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Nová Trieda B
Nič nevysvetľuj 

www.mercedes-benz.sk/trieda-b

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,1 - 4,5/5,9 - 4,1/7,1 - 4,2 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované: 162 – 111 g/km.
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prvé tohtoročné číslo vášho obľúbeného magazínu dr-

žíte v rukách v čase, keď sa ukončilo bilancovanie roku 

uplynulého a rozbehli sa nové projekty a výzvy. Pokiaľ 

sa o uplynulom období hovorilo ako o období modelo-

vej ofenzívy značky Mercedes-Benz, som rád, že tá po-

kračuje aj naďalej!

Dôvod je jednoduchý - Mercedes-Benz je značkou, ktorá dlhodobo nielenže určuje trendy v au-

tomobilovom priemysle, ale prináša aj vízie budúcnosti a s ňou aj najnovšie technické a techno-

logické inovácie. Steve Jobs svojho času povedal, že „Inovácia predstavuje rozdiel medzi lídrom 

a nasledovníkom.“ Koncern Daimler a jeho značka Mercedes-Benz sú z tohto hľadiska vo svojom 

segmente oprávneným lídrom – tak z globálneho, ako aj slovenského hľadiska. Dokazujú to regis-

trácie Združenia automobilového priemyslu SR za minulý rok, podľa ktorých bolo prihlásených 

takmer 4,4 tisíca osobných, úžitkových, nákladných vozidiel a autobusov značiek Mercedes-Benz, 

smart, Fuso a Setra. Taktiež sa budeme snažiť ďalej posilňovať našu vynikajúcu pozíciu na trhu 

aj v roku 2019.

S potešením, ako zástupca koncernu Daimler a jeho prémiovej značky zastupovanej na Sloven-

sku spoločnosťou Mercedes-Benz Slovakia, môžem skonštatovať, že nás čaká modelová ofenzíva, 

ktorej budú dominovať najmä kompaktné modely a vozidlá SUV. To ani zďaleka neznamená, že 

budeme stagnovať v oblasti alternatívnych pohonov. Na slovenský trh postupne uvádzame nové 

Plug-in-hybridy už tretej generácie, vrátane ich kombinácie s dieselovým motorom. Obzvlášť sa 

tešíme na klientmi očakávaný model EQC, ktorý bude prvým zástupcom rodiny Mercedes-Benz 

technologickej a produktovej značky EQ. Silné zastúpenie noviniek v segmente SUV budú pred-

stavovať nové vozidlá, akými sú GLE vrátane Mercedes-AMG GLE 53, modernizovaná GLC SUV 

a GLC kupé, ako aj model GLS.

V rámci rodiny kompaktných vozidiel vám s radosťou prinesieme okrem už predstavených mo-

delov Triedy A sedan a Triedy B, či CLA kupé aj novú CLA Shooting Brake, ako aj ôsmy kom-

paktný model. A nielen to. Segment vanov osvieži modernizovaná Trieda V vrátane modelu Mar-

co Polo. Bokom neostanú ani úžitkové vozidlá, v rámci ktorých prichádzajú na slovenský trh 

elektrické modely eVito a eSprinter. Segment nákladných vozidiel zase posilnia modely Actros 

a Arocs novej generácie, ako aj elektrický model Fuso eCanter. Nových posíl sa dočká aj rodina 

autobusov v podobe nových minibusov Sprinter a modelu eCitaro.

Milí čitatelia,

sami vidíte, že nás v nasledujúcich mesiacoch čaká množstvo noviniek, o ktorých vás, samozrej-

me, budeme podrobne informovať aj na stránkach magazínu Hviezdy ciest. Ktosi múdry povedal, 

že „Veľké veci nevznikajú z náhleho impulzu, ale z množstva malých vecí pospájaných dohroma-

dy.“ Aj preto verím, že nám tak ako doposiaľ, aj naďalej zachováte svoju priazeň, ostanete aj naďa-

lej neoddeliteľnou súčasťou našej veľkej „hviezdnej rodiny“, vďaka čomu bude aj tento rok úspeš-

ným pre nás všetkých navzájom.

S úctou

Stephan Moebius

Vážení 
priatelia,
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Štýl a svet Mercedesu
58OCENENIE „VYSLANCOV“ 
Spoločenské priestory sály Victory v X-BIONIC® SPHERE 

v Šamoríne vytvorili príjemný kolorit pre účastníkov 

Mercedes-Benz Star Awards 2018.

66 BRATISLAVSKÉ HVIEZDNE PLESANIE
Už tradične, v priestoroch Hotela DoubleTree by Hilton 

Bratislava sa začiatkom februára (8. 2. 2019) konal prestížny, 

v poradí už 15. Mercedes-Benz ples 2019. 

68 GALAVEČER POD TATRAMI
V krásnych priestoroch Grandhotela Praha **** Tatranská 

Lomnica, sa uskutočnil hviezdny 15. ročník Reprezentačného 

plesu spoločnosti Motor-Car Poprad.

72 PERLY SLOVENSKA – KYSUCE
Jednou z rázovitých hornatých a výnimočných lokalít Sloven-

ska, dýchajúcou tradičnou ľudovou architektúrou a nespúta-

nou prírodou, sú aj malebné Kysuce.
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38

78

Automobily
06   MODERNIZOVANÝ SYMBOL SLOBODY
Najnovšia generácia Mercedes-Benz GLC je elegantne a suve-

rénne spojenie bezpečnosti, pokrokových technológií, inteli-

gencie, dizajnu a konektivity.

10 SIMPLY SEXI
Najnovšia generácia Mercedes-Benz CLA dokazuje, že aj v ča-

soch nadvlády SUV uprednostňujú mnohí motoristi estetiku 

a eleganciu - pred brutálnosťou. 

12 JEDNOROŽEC
Skúste mu nájsť konkurenta, skúste nájsť krajšie auto v jeho 

segmente, a nenájdete ho. Toto sú atribúty novinky: 

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

16 DOBRÁ „PARTIA“
Najnovší model Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ je opráv-

nene lídrom v oblasti inovácie, dynamiky jazdy, precíznosti, 

individuálnosti a čistého dizajnu.

19 #ROOFLOVE V SMART FOREASE+
Najnovší koncept smart forease+ je rovnako jednoduchý 

a dynamický ako jeho predchodca, akurát je lepšie vybavený 
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24 BRAINSTORMING
Ak si potrebujete veľmi rýchlo prevetrať hlavu, a zažiť dynami-

ku pace-caru F1 bez strechy, tak potom máte iba jednu voľbu,  

Mercedes-AMG GT R Roadster.

30 DIESELOVÁ HYBRIDNÁ ÉČKA
Mercedes-Benz je známy priekopníctvom v oblasti naftových 

motorov v automobiloch. Mercedes-Benz Triedy E 300 de 

tretej generácie je toho dôkazom.

34 VEĽKOPRIESTOROVÝ LUXUS 
Prémiový segment veľkopriestorových vozidiel sa konečne 

dočkal svojho čisto akumulátorového elektrického modelu – 

veľkopriestorového konceptu EQV.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Nikdy nebolo jednoduchšie 
nájsť odpoveď na otázku, ako 
elegantne a suverénne možno 
spojiť bezpečnosť, pokrokové 
technológie, inteligenciu, 
výrazný dizajn, konektivitu 
a najnovší infotainment do 
jedného vydareného celku, ako 
je to dnes. Pýtate sa prečo? 
Odpoveď je totiž dopredu 
známa v podobe 
modernizovaného modelu
Mercedes-Benz GLC...

Už 
na prvý pohľad vás osloví výrazný 

vzhľad faceliftu, nesúci v sebe športo-

vejší charakter, čomu zodpovedajú aj 

pochrómované prvky sériovo prechá-

dzajúce od prednej až po zadnú časť 

vozidla, svetlomety s novým dizajnom, ako aj maska chla-

diča s výraznými obrysmi. Príslušnosť a náklonnosť k jaz-

de v teréne zase symbolizuje nápadné vedenie línií, svalna-

té tvary a výrazné detaily. Apropo, keď spomíname sériové 

vysokovýkonné svetlomety s LED, sú menšie a plochejšie 

a majú výrazne odlišné kontúry. Ako mimoriadna výbava 

sa dodávajú LED svetlomety s technológiou MULTIBEAM. 

Pri pohľade zozadu sa atletický charakter rozvíja úplne pre-

pracovaným nárazníkom a koncovkami výfuku. O nezame-

niteľný svetelný znak sa starajú aj zadné svietidlá s novým 

dizajnom, ktoré využívajú výlučne techniku LED.

Dokonalý infotainment
Koncepcia zobrazovania a ovládania bola premyslene 

zdokonalená najnovšou, ergonomickejšou a komfortnejšou 

multimediálnou generáciou telematiky koncepcie MBUX 

(Mercedes-Benz User Experience). Tá sa o. i. vyznačuje dvo-

mi displejmi s vysokým rozlíšením, navigáciou s rozšíre-

nou realitou a s inteligentným ovládaním hlasom. Ďalšími 

novinkami v interiéri je úplne prepracovaný multifunkč-

ný volant, multifunkčné dotykové pole na stredovej konzo-

le umožňujúce ovládanie telematiky prostredníctvom jed-

noprstových a viacprstových gest. MBUX je možné ovládať 

prostredníctvom dotykového ovládania na multimediálnom 

Modernizovaný 
symbol slobody

new glc2.indd   6new glc2.indd   6 20. 3. 2019   22:15:4720. 3. 2019   22:15:47



 7

displeji v strede (s uhlopriečkou 7 palcov, na želanie s uhlo-

priečkou 10,25 palca), tlačidlami dotykového ovládania na 

multifunkčnom volante, multifunkčným dotykovým poľom 

na stredovej konzole, rozpoznávaním gest s interiérovým 

asistentom alebo ovládaním hlasom prostredníctvom hesla 

„Hey Mercedes“ („Ahoj, Mercedes“).

Ušľachtilý dizajn
Pre interiérové spracovanie modelu GLC sú príznačné 

ušľachtilé materiály, precízne spracovanie a plynulé tvary – pri-

čom zaoblené plochy sú v harmónii v kombinácii s jasnými lí-

niami a očarujúcimi proporciami. Interiér línie výbavy Base 

Line je vyhotovený v čiernej farbe. Stredovú konzolu charakte-

rizuje elegantný ozdobný diel, dodávaný so vzhľadom klavíro-

vého laku alebo vo vyhotovení z dvoch nových drevených po-

vrchov – dub s otvorenými pórmi a vlašský orech. Do vozidla 

je integrovaný úplne prepracovaný multifunkčný volant, pô-

sobiaci ešte športovejším dojmom. Pomocou multifunkčného 

dotykového poľa na stredovej konzole, ktoré nahrádza otoč-

ný a tlačný ovládač, používateľ ovláda funkcie telematiky pros-

tredníctvom jednoprstových a viacprstových gest cez takzvané 

viacdotykové pole (Multi-Touch). Dotykové pole slúži ako alter-

natíva k ovládaniu hlasom a poskytuje ďalšiu možnosť manuál-

neho zadávania písmen, číslic alebo špeciálnych znakov.

new glc2.indd   7new glc2.indd   7 20. 3. 2019   22:15:5720. 3. 2019   22:15:57
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Rozšírená motorizácia
GLC získa najnovšiu generáciu štvorvalcových benzíno-

vých (M274) a dieselových (OM654) motorov so zvýšeným 

výkonom a s výrazne nižšou spotrebou paliva. Benzínové mo-

tory za to vďačia novej 48-voltovej napäťovej sústave s remeňom 

poháňaným štartovacím generátorom s funkciou rekuperácie 

a kĺzania, vďaka čomu sa ich výkon zvýši o 10 kW/14 k a krútia-

cim momentom 150 Nm. V čase uvedenia na trh budú v po-

nuke radové štvorvalcové motory. Paletu benzínových moto-

rov budú reprezentovať GLC 200 4MATIC (145 kW/197 k, 

280 Nm) a GLC 300 4MATIC (190 kW/258 k, 370 Nm). Die-

selové verzie budú zastupovať modely GLC 200 d 4MATIC 

(120 kW/163 k, 360 Nm), GLC 220 d 4MATIC (143 kW/194 

k, 400 Nm) a GLC 300 d 4MATIC (180 kW/245 k, 500 Nm). 

Štvorvalcový dieselový motor OM 654 je vybavený techno-

lógiou selektívnej katalytickej redukcie SCR (Selective Cata-

lytic Reduction), ktorá prispieva k ďalšiemu znižovaniu emi-

sií a je k dispozícii v kombinácii s náhonom na všetky kolesá 

4MATIC a s automatickou prevodovkou 9G-TRONIC, kto-

rá podporuje dynamický, ako aj úsporný spôsob jazdenia.

Dôraz na bezpečnosť
Facelift modelu GLC bol vybavený zdokonalenými asis-

tenčnými systémami. Či už ide o aktívny asistent udržia-

vania odstupu DISTRONIC, alebo aktívny asistent riade-

nia, ktorý pomáha pri vytváraní uličky pre záchranárov a pri 

zmene jazdného pruhu. Vďaka aktívnemu asistentovi brz-

denia začne vozidlo brzdiť, keď vodič prehliadne premáv-

ku v protismere pri rýchlostiach, typických pre odbočovanie. 

O bezpečnosť sa postará aj funkcia výstrahy pri vystupova-

ní aktívna ešte 3 minúty po vypnutí motora. Na želanie je 

k dispozícii aktívny asistent parkovania. O uľahčenie cúva-

nia s prívesom sa rovnako na želanie postará asistent manév-

rovania s prívesom. Prostredníctvom komunikácie automobi-

lu s okolím (Car-to-X) je vodič informovaný a upozorňovaný 

na nebezpečné situácie v cestnej premávke.

new glc2.indd   8new glc2.indd   8 20. 3. 2019   22:16:0320. 3. 2019   22:16:03
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Nastaviteľný podvozok
Premiérovo je modernizovaný model GLC vybavený pod-

vozkom s DYNAMICKÝM OVLÁDANÍM POHYBU 

KAROSÉRIE a s plynulo regulovateľným, nastaviteľným tlme-

ním pre prednú a zadnú nápravu. V závislosti od jazdnej situácie, 

rýchlosti a stavu vozovky, ako aj v súhre s vlastnosťami motora, 

prevodovky a riadenia sa tlmenie reguluje individuálne pre kaž-

dé koleso. Priamejšie športové riadenie a ovládanie má na starosti 

prepínač DYNAMIC SELECT, ktorým je možné zvoliť tri úrov-

ne elektronického systému stabilizácie ESP® s výraznejším roz-

pätím v jazdných programoch. Kým úrovne Šport a Šport + po-

skytujú tuhšie nastavenie tlmenia, režim Komfort zabezpečuje 

mimoriadne komfortné prekonávanie nerovností. Prepínač 

DYNAMIC SELECT ponúka aj dva terénne jazdné programy: 

pre poľné cesty, štrk, piesok a sneh program Terén a pre náročnej-

ší terén s kamenistými alebo prudkými svahmi program Terén +. 

