradoxne, ale „kolotoč F1“ je v súčasnosti poltuctom 
víťazstiev v rade odsúdený na vládu jedného tímu... 
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aro svietiacej kávovej šálky 

A
ko inak oznámiť vodičovi, že si má „dať pauzu“, 

než šálkou voňavej horúcej kvalitnej a dobre zo-

mletej aromatickej kávy? Iste mi dáte za prav-

du, že jednoduchšie a ani medzinárodnejšie to už 

nejde. Káva je po dobrej knihe a vernom psom 

domácom miláčikovi, tretím najčastejším spoločníkom člove-

ka. Okrem toho – samotný výber symbolu šálky kávy nebol vô-

bec náhodný – ročne sa na celom svete skonzumuje až neuveri-

teľných 500 miliárd. To, či sem započítali aj tie, ktoré preventívne 

výstražne zasvietili v rámci systému ATTENTION ASSIST vo-

dičom počas desaťročia v ich automobiloch, aby ich pozvali na 

chvíľkovú pauzu hoci aj pri šálke rozvoniavajúceho „čierneho zla-

ta“, nevedno.

Každopádne, vďaka intuitívnemu symbolu štýlovej svietiacej 

šálky v združenom prístroji dáva asistenčný systém vozidla vodi-

čovi jednoznačne najavo, že si má dať prestávku, pretože rozpo-

znal na ňom typické prejavy únavy. Počas desiatich rokov, keď 

od roku 2009 začlenila značka Mercedes-Benz tento systém varo-

vania pred únavou ako svetovú premiéru do Triedy E a S (ako pr-

vok sériovej výbavy), sa stal postupne prvkom štandardnej výba-

vy všetkých konštrukčných radov hviezdnej značky. K dnešnému 

dňu bolo s týmto systémom dodaných klientom už vyše 14 milió-

nov vozidiel Mercedes-Benz. Nakoniec, o význame systému varo-

vania pred únavou svedčí aj skutočnosť, že od roku 2022 musia 

byť všetky nové vozidlá v EÚ vybavené práve takýmto asistenč-

ným systémom.

Systém ATTENTION ASSIST je v dnešnej podobe aktívny 

v rýchlostiach od 60 do 200 km/h, pričom zaznamenáva viac 

ako 70 parametrov, ktoré sa vyhodnocujú na účely detekcie 

únavy, pričom práve na základe týchto údajov vytvorí následne 

systém už počas prvých minút každej jazdy individuálny pro-

fi l vodiča, ktorý sa následne nepretržite porovnáva v elektronic-

kom riadiacom prístroji vozidla s aktuálnymi údajmi snímačov 

a s príslušnou jazdnou situáciou. Okrem rýchlosti, pozdĺžneho 

a priečneho zrýchlenia, systém zaznamenáva napríklad aj to, 

ako vodič manipuluje so smerovkami a pedálmi a do úvahy be-

rie aj vonkajšie vplyvy, ako bočný vietor a nerovnosti na vozov-

ke. Nie je pre to náhoda, že odkedy je systém  súčasťou sério-

vej výbavy všetkých modelov striebornej hviezdy, nebola podľa 

databázy štúdie GIDAS v Nemecku zaznamenaná žiadna ne-

hoda, zapríčinená nadmernou únavou počas jazdy s vozidlom 

Mercedes-Benz.

Známy americký fi lmový režisér a scenárista David Lynch 

o káve poznamenal, že: „Aj zlá káva je lepšia ako žiadna káva.“ 

Presne to platí aj o systéme ATTENTION ASSIST, počas ktoré-

ho aktivácie stojí zato si vychutnať - hoci aj tú Lynchovu zlú kávu. 

Lepšia totiž už nemusí nikdy byť…

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Uplynulo už desať rokov, ako značka Mercedes-Benz predstavila v rámci 
celosvetovej premiéry v podobe svietiacej šálky kávy systém varovania 
pred únavou - ATTENTION ASSIST.
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Testy garantujúce bezpe nos

N
ové nárazové skúšky, ktorých autorom bol in-

žinier vtedajšej automobilky Daimler-Benz 

Béla Barényi, aj dnes dokazujú, že bezpeč-

nostná karoséria v praxi odbúrava značnú 

časť pohybovej energie, ktorá sa uvoľňuje pri 

nehode. V súhre s bezpečnostnými pásmi dokáže ochrániť 

cestujúcich pred vážnymi zraneniami.

V súčasnosti sa v najmodernejšom stredisku nárazových skú-

šok na svete – v technologickom stredisku pre bezpečnosť vozi-

diel (TFS) v Sindelfi ngene – uskutoční ročne približne 900 ná-

razových skúšok a asi 1 700 skúšok pomocou kĺzavej plošiny. 

V reáli to vyzerá tak, že na skúšobnej plošine je upevnené skú-

šobné teleso (holá karoséria alebo skúšobná zostava), ktoré je vy-

stavované zaťaženiam ako pri reálnom náraze vozidla. Pri týchto 

skúšobných nárazových postupoch a skúšobných zariadeniach 

značka Mercedes-Benz ustavične vytvára štandardy, ktoré sú 

platné v celom odvetví a udržateľne zvyšujú bezpečnosť automo-

bilov v prospech všetkých účastníkov cestnej premávky. Ako na 

margo tejto problematiky poznamenal aj Markus Schäfer, člen 

predstavenstva Daimler AG, zodpovedný za koncernový vý-

skum a vývoj divízie Mercedes-Benz Cars: „Mercedes-Benz ako 

priekopník bezpečnosti v rozhodujúcej miere prispel k tomu, že 

v automobilovom priemysle sú nárazové skúšky v súčasnosti za-

vedené na celom svete. Sú nenahraditeľné aj v ére počítačových 

simulácií a zabezpečujú vysokú úroveň ochrany cestujúcich a os-

tatných účastníkov premávky.“

Nad rámec povinností
Pri nehodových skúškach ide automobilka Mercedes-Benz 

nad rámec zákonom predpísaných počtov a nákladov: naj-

novšie simulačné metódy pritom pomáhajú vývojárskemu pro-

cesu. Na to, aby úplne nové vozidlo bolo pripravené na po-

užitie v rukách zákazníkov, môže byť potrebných až 15 000 

realistických nárazových simulácií a približne 150 nárazových 

pokusov s vozidlami. Okrem nárazových konfi gurácií, ktoré 

sú predpísané pre celosvetové schválenie vozidla, sa vykonáva-

jú aj hodnotiace testy a mimoriadne náročné interné nárazové 

skúšky. Príkladom takejto skúšky je test, pri ktorom sa vozidlo 

prevráti na strechu a ktorý spoločnosť vykonáva dodatočne. 

A nielen to. Mercedes-Benz spolupracuje s Fraunhoferovým in-

štitútom pre vysokorýchlostnú dynamiku pri Ernst-Machovom 

inštitúte (EMI) na dynamických nárazových skúškach s využi-

tím röntgenovej technológie. Pomocou obrazového záznamo-

vého postupu môžu odborníci na nárazy v budúcnosti počas 

nárazovej skúšky sledovať a analyzovať proces deformácie kon-

štrukčných dielov aj zvnútra. Detailne sa pracuje aj na novodo-

bej skúške na kolískovom skúšobnom zariadení, kde v spolu-

práci s organizáciou TÜV Süd v Prahe (ČR) prebiehajú práce 

na aplikácii simulujúcej bočný náraz. Mercedes-Benz zároveň 

presadzuje digitalizáciu aj v nárazových skúškach - príprava ná-

razu môže prebiehať ešte efektívnejšie vďaka rozšírenej reali-

te (AR) a virtuálnej realite (VR). Výsledkom je vytvorený kata-

lóg meracích bodov pre vymeriavanie vozidiel vo virtuálnom 

priestore a umiestnenie až 150 meracích bodov na vozidle po-

mocou dátových okuliarov AR.

Reálne výsledky testov
Pri absolvovaní nárazovej skúšky sa zohľadňuje približne 

40 rôznych situácií, ktoré môžu nastať pri nehode. Na zákla-

de toho sa modelom tejto značky dobre darí aj v nezávislých 

nárazových skúškach: už začiatkom septembra 2019 absolvo-

val model EQC 400 4MATIC (vážená spotreba prúdu: 25,0 – 

22,4 kWh/100 km; vážené emisie CO
2
: 0 g/km) a nová CLA 

nárazové skúšky podľa postupu Euro NCAP s vynikajúcim 

výsledkom. Obe vozidlá získali päť hviezdičiek. Toto najvyš-

šie hodnotenie v júli 2019 dosiahla aj nová Trieda B a nová 

GLE. V roku 2018 bola Trieda A najlepšie vozidlo, ktoré or-

ganizácia Euro NCAP v tento rok testovala, a bola vyzname-

naná ako líder v segmente malých rodinných vozidiel. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Pred 60 rokmi, 10. septembra 1959 skúšobné vozidlo Mercedes-Benz 
čelne vráža do pevnej prekážky. Týmto okamihom sa začala nová éra 
výskumu v oblasti bezpečnosti, pretože sa od tohto momentu začalo 
presnejšie skúmať správanie sa vozidiel a cestujúcich pri nehodách 
- na základe skúšobných vozidiel a skúšobných figurín...
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Jedinou ženou v pozícii vedúcej predaja osobných 
motorových vozidiel značky Mercedes-Benz na Slovensku je 
už na prvý pohľad šarmantná a kultivovaná dáma, vedúca 
predaja zvolenského zastúpenia značky v spoločnosti 
ADIA-ZV, s. r. o. - Darina Juríková... 
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A
ké je byť ženou v tejto, povedzme si, že stá-
le väčšinou len mužskej sfére pôsobenia?

- Do našej zvolenskej spoločnosti som na-

stúpila na začiatku jej existencie pred 22 rok-

mi na úseku predaja. Priznám sa, spočiatku 

ma motivovala akási zvedavosť a túžba po bližšom zozná-

mení sa s našou prémiovou značkou. Predsa len, pôsobiť 

a zastupovať túto prémiovú a aj prestížnu značku, nezna-

menalo len prijatie v tom čase úplne inej fi lozofi e vnímania 

motorového vozidla, ale aj nových metód a zásad predaja. 

 
rodinnej 

atmosféry

aro 
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Samozrejme, že by som klamala, keby som tvr-

dila, že v tomto svete mužov som sa ako žena 

necítila - najmä v začiatkoch trochu neistá. Som 

však cieľavedomý a precízny typ, ktorý keď sa 

rozhodne bojovať – tak sa nevzdá.

Vaše predchádzajúce pôsobenie bolo tiež 
v obchodnej sfére?

- Ani zďaleka. A už tobôž nie vo sfére mo-

torových vozidiel. Predtým som pôsobila na 

Technickej univerzite vo Zvolene. Vďaka tomu 

som mala veľmi dobrú komunikačnú prípra-

vu, skúsenosti s prácou s ľuďmi. Práve to boli 

moje najväčšie „barličky“ predovšetkým v za-

čiatkoch pôsobenia. Vďaka nim som postup-

ne získala „pevnú pôdu“ pod nohami, v mojej 

novej profesii som sa začala cítiť sebavedome 

a komfortne, práca sa pre mňa stala aj mojím 

koníčkom. Odzrkadlilo sa to v mojom uvede-

ní do pozície vedúcej predaja osobných vozi-

diel - po približne pätnástich rokoch pôsobenia 

vo fi rme.

Vo svojej novej role ste za vyše dve desať-
ročia uspeli. Čomu za to dnes – pri pohľa-
de späť vďačíte? Použili ste v rámci svojej 
profesie nejaké typicky ženské tromfy, ale-
bo ten úspech bol podmienený niečím úpl-
ne iným?

- Z môjho pohľadu to bola dobre zvládnutá 

komunikácia s klientmi a s kolegami. Od úpl-

ného začiatku. Viete, pokiaľ dokážete byť em-

patickí a vedieť „načúvať“ potrebám klienta, 

máte veľkú časť „obchodného ťaženia“ vyhra-

nú vopred. Penzum technických vedomostí 

a informácie sa dokážete naučiť na školeniach 

a samoštúdiom. Pokiaľ však nemáte v sebe dar 

komunikácie, kultivovaného vystupovania, po-

kiaľ si nedokážete získať pozornosť potenciál-

neho klienta hneď na začiatku, počas prvých 

desiatok sekúnd, môžete sa snažiť akokoľvek, len ťažko ho 

presvedčivo utvrdíte v tom, že vy ste tou osobou, ktorá mu 

najlepšie dokáže profesionálne poradiť a odporučiť preňho 

ten najvýhodnejší variant. Nikdy som sa nesnažila kliento-

vi dokázať, že ja som ten „macher“, čo na rozdiel od neho 

vie, čo je dobré, lebo prehnané sebavedomie a vystatova-

nie sa pred klientom je v tomto prípade deštrukčné. Takže 

by som povedala, že som sa správala, ako by sa mal sprá-

vať každý normálny obchodník a je jedno, či ide o ženu, 

alebo muža. Ja v tomto prípade selekciu nerobím.

Len samotnou komunikáciou to zrejme nie je…
- Samozrejme. Nemenej podstatný je kolektív a dobré, ko-

rektné vzťahy na pracovisku. Bez nich nemáte šancu na-

predovať. Nehovorím, že sa občas nevyskytnú aj nad nimi 

„hustejšie mračná“, no dôležité je, že vždy pominú. To sa 

následne odráža aj na nízkej fl uktuácii. To je ďalší, význam-

ný stabilizujúci faktor. Naše zastúpenie striebornej hviezdy 

je možno jedným z mála, ktoré má dlhodobo stabilný, 

takmer nemenný kolektív. S mnohými kolegami, s ktorými 

som začínala, pracujem dodnes a aj keď je normálne, že na-

stanú určité personálne pohyby, sú minimálne.

V čom pociťujete najvýraznejšiu zmenu v rámci predaja 
modelov vozidiel Mercedes-Benz v porovnaní s obdo-
bím, keď ste začínali?

- Nastala diametrálne odlišná situácia. Predovšetkým 

v modelovej širokospektrálnosti, pretože napredovanie 

technológií je prirodzené. V súčasnosti máme v ponuke 

okrem množstva modelov na klasické pohony aj vozidlá 

s alternatívnym – hybridným a elektrickým pohonom či 

špeciálne AMG modely. To si vyžaduje „celého“ človeka, 

oveľa väčšie nasadenie v rámci samotného predaja, ale aj 

„nasávania“ nových informácií o nových modeloch, preto-

že akékoľvek zaváhanie a poľavenie vás môže v konečnom 

dôsledku stáť až stratu klienta.