Úplne nanovo bol vyvinutý náhon na všetky kolesá 4MATIC.

Riadený komfort
O uvoľnený príchod do cieľa sa stará na želanie dodávané 

riadenie komfortu ENERGIZING, navzájom prepájajúce na-

stavenie svetla a vhodný výber hudby, klimatizovanie, funkcie 

masáže, vyhrievanie a ventiláciu sedadiel. Jeho cieľom je vytvo-

renie optimálneho prostredia, pričom KOUČ ENERGIZING 

sa postará o odporučenie vhodného programu so zohľadne-

ním údajov o vozidle a okolí, v rámci čoho presnosť odporúča-

ní zvyšuje aj zohľadňovanie úrovne stresu alebo kvality spánku 

sprostredkovanej z údajov z nositeľnej elektroniky Garmin®.

Čo dodať na záver?
Snáď len to, že modernizovaná generácia GLC je typom 

vozidla, ktoré určuje nové štandardy na ceste aj v teréne. 

Bez akýchkoľvek pochybností je predurčená na to, aby písa-

la ďalšiu kapitolu skutočne úspešného príbehu… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Premiérovo je modernizovaný model GLC vybavený 
podvozkom s DYNAMICKÝM OVLÁDANÍM POHYBU 
KAROSÉRIE a s plynulo regulovate ným, nastavite -
ným tlmením pre prednú a zadnú nápravu. 
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OSOBNÉ VOZIDLÁ 

P
ôdou na predstavenie no-

vého modelu Mercedes-

-Benz CLA sa stala výstava 

spotrebnej elektroniky CES 

v Las Vegas. To nádherne ilu-

struje zmenu priorít a novú dobu. Elektro-

nický priemysel je pre automobilky čím 

ďalej, tým dôležitejší. Aplikácie, hlaso-

vý asistent „Hey Mercedes“ (Ahoj, Mer-

cedes) či najnovšie kombinácia hodiniek 

Mercedes-Benz VIVOACTIVE 3 od 

Garminu a novej generácie CLA to 

priamo dokazujú. Hodinky merajú vo-

dičov tep, informujú auto o tom, či sa 

dobre vyspal. Ide o funkciu KOUČ 

ENERGIZING. Palubná elektronika 

vyhodnotí dáta vodiča z hodiniek, jeho 

úroveň oddychu či stresu a automatic-

ky nastaví teplotu klimatizácie, vyhrieva-

nia sedadla, masážnu funkciu, náladové 

podsvietenie a hudbu tak, aby sa vodič 

upokojil a, ak sa dá, cestou aj zrelaxo-

val. A to je „cool“. Vodič si môže dokon-

ca odčítať pulz na displeji infotainmen-

tu. Aj vodič má však voľnú ruku, čo sa 

voľby relaxačného programu týka. Vďa-

ka funkcii ENERGIZING môže vodič 

vybrať akýkoľvek program aj individuál-

ne. Zvolí si jeden zo šiestich programov 

osvieženie/vitalita/teplo/radosť/komfort 

alebo tréning a elektronika automaticky 

nastaví vyhrievanie či ventiláciu sedad-

la, upraví teplotu v kabíne, spustí masáž-

nu funkciu a upraví náladové podsviete-

nie a spustí vybranú hudbu.

Opäť to nie je všetko, nové CLA sa 

stalo platformou na predstavenie roz-

šírených funkcií systému MBUX. Tá 

rozumie viacerým pokynom, takže si 

môžete špecifi kovať typ reštaurácie 

a pridať podmienku existencie detské-

ho kútika, môžete sa opýtať na stav 

futbalového zápasu či na obsah tuku 

v avokáde. Nielen to, navigácia využí-

va funkcie rozšírenej reality a zobra-

zuje pokyny tak, ako ich vodič vníma 

spoza volantu, takže aj v tom najväč-

šom veľkomeste sa budete pohybovať 

Simply 
sexi

Existencia a úspech 
Mercedesu-Benz CLA 

dokazujú, že aj v časoch 
nadvlády SUV je stále 

dostatok motoristov, ktorí 
uprednostňujú estetiku 

a eleganciu pred brutálnos-
ťou. Nová generácia posúva 

tieto hodnoty na celkom 
novú úroveň.

cla2.indd   10cla2.indd   10 20. 3. 2019   22:17:3620. 3. 2019   22:17:36



absolútne prirodzene. A to je „trendy“. 

Útok výrazov, ktoré používajú mladí, 

nie je náhodný, CLA je jeden zo zák-

ladných kameňov omladzovania klien-

tely automobilky Mercedes-Benz. Prvá 

generácia si zaknihovala viac než 

750-tisíc predaných kusov, pričom 

viac než polovica klientov predtým 

nevlastnila Mercedes-Benz a tri štvr-

tiny týchto nových klientov už ostanú 

verní automobilke.

Atraktívna inteligencia
Chýbajú vám technické dáta? Nech 

sa páči. Nová generácia CLA je kratšia 

o 48 milimetrov na dĺžku a až o 53 mi-

limetrov na šírku. Fitnes diéta jej ubra-

la z výšky až 2 milimetre. Výsledok vidí-

te na fotografi ách a onedlho ho môžete 

obdivovať aj u dílerov Mercedes-Benz. 

Dimenzie dokazujú, že tvorcovia sa 

snažili výraznejšie identifi kovať naj-

menšie štvordverové kupé a pri pohľa-

de naň musíme uznať, že budúci maji-

teľ bude profi tovať z podobnosti s CLS. 

A nielen z toho, ale aj z vynikajúcej ae-

rodynamiky. Nový Mercedes-Benz CLA 

disponuje koefi cientom odporu vzdu-

chu 0,23, čo sa prejaví na priemernej 

spotrebe i nižšej úrovni aerodynamic-

kého hluku.

Nová CLA vás bude intuitívne priťa-

hovať rovnako, ako intuitívne rozsvieti 

interiérové svetlo, ak sa načiahnete za 

niečím na sedadle spolujazdca, alebo 

zvýrazní vaše obľúbené ikony na doty-

kovom displeji vo chvíli, keď sa prsta-

mi priblížite k displeju. Systém rozlišu-

je medzi rukou jazdca a spolujazdca. 

Ak sa vaša partnerka či partner na se-

dadle spolujazdca priblížia k displeju, 

ponúkne napríklad vyhrievanie či ma-

sážnu funkciu práve im.

Byť o krok vpred bolo vždy doménou 

značky Mercedes-Benz. V prípade CLA 

to znamená perfektné osvetlenie cesty za 

každých okolností vďaka osemnástim 

individuálne ovládaným svetelným dió-

dam svetlometov MULTIBEAM LED. 

Radarové a kamerové systémy sledu-

jú cestu až do vzdialenosti 500 met-

rov, dokážu kontrolovať a prispôsobiť 

odstup, upraviť rýchlosť pred križo-

vatkami či pred kruhovými objazdmi. 

Aktívny asistent brzdenia v spoje-

ní s balíkom asistenčných jazdných 

systémov dokáže zabrániť aj kolízii 

na križovatke v prípade, ak sa druhé 

auto blíži z vedľajšej ulice. Vďaka 

asistenčným systémom z Triedy S po-

núka v oblasti aktívnej bezpečnos-

ti najvyššiu úroveň v segmente. Po-

slednou kapitolou je voľba motora. 

Na výber sú čisté naftové aj benzíno-

vé štvorvalcové motory plniace aj tie 

najprísnejšie emisné normy. Výko-

nové spektrum začína už od 85 kW 

(115 koní) a niektoré motory môže-

te kombinovať s pohonom všetkých 

štyroch kolies 4MATIC. Potrebuje-

te ešte niečo? Áno, potrebujete, uvá-

dzaciu verziu Orange Edition na krás-

nych 19-palcových diskoch. ;-) 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30% 9 486,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 516,27 € s DPH

Spracovateľský poplatok   379,44 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného 

leasingu; RPMN:  7,12%; fixný úrok p. a.: 5,90%; celková výška 

spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 31 620 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 

34 682,40 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke 

ani vo vypočítanom RPMN.

Benefity: servis na 6 rokov alebo 160 000 km, 10-ročný 

servis (údržbová práca od 6 do 10 rokov bezplatne, 

údržbové náhradné dielce za špeciálne ceny), 

Mobilo - záruka mobility, 24-hodinová pohotovostná 

služba, značkové financovanie, možnosť predĺženia 

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 5,7 – 5,5 l/100 km

Emisie CO
2 130 – 125 g/km

Najvyššia rýchlosť 216 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 9,4 s

Cena zákl. modelu 31 620 € s DPH

CLA 180
R4, 1 332 cm3, 100 kW/136 k, 200 Nm /1 460 – 4 000,  

6-stupňová prevodovka s ručným radením

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísanej metódy merania. 

Ide o „hodnoty CO
2
 namerané podľa postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 

č. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby 

paliva boli vypočítané na základe týchto hodnôt. Na základe zákonných 

zmien určujúcich skúšobných postupov v osvedčení o zhode vozidla 

podstatnom pre registráciu vozidla a prípadne pre cestnú daň môžu byť 

zaznamenané vyššie hodnoty.

cla2.indd   11cla2.indd   11 20. 3. 2019   22:17:5020. 3. 2019   22:17:50
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OSOBNÉ VOZIDLÁ 

Č
istá silueta, bezrámové dve-

re, sebavedomá maska chla-

diča a proporcie gréckej so-

chy bohyne krásy, to všetko 

dokáže tento model skĺbiť 

s praktickým poslaním rodinného auta. 

Hoci, ak by ste sa opýtali konštruktéra či 

dizajnéra Daimleru, v priebehu jednej se-

kundy by vám vysvetlil, že CLA Shooting 

Brake je športové auto. Je to akýsi auto-

mobilový Long Island, kombinuje štyri 

druhy alkoholu, pričom každý z nich vám 

chutí, každý z nich by ste mohli konzu-

movať osobitne, no ich kombinácia vytvá-

ra jedinečnú chuť. A to je presne 

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. 

Jeho druhá inkarnácia si podobne ako 

kupé prisvojila prvky väčšieho modelu 

Jednorožec
Skúste mu nájsť konkurenta, a nenájdete. Skúste nájsť 
krajšie auto v jeho segmente, a nenájdete. Snažte 
sa nepodľahnúť jeho čaru, ale nepodarí sa vám to. 
To všetko sú atribúty čerstvej novinky zo Ženevy – 
modelu Mercedes-Benz CLA Shooting Brake.

cla sb 1 final.indd   12cla sb 1 final.indd   12 20. 3. 2019   20:03:4320. 3. 2019   20:03:43
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CLS. Bočná línia okien stále pripomína 

kupé, pomer presklenia bočnej časti k ple-

chovým plochám je zvolený tak, aby v in-

teriéri vytvoril pravú športovú atmosféru. 

Čo sa rozmerov týka, tak verzia Shooting 

Brake je rovnako o 48 milimetrov dlhšia, 

o 53 milimetrov širšia a o 2 milimetre niž-

šia. Dodržiava tak identickú fi lozofi u ako 

kupé, pridáva len viac priestoru na hlavy 

zadných pasažierov, keďže línia strechy 

klesá za stredným B-stĺpikom pomalšie, 

čo uľahčuje nastupovanie dozadu, a záro-

veň poskytuje aj väčší priestor pre hlavy 

zadných cestujúcich. Ak by sme potrebo-

vali potešiť aj numerológov, uvedieme, že 

maximálny objem batožinového priestoru 

stúpol na 505 litrov, takže zhltne aj dovo-

lenkové balenie pre štyri dospelé osoby.

Vnútorné hodnoty
V interiéri vďaka hlasovému asisten-

tovi nikdy nebudete sami. Stačí pove-

dať „Hey Mercedes“ a opýtať sa akú-

koľvek otázku a dostanete odpoveď. 

A nebojte sa, kreativita programátorov 

v tomto prípade nemala žiadne hrani-

ce. Zadávať môžete aj ciele do navigá-

cie, počas jazdy môžete využiť aj roz-

šírenú realitu, ktorú ponúka Trieda 

A, Trieda B alebo CLA kupé. Ste una-

vení, využite funkciu riadenia kom-

fortu ENERGIZING, ktorá prepája 

rôzne komfortné systémy ako klima-

tizáciu, funkcie sedadiel a nastavenia 

svetla a hudby. Cieľom je zlepšenie te-

lesnej a duševnej kondície počas jazdy. 

V spolupráci s hodinkami Garmin® 

zohľadňuje systém údaje o úrovni stre-

su, tepovej frekvencii a kvalite spánku, 

na základe čoho navrhne čo najvhod-

nejší program. Ak by ste tieto funkcie 

hľadali u inej značky, nenájdete ich.

Rovnako ako nenájdete zrejme kraj-

ší sci-fi  interiér s dvoma spojenými dis-

plejmi, štýlovými kruhovými výduchmi 

klimatizácie, multifunkčným volantom 

s dotykovými plochami a s nádhernou 

kombináciou lešteného hliníka, lakova-

ných plôch a koženého čalúnenia. Pri-

tom Mercedes-Benz nezabúda ani na 

fanúšikov klasických ovládačov, keď 

ponúka estetické kolískové ovládače 

klimatizácie, ktoré sú nielen praktic-

ké, ale aj štýlové. Na štýl nezabúda ani 

vzadu, aj zadní pasažieri majú k dispo-

zícii menšie kópie predných výduchov 

klimatizácie. Koncert štýlových prvkov 

sa končí náladovým osvetlením, ktoré-

ho farbu si prirodzene nastavíte podľa 

vašich osobných preferencií.

Zoznam predajných argumentov je 

príliš dlhý na to, aby sa zmestil do jed-

noduchého predstavenia modelu, pre-

to iba podotýkame, že asistenčné sys-

témy pomocou snímačov a radarov 

kontrolujú priestor až 500 metrov pred 

autom, no aj celé okolie vozidla. Sys-

tém dokáže automaticky prispôsobiť 

vašu rýchlosť aktuálnym dopravným 

obmedzeniam, ak treba, auto doká-

že zaparkovať za vás. To preto, aby ste 

ten nádherný dizajn nepoškodili ani 

omylom.