Má zastúpenie spoločnosti ADIA-ZV nejaké špecifiká, 
ktoré by ho odlišovali od ostatných zastúpení striebor-
nej hviezdy na Slovensku?

- Azda by som spomenula fakt, že sme boli od začiatku 

akýmsi solitérom, neboli sme totiž súčasťou siete 

Motor-Car. Okrem toho patríme medzi tie menšie zastú-

penia s pomerne malým showroomom. Na úkor toho však 

možno máme stabilnejšie vzťahy s klientmi a najmä ver-

Naše zastúpenie 
striebornej hviezdy 
je možno jedným 
z mála, ktoré má 
dlhodobo stabilný, 
takmer nemenný 
kolektív. S mnohými 
kolegami, s ktorými 
som za ínala, 
pracujem dodnes 
a aj ke  je normálne, 
že nastanú ur ité 
personálne pohyby, 
sú minimálne.
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ných zákazníkov, ktorí oceňujú nielen náš prístup, ale aj 

naše povestné kvalitné servisné služby. Mnohí z nich, hoci 

si svoje vozidlo zakúpili inde – v inom zastúpení na Slo-

vensku, cestou na chatu, do hôr na lyžovačku či turistiku, 

využívajú naše služby, lebo ich poznajú a sú s nimi spokoj-

ní. Viete, po rokoch v tejto brandži vidím, že nie je ume-

ním predať vozidlo, ale si klienta udržať a získať aj ďalšími 

službami tak, aby bol spokojný.

Spomínate, že patríte medzi menšie zastúpenia. Ktoré 
mestá a okresy máte „pod palcom“?

- Do sféry našej pôsobnosti patria okrem Zvolena a oko-

lia aj Lučenec, Žiar nad Hronom, Krupina, Dudince, 

Detva, no zákazníkov máme aj z Prievidze a z Rimavskej 

Soboty. Sme teda menšie zastúpenie, ale na druhej stra-

ne „rodinnejšie“, z čoho vyplýva aj už spomínaná stabilita 

a prílišná nemennosť portfólia našich klientov, s ktorými 

aj vďaka tomu máme skôr priateľské než neo-

sobne obchodné vzťahy.

V súvislosti s ich spokojnosťou ma zaujíma, 
o aké modely majú v súčasnosti vaši klienti 
najväčší záujem…

- Sú to jednoznačne SUV modely, s náhonom 

na všetky štyri kolesá, ale bokom neostávajú ani 

limuzíny. Taktiež zaznamenávame zvýšený záu-

jem aj o hybridné modely, pri ktorých očakávam 

nárast aj vzhľadom na avizovanú fi nančnú štát-

nu podporu. Teší ma, že evidujeme záujem aj 

o „rodinnejšie“ modely, akým je napr. Trieda V, 

model Marco Polo, či o AMG vozidlá, z ktorých 

nám idú najmä 63-kové modely. Nadštandardný 

dopyt je po Triede G, ale bokom neostávajú ani 

modely GLE a GLC.

Prezraďte na záver: keby ste mohli niečo zmeniť, či do-
siahnuť, čo by to bolo?

- V prvom rade som rada, že mám rodinu takú, akú 

mám, a tú by som nevymenila za nič na svete. Manžel, pra-

cujúci v obchodnej spoločnosti a obaja synovia, ktorí pôso-

bia v športe – v hokeji, vždy akceptovali a akceptujú moju 

prácu. Veľmi veľa robí rodinné zázemie a ja som rada, že 

ho mám pevné. Práca ma aj preto napĺňa a môžem sa jej 

venovať naplno. Pokiaľ by som si mohla niečo želať, tak by 

som rada našla šikovného kolegu, resp. kolegyňu, ktorým 

by som mohla svoje skúsenosti a vedomosti posunúť a odo-

vzdať, aby sa tým dodržala kontinuita stability nášho pô-

sobenia. Tiež by sme potrebovali veľkorysejšie priestory, 

v rámci ktorých by sme mohli lepšie prezentovať naše pre-

krásne modely, ale viem, že to nie je také jednoduché… 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: autor
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Teší ma, že 
evidujeme záujem 
aj o „rodinnejšie“ 
modely, akým je 
napr. Trieda V, 
model Marco Polo, 
i o AMG vozidlá, 

z ktorých nám 
idú najmä 63-kové 
modely. 
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Záchranné služby 
rozšíria sanitky Sprinter

V
ozidlá Mercedes-Benz Sprinter, ktoré na požado-

vanú špecifi ckú výbavu a prevedenie „prestava-

li“ fi rmy FOSAN z Českej republiky a spoločnosť 

MEDSOL Slovakia, s. r. o., budú dodané postup-

ne do konca apríla 2020. Zo strany 

Mercedes-Benz nejde o prvú spoluprácu so spoločnosťou 

LSE - Life Star Emergency, ale o výsledok dlhodobej spokojnos-

ti objednávateľa a jeho zamestnancov s prevádzkou Sprinterov po 

tom, ako si už v roku 2013  prevzali 30 Sprinterov, špeciálne upra-

vených na účely RZP/RLP.

Mercedes medzi sanitkami
Najnovšia generácia dodaných modelov Mercedes-Benz 

Sprinter 316 CDI je vybavená tzv. full servisnou zmluvou, čo im 

garantuje kvalitný a profesionálny servis v autorizovaných servi-

soch značky Mercedes-Benz na celom Slovensku, ako aj výhodu 

naplánovania servisných nákladov na budúce obdobia. Zákazník 

tak vie vopred, koľko ho bude stáť každý kilometer v servisných 

nákladoch. Servisná zmluva pokrýva okrem výrobcom predpísa-

ných údržieb aj výmenu opotrebiteľných dielov ako brzdy, tlmi-

če, výfuk, stierače či servis motora a pôsobí ako predĺžená záru-

ka počas celého trvania platnosti. Monitoring dodaných vozidiel 

zabezpečuje originálne riešenie MERCEDES PRO, komunikač-

ný modul LTE na využívanie digitálnych služieb, ako aj porucho-

vý manažment. Všetky dodané vozidlá RZP/RLP budú vybave-

né 7-stupňovou automatickou prevodovkou 7G TRONIC, ktorú 

nemá na Slovensku - okrem spoločnosti  LSE - Life Star Emergen-

cy - žiadna iná! Výbava dodaných Sprinterov obsahuje adaptív-

ne ESP, asistenta jazdy pri bočnom vetre, bezkľúčové štartovanie 

a ľahko udržiavateľný poťah sedadiel pre posádku v kabíne vo-

zidla. Špecifi ckou výbavou je aktívny asistent brzdenia, cúvacia ka-

mera a handsfree telefonovanie. K dodanej výbave sanitiek pat-

ria aj nezávislé kúrenie a klimatizácia v ambulantnom priestore, 

vrátane integrovaného zariadenia na trvalú dezinfekciu ovzdušia, 

kardio kreslo na transport pacienta - aj s nájazdovou plošinou, ga-

rantujúce pri niektorých diagnózach pohodlnejšie sedenie pre pa-

cienta, transportný automatický dýchací prístroj s programom na 

riadené dýchanie aj v posádkach  RZP a RZP S - čo už ide nad rá-

mec povinnej zákonnej výbavy. Tým dochádza k skvalitneniu po-

skytovanej zdravotnej starostlivosti najmä o kritických pacientov. 

Súčasťou výbavy je aj kvalitný anatomicky tvarovaný matrac na 

ležadle, spolu s 5-bodovým samonavíjacím bezpečnostným sys-

témom,  zabezpečujúcim lepšiu stabilitu pacienta a šetrnosť pri 

transporte a nakoniec: integrovaný transportný prostriedok pre 

najmenšie deti PEDI MATE priamo v matraci ležadla, vďaka kto-

rému je transport detí bezpečnejší a šetrnejší. 

Benefity a nadštandard
Na svoje si príde v nových Sprinteroch aj ich posádka. Strobo-

skopické LED svetlá po celom vonkajšom obvode vozidla zvyšujú 

viditeľnosť a bezpečnosť, podobne ako aj doplnkové cúvacie LED 

svetlá. Premiérovo je na Slovensku v sanitkách integrovaná mo-

dulárna chrbticová doska a výhodou je aj integrovaný ovládací pa-

nel vetrania, kúrenia, klimatizácie a osvetlenia, umiestnený v do-

sahu záchranára. Vo vozidlách Ambulancia záchrannej služby je 

navyše vstavaný integrovaný chladiaci box na skladovanie špeci-

fi ckých liekov a prevoz replantátov, vo všetkých typoch posádok je 

aj transportný defi brilátor Life Pak 15, s integrovaným snímačom 

oxidu uhoľnatého aj vydychovaného oxidu uhličitého. Modulár-

ny systém ukotvenia prístrojovej techniky v zadnej časti umožňuje 

efektívne meniť umiestnenie prístroja podľa aktuálnej potreby per-

sonálu a pacienta a nakoniec nadštandard vozidiel predstavujú aj 

germicídne žiariče, zabudované v strope ambulancie. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Matej Jankovič

Do konca roka 2019 bude spoločnosti LSE - Life Star Emergency, s. r. o., ktorá zabezpečuje 
záchrannú zdravotnú službu na Slovensku, odovzdaných 30 vozidiel záchraniek (RZP/RLP) 
a 10 vozidiel pre dopravnú zdravotnú službu (DZS). Celkovo pôjde o 127 prestavaných 
vozidiel Mercedes-Benz Sprinter, z ktorých bude 20 vozidiel zabezpečovať službu 
Dopravnej zdravotnej služby (DZS) a 107 vozidiel pre záchranky (RZP/RLP). 
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V
 prvom rade by ste nám mohli priblížiť, čo 
tvorí ťažisko vašej činnosti, a to nielen na 
domovskom území Slovenska, ale aj v su-
sednom Rakúsku či v Českej republike…
Naša spoločnosť je zameraná na činnos-

ti, ktoré sú diverzifi kované do štyroch oblastí. Primárnou 

oblasťou spoločnosti je značenie resp. realizácia a údržba 

dopravného značenia v rámci výstavby nových, ako aj 

prevádzkovaných úsekov cestných komunikácií. Naj-

mladšou oblasťou je bezpečnosť resp. bezpečnostné 

zariadenia, ktorá pokrýva rozsah činností spoje-

ných so zvyšovaním bezpečnosti na cestách. Tu 

sa radíme medzi významných lídrov, ktorí 

technicky aj odborne prispievajú k zvýše-

niu bezpečnosti na cestách. Ďalšou ob-

lasťou sú stavby resp. výstavba a re-

konštrukcia pozemných stavieb 

a poslednou, pomerne rozsiah-

lou oblasťou je údržba ciest 

resp. zabezpečovanie let-

nej a zimnej údržby cest-

ných komunikácií. 

V rámci nej zabez-

pečujeme kose-

nie krajníc, 

orezávanie 

a výrub 

stromov, 

výstavbu 

a údržbu 

opor-

ných mú-

rov, prie-

pustov 

a mostných objektov, zimnú údržbu sypačmi, montáž 

a údržbu snehových kolov a protisnehových bariér. Uvede-

né práce realizujeme nielen na Slovensku, ale už sme spo-

lupracovali na rôznych dopravných projektoch v Rakúsku, 

Nemecku a vo Švajčiarsku.

Za obdobie vašej pôsobnosti na trhu ste potvrdili stabi-
litu podnikania, no mňa aj napriek tomu zaujíma, v akej 
pozícii a kde vidíte vašu spoločnosť v budúcnosti…
- Dlhodobo potvrdzujeme miesto lídra v realizácii doprav-

ného značenia a to hlavne kvalitou našich prác. Z dlho-

dobého hľadiska máme víziu upevniť si pozíciu rešpekto-

vanej a serióznej fi rmy na trhu v Rakúsku.

Dnes – po 25 rokoch pôsobenia na trhu zamestnáva-
te 145 zamestnancov a disponujete až 115 mechaniz-
mami. Plánujete uvedené počty zvyšovať, resp. meniť 
a ak áno, akým smerom?
Uvedené počty majú vplyv na rozsah zabezpečovaných čin-

ností jednotlivých oblastí, ktoré pripravujeme a plánujeme 

realizovať v nadchádzajúcich rokoch, a zároveň sú závis-

lé od vízie spoločnosti, ktorá predpokladá postupné rozší-

renie rozsahu činností v niektorých oblastiach a tým samo-

zrejme - aj navýšenie zamestnancov a mechanizmov.

V rámci pomerne rozsiahleho vozového parku va-
šej spoločnosti využívate aj vozidlá značky Mercedes-
-Benz. Ktorými modelmi tejto značky disponujete?
V súčasnom období v rámci výkonu našej činnosti použí-

vame modely Sprinter, ktorých máme trinásť a tento rok 

sme kúpili dva nové, ďalej disponujeme modelmi vozidiel 

Vito, Axor, Actros, Arocs a taktiež aj Unimog. Spomína-

né vozidlá využívame čisto iba na prepravu našich strojov 

a zariadení, potrebných na výkon našej činnosti. Zároveň 

Úspešných príbehov slovenských firiem, ktoré dokážu 
stabilne pôsobiť na trhu úspešne štvrťstoročie a stále 
zaznamenávajú rast a expanziu aj mimo priestoru Slovenska, 
nie je mnoho. To bol aj dôvod, prečo sme oslovili na rozhovor 
generálneho riaditeľa a aj majiteľa spoločnosti 
SAROUTE, s. r. o. - Ing. Ivana Hlavoňa...
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Kvalita 
garantom úspechu
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v prípade potreby všetky vozidlá značky Mercedes-Benz, 

ktorými disponujeme v rámci vozového parku, využívajú 

služby autorizovaných servisov.

V akom časovom intervale ich obmieňate?
- Náš vozidlový park obmieňame spravidla po 5 rokoch.

Pomerne veľký počet vášho vozového parku tvoria práve 
vozidlá Sprinter. Čo hralo hlavnú úlohu pri vašom rozhod-
nutí rozšíriť vozový park práve o tento typ úžitkového vo-
zidla a do akej miery ste spokojní s ich prevádzkou?
- V minulosti sme sa pri nákupe vanov rozhodovali medzi 

viacerými značkami, ale po odskúšaní Sprinteru a mož-

nosti využitia v tom čase poskytovaných resp. garantova-

ných benefi tov, sme sa nakoniec rozhodli pristúpiť k po-

užívaniu úžitkového modelu Mercedes-Benz Sprinter 

v rámci našej fl otily.

Zaujíma ma, či uvažujete v nejakom relevantne blíz-
kom čase o zväčšení svojho vozového parku modelmi 
vozidiel značky Mercedes-Benz…
- V našej oblasti podnikania sme závislí od používania spo-

ľahlivého vozidlového parku. Z tohto dôvodu sa snažíme 

pravidelne obmieňať vozidlový park hlavne v segmente, 

do ktorého patrí vozidlo Sprinter. Vzhľadom na to začiat-

kom budúceho roka pristúpime k rozsiahlej obmene vozid-

lového parku tak, aby sme boli v dostatočnom predstihu 

pripravení na novú sezónu.

Viem, že disponujete striebornou „hviezdou“ aj v rám-
ci osobných vozidiel. Akými modelmi a čím vám impo-
nuje práve značka Mercedes-Benz?
- Vlastníme vozidlá Triedy B, C, E a aj prémiovej Triedy 

S. Okrem toho máme aj modely GLC, GLE a CLA. 

Každé jedno zo spomínaných modelov vozidiel značky 

Mercedes-Benz dokáže každého priaznivca mobility nad-

chnúť svojím dizajnom, komfortom a širokým balíkom in-

tegrovaných inovatívnych riešení a čo by som chcel zdô-

razniť osobitne - najmä svojou spoľahlivosťou.

Na čo konkrétne kladiete dôraz pri kúpe motorového 
vozidla. Čo všetko musí mať a spĺňať?
- Samozrejme, prvoradou je bezpečnosť. Ostatné veci sú pri 

každom modeli vozidla vždy individuálne. Možno, niekedy 

ide o prvý dojem, ktorý na vás urobí, inokedy rozhoduje úplná 

maličkosť, akou je napr. dizajn niektorých prvkov, čím doká-

že Mercedes už tradične nadchnúť. Až následne riešim ostatné 

dôležité veci, ktoré by malo vozidlo spĺňať. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Saroute

Každé jedno z nami 
vlastnených modelov vozidiel 

zna ky Mercedes-Benz dokáže 
každého priaznivca mobility 
nadchnú  svojím dizajnom, 
komfortom a najmä svojou 

spo ahlivos ou.
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P
očas troch dní od 1. do 3. októbra (pričom prvé 

dva dni boli špeciálne venované osobným vo-

zidlám a tretí vanom) sa v pretekárskom areá-

li Slovakia Ring v Orechovej Potôni mohli všetci 

330-ti pozvaní klienti značky a tri desiatky zástup-

cov médií, oboznámiť a aj prakticky si otestovať to najlepšie, 

čo momentálne na Slovensku - v oblasti výkonu a inteligencie 

vozidiel - ponúka prémiová značka Mercedes-Benz.

Atraktívne moduly
Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. V prípa-

de Mercedes-Benz Star Experience Roadshow to platí dvojná-

Defilé výnimo nosti
K vrcholom tohtoročnej jesene v rámci „sveta štyroch kolies“ sa 
právom zaradil aj prémiový event Mercedes-Benz Star 
Experience Roadshow 2019, ktorý pre pozvaných klientov 
a zástupcov médií zrealizoval importér striebornej hviezdy, 
spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia.
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sobne, pretože aj vynikajúca povesť, predchádzajúca tento event, 

sa v ničom nevyrovná jeho osobnému absolvovaniu. Oprávne-

nosť tohto tvrdenia zvýraznila aj možnosť absolvovania vzrušu-

júcich predvádzacích jázd v štyroch po sebe idúcich moduloch. 

V rámci prvého z nich – Intelligent Drive – sa návštevníci zozná-

mili s najmodernejšími inteligentnými asistenčnými systémami 

vozidiel. Obrovský záujem bol aj o AMG Agility Course, počas 

ktorého jeho absolventi zažili pod odborným dohľadom na vlast-

nej „koži“ adrenalín ozajstnej športovej jazdy vo vozidlách znač-

ky Mercedes-AMG, priamo na pretekárskej trati na dvoch mo-

deloch C63 AMG, E53 AMG, A35 AMG a modeli AMG GT 

63S. To, aká komfortná môže byť jazda v teréne a aké sú detail-

né a často pre bezpečnosť a prejazd náročným terénom rozhodu-

júce vlastnosti, detailne spoznali a otestovali milovníci SUV vozi-

diel v rámci tretieho modulu Off-Road Track. Nakoniec, v rámci 

posledného modulu Safety Experience sa pozvaní klienti dozve-

deli, ako ich v prípade neočakávaných kritických situácií chrá-

nia bezpečnostné systémy vozidla, ako aj to, ako uľahčujú samot-

nú jazdu a minimalizujú riziko vzniku kolíznych situácií. Práve 

v rámci tejto prezentácie sa využívali aj prvky z tréningu školy 

bezpečnej jazdy, v rámci ktorých sa uplatnili aj vyhýbajúce ma-

névre v ABS režime, pri ktorých sa kombinoval losí test s plným 

brzdením. Prezentovaná bola aj konektivita a možnosti spárova-

nia vozidla s mobilným zariadením.

Modelová paleta
Praktickému testovaniu zodpovedali aj na to určené vozidlá. 

O adrenalín v krvi sa starali modely Mercedes-AMG A 35, GT 

63 S i E 53. Terénne nerovnosti a nástrahy zase zdolávali mode-

ly GLC, GLE, Trieda G a Triedy X. V rámci predvádzania „na-

pínali svoje svaly“ vozidlá, akými boli C 400 4MATIC, E 300 

de, A 200 sedan, ako aj model CLA 180 kupé. Počas tretieho 
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dňa sa k nim pridali na offroadovom modeli vozidlá Vito 4x4 

a Sprinter 4x4, či v rámci predvádzacích jázd aj modely V 250 

a V 300, 8-miestne Vito či 9-miestny Sprinter. Akousi symbolic-

kou odmenou za priazeň klientov značke Mercedes-Benz bola 

testovacia jazda na prvom elektrickom vozidle Mercedes-Benz, 

novom modeli EQC – v rámci tzv. elektrického modulu. V rám-

ci neho sa účastníci eventu zoznámili aj s ďalšími elektrickými 

modelmi vozidiel, akými boli smart a eVito. A nielen to. Ľudí, 

ktorí milujú slobodu a nespútanosť, potešila dobrodružná zóna 

Marco Polo či v areáli Slovakia Ringu staticky vystavená paleta 

najnovších modelov prémiovej značky Mercedes-Benz.

Emócie a zážitky
„Možno sa budem opakovať, ale aj tento rok sme boli na 

Slovakia Ringu svedkami výnimočnej prezentácie mode-
lov vozidiel značky Mercedes-Benz. Náš koncept prezentá-

cie značky a jej modelov sa ukázal ako úspešný, čo reálne de-
monštroval aj záujem, ohlasy a zážitky klientov a priaznivcov 
našej značky. V tejto súvislosti mi nedá, aby som nevyzdvihla 
najmä silné emócie, nadšenie a pozitívnu atmosféru, ktoré 
bolo počas týchto troch atraktívnych a azda aj nezabudnuteľ-
ných dní cítiť zo všetkých, ktorí prijali pozvanie na toto nao-
zaj výnimočné stretnutie. Je to príjemné poznanie, ktoré nás 
utvrdzuje v tom, že prémiová značka Mercedes-Benz má nie-
len svoje opodstatnené postavenie na slovenskom trhu, ale je 
oprávneným lídrom, udávajúci nielen súčasný trend, ale aj 
kreujúci vízie efektívnej, ekologickej a bezemisnej mobility 
budúcnosti,“ dodala na margo úspešného eventu Mercedes-

-Benz Star Experience Roadshow 2019 vedúca marketingu, 

komunikácie a public relations spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia - Ingrid Drozd Janečková.

Text: Peter Škorňa; Foto: Marek Neumahr
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Tradičný výrobca karavanov, spoločnosť Hymer prichádza v roku 
2020 na trh s novým špičkovým modelom obytného 
auta - MasterLine, predstavujúcim novú 
„hviezdnu“ integrovanú prémiovú triedu.

N
ie je to náhoda - nemecký Hymer mobil už dlho-

dobo defi nuje žáner integrovaných obytných do-

mov. V prípade nového modelu MasterLine ide 

o úplne nový typ obytného automobilu, spĺňajú-

ceho prémiový štandard, o čom svedčia najlepšie 

a najkvalitnejšie použité prvky a komponenty z hľadiska karosérie 

a dizajnu, ako aj z hľadiska technológie a podvozku. Oprávnene - 

pri jeho výrobe sa Hymer opäť spoľahol na osvedčenú kombiná-

ciu variantu powerhead nového vozidla Mercedes-Benz Sprinter 

s podvozkom SLC výrobcu Bad Waldsee. Samotný podvozok má 

tak dostatok priestoru pre všetky technické komponenty vo svojej 

priestrannej zvýšenej podlahe, zatiaľ čo interiér umožňuje pohodl-

nú svetlú výšku 1,98 metra vďaka pevnej podlahe.

Viditeľné inovácie
Dizajnovým špecifi kom nového modelu, spĺňajúceho po-

žiadavku komfortného cestovania, defi nujúceho presne taký 
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príjemný pocit, ako keby ste boli doma, je veľké ultra-pano-

ramatické čelné sklo. To sa spája priamo do mierne zakrive-

ných strán bez viditeľného stĺpika A, čo umožňuje zvlášť širo-

ké zorné pole. Zároveň dodáva vozidlu elegantnejší vzhľad. 

Samotná kabína vodiča, dodaná značkou Mercedes-Benz 

Sprinter, spĺňa náročné ergonomické kritériá - je priestoro-

vo komfortná, vďaka čomu sa vozidlo ovláda bez najmenších 

problémov. Prepracované a optimálne integrované do obyt-

ného priestoru sú mimoriadne široké vstupné dvere, voliteľ-

ne s integrovaným osvetlením, ako aj pomôcka na zatvára-

nie a pohodlný prístup bez kľúčov vďaka čipu RFID. Veľký 

nákladný priestor so štandardným užitočným zaťažením až 

do 350 kilogramov poskytujú dostatok priestoru pre batožinu 

a kempingové vybavenie. Celková hmotnosť obytného auta je 

4,5 tony a pri jeho dĺžke 7,89 m, šírke 2,35 m a výške 2,96 m 

sa v ňom zmestí 4 až 5 lôžok…

Výrazná motorizácia
O špičkový výkon a obratnosť sa starajú motory nového 

Mercedes-Benz Sprinter, najmä voliteľný dieselový motor 

s výkonom 177 k, ktorý sa ponúka výlučne pre obytné auto-

mobily. V spojení s novým 6-stupňovým manuálnym ale-

bo 9-stupňovým automatom možno dosiahnuť vysoké cest-

né rýchlosti s minimálnym hlukom a maximálnym pohodlím 

jazdy, ako aj s optimalizovanou spotrebou pa-

liva. Vysoký stupeň bezpečnosti a op-

timálnej ovládateľnosti počas 

jazdy garantujú početné 

asistenčné systémy, ako 

sú napr. asistent bočné-

ho vetra, asistent brz-

denia či aktívny au-

tomat DISTRONIC. 

Bezpečnosť a viditeľ-

nosť zvýrazňujú aj špe-

ciálne vyvinuté svetlo-

mety HYMER LED 

s denným osvetlením, 

ako aj hmlové svetlá, 

ktoré s integrovanými 

svetlami v zákrutách osvetľujú ulice aj v náročných podmien-

kach na viditeľnosť optimálne.

Cítiť sa ako doma…
Ľudia si kupujú obytné autá, aby počas svojich ciest za 

dobrodružstvom, či dovolenkovými pobytmi nestratili pocit 

komfortu a pohodlia. Jednoducho, aby sa cítili takmer iden-

ticky, ako keď sú vo svojom domácom prostredí, na ktoré 

sú zvyknutí. Hymer im aj v tomto vychádza v ústrety – či už 

veľkorysým komfortom, kapacitou uloženej vody (180 litrov 

pitnej vody a 150 litrov odpadovej vody), sprchou vysokou 

1,94 m so sklenenými sprchovými dverami, či pohodlím. To 

sa najmarkantnejšie odzrkadľuje v samostatných lôžkach 

s viaczónovými matracmi zo studenej peny, širokých 90 cm 

a dlhých vyše 2 m. A nielen to. „Domáckosťou“ dýcha aj 

samotná kuchyňa, ktorej dominuje panel s pevným povr-

chom, voliteľný hybridný varič, chladnička s dvojitým otvá-

raním, či extra široké, voľne deliteľné zásuvky.

Všetky cesty vedú do…
Nemecká značka Hymer a jej najnovší autokaravan MasterLine, 

postavený v spolupráci so značkou Mercedes-Benz, je garan-

ciou tej najvyššej kvality. Podobné atribúty kvality a spoľahli-

vosti požaduje značka aj od svojho predajného zastúpenia. Aj 

preto nikoho neprekvapí, že na Slovensku má význam-

ného zástupcu práve v spoločnosti 

AC AUTOCARAVAN, sídliacej 

na Seredskej ceste 247 v Trnave - 

Modranke, patriacej do portfólia 

skupiny KARAVAN.sk. Pokiaľ 

sa teda kedysi hovorilo, že všet-

ky cesty vedú do Ríma, dnes, 

pre slovenských priaznivcov 

karavanov platí, že vedú do 

„Ríma“ – akurát toho slo-

venského… Viac informácií 

na: www.karavan.sk 

Text: Peter Škorňa

Foto: Hymer
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V pôsobivých priestoroch novej perly Malých 
Karpát – vo veľkolepo zrekonštruovanom 

Šimák Zámku Pezinok - sa v podvečer 
22. októbra 2019 uskutočnil v poradí 

už štvrtý ročník prestížneho a čoraz 
populárnejšieho podujatia She´s 

Mercedes, organizovaného spoločnosťou 
Mercedes-Benz Slovakia. 

V
ýnimočnú atmosféru, dýchajúcu históriou 

a noblesnosťou areálu nádvoria zámku, pocí-

tili pozvané dámy už počas samotného vstupu 

na zámocké nádvorie, kde ich privítali symbo-

ly modernej, nadčasovej, ekologickej a prog-

resívnej mobility budúcnosti – čisto elektrické, dizajnovo ma-

jestátne pôsobiace, modely EQC. Tým sa večer plný emócií 

a zážitkov zďaleka nekončil… Atmosféru stretnutia umocnili 

hneď v jeho úvode aj pôsobivé priestory Zlatej sály Kataríny 

Palffy. Nie náhodou – ide totiž o elegantný, a zároveň najväč-

ší historický priestor zámku, s impozantným osem metrov vy-

sokým stropom, ktorému dominuje visiaci trojmetrový krištá-

ľový luster, či historicky noblesný dvojposchodový balkón 

s arkádami a zlatá štuková výzdoba.
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Päťdesiat prítomných úspešných dám v úvodnom prího-

vore na začiatku neformálneho spoločenského rautu privíta-

li v mene hostiteľov generálny riaditeľ spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia Stephan Moebius a Ing. Ingrid 

Drozd Janečková, vedúca marketingu a komunikácie spo-

ločnosti Mercedes-Benz Slovakia.