Motory? Na výber máte čisté nafto-

vé aj benzínové štvorvalcové motory 

plniace aj tie najprísnejšie emisné nor-

my. Výkonové spektrum sa začína už 

od 85 kW (115 koní) a niektoré motory 

môžete kombinovať s pohonom všet-

kých štyroch kolies 4MATIC. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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OSOBNÉ VOZIDLÁ 

Sú 
to najmenšie modely a zvyčajne sú 

to prvé modely s hviezdou na kapo-

te, za volant ktorých si sadnete. Va-

šou úlohou bude už iba vybrať si ten 

správny.

Mercedes-Benz Trieda A
Vyžaruje z neho mladosť, preto je určený mladým. Vekom, du-

chom či povahou. Kompaktný model ponúka atraktívny dizajn, 

rozmery, ktoré vás potešia pri parkovaní v meste a motory, ktoré 

si za svoje služby nepýtajú veľa paliva. Môžeme ho pokojne ozna-

čiť za model pre každého. Hodí sa mužom aj ženám, každý z nich 

si objedná takú farbu, akú preferuje. Interiér má najkrajší vo svojej 

triede, farbu podsvietenia si opäť nastavíte podľa preferencií a ne-

smieme zabudnúť ani na infotainment MBUX s hlasovým asisten-

tom či na navigáciu s rozšírenou realitou a dotykový displej. K dis-

pozícii je aj viacero motorov vrátane špičkového modelu A 35 

AMG s maximálnym výkonom 225 kW (305 koní).

To najlepšie 
z kompaktov

Vitajte vo svete Mercedes-Benz. 

Aj to by mohlo byť vygravírované 

na kľúčoch od nového modelu 

Triedy A, Triedy A sedan, Triedy B, CLA 

kupé, CLA Shooting Brake či GLA. Sú 

to najmenšie modely a zvyčajne sú to 

prvé modely s hviezdou na kapote za 

volant, ktorých usadnete. Vašou úlo-

hou bude už iba vybrať si ten správny.

Mercedes-Benz

Trieda A

Mercedes-Benz

Trieda A
sedan

rodina MB A.indd   14rodina MB A.indd   14 20. 3. 2019   22:24:0620. 3. 2019   22:24:06



Mercedes-Benz Trieda A sedan
Tento model je klasický, estetika i dynamické proporcie sú jeho 

najväčšou výhodou. Pôsobí na vás ako kupé, a tak aj jazdí. Preto 

sa zrejme zapáči najmä mužom, ktorí pri aute preferujú klasické 

hodnoty a nenápadnú eleganciu. Vynikajúca hodnota aerodyna-

mického odporu vzduchu 0,22 znamená, že na diaľnici vás aero-

dynamický hluk nebude vyrušovať, takže pod kapotu si naordi-

nujete zrejme silnejší motor. Príjemným bonusom je batožinový 

priestor – až 420 litrov. Za volantom sa môžete tešiť z nádherného 

interiéru, ktorý sa vnútri nelíši od svojich bratov v žiadnom smere.

Mercedes-Benz Trieda B
Potrebujete trocha viac priestoru, prípadne radšej sedíte tro-

cha vyššie a zrejme už máte aj deti? Racionálnu voľbu v rámci ro-

diny reprezentuje Trieda B. V tomto prípade je v hlavnej úlohe 

komfort jazdca vrátane priestorového a na svoje si prídu aj spolu-

jazdci. Ich komfort sedenia je na každom sedadle väčší a Trieda 

B má spomedzi všetkých najväčší batožinový priestor – až 455 lit-

rov. Vzhľadom na rodinné poslanie bude zrejme maximálna vý-

bava asistenčnými systémami dôležitejšia ako výkon motora, hoci 

v tomto prípade sa pod kapotu hodí aj dvojlitrový benzínový B 

220 4MATIC s maximálnym výkonom 140 kW (190 koní), ktorý 

kombinuje vynikajúcu dynamiku s pohonom všetkých kolies. 

Mercedes-Benz GLA
Tento model ovládajú ženy! Je to ich prvá voľba a miláčik 

v rámci rodiny kompaktných modelov. Ak môžu, určite si ho kú-

pia a nešetria. Svedčí o tom aj fakt, že prevažná väčšina je vyba-

vená automatickou prevodovkou. Vzhľadom na to, že technicky 

vychádza ešte z predchádzajúcej generácie, interiér môžeme ozna-

čiť za klasický, čo mu však neuberá nič z jeho kvality, prehľadnos-

ti či atraktivity, skôr naopak. A nezabúdajme ani na verziu GLA 

45 AMG, ktorá je v rámci rodiny kompaktných modelov momen-

tálne najsilnejšou verziou. Poskytuje maximálny výkon na úrovni 

280 kW (381 koní). A to z nej robí favorita nášho malého porovna-

nia.  Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Mercedes-Benz

Trieda B

Mercedes-Benz

GLA
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Nová generácia vozidiel GLE potvrdzuje - v rámci svojho 
segmentu – oprávnené líderstvo v oblasti inovácie, dynamiky 
jazdy, precíznosti, individuálnosti a dizajnu. Najnovší model 
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ je toho najlepším dôkazom.

16 

Dobrá„partia“

AMG
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Z
výšený výkon a aj plne variabilná technológia náho-

nu na všetky kolesá sú kľúčovými „vylepšeniami“ 

prvého vysokovýkonného modelu GLE od znač-

ky Mercedes-AMG. A nielen to. O nevšednú dyna-

miku jazdy nového SUV modelu sa stará elektri-

fi kovaný trojlitrový motor s dvojitým preplňovaním pomocou 

turbodúchadla a prídavného elektrického kompresora. Reagu-

je extrémne spontánne, a zároveň poskytuje dynamické reakcie 

bez tzv. turbodiery. Vďaka tomu dosahuje tento radový šesťva-

lec výkon 320 kW (435 k) a poskytuje maximálny krútiaci mo-

ment 520 Nm. Na časovo obmedzenú dobu mu dokáže poskyt-

núť „rabaku“ v podobe zvýšeného výkonu a dynamiky štartovací 

generátor (uložený medzi motorom a prevodovkou) s hybrid-

nou funkciou EQ Boost, vďaka výkonu 16 kW a krútiacemu mo-

mentu 250 Nm, ktorý navyše napája 48-voltovú napäťovú sú-

stavu. Naďalej sa používa aj 12-voltová sústava, ktorá zásobuje 

osvetlenie, kokpit, ukazovatele infotainmentu a riadiace prístro-

je. Výsledný efekt stojí za to: GLE 53 4MATIC+ zrýchli z 0 na 

100 km/h len za 5,3 sekundy, s maximálnou elektronicky regulo-

vanou rýchlosťou 250 km/h. Zároveň, vďaka hybridným funkci-

ám sa dosahujú nižšie hodnoty spotreby.

Efektívne technológie
Aké by to bolo prémiové vozidlo, ktoré by neposkytlo aj 

primeranú zábavu. Jednu z jej foriem, garantujúcu mimo-

riadny zvukový zážitok, poskytuje voliteľná prepínateľná vý-

fuková sústava AMG Performance, v rámci ktorej variabil-

ne nastaviteľné výfukové klapky po stlačení tlačidla menia 

zvuk vozidla. Emócie dostanú zabrať aj pri radení s extrém-

ne krátkymi časmi preradenia, ktoré zabezpečí 9-stupňo-

vá automatická prevodovka AMG SPEEDSHIFT TCT 

(Torque-Clutch Transmission). Novinka je vybavená aj plne 

variabilným náhonom na všetky kolesá AMG Performance 

4MATIC+, garantujúcim maximálnu dynamiku a trakciu. Po-

mocou neho inteligentné riadenie variabilne spája neustále po-

háňanú zadnú nápravu s prednou nápravou a priebežne vypo-

čítava optimálne rozdelenie krútiaceho momentu – v závislosti 

od jazdnej situácie a želania vodiča. Ďalšou technologickou 

inováciou, inštalovanou v GLE 53 4MATIC+ je podvozok 

AMG ACTIVE RIDE CONTROL. Ten bol úplne nanovo 

vyvinutý na báze vzduchového pruženia AMG RIDE 

CONTROL+ s elektromechanickou stabilizáciou nakláňa-

nia, pomocou dvoch nezávisle pracujúcich elektromechanic-

kých aktuátorov na prednej aj zadnej náprave, ako aj plne 

variabilným rozdeľovaním momentu. Vzduchové pruženie 

AMG RIDE CONTROL+ s mimoriadne športovým nastave-

ním pruženia a tlmenia a s adaptívnym nastaviteľným tlme-

ním ADS+ (systém adaptívneho tlmenia) je kombináciou vy-

nikajúcej dynamiky jazdy a vysokého komfortu odvaľovania. 

Predvoliť možno tri úrovne charakteristiky tlmenia Komfort, 

Šport a Šport+, pričom v teréne je možné využiť aj ďalšie dva 

stupne: Cestička (Trail) a Piesok (Sand). Nové SUV disponu-

je siedmimi jazdnými programami: stupne Klzká vozovka, 

Komfort, Šport, Šport+ a Individuálny boli doplnené o  na-

stavenia pre terén: Cestička (Trail) a Piesok (Sand). AMG 

DYNAMIC SELECT im prispôsobuje parametre, akými sú 

odozva motora a prevodovky, krivka závislosti plynového pe-

dála a riadenia, tlmenie podvozka alebo zvuk. V rámci jazd-

ných programov AMG DYNAMIC SELECT je integrovaná 

regulácia dynamiky jazdy DYNAMIKA AMG. V rámci stup-

ňov Základné (Basic), Rozšírené (Advanced) a Profesionál-

ne (Pro) ovplyvňuje napríklad stratégie regulácie ESP® (elek-

tronický systém stabilizácie) alebo náhonu na všetky kolesá. 

V rámci terénnych jazdných programov Cestička (Trail) 

a Piesok (Sand) sú v prípade vypnutého systému ESP® k dis-

pozícii ešte stupne Trakcia (Traction) a Šmýkanie (Slide).
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Švihácky dizajn
Nový model GLE 53 4MATIC+ z hľadiska dizajnového 

prevedenia pôsobí už na prvý pohľad ako športovo založe-

ný, exkluzívny a dominantne progresívny „švihák.“ Oblože-

nie chladiča, špecifi ckého práve pre modely AMG s 15 ver-

tikálnymi pochrómovanými výstuhami jasne defi nuje jeho 

genetickú príslušnosť k modelovej rodine AMG. Pokiaľ si 

k tomu pripočítame hviezdu v dvojitom krúžku, úzke svet-

lomety a výraznú výstuhu v tvare A v spojleri predného ná-

razníka, či sériovo montované 20-palcové disky z ľahkej 

zliatiny s nápisom AMG (na želanie je k dispozícii až se-

dem variantov diskov s rozmermi od 20 do 22 palcov), po-

chopíme, že je to výnimočný nefalšovaný AMG model. 

Jeho atraktívnosť „rastie“ s balíkom AMG Night dodáva-

ným na želanie. V rámci interiéru je veľmi účelným a prak-

tickým aj voliteľný sklopný tretí rad sedadiel, vďaka ktoré-

mu vozidlo možno premeniť na sedemmiestne. A nielen to. 

Vďaka funkcii EASY-ENTRY plne elektricky nastaviteľné-

ho druhého radu sedadiel, sa obaja cestujúci - sediaci úpl-

ne vzadu - pohodlne dostanú na svoje miesta. Pevnou súčas-

ťou tohto segmentu vozidiel je aj volant AMG Performance 

v čiernej koži napa s červeným kontrastným ozdobným 

švom a s červenou značkou na 12. hodine. Okrem hliníko-

vých radiacich páčok sa vyznačuje intuitívne ovládateľnými 

tlačidlami dotykového ovládania, pričom celý infotainment 

možno ovládať pomocou stieracích pohybov prstom.

Optická hra farieb
Charakteristické čierne prvky vytvárajú akúsi vizuálnu 

DNA nového SUV. Objavujú sa na sedadlách, ktoré sú 

sériovo vybavené poťahmi z imitácie kože ARTICO/čier-

neho mikrovlákna DINAMICA s červenými kontrast-

nými ozdobnými švami. Športový charakter zvýrazňu-

je čierne čalúnenie stropu a ozdobné prvky z kefovaného 

svetlého hliníka, pričom sú k dispozícii dodávané na že-

lanie aj rôzne kožené poťahy sedadiel a široká ponuka hod-

notných ozdobných prvkov. Športový ráz dodávajú interié-

ru aj ozdobné prvky AMG z uhlíkových vlákien.

Inovatívna komunikácia
Je prirodzené, že v novom SUV je súčasťou sériovej výba-

vy inovatívna koncepcia obsluhy a zobrazovania MBUX

(Mercedes-Benz User Experience). Vďaka voliteľne do-

stupnej mimoriadnej výbave AMG TRACK PACE mož-

no MBUX rozšíriť o virtuálneho inžiniera, prostredníctvom 

ktorého možno snímať a podrobne analyzovať viac ako 

80 špecifi ckých údajov o vozidle, ako aj časy na uzavretých 

tratiach mimo verejných komunikácií.

„Čerešnička na torte“
Aký by to bol prémiový model, keby svojim majiteľom ne-

ponúkal čosi navyše. V prípade vozidla Mercedes-AMG GLE 

53 4MATIC+ to je zmysly (a aj zmyselnosť) povzbudzujú-

ca exkluzívna športová vôňa interiéru, nazvaná AMG#63 

a dodávaná v rámci balíka AIR-BALANCE. Aj jej prítom-

nosť v novom modeli prémiového SUV len dokazuje, že po-

kiaľ sa preň rozhodnete, nepochybíte. Skôr naopak – bude 

to pre vás skutočne „dobrá partia“, ktorú vám ostatní budú 

len závidieť… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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#rooflove v smart forease+

K
oncept logicky pokračuje v rozvoji svojej minima-

listickej myšlienky o ďalší tvar a funkciu. Vďaka 

plochej plátenej streche, siahajúcej ďaleko dozadu 

- tesne nad dva charakteristické oblúky v zadnej 

časti vozidla, sa z neho stáva kozmopolita s klasic-

kými prívlastkami vozidla typu speedster. Práve ona prináša cel-

kom nový vzhľad a je viac než strecha, ako akýsi doplnok, ktorý 

má tvar a funkciu. Je to #roofl ove.