Harmónia krásy a zdravia
Ako už tradične, aj tohtoročný event mal pod taktovkou zná-

my moderátor Braňo Bruno Ciberej. Ten prítomné dámy spre-

vádzal nielen svetom skvelých, špeciálne na túto príležitosť pri-

pravených kulinárskych zážitkov a gastronomických delikates, 

ale aj inšpiratívnymi informáciami zo sveta ženskej krásy, zdra-

via, duchovného rozvoja, či z oblasti exotického starodávneho 

ajurvédskeho dosiahnutia harmónie nielen tela, ale aj duše. Veľ-

mi podnetnými boli aj praktické informácie o neinvazívnom 

omladení pokožky, napr. pomocou profesionálnej japonskej koz-

metiky Forlle´d. Tá sa totiž sústreďuje na reštrukturalizáciu 

a ochranu pokožky proti príznakom prirodzeného starnutia a fo-

tostarnutia, pomocou využívania revolučných technológií a rieše-

ní, ktoré boli ocenené o. i. aj Nobelovou cenou.

Na prvý pohľad až neriešiteľnú dilemu mnohých ľudí, čo je 

vhodnejšie, cennejšie a praktickejšie – či diamant, alebo briliant, 

pomohla vysvetliť zástupkyňa spoločnosti Mikuš Diamonds. Pri 

tejto príležitosti predstavila dámam aj najnovšie trendy luxus-

ných šperkov a čaro syntetických diamantov.
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Inovatívnejšia budúcnosť
To, že počas podujatia sa venoval priestor aj budúcnosti 

efektívnej ekologickej mobility, bez produkovania škodlivých 

emisií, nebolo nič výnimočné. Naopak, klimatické zmeny sa 

týkajú každého, a preto je len prirodzené, že nutnosť ekolo-

gickej mobility je nielen fi lozofi ou značky Mercedes-Benz, 

ale uvedomujú si ju aj jej klienti. To bol aj dôvod prítomnos-

ti Martina Košaru, špecialistu pre projekt CASE  spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia, ktorý zaujímavým a zrozumiteľným 

spôsobom priblížil EQC, prvý Mercedes modernej elektrickej 

generácie, ktorý je sám o sebe aj symbolom inovácií, 

bezpečnosti, dizajnovej čistoty a prémiového luxusu 

ekologickej mobility.

Atraktívne vyvrcholenie
Hovorí sa, že koniec dobrý – všetko dobré. V pezinskom zám-

ku patrilo fi nále She´s Mercedes módnej prehliadke prestížne-

ho módneho salónu návrhárky Jany Jurčenko. Jej osobnosť zvý-

razňujúce elegantné modely predviedli víťazky národných súťaží 

Miss Universe SR. Pomyselnou „bodkou“ na záver sa stala tom-

bola, plná atraktívnych cien, ktorá bola akýmsi bonusovým sprí-

jemnením už tak emóciami a zážitkami „nabitého“ netradičné-

ho večera na zámku.

Koncept jedinečného a exkluzívneho spojenia svetoznámej 

značky s výnimočnými, úspešnými a zaujímavými dámami – 

tentoraz na zámku v srdci Malých Karpát, sa skončil nadmieru 

úspešne. Všetky dámy boli komfortne a bezpečne odvezené pré-

miovými hviezdnymi „kočiarmi“ do svojich domovov bez toho, 

aby čo len jedna z nich stratila svoju „črievičku“.

Naopak – z pezinského zámku odchádzali bohatšie o nové in-

formácie, inšpirácie, zážitky a najmä priateľstvá.

A o to pri She´s Mercedes ide v prvom rade… 

Text: SCG; Foto: MBSK
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Nová štruktúra koncernu DAIMLER

Actros – Truck of the Year 2020 

P
od záštitou spoločnosti Daimler AG pôsobia tri 

právne samostatné akciové spoločnosti: 

Mercedes-Benz AG zodpovedá za činnosti 

Mercedes-Benz Cars & Vans. Daimler Truck AG 

zastrešuje všetky aktivity Daimler Trucks 

& Buses. Spoločnosť Daimler Financial Services AG, kto-

rá je už roky právne samostatná, zmenila v júli svoj názov 

na Daimler Mobility AG. S troma dcérskymi spoločnosťami 

posilňuje spoločnosť Daimler svoje zameranie na zákazní-

kov a zvyšuje agilnosť celého koncernu. Daimler AG zostá-

va jedinou spoločnosťou kótovanou na burze. A ako zastre-

šujúca spoločnosť s približne 6 000 zamestnancami bude 

plniť funkcie Governance, strategické a riadiace funkcie 

a poskytovať služby presahujúce koncern.  Mercedes-Benz 

AG a Daimler Truck AG sú spolurozhodujúce nemecké ak-

ciové spoločnosti so sídlom v Stuttgarte. 

Projekt Budúcnosť
Príprava koncernu Daimler na novú štruktúru trvala až dva 

roky. Po najrozsiahlejšom Due Diligence v histórii spoločnosti 

dali v júli roku 2018 predstavenstvo a dozorná rada Daimler AG 

zelenú novej štruktúre koncernu. Následne odsúhlasili akcioná-

ri na valnom zhromaždení v máji 2019 veľkou väčšinou 99,75 % 

vyčlenenie, potrebné na zavedenie novej štruktúry. V rámci zá-

konom regulovaného prevodu podniku prešlo do nových spoloč-

ností Mercedes-Benz AG a Daimler Truck AG až na niekoľko 

výnimiek približne 130 000 zamestnancov. Pre týchto zamest-

nancov platí zaistenie zamestnanosti do konca roka 2029. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

M
ercedes-Benz sa tak vďaka tomu stal s devia-

timi titulmi najúspešnejšou automobilovou 

značkou súťaže, v rámci ktorej sa oceňuje naj-

progresívnejší technologický rozvoj. Odborná 

porota posudzuje mieru technologických ino-

vácií nákladných vozidiel z hľadiska ich hospodárnosti, bezpeč-

nosti, produkcie emisií, jazdných vlastností a komfortu. Actros za-

ujal svojimi inováciami vo forme multimediálneho kokpitu, 

MirrorCam, ktoré nahradili vonkajšie spätné zrkadlá, poloauto-

matickou jazdou pomocou systému Active Brake Assist, či vy-

lepšeným asistenčným systémom pre jazdu v zákrutách. Ocene-

né boli aj pokročilé funkcie prediktívneho riadenia hnacej sústavy 

(Predictive Powertrain Control), čím sa podľa vyjadrení hodnoti-

teľov súťaže stal nový Mercedes-Benz Actros najmodernejším ná-

kladným automobilom, defi nujúcim cestu pre automatizované 

riadenie dopravy budúcnosti. Ako pri príležitosti preberania cien 

v Lyone vyhlásil prof. dr. Uwe Baake, vedúci vývoja nákladných 

motorových vozidiel Mercedes-Benz: „Sme veľmi šťastní a pyš-

ní, že porota súťaže Truck of the Year týmto ocenením odmenila 

naše úsilie posledných rokov a mesiacov. Ďakujem v mene spoloč-

nosti a celého tímu. To nás povzbudí, aby sme zo seba naďalej dá-

vali to najlepšie a dodržiavali najvyššie štandardy v rámci vývoja 

našich nákladných vozidiel, predovšetkým pokiaľ ide o témy bu-

dúcnosti ako elektrická mobilita, automatizované jazdenie a digi-

talizácia odvetvia.“ 

Text: SCG, Foto: Daimler AG

Koncern Daimler spustil 1. novem-
bra 2019 novú štruktúru spoloč-
nosti, v rámci ktorej boli odčlenené 
obchod s osobnými motorovými 
vozidlami, transportérmi, nákladný-
mi motorovými vozidlami a auto-
busmi do dcérskych spoločností.

Už po piaty raz sa stal najlepším nákladným automobilom Mercedes-Benz 
Actros. Rozhodli o tom renomovaní motoristickí novinári z 24 európskych krajín.
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Nikde nie je napísané, že veľkolepé akcie sa musia konať len vo 
veľkolepých priestoroch. Aj o tomto sme sa mohli presvedčiť 
na podujatí Mercedes-Benz Fashion Night 2019, ktoré sa v Banskej 
Bystrici nieslo v znamení luxusu a atraktívnej módy.

T
ohtoročný, už 9. ročník podujatia bol zau-

jímavý predovšetkým priestormi, v ktorých 

sa konal. Organizátori eventu premenili ser-

visné priestory spoločnosti Motor-Car Ban-

ská Bystrica počas módneho večera na ne-

zabudnuteľnú fashion zónu pre dámy. A aby boli dojmy 

a emócie z večera ešte silnejšie, dámam robili v tomto 

pre módne prehliadky netypickom, o to však charizmatic-

kejšom prostredí spoločnosť okrem staticky vystavených 

najnovších modelov z dielne značky Mercedes-Benz, aj 

demonštrácie asistenčných systémov, ako aj praktické 

ukážky zaujímavých funkcií motorových vozidiel. A nie-

len to. Každá z prítomných dám si mohla vyskúšať aj to, 

ako sa dá zaparkovať auto cez mobilný telefón, jeho brz-

dné vlastnosti v krízových situáciách, či obratnosť a zruč-

nosť symbolu mestskej mobility - vozidla smart. Zvýšenú 

pozornosť na seba pútala aj čerstvá prémiová novinka zo 

sveta elektromobility – nový model Mercedes-Benz EQC, 

ktorý si navyše mohli návštevníčky aj osobne vyskúšať.

Rock, vizáž a móda
Samozrejme, že ťažiskovou a neodmysliteľnou súčas-

ťou podujatia bola samotná módna prehliadka. V rámci 

nej boli tento rok prezentované modely známej slovenskej 

módnej návrhárky Janky Pištejovej, v prepojení s rocko-

vým záverom večera v podobe koncertu tribute band ame-

rickej legendy Aerosmith - talianskej skupiny Eurosmith. 

Spestrením večera bolo nepochybne aj poradenstvo a mož-

nosti skrášlenia v oblasti estetickej medicíny, čo prezento-

vala klinika YES VISAGE z Bratislavy. Počas večera prí-
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tomným dámam pritom aj formou praktického vyskúšania 

predstavila svoju novinku Hyaluron elixír. Ani počas tohto 

večera, podobne ako to býva na každom kvalitnom a dob-

rom evente spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica, nechý-

bala vynikajúca gastronómia a občerstvenie vo forme kva-

litných nápojov. Ako na záver poznamenala organizátorka 

eventu Mercedes-Benz Fashion Night 2019 a konateľka spo-

ločnosti Motor-Car Banská Bystrica JUDr. Katarína Filipo-

vá: „S priebehom tohtoročného eventu som veľmi spokojná. 

O tom, že sa nám naozaj vydaril, svedčia aj samotné reakcie 

prítomných dám, a preto už teraz rozmýšľame, čím by sme 

mohli prekvapiť naše klientky a hostí budúci rok,“ dodala 

na záver organizátorka podujatia. 

Text: Michaela Šurinová; Foto: Tibor Géci
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Na počiatku nápadu vyrábať ručne kvalitné postele 
najvyššej kvality - výlučne len z prírodných materiálov - 
bol Radomír Šalitroš,  úspešný bankár, ktorý sa počas 
svojej stáže v Dánsku inšpiroval týmto podnikaním...
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N
eskôr, po mana-

žérskom pôsobení 

v zahraničí sa roz-

hodol doma - na 

Slovensku založiť 

spoločne s bratom a s otcom ro-

dinnú fi rmu, zaoberajúcu sa vý-

robou jedinečných prírodných 

postelí. Po rokoch tvrdej prípra-

vy, rozbiehania fi rmy a driny 

sa im splnil sen - dnes sú poste-

le značky Saffron Beds vysoko 

kvalitným, trvácim, luxusným 

a zdravým výrobkom, používa-

júcim výlučne slovenské know-

-how. A na rozdiel od iných fi -

riem, výrobu a zamestnanosť 

ľudí z regiónu realizujú v Koši-

ciach - bez akejkoľvek dotačnej 

pomoci štátu…

Rastlina kráľov a bohov
Názov spoločnosti Saffron 

Beds bol dôkladne vyberaný. Je 

odvodený od šafranu, kráľovsky 

cennej rastliny, ktorá sa spomína 

už v gréckej mytológii, kde sám 

boh Zeus sa pre omladzujúce 

účinky kúpal v šafrane, ale aj spá-

val na posteli plnej šafranu. Bo-

hatí starovekí Rimania zase zvy-

kli počas svadobnej noci posypať 

posteľ šafranovými bliznami… 

„Názov nielenže vystihuje náš zámer, ale je pre všetkých aj 
ľahko zapamätateľný,“ vysvetľuje vznik názvu spoločnosti 

jeden zo spolumajiteľov, Vladimír Šalitroš.

Čisto rodinná záležitosť
V súčasnosti sa otec v spoločnom rodinnom podniku 

Saffron Beds stará o fi nancie a časť výroby, autor myš-

lienky výroby postelí Radomír má na starosti expanziu 

a ich predaj v zahraničí a druhý z bratov – Vladimír, sa 

venuje výrobe ako takej. Po Slovensku sa značka Saffron 

Beds a jej ručne vyrábané prémiové postele stabilne etab-

lovali aj v Česku.