Pôvab dizajnu
Dizajnéri množstvom ďalších charakteristických znakov zdôraz-

ňujú nielen lásku k detailom, ale aj výraznú emocionálnosť a oso-

bitný pocit z jazdy. Pomocou dlhého „kačacieho chvosta“, teda 

spojlera, ktorý pripomína chvost kačky, výrazne tvarovanej línie 

pliec a plochej partie okien ukazuje koncepčné vozidlo svoju agil-

nosť už počas státia. Slnečná clona nad krátkym čelným sklom 

sa navyše stará o vizuálne zníženie línie boku. Absencia akejkoľ-

vek podoby bočných skiel a otvorená zadná časť sa v kombinácii 

so skráteným čelným sklom postarajú o čistý jazdný zážitok. Svie-

tidlá smart forease+ nie sú ukryté za sklom, ale obsahujú tri ak-

tívne prvky zo svetelných diód, prepožičiavajúce vozidlu výrazný 

svetelný znak. Viacrozmerné tvary krytov svetlometov dodatočne 

podporujú skulpturálny efekt svietidiel. Osobitný efekt šírky dodá-

vajú konceptu jeho aerodynamicky navrhnuté disky, ktoré mu za-

bezpečujú výbornú stabilitu na ceste. Kolesá jasným a elektrickým 

vzhľadom zvýrazňujú jednoznačnú oddanosť elektrickej budúc-

nosti značky.

Trvalá udržateľnosť
Technický vzhľad dodáva konceptu jeho karoséria s matným 

lakom vo farbe „soft coal“, zvýrazňujúcim jasné plochy, a kon-

trastná sklápacia strecha vo farbe „rough amber“. Tá sa prejavuje 

aj v interiéri v prípade prístrojovej dosky, potiahnutej kožou napa 

v rovnakej farbe ako sklápacia strecha. Ďalšie kontrasty a vizuál-

ne prejavy prinášajú aj lemovania reproduktorov v rovnakej far-

be medzi prednými sedadlami, ako aj osvetlené otvory na výstup 

bezpečnostných pásov. A nielen to. Mimoriadne ušľachtilý vzhľad 

vozidla mu garantuje aj výber a kombinácia ďalších interiérových 

materiálov a to väčšinou čiernej kože napa, mikrovlákna a hodnot-

nej látky. Zaujmú aj čierne prvky kľučiek dverí s vysokým leskom 

a displeje infotainmentu. Nie je nič výnimočné, že smart forea-

se+ ako „connected car“  integruje služby „smart ready to“, vďaka 

čomu kedykoľvek poskytne cestujúcim prehľad o digitálnych apli-

káciách. Ako vidieť aj na najnovšom koncepte, čisto elektrická bu-

dúcnosť značky smart určite nebude nudná. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Najnovší koncept smart forease+, predstavený na ženevskom autosalóne, 
je rovnako jednoduchý a dynamický ako jeho predchodca, akurát je lepšie 
vybavený do nepriaznivého počasia v metropolách. 
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Nie každý automobil má tú česť stať sa ešte počas svojho „života“, 
napriek svojmu mladému veku, legendou. Vozidlu Mercedes-Benz 

Trieda G sa to podarilo a prívlastky ako nesmrteľné, neopakovateľné, 
fenomenálne, legendárne či fantastické sú namieste. 

20 

Jubilujúci 
„Geländewagen“

SUV
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N
apriek tomu, že bol pred štyridsiatimi rokmi vo 
francúzskom Toulon premiérovo v dňoch 4. až 
9. februára 1979 motoristickej verejnosti pred-
stavený Mercedes-Benz model G konštrukčného 
radu 460, už v lete 1969 sa začali vzájomné ro-

kovania o možnej spolupráci spoločnosti Daimler-Benz AG a ra-
kúskej Steyr-Daimler-Puch AG. O dva roky neskôr vznikol ná-
pad vyrobiť spoločne terénne vozidlo, ktoré by spojilo extrémne 
terénne danosti s dobrými jazdnými vlastnosťami na ceste. Spo-
lupráca napredovala. Na jeseň roku 1972 sa vedenia konštruk- 
čného tímu ujíma Erich Ledwinka, šéfdizajnér spoločnosti 
Steyr-Daimler-Puch a už o rok neskôr bol postavený prvý dre-
vený model a v roku 1974 bol testovaný prvý prototyp. Jeho de-
fi nitívnu siluetu - veľké a rovné plochy karosérie s veľkými ná-
jazdovými uhlami vpredu i vzadu, či s relatívne vysokou výškou 
a pomerne úzkou celkovou šírkou vozidla - mu stanovil dizajno-
vý tím Mercedes-Benz na čele s Brunom Saccom. Tak sa zrodil 
model G, vozidlo, ktorého označenie pochádza z nemeckého slo-
va „Geländewagen“ (terénne vozidlo), ktoré dnes spĺňa všetky 
atribúty, kladené na prémiové vozidlo s luxusnou výbavou, vý-
bornými terénnymi vlastnosťami, maximálnou mierou garanto-

vanej bezpečnosti, vhodné aj na voľnočasové aktivity a jazdu aj 
mimo terénu, v mestskej premávke.

Uvedenie do života
Krátko po svetovej premiére sa v závode Puch v obci Thon-

dorf neďaleko mesta Graz rozbehla sériová výroba modelu G, 
za ktorú zodpovedala spoločnosť Geländefahrzeug Gesellschaft 
(GfG), založená oboma podnikmi v roku 1977. Už na jar roku 
1979 boli zákazníkom k dispozícii štyri varianty motora s vý-
konovým spektrom 53 kW/72 k až 115 kW/156 k, v prevedení 
kabrioletu s krátkym rázvorom kolies, ako aj kombi s krátkym 
alebo dlhým rázvorom kolies. V rámci prvého konštrukčné-
ho radu 460, sériovo dodávaného s pohonom 4x4 s pripojiteľ-
ným náhonom prednej nápravy či s voliteľnou uzávierkou dife-
renciálu na prednej a zadnej náprave (ktorá od roku 1985 patrí 
do sériovej výbavy), sa na začiatku vyrábali modely 240 GD 
a 300 GD s dieselovými motormi a typy 230 G a 280 GE so zá-
žihovými motormi. Všetky mali dva rôzne rázvory kolies (2 400 
a 2 850 mm), ako aj rozličné tvary karosérie (otvorené vozidlo 
s plachtovou strechou, uzatvorený krátky variant Station-Wagen 
a skriňové vozidlo s uzatvorenými bočnými stenami). Okrem 
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konštrukčného radu 460 s 12-voltovou napäťovou sústavou bol 
od roku 1992 v ponuke aj konštrukčný rad 461 s 24-voltovou na-
päťovou sústavou určený na vojenské účely. Neskôr z neho vzni-
ká vyhotovenie „ckd“ s označením 462.

Technologické napredovanie
Postupom rokov získal model G sériové servoriadenie, sé-

riové uzávierky diferenciálov, riadený trojcestný katalyzá-
tor a od roku 1990 v konštrukčnom rade 463 protiblokova-
cí systém (ABS). Od roku 2001 je doňho sériovo dodávaná 
kombinácia najvýkonnejších systémov dynamiky jazdy a ná-
honu na všetky kolesá, pozostávajúca z elektronicky riade-
ného trakčného systému 4ETS, elektronického systému sta-
bility ESP® a asistenta brzdenia BAS. V tom istom roku 
dostáva konštrukčný rad 463 stály náhon na všetky kole-
sá, namiesto dovtedy používaného pripojiteľného a o čosi 
neskôr sa o bezchybný pohon starajú osemvalcové (v roku 
1993 inštalovaný do modelu Mercedes-Benz 500 GE) či do-
konca až dvanásťvalcové motory. Mení sa aj vnímanie kom-
fortu a luxusu. V roku 1981 sa v Géčke objavujú ako mi-
moriadna výbava samostatné sedadlá Recaro pre vodiča 
a spolujazdca a od roku 1990 prináša konštrukčný rad 463 
do interiéru ušľachtilé drevo. V roku 1993 sa rodina terén-
nych vozidiel začína jednotne označovať ako Mercedes-Benz 
Triedy G, pričom sériovým špičkovým modelom sa na dlhé 
roky stáva model G 500. Už o šesť rokov neskôr prichádza 
na trh nový, špičkový model konštrukčného radu 463 - G 55 
AMG, ktorý položil základy úspechu vysokovýkonných vo-
zidiel Triedy G od Mercedes-AMG. O päť rokov neskôr pri-

chádza na trh model G 55 AMG Kompressor, v roku 2012 
vylepšené modely G 63 AMG a G 65 AMG, o rok po nich 
model G 63 AMG 6x6.

Modelové delikatesy
Nezastaviteľný technologický vývoj sa odrazil aj pri uvede-

ní modelu Mercedes-AMG G 63 novej Triedy G vo februá-
ri 2018, či v decembri toho istého roku, keď na trh vo sveto-
vej premiére prichádza model G 350 d. A nielen to. Okrem už 
„tradičných“ modelových typov sa Trieda G snaží uspokojiť aj 
motoristických „fajnšmekrov“. Práve im v roku 2015 predsta-
vila model G 500 4x4² s portálovými nápravami a o dva roky 
neskôr model Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, z ktorého 
bolo vyhotovených len 99 kusov. „Hranatá legenda“ z Thon-
dorfu je nielen motoristický skvost, ktorý od roku 1980 - v po-
dobe modelu Mercedes-Benz 230 G so špeciálnou sklenenou 
nadstavbou sprevádzal pápeža Jána Pavla II. na jeho cestách, 
ale aj srdcovou záležitosťou a verným nerozlučným spoloční-
kom. Vie o tom svoje aj Gunter Holtorf, ktorý na modeli G 300 
GD z roku 1988 najazdil až 890 000 kilometrov, počas 
ktorých s ním za 26 rokov navštívil až 215 krajín sveta! 
Mercedes-Benz Triedy G je oprávnene nenapodobiteľnou iko-
nou. Doslova drahokamom, o čom svedčí aj minuloročné zalia-
tie modelu Mercedes-Benz 280 GE z roku 1979 do 44,4-tonovej 
kocky „jantárovej“ syntetickej živice, aby sa tak symbolizova-
la jeho nadčasovosť v prenesenom význame, a zároveň aby sa 
jeho DNA a gény prvej Triedy G trvale zachovali a prenášali 
z generácie na generáciu… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Ideálny spolo ník nielen na cesty

Z
ákazníci Triedy G si tak môžu vybrať z palety zahŕ-

ňajúcej modely G 500, Mercedes-AMG G 63 a naj-

novší G 350 d. K pozoruhodnostiam dieselového 

motora patrí proces spaľovania v stupňovitej priehl-

bine, dvojstupňové preplňovanie turbodúchadlom, 

ako aj variabilný ventilový rozvod CAMTRONIC. Vďaka tomu 

sa výfuková sústava zohrieva bez enormného zvyšovania spotreby. 

K zníženiu spotreby pomáha aj zdokonalená povrchová úprava 

klzných plôch NANOSLIDE® alebo ECO funkcia kĺzania. Emis-

né hodnoty šesťvalca sú pod úrovňou emisných limitov stanove-

ných aktuálnou normou Euro 6d-TEMP. Na prenos sily bola te-

raz automatická prevodovka 9G-TRONIC špeciálne nastavená 

na požiadavky terénnej ikony. Prostredníctvom špeciálnej softvé-

rovej aplikácie boli skrátené časy preradenia a reakčné časy, vďa-

ka čomu je Trieda G opäť o niečo živšia. Vďaka terénnej reduk-

cii sa na tomto modeli Géčka výrazne zvyšujú krútiace momenty 

na hnacích kolesách, čím sa napr. umožní prejazd aj cez veľmi ná-

ročný terén. Súčasťou sériovej výbavy je okrem iného vysokokva-

litný interiér s koženými sedadlami, prístrojová doska potiahnutá 

kožou Artico a drevo s otvorenými pórmi. Prvýkrát je pre model 

G 350 d alternatívne dostupný interiér Exklusiv Plus s kosoštvor-

covým prešívaním. K novým zákazníkom sa legenda v jej diese-

lovom prevedení, so zvýšeným výkonom a zníženou spotrebou 

a hlučnosťou dostáva už teraz, počas jarných mesiacov… 

Text:Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Portfólio modelov novej Triedy G najnovšie rozšíri variant G 350 d 
s dieselovým motorom OM656 s objemom 2,925 l, výkonom 210 kW (286 k) 
a s maximálnym krútiacim momentom 600 Nm. Z 0 na 100 km/h zrýchli 
za 7,4 sekundy a spotrebuje 9,8 – 9,6 l/100 km (podľa NEDC). 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 28 746,00 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 564,46 € s DPH

Spracovateľský poplatok   1 149,84 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN:  8,18%; fixný úrok 

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 95.820 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 105.025,92 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

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

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

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

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

až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,8 – 9,6 l/100 km

Emisie CO
2 259 – 252 g/km

Najvyššia rýchlosť 199 km/h 

Zrýchlenie 0-100 km/h 7,4 s

Cena zákl. modelu 95 820 € s DPH

G 350 d
R6, 2 925 cm3, 210 kW/286 k, 600 Nm/1 200 – 3 200 min. 

automatická prevodovka 9G-TRONIC

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO
2
 namerané podľa 

postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli 

vypočítané na základe týchto hodnôt. Na základe zákonných zmien určujúcich skúšobných postupov v osved-

čení o zhode vozidla podstatnom pre registráciu vozidla a prípadne pre cestnú daň môžu byť zaznamenané 

vyššie hodnoty.
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OSOBNÉ VOZIDLÁ 

Z
rejme akékoľvek napätie 

pred predstavením aké-

hokoľvek modelu dokáže 

Mercedes-AMG pretaviť 

do citosloviec obdivu, úža-

su a niektorí z nás pridajú aj nejakú tú 

nadávku. Patrí to k tomu. 

Mercedes-AMG GT R už poznáme. Ul-

timatívne kupé s extrémnou porciou 

maximálneho výkonu, aktívnou ae-

rodynamikou a s nižšou hmotnosťou 

a superšportovou dynamikou. A takis-

to vieme, že Mercedes-AMG sa nebo-

jí urezať strechu modelu GT. Tak vzni-

kol GT R Roadster. Nemci vytvorili 

kultovú ikonu. Môžeme ju považovať 

za luxusný hot-rod, akurát s tým roz-

dielom, že GT R Roadster má nemec-

ké maniere a myslí na všetko vrátane 

ovládateľnosti a vycibrených jazdných 

vlastností.

Potrebujete viac? Nie, ale presne to je 

dôvod existencie tohto modelu. 

Mercedes-AMG GT R Roadster je naj-

silnejší, najrýchlejší a najatraktívnejší ro-

adster Mercedes-AMG všetkých čias. 

A osobne som rád, že pokušeniu po-

sunúť zážitky bez strechy nad hlavou in-

žinieri z Affalterbachu jednoducho pod-

ľahli. A obdarili karbónovými blatníkmi, 

keramickými kotúčovými brzdami, ak-

tívnymi spojlermi aj verziu Roadster.

Brainstorming
Ak si potrebujete veľmi rýchlo prevetrať hlavu, prípadne sa 

poradiť sám so sebou, alebo jednoducho iba zažiť dynamiku 
pace-caru F1 bez strechy, tak potom máte iba jednu voľbu 

– Mercedes-AMG GT R Roadster.
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Identický recept
Tu nejde o žiaden optický tuning, 

všetko má svoj význam, miesto aj funk-

ciu. Konštruktéri AMG GT R 

Roadsteru si dali na svojej robote sku-

točne záležať. Dôkazom toho je údaj 

o zrýchlení z 0 na 100 km/h za 3,6 se-

kundy a maximálna rýchlosť na úrov-

ni 317 km/h. A to sú takmer identické 

hodnoty, ako ponúka verzia kupé. Ro-

adster je takmer identicky rýchly ako 

kupé. Napokon hmotnostný rozdiel 

medzi oboma verziami je iba 80 kilo-

gramov!

A aj napriek absentujúcej streche 

dostanete kompletný aerodynamický 

arzenál vrátane aktívneho predného 

spojlera, ktorý pri rýchlosti 250 km/h 

zvyšuje prítlak na prednej náprave 

o 40 kilogramov. Nechýba ani riadená 

zadná náprava, šesť jazdných progra-

mov, sedemstupňová dvojspojková pre-

vodovka a deväťstupňový trakčný a sta-

bilizačný systém AMG TRACTION 

CONTROL, ktorý vás naučí driftovať.

To najlepšie, čo AMG GT R 

Roadster ponúka, je jeho motor. Štvorlit-

rový osemvalcový bi-turbo motor je vyla-

dený na 430 kW (585 k). K tejto hodnote 

si prirátajte aj gigantický maximálny krú-

tiaci moment 700 Nm, ktorý putuje na 

zadnú nápravu s elektronicky riadeným 

samosvorným diferenciálom. Označe-

nie gigantický si zaslúži aj zadné prítlač-

né krídlo, pod ktorým by ste sa vedeli za 

búrky skryť a ostať suchí. Páči sa tento 

extrémne potentný čistič myšlienok a te-

rapia extrémnym množstvom čerstvého 

vzduchu? Radi by ste si ho zaparkovali 

do svojej garáže? Tak sa ponáhľajte, vy-

robí sa ich totiž iba 750 kusov! 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Päť rokov po tom, ako v segmente veľkopriestorových osobných 
vozidiel Trieda V nanovo definovala kritériá dizajnu, komfortu 
a bezpečnosti, prichádza túto jar na trh vo vynovenom, ešte 
modernejšom a atraktívnejšom prevedení.
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Zatraktívnená 
Vé ka

OSOBNÉ AUTOMOBILY
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D
oterajší pokrokový charakter štýlu a vzhľa-

du po novom získal na dominancii a šírke 

vďaka novému prevedeniu prednej časti vo-

zidla – nárazníku s výrazným otvorom na 

prívod chladiaceho vzduchu a kosoštvorco-

vej štruktúre v maske chladiča. Tá je v línii výbavy AMG 

Line obohatená o novú diamantovú masku chladiča s po-

chrómovanými kolíkmi, čím vozidlo získalo športovejší 

charakter. O emócie sa v novinke starajú farebné preve-

denia metalízy. Tradičné čierno-biele odtiene boli oboha-

tené o grafi tovú sivú a selenitovú sivú, pričom na želanie 

sú dodávané aj oceľovo modrá farba laku a hyacinto-

vá metalíza. Už na prvý pohľad zaujmú štyri nové avant-

gardné dizajnové prevedenia diskov z ľahkej zliatiny, 

ktoré sú na výber od veľkosti 17 palcov až po čierne lako-

vané a leštené 19-palcové disky, s 10-lúčovým dizajnom.

Dizajnová čistota
Interiér nadväzuje na dizajnovú líniu modernosti a čis-

toty. Športovým dojmom turbín pôsobia nielen nové ven-

tilačné dýzy, ale aj nový ciferník, umiestnený v združe-

nom prístroji. Moderný a elegantný je aj nový ozdobný 

prvok so vzhľadom dvoch pruhov na prístrojovej doske 

a na bočných obloženiach. Ponechané boli ozdobné prv-

ky so vzhľadom klavírového laku, ebenového dreva, uhlí-

kových vlákien, ako aj kefovaného hliníka. Pribudlo však 

nové elegantné čalúnenie a výbava v koži.

Luxus a komfort
Vozidlá so striebornou hviezdou v znaku sa oproti kon-

kurencii vyznačujú bezkonkurenčne vysokou mierou 

komfortu. To sa dá povedať aj o facelifte Véčky. Na že-

lanie klientov sú do nej dodávané luxusné sedadlá, urče-

né pre prvý rad, obsahujúce funkciu ležadla, disponujú-

ceho masážou chrbta a klimatizovaním – obdobne, ako je 

to v najvyššej luxusnej Triede S! Pasažieri vo vozidle tak 

môžu byť nielen bezpečne prepravovaní, ale aj pohodlne 

rozmaznávaní.

Dynamická motorizácia
Vynovená Trieda V pod kapotou ukrýva štvorval-

cový dieselový motor OM 654 s objemom 1,951 l, kto-
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rý bude k dispozícii ako V 250 d s výkonom 140 kW 

(190 k) a s krútiacim momentom 440 Nm, a V 300 d s vý-

konom 176 kW (239 k) a krútiacim momentom 500 Nm 

(pri zrýchľovaní na krátky čas sa zvýši o ďalších 30 Nm). 

V 300 d zrýchli z 0 na 100 km/h za 7,9 sekundy a spot-

rebuje 6,3 - 5,9 l na 100 km. Maximálna rýchlosť je auto-

maticky nastavená a dosahuje hodnotu 220 km/h. Vďaka 

novej motorizácii a technickým zdokonaleniam sa zvýši-

la aj efektivita modelu, pretože v prípade nového mode-

lu V 250 d sa v porovnaní s predchádzajúcim modelom 

dosiahla úspora paliva na úrovni približne 13 percent. 

Prvýkrát je k dispozícii aj mimoriadne komfortná a efek-

tívna automatická prevodovka s meničom 9G-TRONIC 

a dodáva sa sériovo pre model V 300 d. Pomocou voliča 

DYNAMIC SELECT si možno vybrať jazdné programy 

Komfort a Šport a ovplyvniť tak vlastnosti radenia, resp. 

v režime s ručným radením si preradiť zvolený režim páč-

kami DIRECT SELECT na volante. Všetky motorizácie 

novej Triedy V sa sériovo dodávajú s pohonom zadných 

kolies, avšak na želanie klienta ju možno dodať aj s poho-

nom všetkých kolies 4MATIC.

Asistenty bezpečnosti
V súvislosti s modernizáciou Triedy V sa ešte viac 

zväčšila už aj tak rozsiahla ponuka bezpečnostných 

a asistenčných systémov. Po prvý raz je v ňom na žela-

nie klienta dostupný aj aktívny asistent brzdenia, či nový 

asistent diaľkového svet-

la plus. Sériovo je dodáva-

ný asistent jazdy pri bočnom 

vetre. Samozrejmosťou je aj 

asistent sledovania pozor-

nosti ATTENTION 

ASSIST.

Perspektívna 
budúcnosť

Je len prirodzené, že face-

lift Triedy V sa v plnej miere 

pozitívne odrazí rovnako aj 

na voľnočasových modeloch 

Marco Polo a Marco Polo 

HORIZON. A nielen to. 

Značka Mercedes-Benz ako prvý prémiový výrobca po-

núkne už v dohľadnom čase plne elektrický model, čím 

sa v rámci stratégie eDrive@VANs po vozidlách eVito 

a eSprinter ponuka plne elektrických vozidiel rozšíri 

o konštrukčný rad osobných vozidiel… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG, Michal Žitný

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 15 229,44 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 828,84 € s DPH

Spracovateľský poplatok   609,18 € s DPH

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

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 50 764,80 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 55 658,94 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

záruky až na 6 rokov.

V 300 d 
V4, 1 950 cm3, 176 kW/239 k,  500 Nm /1 600  - 2 400 ot./min,  

automatická prevodovka 9G-TRONIC

Spotreba - kombi. 6,3 - 5,9 l/100 km

Emisie CO
2 165-154 g/km

Cena zákl. modelu 50 764,80 € s DPH

Údaje o spotrebe paliva a emisiách CO
2
 sú predbežné a boli zistené Technickou službou pre certifikačný postup 

v súlade so skúšobným postupom WLTP a korelované na hodnoty NEDC. Typové schválenie ES a potvrdenie 

o zhode s úradnými hodnotami ešte nie sú k dispozícii. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa 

môžu vyskytnúť odchýlky.
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Na sklonku roka prišiel Samsung ako prvý s prevratným QLED 
televízorom s  8K rozlíšením, ktorý je nabitý špičkovými 
technológiami a dokonca umelou inteligenciou.

P
okusov s rozlíšením 8K mali výrob-

covia niekoľko, ale ani jedno sa ne-

dostalo do reálneho života. Sam-

sungu sa to však podarilo. 8K má 

rozlíšenie 7 680 x 4 320 bodov a po-

skytuje najdetailnejší a najvernejší obraz, aký 

je momentálne na trhu k dispozícii.

Žiadny strach – umelá inteligencia 
sa postará o všetko

Aj keď obsahu v 8K rozlíšení ešte nie je do-

statok, netreba sa obávať, že by ste ho nevy-

užili. Samsung televízor 8K QLED vybavil umelou in-

teligenciou 8K AI Upscaling, ktorá zabezpečuje, že bez 

ohľadu na kvalitu alebo formát pôvodného zdroja, vý-

sledný obraz a zvuk zodpovedajú štandardu 8K. Zname-

ná to, že či už sledujete obsah prostredníctvom streamin-

govej služby, set-top boxu, HDMI, USB alebo dokonca 

mobilného zrkadlenia, Quantum Processor 8K rozpozná 

a prevzorkuje obsah do rozlíšenia 8K. V prvom kroku 

analyzuje zdrojový obsah a pre následný prepočet do 8K 

rozlíšenia ho porovnáva s dynamickou knižnicou vzorov, 

tvarov a farieb. Následne použije algoritmus, ktorý naj-

lepšie zodpovedá danému obsahu a prevedie fi nálnu re-

produkciu obrazu do plného rozlíšenia 8K.

Špičkový obraz aj za slnečného dňa a ešte 
niečo navyše

Výhodou 8K QLED televízora je aj jeho vysoký maximál-

ny jas, ktorý dosahuje až 4 000 nitov. Bežne je to polovica. Vďa-

ka priamemu zadnému podsvieteniu Direct Full Array Elite má 

zvýšený kontrast, čím sa zvýraznila čierna. Zároveň dokáže zo-

braziť 100 % farebné spektrum za akéhokoľvek jasu, čiže vždy 

najvernejšie farby. Vo výbave má aj režim Ambient, ktorý ho 

prispôsobí akémukoľvek prostrediu, pripojenie všetkých zaria-

dení a elektrickej energie len jedným, takmer neviditeľným káb-

lom, možnosť bezmedzerovej montáže na stenu či ovládanie 

všetkých pripojených zariadení jediným diaľkovým ovládačom. 

Na výber máte až tri uhlopriečky – 65, 75 a 85 palcov. 

 29

Quantum 
Processor 8K 
od Samsungu 
rozpozná kvalitu 
zdroja a obsah 
prevzorkuje do 
rozlíšenia 8K, 
vrátane zvuku.

Revolu ný Samsung 
QLED 8K TV s umelou inteligenciou
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OSOBNÉ VOZIDLÁ
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Dieselová 
hybridná 
É ka

Po 
tom ako v roku 2012 bol verejnosti pred-

stavený model E 300 BlueTec Hybrid 

s naftovým 4-valcom 250 CDI skombi-

novaný s elektromotorom v prevodov-

ke, uzrel v druhej polovici uplynulého 

roka svetlo sveta dieselový hybrid Mercedes-Benz E 300 de 

tretej generácie.

Praktická kombinácia
Mercedes-Benz tak po prvý raz spojila najmodernejší dieselo-

vý štvorvalcový motor OM 654 s výkonom 143 kW s 9-stupňovou 

hybridnou prevodovkou 9G-TRONIC najnovšej generácie a s hyb-

ridnou sústavou s možnosťou externého nabíjania, ktoré vozid-

lu pridáva ďalších 90 kW výkonu, pričom celkový výkon systému 

bude 225 kW/306 k a ohromných 700 Nm krútiaceho momentu.

Úspornosť energie
Čisto elektrickú prevádzku zabezpečuje lítium-iónový 

akumulátor s kapacitou 13,5 kWh, ktorá vystačí na dojazd 

do vzdialenosti 54 km pri maximálnej rýchlosti 130 km/h. 

Inovatívna v dieselovom motore je aj kombinácia hliníko-

vého bloku a oceľových piestov, ako aj vylepšená povrchová 

úprava klzných plôch valcov NANOSLIDE®, vďaka čomu 

sa vnútorné trenie znížilo o 25 %.

Pri úspore energie pomáha aj Asistent ECO (inteligentné 

asistovanie pohonu, upravujúce činnosť hybridnej sústavy 

na základe dát z radarových senzorov, kamier alebo navigácie.

Aplikácie a režimy
Výkonnosť vozidla je nastaviteľná jeho predvolením na je-

den zo štyroch prevádzkových režimov: HYBRID (štandard-

Značka Mercedes-Benz dala svetu nielen prvý automobil, ale je známa aj 
svojím líderstvom a priekopníctvom v oblasti naft ových motorov v osobných 

automobiloch. To bol aj dôvod, prečo v čase, keď iné značky ustupujú 
z pozícií dieselového pohonu, predstavila novú generáciu naft ových motorov 

OM 654, skombinovanú s plug-in hybridnou sústavou.
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né nastavenie), E-MODE (elek-

trické jazdenie), E-SAVE (nabitý 

akumulátor sa „šetrí“ na neskor-

šie čisto elektrické jazdenie), 

CHARGE (akumulátor sa za 

jazdy nabíja).

O komfortné nabíjanie tohto 

plug-in hybridu sa postará wall-

box Mercedes-Benz, disponujúci 

výkonom až 22 kW.

Overenie v praxi
Spoľahlivosť, výhodnosť a vy-

soká efektivita hybridného po-

honu v reálnej prevádzke bola 

počas dvoch týždňov testovaná 

v rámci dochádzania do Bratisla-

vy z okolia Senca v dennej pre-

vádzke od pondelka do piatka. 