Priestor pre tretinu života
V čom spočíva čaro postelí z Košíc? V prvom rade v tom, 

že sú vyrobené na mieru a želanie klienta – tak rozmerom, 

pružením, mäkkosťou, ako aj hrúbkou matraca. Dôleži-

tým faktorom sú použité stopercentne prírodné materiály, 

ako vlna, stopercentná bavlna, hodváb, kašmír z himaláj-

skych kôz, vyčesané konské vlasy a švédske borovicové dre-

vo. Vďaka nezávislým, špeciálnym pružinovým systémom, 

viacerým vrstvám vlny a bavlny je garantovaná dokonalá 

opora chrbtice. Výhodou používania konských vlasov v mat-

racoch je aj ich pružnosť, schopnosť odvádzať pot, odpudzo-

vať roztoče a mikroorganizmy a výborná hebkosť. „Všet-
ky materiály dosahujú najvyššie atribúty kvality. Dovážame 
ich z Talianska, zo Švédska, z Nemecka a z Belgicka, kde 
ich vedia technologicky spracovať na požadovanú úroveň. 
Vďaka nášmu know-how, spočívajúcemu v zložení jednot-
livých prírodných vrstiev matraca, udržia naše postele ide-
álnu termoreguláciu a teplotu tela počas spánku. Nedochá-
dza k zbytočnému poteniu počas spánku, zásluhou čoho je 
spánok kvalitný a hlboký. Tým, že ide o ručnú prácu, preto-
že výrobe jednej postele venujeme (v závislosti od náročnos-
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ti a veľkosti) niekedy až 200 hodín práce, garantujeme ma-
ximálnu kvalitu a spokojne tam môžeme poskytnúť na rámy 
postelí a pružinové systémy až tridsaťročnú záruku.“

Zdravý spánok je prvoradý
Príbeh postelí vyrábaných v Košiciach píše už dvanásty 

rok úspešný scenár. Firma zamestnáva ľudí z regiónu a jej 

výrobky poznajú spokojní klienti nielen na Slovensku 

a v Česku, ale aj v Číne, Južnej Kórei, Francúzsku, Talian-

sku, Holandsku či vo Švédsku. Nie náhodou. Uvedomujú 

si, že si nekupujú žiadnu „mačku vo vreci“, či drahú „hrač-

ku“ , ale okrem prostriedku na spanie investujú aj do svoj-

ho zdravia. „V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že pos-
teľ je priestorom, na ktorom človek strávi až tretinu svojho 
života. Aj z tohto dôvodu nemožno hovoriť, že kvalitná, dl-
hotrvajúca, dobrá a zdravá posteľ je určená len pre „hor-
ných desaťtisíc“. Je to v prvom rade o fi lozofi i a prístupe 
k životu. Má človek vyhadzovať fi nancie často na hlúpos-
ti a pritom šetriť na sebe a svojom zdraví? Pretože – a nebu-
deme si klamať – to, ako sa vyspíte a na akej posteli ležíte, 
neovplyvňuje len váš nasledujúci deň, ale aj celkový zdra-
votný stav. A nemyslím len bolesti a deformácie chrbtice, 
či chronickú nespavosť. To, čo ušetríte na nekvalitnej a lac-
nej posteli a matracoch, môžete minúť neskôr na lekárov 
a rehabilitáciu, pričom fi nančné zaťaženie v takomto prípa-
de v konečnom dôsledku môže byť oveľa väčšie,“ približu-

je Vladimír Šalitroš dôvod, prečo práve výber postele a mat-

raca je v živote človeka dôležitý. Ako pokračuje: „Aj preto je 
naším klientom v prvom rade inteligentný zákazník, ktorý si 
uvedomuje, v čom spočíva cena niečoho, s čím bude v den-
nodennom styku tretinu svojho života. Zároveň ide o ľudí, 

preferujúcich zdravé 
a prírodné materiály. 
Zvlášť dnes, keď v rám-
ci globálnej výroby 
spotrebiteľ ani len ne-
tuší pôvod materiálov, 
použitých farbív, nemá 
informácie, či pri výro-
be materiálov sa nepo-
užili nebezpečné plasty 
a chemikálie. Chcú sa 
vyhnúť riziku sekundár-
nych následkov, akými 
sú spúšťače alergií, ek-
zémy a iné obranné re-
akcie organizmu proti 
škodlivým materiálom.“

Filozofia 
prémiovosti

Vladimír Šalitroš pri-

rovnáva ich rodinnou 

fi rmou vyrábané poste-

le a matrace k značke 

Mercedes-Benz. Ako vy-

svetľuje, v ich rodine 

sa uplatnilo už niekoľ-

ko modelov tejto pré-

miovej značky - či to 

bola Trieda E, Trieda S a najnovšie aj Trieda V. Vždy šlo 

však o vozidlá, ktoré spĺňali tie najvyššie kritériá na kom-

fort, bezpečnosť a spoľahlivosť. Atribúty, ktoré dosahujú aj 

ich výrobky. Aj preto na záver dodáva, že ich cieľom nie je 

ľudí nasilu presviedčať ku kúpe ich postelí formou rôznych 

zliav a nezmyselných akcií, podliezajúcich cenu konkuren-

cie. „Ponúkame fi lozofi u zdravého spánku, prírodných ne-
škodných materiálov a inteligentného investovania fi nancií 
do prémiovej kvality. Nepredávame zľavy a už vonkoncom 
neznižujeme latku kvality ručnej práce a nášho roky budo-
vaného renomé…“

Viac informácií na www.saffronbeds.com. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa, Saff ron Beds

„Kto leží v posteli, ten sa nepotkýna.“  
(japonské príslovie)
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SVET MERCEDESU
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Inteligentne 
riadený 
komfort 

S
ystém cielene prepája rôzne komfortné systémy vo 

vozidle. Pomocou balíka AIR-BALANCE využíva 

napr. funkciu klimatizácie - vrátane aromatizácie a io-

nizácie. Masážnu funkciu, vyhrievanie a odvetrávanie 

zabezpečujú funkcie viackrivkových sedadiel pre vo-

diča a spolujazdca. Súčasťou systému je aj náladové 

osvetlenie, harmonicky a individuálne prispô-

sobené dizajnu jednotlivých zobrazení. To 

pomocou 64 farieb umožňuje – na želanie 

klienta dodávané rozšírené náladové 

osvetlenie. Na základe aktuálnej ná-

lady alebo potreby vodiča umožňuje 

zlepšenie pohody, výkonnosti, teles-

nej a duševnej kondície pomocou vi-

deonávodov na uvoľnenie svalstva, 

či audioinformáciami o trvalo udrža-

teľnej podpore zdravia a každodenné-

ho uvoľnenia a pocitu pohody pre jed-

notlivé časti tela.

Nápomocné funkcie
V závislosti od modelu a výbavy vozidla Mer-

cedes-Benz je vodičovi a posádke vozidla k dispo-

zícii až šesť programov, z ktorých každý trvá desať 

minút. Programy sa farebne a grafi cky premietajú na centrál-

nom displeji, pričom ich sprevádza vhodná hudba. Pre každý 

program je vopred uložených päť hudobných skladieb. V rám-

ci funkcií ENERGIZING je možné nastaviť si programy, aký-

mi sú: Sviežosť (v rámci neho intenzívne prúdenie vzduchu 

vytvára osviežujúcu klímu), Radosť, Pohoda, Teplo, Vitalita 

(dodáva o. i. energiu pomocou stimulujúcej rýchlej hudby s vy-

sokým počtom úderov za minútu a Krátky spánok (po varova-

ní systému ATTENTION ASSIST o únave pre účel regene-

rácie počas státia). V rámci poslednej, šiestej funkcie Tréning, 

má posádka vozidla k dispozícii videonávody, pomocou kto-

rých si dokáže uvoľniť svalstvo počas státia vozidla a taktiež 

aj 3-minútové audioinformácie o trvalo udržateľnej podpore 

zdravia a každodenného pocitu pohody pre časti tela, akými sú 

hlava, plecia, horná časť tela, dolná časť chrbtice a panva.

Inteligentné hodinky
Neoceniteľným pomocníkom v boji proti únave a možným 

nežiaducim následkom – z nej vyplývajúcich, môžu byť aj štý-

lové a inteligentné hodinky Mercedes-Benz vivoactive®3, s mi-

nimalistickým a dynamickým vzhľadom, vytvorené v spoluprá-

ci s fi rmou Garmin®. Pomocou nich najnovšie generácie vozidiel 

Mercedes-Benz, používajúce rozhranie MBUX (multimediál-

ny systém s umelou inteligenciou), na základe srdcovej frekven-

cie vodiča, vďaka aplikácii Mercedes me, prenesú namerané dáta 

do inteligentného systému vo vozidle. Ten zanalyzuje jeho mo-

mentálny stav, úroveň jeho kondície, resp. úroveň stresu, na zák-

lade čoho vodičovi odporučí vhodný program. Pokiaľ vodič prij-

me odporúčanie (napr. wellness, resp. aktivačný program), ktoré 

mu ENERGIZING COACH ponúkne, atmosféra v interiéri vo-

zidla sa prispôsobí jeho potrebám. Následne sa aktivujú napr. ma-

sážne funkcie, ktoré sa môžu skombinovať s vybranou 

hudbou na mieru vodiča, osvetlením či s teplotou 

vo vozidle. A nielen to. Hodinky sú pripravené 

aj na Garmin PayTM, čiže na bezkontaktné plat-

by. Taktiež zaujmú aj svojím farebným doty-

kovým displejom zo skla Corning®Gorilla®, 

ktorý možno nastaviť tak, aby odrážal indi-

viduálny štýl každého zákazníka s jedným 

z množstva predinštalovaných exkluzívnych ci-

ferníkov Mercedes-Benz. Hodinky sú dostupné 

aj v slovenskom jazykovom nastavení - u každé-

ho autorizovaného predajného partnera znač-

ky Mercedes-Benz 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Viaceré vozidlá Mercedes-Benz sú 
na želanie vybavené komfortným 

riadením funkcií ENERGIZING, resp. 
ENERGIZING plus, ktoré pôsobia 

relaxačne na vodiča a jeho 
spolucestujúcich. 
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Text: Peter Škorň
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Cvikom si naťahujete, a zároveň uvoľňujete šijové (trapézové) svalstvo a kývač hlavy. 
Pri opakovaní cvikov dochádza k zabráneniu častých únavových bolestí hlavy, 
čím predchádzate prípadným závratom, hučaniu v ušiach a strnulosti šije. 

Nasledujúci cvik vykonávate v sede. Trup máte v pravom uhle ku stehnám. Nohy máte voľne zvesené, prípadne sa chodidlami opierate o zem.

Jednu ruku - napr. ľavú - si prisadnete. V tom prípade pravú ruku dáte za hlavu a fi xujete ju. Rukou fi xovanou za hlavou robíte súčasne postupný boč-

ný protitlak k hlave. Pri nádychu sa očami pozriete dohora. Pri uvedenom cviku dochádza k napínaniu svalov, pričom rukou stále fi xujete hlavu. Pri 

výdychu smerujete očami smerom pred seba a nadol. Sklopíte zrak, rukou fi xovanou za hlavou robíte súčasne bočný protitlak k ramenu. Uvedený 

cvik opakujete 3- až 5-krát.

66 

D
nes pokračujeme ďalšou 

sériou cvikov, nenároč-

ných na techniku cvi-

čenia, miesto, prostre-

die a čas. Úplne postačí, 

pokiaľ len na chvíľu prerušíte svo-

ju jazdu a pomocou niekoľkých pohy-

bov „nakopnete a oživíte“ svoje una-

vené telo a organizmus. Aj tieto nám 

predstaví Mgr. Ľubor Holý – reno-

movaný fyzioterapeut, odborný školi-

teľ, horolezec a inštruktor lyžovania 

a skialpinizmu, ktorého rukami „pre-

šli a prechádzajú“ hráči NHL, KHL, 

slovenskej Tipsport ligy, reprezentan-

ti a reprezentantky Slovenska v gym-

nastike, zjazdovom lyžovaní, kanoisti-

ke a v biatlone. V pokoji teda odstavte 

vozidlo na parkovisku alebo na inej 

voľnej bezpečnej ploche tak, aby sme 

neboli ničím rušení... 

Text a foto: Peter Škorňa

Dlhé plynulé šoférovanie vozidla 
bez adekvátneho pohybu či 
oddychu spôsobuje nenápadne, 
no o to nebezpečnejšiu únavu 
organizmu vodiča, znižuje jeho 
predvídavosť, bdelosť a ostražitosť.

UDIA A ŠTÝL

„Nakopnite“ 
svoje telo!

2. as

CVIK 
4
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Cvikom si posilňujete, naťahujete a uvoľňujete celý trup, ramená a ruky. Dochádza k zapojeniu hrudného svalstva, vráta-
ne veľkého a malého prsného svalu, svalstva ramien, chrbtového svalstva, prednej strany ramien či predných pílovitých 
svalov, nachádzajúcich sa na bočnej strane hrudníka - kúsok pod pazuchami.

Cvikom si veľmi jednoducho a hlavne nenáročne naťahujete 
a uvoľňujete stuhnuté chrbtové svalstvo.

Pri nasledujúcom cviku si vyložíte nohy do otvoreného úložného priestoru kufra. Obe ruky máte položené na zemi, sú umiestnené pod plecami, 

približne na úrovni ramien. Vaše prsty na rukách smerujú vpred. Telo máte vystreté, nahnuté nadol, tlačíte do panvy, hlavu držíte v neutrálnej polohe 

smerom k zemi. Pri nádychu pomaly spúšťate spevnené telo do spodnej polohy, do maxima. V ňom zotrváte asi dve sekundy a následne, počas 

výdychu pomaly vytlačíte vaše vystreté spevnené telo do počiatočnej polohy. Uvedený cvik opakujete 5-krát.

Vyjdite von z auta a zaujmite mierne rozkročný postoj. Jednu ruku máte pokrčenú za chrbtom, druhú ruku máte vystretú pozdĺž tela. Urobíte mierny 

úklon na stranu vystretej ruky. S nádychom sa pozeráte očami nahor. Nastáva predpätie – pri nádychu a pohľade dohora dochádza k refl exnému 

napätiu chrbtového svalstva. Pri výdychu sa pozeráte pred seba, pričom doťahujete úklon do krajnej polohy – smerom nadol. Cvik opakujete dva - 

maximálne trikrát, pričom si následne vymeníte polohy rúk a pri cvičení postupujete obdobne do druhej strany. 
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(Pokračovanie nabudúce)

CVIK 
5

CVIK 
6
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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 takýchto lokalít, ktorú sme 
navštívili, bol aj región Novohradu...

Neprávom 
opomínaný 
Novohrad
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T
rasu sme začali v Bratislave a cez Levice sa dostá-

vame až do Dudiniec. Tentoraz testujeme Merce-

des-Benz GLC 300 4MATIC kupé, ktorý v sebe 

spája športového ducha, charakteristického pre 

„kupéčka“ s funkčnosťou, akou disponujú mode-

ly SUV vozidiel. Agilitu a dravosť cítime najmä počas jazdy po 

rýchlostnej komunikácii, kde napriek svojmu silnému výkonu 

a záberu pôsobí GLC-éčko pevne a stabilne - aj v zákrutách ciest 

mierne zvlneného terénu. Z Dudiniec vyrážame po krátkej za-

stávke ďalej smerom na východ - na hrad Modrý Kameň. Pred-

tým sa však v polovici cesty zastavujeme neďaleko obce Opava, 

aby sme nad ňou, na kopci rovnakého názvu, v nadmorskej výš-

ke 577 metrov navštívili dvadsať metrov vysokú, šesťposchodovú 

drevenú rozhľadňu. Údajne z nej počas dobrého počasia vidieť 

aj štíty Vysokých Tatier, či výhľad na všetky maďarské pohoria. 