Počas víkendu bolo na ňom v neďalekom okolí najazdených 

približne 180 kilometrov. „Počas jeho testu cez víkend bolo 

vozidlo obsadené štyrmi osobami, v priebehu týždňa to bolo 

menej. Nabíjanie prebiehalo tak počas noci, ako aj v prá-

ci, pričom každé ráno som využil možnosť jeho predhriatia, 

aby som mal počas jazdy komfortné a príjemné prostredie“ 

– približuje priebeh testu modelu Mercedes-Benz E 300 de 

Martin Košara, CASE Implementation Manager spoločnos-

ti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o. Zároveň dodáva, že počas 

celej doby testu spotreboval na nabíjaní 168 kWh elektric-

kej energie. „Priznám sa, som z neho nadšený. Neveril som, 

akú až dokáže mať pre svojho používateľa pridanú hodno-

tu a že pri dosiahnutej priemernej rýchlosti 49 km/h v mest-

skej premávke vie dosiahnuť úplne fantastickú spotrebu pa-

liva 1,9 l/100 km.“

Zdá sa, že efektivita nákladov na výhodnosť prevádz-

ky alternatívneho pohonu v mestských aglomeráciách prij-

me nejedného majiteľa „klasického“ pohonu minimálne 

k tomu, že si pomocou aplikácie EQ Ready stanoví zhodu 

simulovaných a reálnych hodnôt a následne určí, či je pre 

neho v rámci dennodennej mobility výhodnejšie súčasné, 

alebo iné vozidlo. Napríklad – aj hybridná E 300 de tretej 

generácie… 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG, Martin Košara

Dôkaz skvelej spotreby počas testu Triedy E 300 de.
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30% 17 661,60 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 961,21 € s DPH

Spracovateľský poplatok   706,46 € s DPH

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

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 58.872 €; lehota splatnosti v mesiacoch: 

48; celková suma hradená spotrebiteľom: 64.542,14 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje havarijné 

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

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

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

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

až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 1,6 l/100 km (vážený priemer)

Emisie CO
2 41 g/km (vážený priemer)

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 5,9 s

Cena zákl. modelu 58 872 € s DPH

E 300 de sedan
R4, 1 950 cm3, 143 + 90 kW/194 + 122 k (výkon systému 225 kW/306 k), 

700 Nm (krútiaci moment systému),  automatická prevodovka 9G-TRONIC

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO
2
 namerané podľa 

postupu NEDC“ v zmysle čl. 2 č. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli 

vypočítané na základe týchto hodnôt. Na základe zákonných zmien určujúcich skúšobných postupov v osved-

čení o zhode vozidla podstatnom pre registráciu vozidla a prípadne pre cestnú daň môžu byť zaznamenané 

vyššie hodnoty.
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SVET MERCEDESU
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Emotívna 
elektrická 
mobilita

však nie je len vyjadre-

ním hladiny emócie ľudí. 

Je to aj produktová a tech-

nologická značka, pomo-

cou ktorej Mercedes-Benz 

buduje ekosystém produk-

tov a služieb orientovaných 

na inteligentnú elektrickú mobilitu. Obrazne možno konšta-

tovať, že v prípade EQ ide o celý elektrický know-how diví-

zie Mercedes-Benz Cars, ponúkajúci komplexný ekosystém 

elektrickej mobility s produktami, službami, technológiami 

a s inováciami. Rozsah sa pohybuje od elektrických vozidiel, 

inteligentných služieb, až po nástenné boxy a nabíjacie služ-

by pre jednotky na ukladanie doma vyprodukovanej elek-

trickej energie, končiac udržateľnou recykláciou.

Elektrická inteligencia
Nová éra mobility, charakterizovaná novou produkto-

vou značkou EQ, vyjadruje aj „elektrickú inteligenciu“, 

ktorá je odvodená od hodnôt „emócie a inteligencie“ sa-

motnej značky Mercedes-Benz. Ide o systém, resp. plat-

formu, obsahujúcu všetky kľúčové aspekty pre elektrickú 

mobilitu, zameranú na zákazníkov a presahujúcu rámec 

samotného vozidla. EQ je neoddeliteľnou súčasťou kom-

plexu Mercedes-Benz, tvoriaceho okrem tejto značky aj 

ďalšie značky, akými sú AMG či Maybach. Zároveň zastu-

EQ 

Emocionálny (resp. emočný) 
kvocient sa označuje skratkou EQ 
a je číselným vyjadrením 
emocionálnej inteligencie ľudí, 
teda schopnosti vnímať prejavy 
okolia, udržiavať v rámci 
komunikácie s okolím vzájomné 
vzťahy a následne v danej 
spoločnosti uspieť. 
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puje v rámci značky Mercedes-Benz všetky vozidlá s alter-

natívnym pohonom a je súčasťou stratégie značky 

Mercedes-Benz pre mobilitu budúcnosti CASE. Tá, ako je 

všeobecne známe, sa skladá zo štyroch pilierov: inteligent-

ného prepojenia zosieťovaním (Connected), autonómneho 

jazdenia (Autonomous), fl exibilného používania (Shared 

& Services) a elektrických pohonov (Electric).

Mobilita budúcnosti
Ucelený systém alternatívneho pohonu, označený znač-

kou EQ, tvorí niekoľko ďalších podsystémov, akými sú 

EQ Boost, EQ Power a skupina EQ vozidiel s pridaním 

písmena modelového radu (napr. EQC). Kým v prípade 

EQ Boost ide o pridanie pomocného štartovacieho generá-

tora, ktorý zabezpečuje vynikajúci priebeh výkonu a kultú-

ru jazdy. Nevšedným hybridným modelom je kombinácia 

palivového článku F-CELL akumulátorom, dobíjateľným 

zo stiete, ktorého predstaviteľom je GLC F-CELL.

Vznikajúca rodina elektrických vozidiel Mercedes-Benz 

sa po prvý raz predstavila pred tromi rokmi štúdiou 

Generation EQ, čím naznačila smer, ktorým sa bude ube-

rať mobilita v budúcnosti. V tomto roku prichádza na trh 

už s prvým členom rodiny, prvým sériovo vyrábaným mo-

delom značky EQ, čisto elektrickým vozidlom EQC, pri-

čom ďalšie verzie prídu v najbližších rokoch…

EQ vs. EQ Power
V reálnom živote dochádza k častému spájaniu a zamie-

ňaniu si významu značky EQ s EQ Power, ktorá je však 

len súčasťou značky EQ, jedným z jej pilierov.

Modely vozidiel EQ Power, ktoré sú súčasťou elektric-

kej ofenzívy značky Mercedes-Benz, tvoria plug-in hybrid-

né vozidlá (paralelne hybridné) tretej generácie, ktorých 

batériu možno dobíjať nielen počas jazdy vlastnou reku-

peráciou, ale najmä pomocou externého zdroja elektrickej 

energie. Elektrický akumulátor týchto hybridných vozidiel 

je zároveň prepojený s benzínovým alebo s dieselovým mo-

torom. Vďaka tomu sa v jednom vozidle dokážu spojiť tie 

najlepšie vlastnosti z dvoch svetov: dynamiku a hospodár-

nosť elektromotora s dojazdom spaľovacieho motora.

V rámci mestskej premávky môžete jazdiť na čisto elek-

trický pohon, dajú sa nabíjať doma aj na verejných nabí-

jacích staniciach a na dlhých trasách poskytujú zvyčajný 

komfort v podobe krátkych časov dobíjania. Predstavi-

teľmi týchto vozidiel so striebornou hviezdou v znaku sú 

v súčasnosti dostupné modely S 560 e, E 300 e a model E 

300 de. Očakávajú sa aj ďalšie verzie v Triede C a mode-

lov GLE a GLC. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Prémiový segment veľkopriestorových vozidiel sa konečne dočkal 
svojho čisto akumulátorového elektrického modelu – konceptu EQV.
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Ve kopriestorový 
luxus bez emisií

BUDÚCNOS
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P
redvádzacím mólom,“ 

na ktorom sa v celosve-

tovej premiére nový 

elektrický koncept, pat-

riaci do modelovo roz-

vetvenej rodiny Mercedes-Benz, 

odhalil v celej svojej kráse, bol pre-

stížny marcový ženevský autosalón. 

Premiéra nebola načasovaná náhod-

ne, ale ide o ďalší krok pri napĺňa-

ní hodnôt legendárnej automobilo-

vej značky Mercedes-Benz, v rámci 

čoraz progresívnejšej implementá-

cie elektrických vozidiel bez emi-

sií do procesu výroby a produkcie 

automobilov. V rámci „striebornej 

hviezdy“ ju obsahuje značka EQ, 

zosobňujúca Elektrickú Inteligen-

ciu, odvodenú od hodnôt značky, 

akými sú „Emócia a Inteligencia.“ 

Zároveň je aj synonymom ekosysté-

mu elektromobility.

Ekosystém budúcnosti
Ekosystém elektromobility znač-

ky EQ obsahuje tak výrobky, ako 

aj služby, technológie a inovácie. 

Či ide o poradenské a servisné služ-

by, infraštruktúru nabíjania, pri-

spôsobiteľnú navigáciu, zohľadňu-

júcu stav nabitia akumulátora, ale 

aj aplikácie, umožňujúce predkli-

matizovanie vozidla, bezhotovost-

né úhrady na verejných nabíjacích 

stojanoch a pod. Presne toto všet-

ko v sebe integruje aj koncept EQV, 

v ktorom sa okrem toho spája lokál-

na mobilita bez emisií, presvedči-

vý jazdný výkon, maximálna funkč-

nosť s estetickým dizajnom, vďaka 

čomu je podoba konceptu veľmi 

blízka sériovému modelu.

Spoľahlivá mobilita
Komfort a fl exibilita v kombiná-

cii s akumulátorovým elektrickým po-

honom zreálňujú - vďaka konceptu 

EQV - predstavu, čo všetko by malo 

obsahovať vozidlo budúcnosti. Pohon 

štúdie garantuje kompaktné elektric-

ké hnacie ústrojenstvo (eATS) s dosta-

točne silným výkonom 150 kW. EQV 

je možné nabíjať komfortne aj v rám-

ci domácnosti: buď z nainštalovanej 

nabíjacej skrinky (wallbox) Mercedes-

-Benz alebo z bežnej zásuvky. Vyššiu 

fl exibilitu nabíjania garantuje funk-

cia rýchleho nabíjania, v rámci ktorej 

získa za 15 minút energiu na dojazd 

okolo 100 kilometrov. Energiu pod-

mieňujúcu pohon dodáva lítium-ióno-

vý akumulátor s kapacitou 100 kWh, 

umožňujúci maximálny dojazd 

400 kilometrov a hraničnú rýchlosť 

160 km/h. Tým, že sa konštruktérom 

podarilo osadiť celé hnacie ústrojen-

stvo na prednú nápravu a akumulá-

tory našli svoje miesto pod podlahou, 

disponuje interiér EQV celým vnú-

torným priestorom, ktorý poskytuje 
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komfortný a dostatočne veľkorysý priestor na rozmiestnenie 

miest na sedenie. Vnútorný priestor je teda rovnako veľký 

a ten istý, ako pri vozidle s konvenčným pohonom.

Dômyselná flexibilita
V základnom prevedení konceptu sa do jeho kokpitu 

pohodlne zmestí šesť samostatných sedadiel. Vďaka tomu 

dokáže plniť úlohu reprezentatívneho prepravného vo-

zidla kyvadlovej dopravy na vysokej úrovni. A keďže jed-

nou z jeho predností je vysoká miera variability, v iných 

konfi guráciách umiestnenia a rozloženia sedadiel dokáže 

plniť úlohu pohodlného a bezpečného praktického rodin-

ného sprievodcu mestskou mobilitou, resp. praktického 

sprievodcu komfortnej prepravy aj rozmernejšej výbavy 

na športové a voľnočasové aktivity. Extrémne limity fl exi-

bility využitia vnútorného priestoru konceptu EQV pred-

stavuje variant 7- až 8-miestnej verzie, ktorý sa dá dosiah-

nuť práve pomocou efektívne variabilného nastavenia 

sedadiel alebo lavíc.

Progresívny dizajn
Už po prvom vizuálnom kontakte s konceptom – a to 

tak s jeho exteriérom, ako aj s interiérom, je zrejmé, že 

jeho tvorcovia pokračujú v progresívnej dizajnovej fi lozo-

fi i, v rámci ktorej sa snúbi estetika s avantgardným, svoj-

bytným prejavom. V prípade konceptu EQV k tomu pri-

budol aj „progresívny luxus“, ktorý vo fi nále pôsobí síce 

osobito, no zároveň aj prívetivo a pokojne, pričom ne-

nútene zvýrazňuje prelínanie analógového a digitálneho 

sveta. Technologický kokpit kladie dôraz na nekompliko-

vané, intuitívne ovládanie, pričom srdcom interakcie me-

dzi človekom a vozidlom je informačný a zábavný systém 

s rozhraním MBUX (Mercedes-Benz User Experience), 

združujúci ovládanie hlasom, schopné učiť sa s inovač-

nými možnosťami konektivity. Interiér dopĺňajú na prvý 

pohľad elegantné a teplé zvýrazňujúce prvky, akými sú 

prístrojová doska so vzhľadom kože s odtieňom „polnoč-

ná modrá“, doplnená o trendovú ružovozlatú farbu, pri-

pomínajúcu medené vedenia, umocňujúcu efekt „Vitajte 

doma“. Mimo záujmu dizajnérov neostali ani ďalšie de-

taily kokpitu, ktoré sú esteticky, nenútene a najmä pôso-

bivo farebne zvýraznené (napr. dotykové pole a otočný 

prepínač svetiel olemované „tmavým chrómom“, venti-

lačné dýzy obklopuje „tieňovaná strieborná“ a operadlá 

sedadiel lemujú tmavomodré prvky). Moderný a akč-

ný exteriérový dizajn s novou elektroestetikou zdôrazňu-

je orientáciu na dynamický elektrický pohon. Celý je la-

kovaný v striebornej farbe High-Tech, ktorému dodáva 

jedinečný vzhľad maska chladiča - s dvomi pochrómo-

vanými elementami a s veľkými otvormi na prívod vzdu-

chu. Športový charakter zdôrazňujú aj svetlomety s LED 

a 19-palcové disky z ľahkej zliatiny.

Produktová ofenzíva
Predovšetkým zásluhou široko koncipovanej elektrifi kač-

nej ofenzívy v produktovom portfóliu dokáže značka Mer-

cedes-Benz zvýšiť dostupnosť produktovej a technologic-

kej značky EQ pre zákazníkov. Jej začiatkom je celoplošná 

elektrifi kácia moderných spaľovacích motorov vo forme 

mildhybridov (pomocný hybridný systém) označovaný ako 

„EQ Boost“. Nemenej dôležitou, ďalšou súčasťou je aktu-

álna ofenzíva na poli hybridných vozidiel dobíjateľných zo 

siete. Finálnym výsledkom spomínanej ofenzívy do roku 

2022 tak bude situácia, keď sa pod záštitou značky EQ na 

trh dostane až desať nových modelov. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Exkluzívne
informácie o EQC!