Žiaľ, pretože sme takéto počasie nemali, ani Tatry a ani maďar-

ské pohoria sme nevideli…

Hrad Modrý Kameň
V tesnej blízkosti Veľkého Krtíša sa nachádza Modrý Ka-

meň, mesto „Pánu Bohu za chrbtom“, ktoré pri triezvom pohľa-

de a úsudku naň pokojne znesie reálnejšie pomenovanie väčšia 

obec. Nad jeho námestím sa vypína jeho jediná dominanta, zrú-

canina gotického hradu z 13. storočia a tiež barokový kaštieľ zo 

začiatku osemnásteho storočia, ktorý je dnes sídlom Múzea báb-

karských kultúr a hračiek, jediného svojho druhu na Slovensku. 

Atrakciou zbierky sú praveké hračky, ako aj najstaršia hračka 

nájdená na území Slovenska, vyrobená pred vyše 3500 rokmi. 

Bohužiaľ, ide o miesto, kde môžete nudu krájať do nemoty a aj 

preto sme radšej po krátkej zastávke z hradu vyrazili smerom na 

Novohrad…

… hoci, pôvodne sme mali „zálusk“ absolvovať výlet do dedin-

ky Sucháň - približne štvrťhodinu cesty autom severným sme-

rom. Neďaleko nej je totiž v lesoch ukrytý najnevšednejší hu-

dobný nástroj na Slovensku, tzv. Trúbiaci kameň. Ide o sopečnú 

skalu s dvomi otvormi na vrchnej strane. Pri správnom fúknu-

tí do jedného z otvorov sa ozve silné, prenikavé zatrúbenie, kto-

ré sa rozlieha po všetkých okolitých dolinách. Podľa povesti ho 

kedysi používali Turci na zvolávanie sa po rabovaní a aj preto sa 

dotyčný balvan niekedy volá aj Tureckou píšťalou. Žiaľ, počasie 

a mokrý terén po niekoľkodňovom daždi - boli proti…

Z Hontu na Novohrad
Z Modrého Kameňa sme sa cez Veľký Krtíš vydali smerom 

na Lučenec, do obce Dolná Strehová. V nej sa okrem akvaparku 

s termálnou vodou, zasadeného do koloritu pionierskeho tábo-

ra so stále stojacimi chatkami, ako vystrihnutými z pohľadnice 

z polovice 70. rokov, nachádza aj rokokovo-klasicistický kaštieľ. 

Ten bol postavený na konci 18. storočia starým otcom slávneho 

maďarského spisovateľa Imreho Madácha, ktorý tu žil a vytvoril 

tu aj svoje najznámejšie dielo Tragédia človeka. A hoci sa dočí-

tate, že dielo miestneho rodáka sa radí do zlatého fondu svetovej 

literatúry a často je prirovnávané k dielam ako Goetheho Faust 

či Miltonov Stratený raj, pokiaľ by ste si ho chceli kúpiť v kaštie-

li v slovenčine, máte smolu. Hoci vyšlo v slovenskom jazyku ke-

dysi veľmi dávno - v minulom storočí v preklade až troch auto-

 69

ke 577 metrov navštívili dvadsať metrov vysokú šesťposchodovú

Zámocký hotel Galicia Nueva v Halíči.

Presklená dvorana Haličského zámku.
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rov, pričom jedným z nich bol aj Pavol Országh Hviezdoslav, 

dnes si ho kúpite jedine v maďarčine. Na slovenské vydanie 

„nejakého Maďara“ nie sú ani peniaze, ani eurofondy a podľa 

všetkého ani chuť…

Perla Novohradu
Pokračujeme ďalej smerom na východ. Tesne pred Lučen-

com, v obci Halíč sa na vyvýšenom kopci nachádza skutočná 

„perla“ – Haličský zámok, ktorého počiatky siahajú hlboko do 

stredoveku. Vďaka rozsiahlej rekonštrukcii získal nielen nový 

šarm, ale aj určenie, keďže je z neho dnes luxusný a štýlový Zá-

mocký hotel Galicia Nueva. Jednoducho, zámocký hotel ako 

„vystrihnutý“ z rozprávky, z ktorého pri výhľade z okien môžete 

vidieť až 15 okolitých obcí, a dokonca aj niektoré končiare Vyso-

kých Tatier. K hotelu patrí aj zámocký lesopark s umelým jaze-

rom. Zámok je prístupný aj verejnosti a počas dohodnutej pre-

hliadky si môžete pozrieť jedinečnú Župnú sieň s pôvodnou 

výzdobou z roku 1762, rokokové kachľové pece zdobené zlatým 

ornamentom a štukovú výzdobu stropov. Za pozornosť stojí aj 

pôvodný klenbový priestor zámockej vinárne. Nezabudnuteľný 

a majestátny pocit v každom návštevníkovi však zanechá samot-

ná dvorana zámku, slúžiaca ako kaviareň či reštaurácia - jedi-

nečný centrálny priestor spájajúci prvky pôvodnej architektúry 

s moderným skleným prestrešením. Aj na tomto príklade vidieť, 

že keď niečo nevlastní štátny moloch, tak to môže nielenže vyze-

rať k svetu, ale dosahovať aj kvalitu a vysokú úroveň.

Zaujímavosti Divína
Po príjemnom rozmaznávaní našich zmyslov a emócií sa 

z Haliče vydávame smerom na Detvu a Zvolen. Uprostred tej-

to cesty – na samom okraji Novohradu sa nachádza dedinka Di-

vín, učupená na rozhraní Krupinskej výšiny a Lučenskej kotliny. 

V nej je situovaných hneď niekoľko historických pamätihodnos-

tí, ktorým „tróni“ na nevysokom pahorku, priamo nad centrom 

dediny, vypínajúca sa malebná, romantická ruina gotického hra-

du Divín, ktorý kedysi patril šľachtickej rodine Balassovcov, či 

naposledy rodine Zichyovcov.

Dnes jeho ruiny nadšenci histórie postupne opravujú, o čom 

sme sa na vlastné oči presvedčili aj na našom SUV vozidle, keď 

sme sa s prvými rannými lúčmi nenápadne – popri cintoríne taj-

ne a nepozorovane vyviezli až na hradné nádvorie. Náhon všet-

kých kolies sa pri kupé GLC 300 4MATIC ukázal ako skvelá 

vec, pričom veľmi dobrým riešením bola aj svetlá výška podvoz-

ku, vďaka čomu vozidlo náročné stúpanie po terénnej ceste - až 

na nádvorie hradu zvládlo „ľavou zadnou“.

Po prehliadke hradu, pokochaní sa okolím a pohľadom na 

neďalekú vodnú nádrž Ružiná, sme sa rovnakou cestou vrátili 

späť do dediny. V jej ústí, pod ruinami hradu, sa nachádza ďal-

šia zaujímavosť Divína, trojloďový neskororenesančný dvojvežo-

vý kostol Všetkých Svätých, ohradený vysokým dochovaným ob-

ranným štvorcovým múrom zo 17. storočia, ktorému dominujú 

nárožné bašty. Na prvý pohľad zaujímavú stavbu špatí opadáva-

júca nekvalitne urobená omietka z len nedávno opravovaného 

oporného múru a pilierov, čo len svedčí o tom, že keď vám bude 

niekto niekedy hovoriť čokoľvek o pracovitých a šikovných „slo-

venských ručičkách,“ tak vás minimálne klame…

Námestiu dediny dominuje tretia pamiatka: renesančný Zi-

chyho kaštieľ, ktorý kedysi dokonca obkolesovala aj vodná prie-

kopa. Kaštieľ zažil pohnutú minulosť, rokmi pustol, pričom klin-

com „do jeho rakvy“ bolo, keď miestne JRD premenilo toto 

sídlo imperiálneho útlaku bohabojného slovenského ľudu cu-

dediny vypínajúca sa malebná romantická ruina gotického hra

Modrý Kameň - barokový kaštieľ – sídlo múzea.

Zrúcanina gotického hradu Modrý Kameň.
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dzou šľachtou na skladisko umelých hnojív a iného materiálu se-

bavedomého svojbytného národa. Len nedávno - bol kaštieľ za 

ťažké milióny z eurofondov zrekonštruovaný v duchu „sloven-

ských tradícií“, výsledkom čoho sú popukané múry, vlhnúca 

a opadávajúca omietka a celková fušerská práca ako inak – opäť 

„zlatých slovenských pracovitých ručičiek“. Ako hovoria miestni, 

provízie a „uliata malá domov“ boli také veľké, že na poriadnu 

robotu a poriadnych robotníkov veľa peňazí neostalo.

Každopádne, kaštieľ sa oplatí pozrieť, pretože aj vďaka nemu 

si uvedomíte, že sme národ hrdých a ukrivdených bírešov, kto-

rí na to, aby poriadne a kvalitne „postavili“ Budapešť a Viedeň 

a tiež nemalú časť New Yorku, Chicaga a iných miest, musí mať 

nad sebou prísny dozor, niekoho, kto bude s bičom v ruke nad 

ním stáť a pozerať mu každú minútu na prsty… 

Text a foto: Peter Škorňa
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Trasa:
Bratislava – Levice – Dudince – Opava – Modrý Kameň – Dolná Strehová 
– Halič – Lučenec – Divín – Zvolen – Bratislava 

https://goo.gl/maps/v7tcihjbeNMF4RkR8

CESTA NA NOVOHRAD

BRATISLAVA

LEVICE

DUDINCE

MODRÝ KAMEŇ

ZVOLEN

DIVÍN

LUČENEC
DOLNÁ STREHOVÁ

Rokokovo-klasicistický kaštieľ v Dolnej Strehovej.

GLC 300 4MATIC kupé pri ruine hradu Divín.

Renesančný Zichyho kaštieľ v Divíne.
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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...
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V
 tejto časti upriamime pozornosť na remeslo, 

či skôr techniku modrotlače, ktorá sa na na-

šom území používala už pred troma storočia-

mi. Keďže základným materiálom modrotlače 

je plátno, výroba modrotlače sa u nás kon-

centrovala najmä v oblastiach, v ktorých bolo rozvinuté pláten-

níctvo. Prvé zmienky o nej sa vyskytujú koncom 18. storočia na 

Orave, na strednom Slovensku, Liptove, Spiši a Šariši. Najstar-

šia zachovaná modrotlač z nášho územia pochádza z roku 1783 

z Kremnice a z roku 1784 z Dobšinej. Dokonca, v Šaštíne vznik-

la v roku 1736 prvá privilegovaná manufaktúra na modrotlač 

v strednej Európe. Výraznejší nástup modrotlače nastal v 19. sto-

ročí, keď svojou kvalitou vynikalo najmä spišské plátno, ktoré sa 

vyvážalo až za hranice Uhorska. Odevy z modrotlače sa tešili ob-

ľube medzi vidieckym obyvateľstvom aj v prvej polovici minulé-

ho, dvadsiateho storočia.

Ako na modrotlač…
Hlavným predpokladom výroby modrotlače je použitie indi-

ga – rastlinného modrého farbiva, získaného z tropickej rastli-

ny indigovníka. Negatívne vzorovanie sa docielilo tzv. rezervou 

– zamedzením farbenia látky v mieste vzoru. V našom regióne 

najstarším, no málo rozšíreným spôsobom rezerváže bolo bati-

kovanie – nanášanie rozpusteného vosku striekaním na látku. 

Iným spôsobom bolo vyväzovanie, všívanie drobných kamien-

kov či prešívanie stehov textílie, ktorá sa následne zafarbila 

v modrotlačiarskej dielni. Plátno sa najskôr vyvarilo vo vode, do 

Slovenské delikatesy

MODROTLA
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ktorej sa pridal vápenatý lúh a sóda, potom sa vypralo v kyseli-

ne sírovej zriedenej vodou a vypláchlo v tečúcej vode. Po usuše-

ní, naškrobení a vymangľovaní bolo pripravené na tlač vzorov 

a farbenie.

Ako rezerváž sa pri výrobe modrotlače používala krycia zmes 

(kaša) – pap, ktorá sa nanášala ručne tlačením pomocou dre-

vených foriem z tvrdých drevín, akými boli hruška, orech, sliv-

ka či javor. Pap vznikol zmiešaním maliarskej hlinky, arabskej 

gumy, modrej skalice, octanu, dusičnanu olovnatého a prida-

ním ďalších prísad, ktoré však už boli tajomstvom každého mod-

rotlačiara. Vďaka papu sa zabránilo prieniku farby k látke a vzor 

ostal biely. Pre zjemnenie a zdrobnenie vzorov sa v priebehu 

19. storočia začali do drevených foriem vtĺkať mosadzné drôtiky 

a pliešky. Od polovice 19. storočia sa tlačili vzory strojovou per-

rotinovou tlačou, pri ktorej celý motív formy sa zostavil z kovu.

Po pokrytí celého kusu plátna vzorom nasledovalo niekoľko-

dňové sušenie na ráme. Vysušené plátno sa následne zavesilo na 

železný ráf a opakovane spúšťalo a ponáralo do drevenej, želez-

nej, medenej, novšie aj betónovej kade zapustenej do zeme a na-

plnenej farbiacim indigovým roztokom – kypou. Vždy po vy-

tiahnutí z kade, keď plátno prišlo do styku so vzduchom, indigo 

na tkanine zoxidovalo a postupne sa z modrého podkladu začal 

vynárať biely vzor.

Intenzita sfarbenia podkladu od strednomodrej až po čiernu 

závisela od počtu namáčaní. Zafarbené plátno sa pre ustálenie 

farby a očistenie od prebytočného farbiva a papu vypralo v sla-

bom roztoku kyseliny sírovej a plákalo v tečúcej vode. Potom 

sa sušilo na voľnom vzduchu zavesené 

vo dvore dielne na drevenej konštrukcii z brvien alebo na pre-

čnievajúcich strešných hradách, či rozprestreté medzi kmeňmi 

stromov. Po usušení plátna nasledovalo jeho mangľovanie, škro-

benie, ale aj leštenie. Okrem modro-bielej modrotlače sa pomo-

cou rozličných rezerv vyrábala aj modrotlač so žltým, zeleným, 

bledomodrým ale aj oranžovým dekórom.

Uplatnenie modrotlače
Výrobky z modrotlače sa uplatnili tak v rámci pracovného, 

sviatočného či obradného odevu, ako aj vo forme rôznych dru-

hov skladaných či nariasených záster a sukní, rôznych kacabajok 

a šatiek. A nielen to. Modrotlač sa používala aj vo forme bytové-

ho textilu - závesov, obrusov, prikrývok, ale aj povlečení na peri-

ny a podušky. Uplatňovali sa v nej rôznorodé zdroje zobrazenia 

– často typické pre ten-ktorý región, akými boli fi gurálne námety 

zobrazujúce rokokové poľovnícke, pastorálne, galantné scénky, 

sakrálny námet Kristovho zmŕtvychvstania, ale predovšetkým 

motívy kytíc, kvetov, rôzne rastlinné kompozície, rôzne tvarova-

né pásy, vlnovky a štvorce.