S
tačí sa zaregistrovať na mercedes-benz.sk/eqc. Nás- 

ledne sa po prihlásení na účet Mercedes me kaž-

dému zaregistrovanému záujemcovi „pootvorí“ 

cesta do magického sveta exkluzívnych infor-

mácií o značke Mercedes-Benz. „Po nenáročnej 

a nezáväznej registrácii budú každému záujemcovi o jedi-

nečný model EQC chodiť v predstihu pravidelné informá-

cie o novinkách, týkajúcich sa nového vozidla EQC, ako aj 

o podrobnostiach, týkajúcich sa celkovej elektrickej mobili-

ty Mercedes-Benz. Registrácia teda garantuje voľný prístup 

potenciálneho záujemcu o elektrické vozidlo nielen  k per-

sonalizovaným a pre neho relevantným témam, ale neskôr 

aj k jeho vozidlu,“ vysvetľuje Martin Košara, CASE Imple-

mentation Manager spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., 

a pripomína, že aj vďaka tomu sa všetci zaregistrovaní uží-

vatelia stanú EQ Ready. 

Postup pri registrácii
V rámci registrácie môžu záujemcovia odpovedať na šesť 

jednoduchých otázok, ako napr. koľko kusov vozidiel bude zá-

ujemca používať okrem EQC, aké možnosti nabíjania má do-

stupné, resp. ktoré preferuje, alebo aký má priemerný denný 

nájazd kilometrov. „Otázky nie sú samoúčelné. Pravdivé odpo-

vede na ne nám výrazne pomáhajú pre získanie objektívneho 

vyhodnotenia a následne pri stanovovaní priorít v oblasti elek-

trických vozidiel. A nakoniec, týkajú sa aj registrovaných klien-

tov, pretože na ich základe vieme efektívnejšie nasmerovať 

aktivity našej spoločnosti pri rozvoji elektromobility na Sloven-

sku. Minimálne aj v tom, kde a aké typy nabíjacej infraštruktú-

ry budeme podporovať...“ dodal na záver Martin Košara.

Benefity registrácie
V rámci registrácie na portáli môžu záujemcovia o eko-

logické a alternatívne pohony a autodopravu získavať nie-

len informácie o modeli EQC, ale napr. na špeciálnej kal-

kulačke si vypočítať potrebnú kapacitu elektrického prúdu 

na nabitie vozidla v jeho potenciálnom odbernom mieste, či 

zistiť, akú poskytuje značka Mercedes-Benz garantovanú zá-

ruku napr. na kapacitu batérie akumulátora. Registrovaní 

záujemcovia budú mať exkluzívnu výhodu oproti ostatným 

v tom, že budú pozvaní na viaceré eventy, organizované 

značkou Mercedes-Benz ešte pred uvedením modelu EQC 

na slovenský trh. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG, MBSK

Napriek tomu, že sa prvé vozidlá EQC dostanú k zákazníkom až koncom 
tohto roka, pre priaznivcov tejto dlho očakávanej elektrickej novinky, 
dosahujúcej najvyššiu úroveň, pripravila značka Mercedes-Benz o nej už  
v predstihu exkluzívne informácie.
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P
latforma, dlhá 3,7 m s úložnou dĺžkou 5,14 m, 

je vybavená kamerovými a snímacími systéma-

mi, rozpoznávajúcimi jej okolie, vďaka čomu 

s ním aktívne komunikuje. Zaujme najmä jej 

variabilita - alternatívne môže niesť rôzne nad-

stavby (moduly) na prepravu nákladu (ložný objem 10 m3, 

respektíve desať paliet EPAL), alebo na prepravu osôb (po-

skytuje osem miest na sedenie a štyri, pre účastníkov krat-

ších jázd, na státie). Flexibilná, automatická výmena nad-

stavieb pri Vision URBANETIC trvá len niekoľko minút. 

Efektívna preprava
Prezentovaná platforma ruší hranice medzi dopravou osôb 

a nákladnou prepravou. Pomocou uceleného systémového rie-

šenia a zaznamenávania údajov v reálnom čase reaguje na po-

nuku a dopyt v stanovenej oblasti. Databáza údajov a umelá 

inteligencia (v centrále Vehicle Control Center) dokáže potre-

bu prepráv navyše tiež vopred predvídať. Inovatívna koncepcia 

mestskej mobility prostredníctvom Vision URBANETIC tak 

umožňuje dopytom riadenú, udržateľnú a efektívnu prepravu 

osôb a tovaru. Inovatívnym spôsobom napĺňa potreby miest, 

podnikov najrozličnejších odvetví, ako aj samotných obyva-

teľov a cestujúcich. Zároveň redukuje objem dopravy, odbre-

meňuje vnútromestské infraštruktúry a prispieva k zlepšenej 

kvalite života v mestských zónach. Využitie platformy je neob-

medzené – počas  dňa môže v časoch dopravnej špičky prepra-

vovať napr. osoby a v noci môže byť nasadená na rozvoz tova-

ru v centre mesta, či aj ako mobilný základ pre dodávateľské 

Autonómna 
platforma 

Vision 
URBANETIC 

Divízia Mercedes-Benz Vans 
spoločnosti Daimler predstavila 

autonómnu elektrickú platformu 
na zdieľanie jazdy Vision 

URBANETIC, ktorá sa v rámci 
programu adVANce stáva 

súčasťou úplne novej koncepcie 
mestskej mobility.
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drony alebo samojazdiace roboty na doručovanie na posled-

nom kilometri. Vision URBANETIC sa tak stáva nevyhnut-

ným pomocníkom pri riešení mobility budúcnosti, pretože už 

dnes sú mnohé centrá miest dramaticky preťažené a podľa od-

hadov OECD dôjde do roku 2050 až k trojnásobnému nárastu 

svetovej nákladnej dopravy. Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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V životopise Stephana Moebiusa, generálneho riaditeľa spoloč-
nosti Mercedes-Benz Slovakia, je Slovensko jednou z mnohých 
zastávok. Tie ostatné zahŕňajú pôsobenie na všetkých kontinen-
toch vrátane Južnej Ameriky, Ázie či Afriky. O tom, aké rozdiely sú 
medzi jednotlivými krajinami a ako sa predávajú autá v Amerike, 
sme zisťovali počas nášho prvého rozhovoru.
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P
ohľad do vášho životopisu je zaujímavý. V zá-
sade je váš kariérny život úzko spätý s auto-
mobilkou Mercedes-Benz. Bolo vaše rozhod-
nutie pre túto značku viac-menej náhodné, 
alebo je láska k trojcípej hviezde celoživot-

nou záležitosťou?
- K značke Mercedes-Benz som inklinoval už od malička, 

napokon je to prestížna nemecká značka, ktorá ma priro-

dzene priťahovala. Na konci svojich štúdií som dostal ponu-

ku od automobilky Mercedes-Benz. Tá kombinovala viace-

ro oblastí obchodu aj marketingu a v neposlednom rade má 

automobilka aj silnú emotívnu zložku. A to sa mi páčilo, na-

vyše medzinárodný tréningový program pre manažérov za-

hŕňal viacero pozícií, kde som mohol zbierať skúsenosti. 

A to ma oslovilo najviac. Mercedes-Benz bol vždy lídrom 

v oblasti technológií, bezpečnosti a vždy mal mimoriadne 

atraktívnu modelovú ponuku. Dodnes neľutujem.

Relatívne krátko po začiatku vášho pôsobenia v Daimle-
ri ste zamierili do Latinskej Ameriky. Bola to cielená voľ-
ba pôsobiska, alebo vás viedli osobné preferencie?

- Od začiatku som sa chcel venovať obchodu a marketing 

je jeho súčasťou. No na to, aby ste správne pochopili marke-

ting, potrebujete najprv skúsenosti s obchodom. Musíte po-

znať zákazníkov, ich nároky, požiadavky, ale aj problémy. 

Mercedes-Benz sa v tých časoch v Argentíne predával úzke-

mu počtu zákazníkov v rámci importu v diplomatickom re-

žime. Preto som najskôr musel vybudovať nový importný 

model a distribučný systém. Pomohla mi aj znalosť psychi-

ky predajcu, ktorý je hodnotený za svoj výkon. Nasledovala 

ponuka vybudovať zastúpenie automobilky Mercedes-Benz 

v tejto krajine. Argentína bola v tom čase čerstvo po kríze, 

čo moju úlohu sťažovalo a robilo zároveň zaujímavejšou. 

S radosťou som ponuku prijal a postupne, systematicky, 

kúsok po kúsku, sme ho vybudovali. Bola to pre mňa nová 

skúsenosť a aj nový uhol pohľadu na automobilový biznis.

Spomenuli ste, že dynamika predaja je takmer rovna-
ká všade, hoci zavážia aj „lokálne faktory“. Vedeli by 
ste percentuálne rozdeliť, koľko percent tvorí štan-
dardný postup a koľko percent tvorí lokálny vplyv?

- Záleží najmä na produktovom portfóliu, ktoré urču-

je záujem zákazníkov. A svoje zohráva aj importérsky mo-

del. Spôsob predaja sa mení podľa podmienok na trhu. 

A čo je rovnaké? Je to zhruba 70 až 80 percent predaja, cie-

ľom každej automobilky je mať atraktívne portfólio mode-

lov a k nim aj adekvátne služby a produkty. Je to teda balík, 

ktorý musí obsahovať všetko. Niekde potrebujete 5 díle-

rov, ako napríklad v Buenos Aires, niekde 20, ako naprí-

klad v Tokiu. Musíte byť blízko k zákazníkom. Predaj je dy-

namická úloha, ktorá sa neustále mení v závislosti od toho, 

či ste rozvíjajúca sa krajina, či je trh stabilný, alebo naopak, 

prudko sa rozvíja. Všeobecne však platí to, že zákazníci vy-

žadujú najmä stabilitu a stáleho partnera na biznis.

Južná Amerika je určite špecifické teritórium, čo vás 
na krajinách tohto regiónu fascinuje aj dnes?

- Latinská Amerika je plná rytmu, dynamická, emotívna a vo 

všetkých oblastiach obchodu nájdete nielen logické uvažova-

nie, ale aj srdce. Energický život vás doslova nabíja optimiz-

mom, pričom mojou výhodou bol aj fakt, že hovorím plynule 

po španielsky. Môžem povedať jedno: je úplne odlišná od Eu-

rópy, a to ju v mojich očiach robí nesmierne atraktívnou.

Vráťme sa k obchodu. Boli ste svedkom fúzie Daimle-
ru a Chrysleru, ktorá priniesla do firmy prvé znaky glo-
balizácie i výraznejšej prítomnosti Daimleru na vtedaj-
šom najväčšom trhu USA. Čo bolo najväčším prínosom 
tejto fúzie a neľutujete neskorší rozchod?

- Ťažko sa to hodnotí, v tom čase som pôsobil ako tréner 

a školiteľ predajcov, nepôsobil som v predstavenstve. Lo-

gika tejto fúzie bola prispôsobenie sa trhu a meniacim sa 

Predaj je dynamická 
úloha, ktorá sa neustále 
mení v závislosti od toho, 
i ste rozvíjajúca 

sa krajina, i je trh 
stabilný, alebo naopak, 
prudko sa rozvíja.
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podmienkam. Boli to prvé kroky aj pokusy o využite výhod 

globalizácie. Ako každá automobilka aj Daimler chcel vy-

užiť úspory z rozsahu a, samozrejme, rozšíriť svoju pôsob-

nosť na nové trhy. A táto fúzia mala nepochybne aj výhody, 

no významnou úlohou bolo udržanie individuality značiek. 

Zdieľaná technológia prinesie výhody nižších nákladov, no 

produkty musia byť odlišné a náročné je udržiavanie tejto 

rovnováhy. Niektoré fi nančné výhody sa nezhmotnili a lo-

gickým krokom bola následne rozlúčka. Na tom nie je nič 

zlé. Daimler následne zvolil cestu krátkodobých spoluprác, 

navyše dnes sú výzvy u výrobcov výrazne odlišné ako pred 

dvadsiatimi rokmi. Dnes je to o technológiách, spôsoboch 

využívania auta a iných výzvach. Tento krok priniesol mi-

moriadne veľa skúseností, z ktorých čerpáme dodnes.

Po návrate do Európy ste sa presunuli do Ázie, kon-
krétne do Thajska. Ako vnímate Thajsko, respektíve 
Áziu z hľadiska automobilového biznisu?

- Prekvapujúco je Thajsko mimoriadne dôležité najmä 

z hľadiska predaja i produkcie automobilov. Stalo sa vý-

znamným hráčom na tomto poli a najmä japonské automo-

bilky tam produkujú mimoriadne veľa modelov. Podporuje 

to aj ich importný daňový systém, ktorý zvýhodňuje domá-

cich producentov, preto je častá fi nalizácia produktov pria-

mo v Thajsku. Mercedes-Benz zakladá dcérske spoločnosti 

vo väčšine krajín, čím sa priamo podieľa na výkonnosti trhu 

a dáva domácim aj prácu. Takto vznikli spoločnosti ako 

Mercedes-Benz Thailand, Mercedes-Benz of Indonesia 

a Mercedes-Benz of Vietnam. Finalizácia produktov je dôkazom 

extrémnej dynamiky ázijského trhu. Navyše je Mercedes-Benz 

ako značka vnímaný v Thajsku extrémne pozitívne, je lídrom na 

trhu, a to je inšpirujúce. Áziu považujem za centrum na mape 

biznisu, Európa je naľavo a USA je napravo, srdce biznisu sa 

akosi presunulo do Ázie. Dôkazom je Čína, kde Mercedes-Benz 

predá dvojnásobný počet áut ako v USA.

Pôsobili ste však aj v Juhoafrickej republike, v čom sa 
líšil africký trh od ázijského?

- Veľmi rád by som oddelil Juhoafrickú republiku od zvy-

šku Afriky, ako iste viete, máme tam výrobné kapacity už 

od šesťdesiatych rokov, čo je dôkazom našej dôvery v daný 

štát. Nároky a návyky zákazníkov sú takmer identické ako 

u nás v Európe. Je tu veľa procesov od predaja, distribú-

cie aj služieb, ktoré sú veľmi podobné ako u nás. Juhoafric-

ká republika je vyspelá krajina, ktorá je veľmi usporiadaná 

a v prípade siete predajcov Mercedes-Benz ju bez problé-

mov označím za vysoko profesionálnu. Mnoho biznis proce-

sov, ktoré sme uviedli na celosvetové trhy, sme si otestova-
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Dnešný proces predaja sa za ína 
na internete, o vedie k nižšiemu po tu 
fyzických návštev showroomov. Opakom 
sú popredajné služby. Zákazník pri údržbe 
alebo servise potrebuje prís  
do autorizovanej servisnej dielne, 
ktorá musí vedie  zabezpe i  najlepšiu 
službu pre jeho vozidlo.

li práve tam, takže v mnohom môže byť krajina 

vzorom pre ostatné.