Oživená tradícia
Modrotlačiarske dielne na Slovensku začali v druhej polovici 

minulého storočia miznúť, čo súviselo aj s komunistami nariade-

ným zákazom podnikania. V tradícii ešte pokračovali Družstvá 

Kroj a Detva. Neskôr tradíciu podporoval ÚĽUV. Práve ten spo-

lupracoval s majstrami modrotlače, akými boli Elmír Monštík, 

Stanislav Trnka, Ema Marková, či Leopold Richter, ale aj s ich 

nasledovníkmi: Evou Holákovou, Klárou Brunovskou, Jozefom 

Bajuzom, Jankou Menkynovou a Annou Pallovou. S prícho-

dom Milénia a zmenou režimu modrotlačiarstvo zo Slovenska 

takmer úplne vymizlo. Našťastie, dnes zažíva symbolickú „rene-

sanciu“ - vďaka popularite folklóru a obľube tradícií. Modrotlač 

sa prejavuje aj v jej modernom, dizajnovom použití – či v rámci 

suvenírov, tašiek alebo odevov. Šíriteľmi tejto takmer zabudnu-

tej a zaniknutej tradície sa stali Peter Trnka z Ivanky pri Dunaji 

a Matej Rabada z oravskej Párnice.

Strážcovia tradície
Na Slovensku momentálne pôsobia dvaja mladí zanietení 

modrotlačiari, ktorí sú unikátni len tým, že sa rozhodli prebrať 

techniku modrotlače na Slovensku z bdelej kómy opäť k životu 

a tak oživiť pomaly zabudnuté remeslo predkov.

Prvým z nich je Matej Rabada z oravskej Párnice, ktorý sa ve-

nuje ručnej tlači sieťotlačou - pomocou sita, pri ktorom dokáže 

vyrobiť nielen väčšie objemy modrotlače, ale takáto tlač, pokiaľ 

sa urobí dôkladne, je aj „čistejšia“.

Druhým je Peter Trnka ml. z Ivanky pri Dunaji. Práve on je 

pokračovateľom rodinnej tradície výroby modrotlače už ako 

piata generácia. Navštívili sme ho v jeho dielni, v ktorej už od 

roku 2010 experimentuje s technologickými postupmi a s no-

vými vzormi. „Modrotlači sa venoval už môj prapradedo Jo-
zef Trnka zo Záriečia, neskôr v tom pokračoval pradedo Alojz 
Trnka z Púchova, po ktorom prebral remeslo dedo - Stanislav 
Trnka z Púchova. Ten bol nielen majstrom ÚĽUV-u, ale aj 
akýmsi posledným mohykánom slovenskej modrotlače,“ vy-

svetľuje Peter. Ukazuje nám priestory a tiež aj tlačiarenské for-

my, z ktorých si viaceré vyrobil sám. „Ja na rozdiel od Mate-
ja Rabadu vyrábam modrotlač ručne pomocou foriem, hoci je 
to o čosi náročnejšie na čas. Taktiež pri tlači pomocou formy 
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možno vidieť viac ručnú prácu a drobné nerovnosti. Baví ma 
to, podobne ako aj výroba foriem. Kúpa novej je dosť nároč-
ná záležitosť a pokiaľ viem, cena jednej, ktorú robí napr. maj-
ster v Česku či viacerí majstri rezbári v Nemecku, sa pohybu-
je aj okolo 600 €,“ uvádza Peter a dodáva, že väčšinu foriem 

zdedil po svojich predkoch, pričom dnes ich spolu má a použí-

va približne päťdesiat. Viaceré z nich používa okrem modrotla-

če aj na rôznych ním organizovaných tlačiarenských worksho-

poch tak na Slovensku, ako aj v zahraničí. Ako Peter Trnka 

ml. dodáva na záver nášho stretnutia: „Som presvedčený, že 
oživená výroba modrotlače na Slovensku pretrvá aj v budúc-
nosti. Ja sám, odkedy sa jej venujem, som nezažil situáciu, že 
by som nemal žiadnu zákazku v zálohe. Dopyt je stále, podob-
ne ako je dostatok aj klientov. Sú nimi najčastejšie súkromné 
osoby, ktoré z nej niečo šijú, folklórne súbory, drobní výrob-
covia tašiek, kabeliek, darčekových predmetov. Dokonca som 
mal aj pár záujemcov zo zahraničia, najexotickejších až z ďale-
kej Austrálie…“

Epilóg, ako sa patrí
V roku 2018 bola modrotlač, stará originálna tech-

nológia farbenia prírodného plátna indigom, na 

ktoré sa pred farbením ručne natlačili ornamen-

ty a vzory pomocou modrotlačových foriem, za-

písaná na Zoznam nehmotného kultúrneho 

dedičstva ľudstva UNESCO. Slovensko sa ne-

ocitlo v rámci zápisu osamotené, pretože 

išlo o spoločný zápis pre Českú repub-

liku, Maďarsko, Nemecko a Ra-

kúsko…“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Peter Škorňa 

a Peter Trnka

S príchodom Milénia a zmenou režimu modro-
tla iarstvo zo Slovenska takmer úplne vymizlo. 
Naš astie, dnes zažíva symbolickú „renesanciu“ 
- v aka popularite folklóru a ob ube tradícií.
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Oceán zafíru
Vedeli ste, že zafír, z rodu korundov, je po diamante druhý naj-

tvrdší drahokam na svete? To ho zaraďuje, popri jeho výnimočnej 

kráse, medzi najpreferovanejšie drahé kamene v klenotníckej ríši. 

Najznámejší aj najcennejší je modrý zafír, no medzi cenené dra-

hokamy patria aj zafíry v ružovej, žltej, oranžovej, fi alovej alebo ze-

lenej farbe. V akomkoľvek farebnom odtieni, zafír nikdy nezažil 

módne výkyvy, pretože jeho krása, zvlášť ak je prírodného pôvo-

du, neprestáva fascinovať. Zaujímavosťou je, že takéto zafíry obsa-

hujú takmer vždy inklúzie, ktoré sú dôkazom prírodného pôvodu 

a tiež nenapodobiteľným znakom, akýmsi rodným listom draho-

kamu. V zafíroch je niečo nádherne starosvetské, no súčasne nad-

časové. To sa potvrdilo aj pri svetovo najznámejšom zásnubnom 

prsteni s modrým zafírom, ktorý zdobil prstenník princeznej Dia-

ny. Neskôr tento skvost daroval jej syn, princ Wiliam, svojej dnes 

už manželke, vojvodkyni Kate Middleton. Obľúbenosť zafíru v tej-

to farbe odvtedy prudko rastie!

Oheň rubínu
Ak vám pri pohľade na modrý zafír zostalo trošku chladnej-

šie, zohrejte sa pri jeho ohnivočervenom príbuznom – rubí-

ne. Táto najcennejšia odroda korundu bola objavená už okolo 

roku 3000 pred naším letopočtom. Rubín je teda jedným z naj-

dlhšie používaných drahých kameňov. Jeho príťažlivosť nepo-

chybne spočíva v plnokrvnej červenej farbe, ktorá je výsledkom 

prítomnosti chrómu. Táto farba je na slnečnom svetle ešte inten-

zívnejšia, pretože rubín sa vyznačuje hlbokou červenou fl oures-

cenciou. A nie náhodou sa jeho vášnivé vibrácie spájajú s farbou 

srdca. Rubín – ako symbol lásky – tak dokonale napĺňa svoje 

vznešené poslanie robiť ženy šťastnými. A pravý džentlmen vie, 

že v tom spočíva skutočná mágia života.

Zeleň smaragdu
To najlepšie nakoniec? Pre náš zrak určite. Ako básnil rím-

sky fi lozof Plinius: „Nič nie je intenzívnejšie ako zelená smarag-

Ak by ste sa mohli v živote obklopiť iba tromi farbami, ktoré by to boli? 

V klenotníckom svete by povolaní určite neváhali a za farebnú triádu by 

korunovali takzvanú „veľkú trojku drahokamov“. Inými slovami hlboký 

zafír, vášnivý rubín a mystický smaragd. Príčina je jednoduchá. Ide 

o jedinečné drahé kamene, ktoré už pred niekoľkými tisíckami rokov 

v období starovekých kráľov boli symbolmi moci, ale aj svetského 

a duchovného bohatstva. Dnes sú pripravené slúžiť všetkým ženám, 

ktoré sa chcú cítiť ako kráľovné aj bez dedičného titulu.
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Zafír, rubín, 
smaragd   
– mágia 
bez hraníc

PR LÁNOK

Zafírová súprava Zaira
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dová… zrak sa obnovuje pohľadom na tento kameň.“ A s ním sa 

obnovujú i podvedomé túžby človeka spojené so smaragdom – 

najušľachtilejším a najvzácnejším členom z rodiny berylov. Od-

poveďou na túžbu vlastniť tento unikátny drahokam bola v roku 

1938 výroba syntetického smaragdu v laboratóriu. No syntetické 

smaragdy, rovnako ako syntetické rubíny a zafíry, dnes stoja len 

nepatrný zlomok z ceny tých prírodných. Aj veľké a vysokokva-

litné kamene sotva presiahnu cenu desiatok eur, pričom rovnaké 

prírodné kamene môžu dosahovať hodnotu až niekoľko desia-

tok či stoviek tisíc eur. Je to dané extrémnou vzácnosťou takých-

to prírodných kameňov. Určite aj preto sa smaragdy ako draho-

kamy stali tradičným darčekom pre 20., 35. a 55. výročie svadby. 

Takto dlho však čakať nemusíte, je množstvo veľkolepých príle-

žitostí, ktoré si pýtajú smaragdové pokušenie.

Veľká trojka drahokamov 
v Mikuš Diamonds

Že šperky sú báseň, v ktorej je každý ligot prírodných draho-

kamov slovom, dokazujú aj ručne robené skvosty z trenčian-

skej klenotníckej dielne Mikuš Diamonds. Vaše dedičstvo, dede-

né z generácie na generáciu, tak môže byť vložené do skutočnej 

a neopakovateľnej hodnoty citlivo limitovaných šperkov. Za všet-

ky spomeňme hviezdne zafírovo-diamantové náušnice Zing, kto-

ré vám budú navždy pripomínať nekonečnú hĺbku neba, oceá-

nov a možno aj očí vašej vyvolenej. Živelnosť v sebe prebudíte 

vďaka horkokrvnému prívesku Intention z prírodných rubí-

nov a diamantov, ktorého exotický tvar kvetu môže tvoriť zák-

lad vašej rodinnej šperkovnice. A v prípade, že sa pripravujete 

na osudový míľnik – zásnuby – nechajte sa zviesť majstrovským 

prsteňom Famulus s centrálnym smaragdom a nesmrteľnými 

briliantmi. Mimochodom, skvelú službu spraví toto jedinečné 

drahokamové trio aj na Vianoce, plesy či Valentína. Žiadna uda-

losť sa totiž neminie účinku vyšperkovaných prírodných zázra-

kov, ktoré ožívajú až na tele milovanej ženy. Vašej kráľovnej! 

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

 „Vaše dedi stvo môže 
by  vložené do skuto nej 
a neopakovate nej 
hodnoty citlivo 
limitovaných šperkov 
z klenotníckej dielne 
Mikuš Diamonds.“
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Prsteň Famulus, smaragd, diamant a biele zlato

Prívesok Intention, rubín, diamant a biele zlato

Náušnice Zing, zafír, diamant a biele zlato
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Elegantná precíznos
Zimné mesiace so sebou prinášajú viaceré spoločenské či 

voľnočasové aktivity,  na ktoré je dobré byť vhodne priprave-

ný a aj „vybavený“. Kolekcia prémiovej značky Mercedes-Benz 

práve na tieto činnosti ponúka rad kvalitných, komfortných 

a najmä jedinečných doplnkov, z ktorých niektoré vám ponú-

kame aj v našom magazíne...

MB COLLECTIONS
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Dámska kožená peňaženka  
(B66953734) 
Dámska peňaženka vyrobená spoločnosťou BREE pre Mercedes-Benz, 
ktorá zaujme veľkým priestorom a vizuálne atraktívnym dizajnom, je 
vybavená priehradkou na mince, dvanástimi otvormi na kreditné karty. 
Peňaženka integruje ochranu RFID, ktorá blokuje skenovanie bankových 
a kreditných kariet neoprávnenými osobami, aj keď je zatvorená. 
Farba: čierna, materiál: hovädzia koža, rozmery: 19 x 3 x 10 cm

Cena: 141,10 € s DPH

Dámska kožená kabelka   
(B66953733) 

Čierna kabelka vyrobená spoločnosťou BREE pre Mercedes-Benz z hovädzej kože 
v klasickom čiernom dizajne ponúka dostatok úložného priestoru s tromi veľkými 
priehradkami, integrovanou priehradkou na laptop so zipsom a s ďalšími vnútor-

nými priehradkami, ktoré optimálne chránia obsah tašky. 
Farba: čierna, materiál: hovädzia koža, rozmery: 37 x 18 x 26 cm

Cena: 433,50 € s DPH

Detské elektrické autíčko   
(B66963811)  
Niečo, čo si zamilujú naši najmladší fanúšikovia: elektrické auto na báze 
Mercedes-AMG GT S je vyrobené spoločnosťou INJUSA pre Mercedes-Benz. 
Vozidlo vhodné pre deti od 3 rokov s maximálnou telesnou hmotnosťou 
30 kg je upravené v autentickom farebnom odtieni slnečného lúča a dá sa 
ľahko ovládať pomocou aplikácie. Svetlá a zvuk dopĺňajú vlastnosti vozidla. 
Elektrický automobil dosahuje maximálnu rýchlosť 4-5 km/h. 
Farba: slnečný lúč, materiál: plast, rozmery: 132,5 x 46,5 x 68 cm, 
hmotnosť: pribl. 14,3 kg, vek: 3+ 

Cena: 302,40 € s DPH
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a kreditných kariet neoprávnenými osobami, aj keď je zatvorená. 
Farba: čierna, materiál: hovädzia koža, rozmery: 19 x 3 x 10 cm

Cena: 141,10 € s DPH
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Náhrdelník (B66953578) 
Cena: 100,70 € s DPH

Náramok (B66953584 – 15,7 cm; B66953956 – 16,7 cm) 

Cena: 100,70 € s DPH   
Očarujúci náhrdelník a náramok, ktoré vylepšia každý outfit. 
Náhrdelník s náramkom, ktoré boli navrhnuté v spolupráci 
s dizajnérmi Mercedes-Benz a Swarovski®, sú vyrobené z nehr- 
dzavejúcej ocele a ozdobené krištáľom Swarovski®.  

Náhrdelník: Farba: ružové zlato/čierna, materiál: nehrdzavejúca 
oceľ/sklo, dĺžka: pribl. 50 cm 

Náramok: Farba: ružové zlato/čierna, materiál: nehrdzavejúca 
oceľ/sklo,  obvod: pribl. 15,7 cm a pribl. 16,7 cm 

Čiapka (B66048052-B66048056) 
Cena: 181,40 € s DPH

Rukavice (B66041666-B66041669) 

Cena: 161,20 € s DPH   
Vďaka svojmu prepracovaniu mimoriadne pôsobivá čiapka - pre striebornú hviezdu ju 
vyrobil Heinz Bauer Manufakt - v tmavohnedej farbe má popri vysokom komforte počas 
nosenia aj sklopnú zarážku na uši, takže čiapku  možno pohodlne nosiť aj počas veter-
ných dní, zatiaľ čo integrálne očká zaisťujú optimálnu cirkuláciu vzduchu. Rafinované 
prešívanie na prednej strane a perforovaná koža pod okrajom zaisťujú špeciálne detaily.
Farba: tmavohnedá, vonkajší materiál: 100% teľacia koža - podšívka: keper vyrobený 
z 51% bavlny/49% viskózy   

Rukavice od toho istého výrobcu sú z mäkkej, vysokokvalitnej kože napa, pričom sa 
vyznačujú mäkkosťou a pevnosťou. Kožená páska s nastaviteľnou šírkou so zapínaním 
na gombíky umožňuje individuálne nastavenie a robí ich príjemnými na nosenie. 
Farba: hnedá, materiál: 100% hovädzia koža, veľkosti: 8, 8,5, 9, 9,5 

Pánska taška   
(B66042012) 
Praktická taška, ktorú pre Mercedes-Benz 
vytvorila značka Bric‘s, obsahuje dostatoč-
ný úložný priestor na laptop alebo tablet, 
ako aj ďalšie vrecko na zips, umiestnené na 
vonkajšej strane. Taška disponuje odníma-
teľným ramenným popruhom.
Farba: tmavohnedá, materiál: hovädzia 
koža, rozmery: 38 x 7 x 28 cm

Cena: 302,40 € s DPH

ČiČiČiČiČ apaapka (B66048052-B66048056)

CeCeCeC na: 181,40 € s DPH
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Danubiana Meulensteen Art 
Museum, Čunovo
Od 24. januára do 29. marca 2020 budú 

priestory galérie Danubiana miestom 

vystavenia diel umelca, ktorý sa nazý-

va Pasta Oner (1979, vlastným menom 

Zdeněk Řanda). Ide o  jedného z najvý-

raznejších predstaviteľov súčasnej čes-

kej umeleckej scény. Ako tvorivá osob-

nosť sa Pasta Oner v posledných rokoch 

intenzívne profi luje v klasických nezá-

vislých i verejných galériách, v ktorých 

snúbi a zároveň aj prekračuje klasic-

ké žánrové kategórie pop-artu. Napriek 

tomu, že sa v jadre svojej práce dotýka 

princípov „postprodukcie“, tvorbou sa 

vymyká aktuálnym dominantným prú-

dom postkonceptuálnych stratégií vo 

výtvarnom umení. Stredobodom Pas-

tovej tvorby je olejová a akrylová maľ-

ba a taktiež navrhovanie priestorových 

objektov, plastík a inštalácií. Autorova 

tvorba je nájdeným rubom a lícom pek-

la aj neba v nás samých, pričom v prelí-

naní emócií dobra a zla, banality a váž-

nosti spočíva kľúč jeho myslenia.

Činohra SND, Bratislava
Hra „Celé zle“ neprináša ani závažnú sa-

tiru a nedonúti nás ani k hlbokému za-

mysleniu sa nad stavom súčasného sveta. 

Napriek tomu nie je spojenie klasickej an-

glickej detektívky a grotesky založenej na 

fyzických gagoch ani zďaleka také banál-

ne, ako by sa mohlo zdať. Ide o spojenie 

dvoch žánrov, ktoré sa diametrálne líšia. 

Každý divák sa tak pri sledovaní príbehu 

môže ocitnúť v troch rôznych situáciách: 

vie presne toľko ako hlavná postava prí-

behu, vie viac ako hlavná postava príbe-

hu a nakoniec - vie menej ako protagonis-

ta príbehu. V inscenácii Celé zle sa herci 

zubami-nechtami snažia zahrať detektív-

ny príbeh najlepšie, ako vedia, žiaľ, nej-

de im to a celý príbeh zničia, prevrátia na-

ruby, uvedú do stavu „spásneho chaosu“. 

Na prvý pohľad nevinná groteska nad-

väzuje na smiechovú kultúru stredoveku 

a renesancie, ktorá robila počas sviatku 

bláznov to isté – uvádzala ustálený poria-

dok sveta s jeho pravdami a morálkou na 

krátky sviatočný čas smiechu do očistné-

ho chaosu.

GMB, Mirbachov palác, 
Bratislava
V priestoroch Galérie mesta Bratisla-

va, v Mirbachovom paláci na Františkán-

skom námestí sa od druhej polovice no-

vembra až do 23. februára 2020 koná 

výstava nazvaná Vladimír Kompánek 

– čaro zimy a fašiangov. Ide o reprezen-

tačný výber z tvorby slovenského sochá-

ra a maliara Vladimíra Kompánka (1927 

− 2011), ktorý sa svojou tvorbou zaraďu-

je do Skupiny Mikuláša Galandu, ktorú 

pomáhal zakladať. Výstava zahŕňa sochy, 

kresby a obrazy. Jeho drevené skulptúry 

čerpajú námety z vidieckeho prostredia, 

sú charakteristické redukciou námetu na 

jeho tvarovú podstatu. V maľbe mal ume-

lec pomerne vyhranené tematické okruhy 

motívov, výstava predstaví predovšetkým 

diela so zimnou krajinou a fašiangami na 

dedine. Kompánek bol vynikajúci ume-

lec prežiarený atmosférou krajiny, z kto-

rej pochádza. A aj z tohto dôvodu je jeho 

mimoriadne dielo významnou súčasťou 

slovenského a európskeho kultúrneho de-

dičstva. 

80 

PA
ST

A
 O

N
ER

: 
TH

E 
BR

O
TH

ER
H

O
O

D
 

O
F 

ET
ER

N
A

L 
LO

V
E

C
EL

É 
ZL

E 
- 

K
O

M
BI

N
Á

C
IA

 
V

ES
EL

O
H

RY
 

A
 D

ET
EK

TÍ
V

K
Y

V
LA

D
IM

ÍR
 

K
O

M
PÁ

N
EK

 -
A

RO
 Z

IM
Y

 
A

 F
A

ŠI
A

N
G

O
V

UDIA A ŠTÝL

pozvanky2019.indd   80pozvanky2019.indd   80 4. 12. 2019   12:42:024. 12. 2019   12:42:02



Balet SND, Bratislava
Úspešný román Dômyselný rytier don 

Quijote de la Mancha od renesančného 

autora Miguela de Cervantesa inšpiro-

val mnohých režisérov a choreografov. 

Balet Don Quijote Máriusa Petipu na 

hudbu Ludwiga Minkusa sa teší divác-

kej priazni už 150 rokov. Spája v sebe 

všetky prvky veľkého klasického baletu 

a taktiež emócie,  drámu, temperament 

a vášeň. Choreografi  Vasilij Medvedev 

a Stanislav Fečo vychádzajú z verzie 

Mariusa Petipu, pričom sa  inšpirovali 

aj Gorského verziou z roku 1900. V po-

stave Dona Quijota sa predstaví Franti-

šek Šulek a v úlohe Sancha Panzu Juraj 

Žilinčár. V technicky najnáročnejších 

úlohách Basilia a Kitri zase Konstantin 

Korotkov, Artemyj Pyzhov, Olga Chel-

panová a Tatum Shoptaugh. Balet dáva 

množstvo príležitostí pre sólistov a zbor 

Baletu SND, pričom spoluúčinkujú žia-

ci Tanečného konzervatória Evy Jaczo-

vej v Bratislave a deti z Tanečnej prí-

pravky SND. 
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Zimný štadión Ondreja 
Nepelu, Bratislava
„Môj orchester a ja sme nadšení, že sa 

konečne môžeme vrátiť do Bratislavy! 

Hudba a najmä valčík sú veľmi dôleži-

tou súčasťou môjho života,“ hovorí An-

dré Rieu (celým menom André Léon 

Marie Nicolas Rieu), holandský huslis-

ta, skladateľ, kapelník a hudobný produ-

cent. Za svoju tvorbu získal množstvo oce-

není, ako napr. Knight of the Dutch Lion, 

Honorary Medal of the Province of Lim-

burg, Chevalier de l‘Ordre des Arts et des 

Lettres, Karlsmedail lefür europäische 

Medien a Goldenes Ehrenzeichenfür Ver-

dienste um die Republik Österreich. Na 

90 koncertoch ročne môžete zažiť doko-

nalú zábavu so svetoznámymi a roman-

tickými melódiami, ako aj s mnohými 

prekvapeniami, humorom a špičkovými 

medzinárodnými sólistami. Spolu so svo-

jím 60-členným Johann Strauss Orches-

tra, najväčším súkromným orchestrom na 

svete, charizmatický Holanďan cestuje po 

svete už viac ako 30 rokov.

Text: SCG, Foto: INT, Peter Brenkus, Colavino, Z. Novotná
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Globálna 
realizácia inovácií v praxi

Na 
jej základe bude CATL dodávať lítium-ióno-

vé akumulátorové moduly pre viacero elektric-

kých nákladných motorových vozidiel v rámci 

globálneho portfólia skupiny E-Mobility Group divízie 

Daimler Trucks & Buses, ktoré by sa mali dostať do sériovej 

výroby od roku 2021. Ide o modely vozidiel Mercedes-Benz 

eActros, Freightliner eCascadia a Freightliner eM2. 

Daimler Trucks & Buses navyše preberá montáž akumuláto-

rových sústav vo výrobnom závode Mercedes-Benz v nemec-

kom Mannheime, ako aj vo výrobnom závode v Detroite 

v USA. Ako uviedol predseda CATL - Jia Zhou jeho spo-

ločnosť je hnacou silou energetických inovácií na celosveto-

vej úrovni. Ponuka vysokoefektívnych a spoľahlivých riešení 

elektrifi kácie úžitkových motorových vozidiel je podstatným 

článkom ďalšieho vývoja e-mobility, pričom ako pozname-

nal: „Prostredníctvom nášho globálneho partnerstva s diví-

ziou Daimler Trucks & Buses robíme dôležitý krok k napl-

neniu našej spoločnej vízie trvalo udržateľnej spoločnosti 

– a to už v blízkej budúcnosti.“ Jeho slová doplnil Dr. Frank 

Reintjes, vedúci globálneho oddelenia pre reťazce poho-

nu, e-mobilitu a plánovanie výroby divízie Daimler Trucks, 

podľa ktorého v divízii Daimler Trucks & Buses profi tujú zo 

svojej technológie a celosvetového pôsobenia s využitím in-

teligentných platforiem a spoločných komponentov. „Ten-

to model úspechu teraz prenášame aj na naše elektrické ná-

kladné motorové vozidlá. Týmto spôsobom zabezpečujeme 

možnosť rýchleho uvedenia na trh s najlepšou dostupnou tech-

nológiou,“ poznamenal na záver. Do globálneho portfólia di-

vízie patrí Mercedes-Benz eActros s dojazdom až 200 km, po-

užívaný v Nemecku a vo Švajčiarsku v rámci „inovatívneho 

autoparku“ eActros. V USA sa v súčasnosti stredne ťažké vo-

zidlo Freightliner eM2 a ťažké vozidlo Freightliner 

eCascadia podrobuje praktickým skúškam v prevádzkach zá-

kazníkov. Približne 150 ľahkých nákladných motorových vozi-

diel typu FUSO eCanter sa už nachádza v prevádzkach zákaz-

níkov v mestách na celom svete, ako napr. v New York City, 

Tokiu, Berlíne, Londýne, Amsterdame, Paríži a v Lisabone.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Uzatvorením celosvetovej zmluvy 
medzi divíziou Daimler Trucks 
& Buses a výrobcom akumulátorov 
Contemporary Amperex 
Technology Co. Limited (CATL) sa 
zabezpečuje možnosť rýchleho 
uvedenia elektrických nákladných 
motorových vozidiel na trh 
s najlepšou dostupnou 
technológiou. 

Trojité ví azstvo na „Busworld Europe“ 

P
lnoelektrický mestský autobus s hviezdou - 

Mercedes-Benz eCitaro získal od medzinárodnej poroty, 

tvorenej celosvetovo uznávanými a renomovanými odbor-

níkmi na autobusy, cenu za trvalú udržateľnosť „Sustainable Bus 

Award 2020“ v kategórii Urban. Odborná porota zodpovedná 

za odovzdávanie cien Busworld Awards ocenila dvojpodlažný 

autobus Setra S 531 DT aj Mercedes-Benz eCitaro komfortným 

štítkom „Comfort Label“. Podľa slov Ulricha Basterta, riaditeľa 

marketingu, predaja a služieb zákazníkom divízie Daimler 

Buses: „Najmä ocenenie za trvalú udržateľnosť je podnetom pre 

divíziu Daimler Buses, aby aj do budúcnosti pokračovala v udá-

vaní štandardov pri ďalšom vývoji bezemisných technológií.“  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Divízia Daimler Buses získala na tohtoročnom jesennom bruselskom
medzinárodnom odbornom veľtrhu „Busworld Europe“ až tri ocenenia!

daimler trucks.indd   82daimler trucks.indd   82 4. 12. 2019   18:53:564. 12. 2019   18:53:56



Konektivita Mercedes PRO pre Sprinter a Vito
Spoznajte služby Mercedes PRO connect

Profesionálne riešenie od Mercedes PRO connect zamerané na konektivitu a vozové parky spája podnik s jeho vozidlami  
a pomáha zvýšit efektivitu a produktivitu – vo vedení podniku a kontrolingu, ako aj pri plánovaní dispozícií. 
Viac informácií o Mercedes PRO connect nájdete na stránke: www.mercedes.pro

 Nástroj na manažovanie vozidiel

 Mercedes PRO Portal

 Aplikácia Mercedes PRO connect