Poďme na Slovensko. Mercedes-Benz je 
najpredávanejšia prémiová značka, kto-
rá má mimoriadne stabilnú predajnú sieť 
aj lojálnu klientelu. Patrí jej 11. priečka 
v celkovom predaji. Aké budú vaše priority 
v budúcnosti?

- Pozícia na trhu nie je samozrejmosť a oceňu-

jem výkon mojich predchodcov, dostať značku 

na výslnie, čo je nesmierne ťažké. Mojou prio-

ritou bude tvrdo pracovať na udržaní top pozí-

cie značky v súlade so sloganom „To najlepšie 

alebo nič“. Dnešný proces predaja sa začína na 

internete, čo vedie k nižšiemu počtu fyzických 

návštev showroomov. Opakom sú popredajné služby. Zákaz-

ník pri údržbe alebo servise potrebuje prísť do autorizovanej 

servisnej dielne, ktorá musí vedieť zabezpečiť najlepšiu služ-

bu pre jeho vozidlo. Preto je mojou druhou prioritou neustále 

zlepšovanie už beztak vysokej kvalitatívnej úrovne servisných 

partnerov. Dnešná doba je aj o zmene pohľadu na vlastníc-

tvo, teda či vlastniť, prenajať alebo lízovať vozidlo. Prichádza-

jú rôzne koncepty lízingov a mobility. A keď sa pozrieme do 

budúcnosti, môžeme skončiť až pri autonómnej jazde. Preto 

je mojou treťou prioritou spoločná cesta zamestnancov, díle-

rov a koncernu Daimler pri prinášaní týchto nových koncep-

tov, ktoré uspokoja zákaznícke potreby.

Sme uprostred modelovej ofenzívy, vo forme EQC pri-
chádza na trh aj revolučný elektromobil. V rámci vášho 
pôsobenia ste mali koncom deväťdesiatych rokov na 
starosti aj smart. Ten mal byť prioritne elektrický, no 
model smart EQ prichádza na trh až teraz. Ako sa díva-
te na elektromobilitu?

- Počas svojho pôsobenia som bol manažérom zodpovedným 

za oblasť zamestnaneckého obchodu značky smart. Automobil-

ku smart vnímam od samého počiatku veľmi intenzívne. Prá-

ve ona dokázala zmeniť vnímanie mnohých ľudí. Smart je čis-

tokrvným mestským vozidlom, čo je dôkazom premisy „reduce 

to the max“. Je vynikajúcim autom pre koncept car2go či ako 

ideálna platforma na uvedenie elektromobilu. Vyrobiť smart 

ako čistý elektromobil na začiatku jeho existencie nebolo mož-

né, preto ma teší, že dnes sa na smart môžeme pozerať ako na 

čistý elektromobil, ktorý sa svojimi rozmermi hodí do mesta. 

A ako sa dívam na elektromobilitu? Ako na reálnu alternatívu, 

napokon, potešilo ma, že na Slovensku máte vskutku dobre vy-

budovanú sieť nabíjacích staníc, takže na elektromobilitu ako 

takú je Bratislava celkom pripravená. Stratégiou divízie 

Mercedes-Benz Cars je ponúknuť zákazníkom počas nasledujú-

cich rokov plne elektrický model v každom modelovom rade.

Máte bohaté skúsenosti s marketingom. Ten sa v po-
sledných rokoch výrazne mení. Čoraz častejšie rezonu-
jú výrazy ako Instagram a Facebook. Sú sociálne siete 
skutočne také dôležité, alebo podstata obchodu spočí-
va v kvalitných zákaznícko-dílerských vzťahoch?

- Určiť jeden kanál pre komunikáciu so zákazníkom a sta-

vať na ňom úspech, je skutočne krátkozraké. Osobne pre-

ferujem rozdelenie komunikácie do viacerých rovín, je to 

rozhodne zmysluplnejšie. Všetci máme rôzne záujmy a vyu-

žívame rôzne kanály na komunikáciu. V tomto smere mám 

jasno, rovnako dbám na kvalitu zákaznícko-dílerských vzťa-

hov. Tie sú mimoriadne dôležité, ak nie dôležitejšie v snahe 

o udržanie pozície značky na trhu.

Čo vám na Slovensku vyslovene imponuje? Vnímate blíz-
kosť Nemecka ako bonus, či vás to ťahá ďalej od Európy?

- Slovensko ako-také zatiaľ nepoznám, poznám iba Brati-

slavu a môžem povedať, že sa mi páči. Stále je to mesto, kto-

ré má príjemné dimenzie aj hustotu premávky. Čo sa týka 

polohy, tak našťastie mám manželku, ktorá takisto rada ces-

tuje, takže som nemal problém s tým, že som mnohé roky 

pôsobil ďaleko od domova. Slovensko pre mňa predstavuje 

nový horizont a som rád, že som tu našiel európske vzorce 

správania a logiky, čo zlepšuje a urýchľuje pochopenie mno-

hých vecí v porovnaní so vzdialenými krajinami. 

Text: Majo Bóna; Foto: MBSK
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SVET MERCEDESU

Nula

A
ktuálne obdobie antikampane proti nafto-

vým motorom má za následok rôzne obme-

dzenia vjazdu naftových vozidiel do centier 

európskych veľkomiest. Zdá sa však, že an-

tikampaň nemá racionál-

ny základ. Dieselové motory majú 

vyššiu účinnosť, nižšiu spotre-

bu a z toho vyplývajúce 

nižšie emisie. 

Mnohé inštitúcie však merajú emisie v reálnej 
premávke a v týchto meraniach pravidelne bo-
duje Mercedes-Benz na prvých priečkach. Emisná 

čistota novej generácie motorov je na takej vysokej úrov-

ni, že takmer neprodukujú žiadne škodlivé emi-

sie NO
X
. Dokazuje to aj posledný test nezá-

vislej inštitúcie ADAC, ktorá sa rozhodla 

premerať aktuálne modely v reálnej pre-

mávke. Najviac sledovanou hodnotou bola 

úroveň produkcie emisií oxidov dusíka. Jej 

limit sa aktuálne pohybuje na úrovni 80 mg 

NO
X
/km.

Víťaz testu
Stal sa ním Mercedes-Benz C 220 d 

s dvojlitrovým naftovým motorom, kto-
rého hodnota NOX je sotva merateľná 

a pohybuje sa medzi 0 a 1 mg/km! V Ecotes-

te dokonca porazil aj benzínových súperov. Technickým 

dôvodom na tento vynikajúci výsledok sú optimalizované 

procesy vedúce k čo najrýchlejšiemu a najefektívnejšiemu 

spaľovaniu a čisteniu emisií. Napríklad katalyzátor SCR 

je v tesnej blízkosti motora, čím je zabezpečené rýchle do-

siahnutie optimálnych tepelných podmienok.  

Zároveň to dokazuje extrémne puntičkársky prístup 

k reálnym emisiám automobilov Mercedes-Benz, ktorý do-

svedčuje, že prémiový charakter sa ani zďaleka netýka iba 

luxusného čalúnenia interiéru či vysokovýkonných moto-

rov, ale aj špičkovej bezpečnosti, najlepších asistenčných 

systémov a v neposlednom rade aj extrémnej emisnej čis-

toty akéhokoľvek motora s hviezdou na kapote. 

Text: Majo Bóna, Foto: Daimler AG

Nemecký automotoklub ADAC opäť premeral emisie naft ových 
motorov v reálnej premávke. Takmer všetky modely podliezli zákonom 
stanovené limity, no v absolútnom poradí vynikol jeden model 
– Mercedes-Benz C 220 d. Neprodukuje totiž žiadne emisie NO

X
!

ktuálne obdobie antikampane proti nafto-

vým motorom má za následok rôzne obme-

dzenia vjazdu naftových vozidiel do centier 

európskych veľkomiest. Zdá sa však, že an-

tikampaň nemá racionál-

klad. Dieselové motory majú 

 účinnosť, nižšiu spotre-

toho vyplývajúce 

emisie. 

Mnohé inštitúcie však merajú
premávke a v týchto meraniach
duje Mercedes-Benz na prvých p
čistota novej generácie motorov je na 

ni, že takmer neprodukujú ži

sie NO
X
. Dokazuje to aj p

vislej inštitúcie ADAC,

premerať aktuálne mo

mávke. Najviac sledov

úroveň produkcie emis

limit sa aktuálne pohyblimit sa aktuálne pohyb

NO
X
/km.

XX

Víťaz testu
Stal sa ním Mercede

s dvojlitrovým naftový
rého hodnota NOX je sot

aa a a aa ppop hybuje sa medzi 0 a 1 
tteteee dddddooookkkkoooonnoncca porazil aj benzínových sú

ddôdôdôdôôvovovovoddododododooodommmm na tento vynikajúci výsledo

prprrprprp ooococococooceseesesyy vedúce k čo najrýchlejšiemu a

spspaľovaniu a čisteniu emisií. Napríkla

je v tesnej blízkosti motora, čím je zab

siahnutie optimálnych tepelných podmsiahnutie optimálnych tepelných podm

Zariadenie na testovanie emisií v reálnej prevádzke.
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Športovejší Citan Tourer

N
ajnovšie pred klientov prichádza s novou generá-

ciou motorov, vďaka čomu je odteraz v ponuke 

so štvorvalcovým dieselovým motorom OM 608 

so zdvihovým objemom 1,5 litra, s vysokým krú-

tiacim momentom, novou šesťstupňovou prevo-

dovkou s ručným radením a s technológiou SCR. Je samozrej-

mosťou, že motory, ktoré ponúka v troch výkonových stupňoch, 

spĺňajú aktuálnu emisnú triedu Euro 6d-TEMP. Tri motorizácie 

budú v prevedení modelov Citan Tourer 108 CDI (59 kW/80 k, 

210 Nm), Citan Tourer 109 CDI (70 kW/95 k, 230 Nm) a Citan 

Tourer 111 CDI (85 kW/116 k, 260 Nm). Všetky dosahujú kom-

binovanú spotrebu paliva na úrovni 4,8 - 4,6 l/100 km a kombi-

nované CO
2
 emisie na hranici 127 - 121 g/km. Zároveň už teraz 

je isté, že po verzii Tourer bude v letných mesiacoch v ponuke 

s dieselovým agregátom OM 608 aj Citan skriňová dodávka.

Citan Tourer disponuje nielen silnou bezpečnostnou výbavou, 

o čom svedčí aj asistent brzdenia či elektronický systém stabilizá-

cie ADAPTIVE ESP®, ale na želanie dodávaný svetelný či daž-

ďový snímač, monitorovanie tlaku v pneumatikách alebo cúva-

cia kamera, ktorá na vnútornom zrkadle zobrazuje bezprostredné 

okolie za vozidlom. Zároveň sa ako novinka k modelu Tourer pri-

dáva aj nový dizajnový balík RED, ktorý zhodnocuje exteriér vo-

zidla a dodáva mu prvky športového charakteru. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Už sedem rokov predstavuje malá dodávka Mercedes-Benz Citan vďaka 
svojim kompaktným rozmerom a veľkému ložnému priestoru náročné 
požiadavky klientov na výbornú funkcionalitu, hospodárnosť, výbavu bohatú 
na bezpečnostné systémy, či na vysokú úroveň jazdného komfortu. 

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 6 622,56 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 360,42 € s DPH

Spracovateľský poplatok  264,90 € s DPH

Odkupný poplatok 36,00 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 7,15%; fixný úrok 

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 22 075,20 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 24 223,62  €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

nia záruky až na 3 roky.

Spotreba - kombi. 4,8 - 4,6 l/100 km

Emisie CO
2 127 - 121 g/km

Cena zákl. modelu 22 075,20 € s DPH

Citan Tourer 108 CDI 
V4, 1 461 cm3, 59 kW/80 k,  210 Nm/1 750 ot./min,  6-stupňová manuálna

Uvedené hodnoty boli zistené podľa predpísaného spôsobu merania. Ide o CO
2
 hodnoty podľa NEDC v zmysle 

čl. 2 bodu 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1153. Hodnoty spotreby paliva boli vypočítané na základe 

týchto hodnôt.
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Využite kampa  
Final Edition 2019!

S
poločnosť Mercedes-Benz Slovakia ponúka svo-

jim klientom výhodnú a fi nančne atraktívnu 

možnosť získať vozidlá Mercedes-Benz Actros 

4 so špeciálnou výbavou, poskytujúcou vodičo-

vi maximálne pohodlie nielen počas jazdy, ale aj 

v rámci oddychu stráveného v kabíne. „Majiteľ vozidla zís-

ka istotu, že jeho ťahač bude optimálne nakonfi gurovaný 

na dosiahnutie čo najnižších nákladov,“ poznamenáva na 

margo kampane Ing. Ján Šulek, manažér predaja náklad-

ných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, s. r. o., 

a pokračuje: „Keďže každý náš klient prevádzkuje rôznu 

činnosť, vyžadujúcu si na to prispôsobené vozidlo, prispô-

sobili sme tomu aj našu ponuku a záujemcovia majú k dis-

pozícii na výber špeciálne pripravenú fl otilu aktuálnych 

modelov Mercedes-Benz Actros 4 s rôznymi variantmi 

výbavy, motorizácií, pričom si môžu dokonca vy-

brať aj medzi klasickou výškou podvozka a zní-

ženou (LowLiner).“

V rámci kampane Final Edition 2019 sú záu-

jemcom ponúkané vozidlá, obsahujúce špeciálnu vý-

bavu, za atraktívne akciové ceny či možnosť vlastnej 

farebnej konfi gurácie vozidla. Kampaň sa týka mo-

torizácií 450 HP aj 480 HP (teda 12,8 l motorov 

OM 471 s krútiacim momentom 2 200 resp. 

2 300 Nm), ktorých výbava obsahuje kabínu 

GigaSpace (v nej je výška na státie medzi se-

dadlami 2 130 mm a približne 900 l odkla-

dacích priestorov), komfortnú sedačku s vy-

hrievaním, dve výškovo nastaviteľné postele, 

Bi-Xenónové svetlá, integrované rádio s doty-

kovým displejom (s funkciou Apple Car Play 

a MirrorLink) a s chladničkou, prediktívny asis-

tent radenia PPC či integrovanú nezávislú kli-

matizáciu. Súčasťou edície je aj vysielačka, 

AGM batérie 220 Ah + 150 A alternátor, isti-

če namiesto poistiek, kontrola tlaku v pneuma-

tikách, legislatívou vyžadované bezpečnostné 

asistenty a telematická jednotka FleetBoard.

Limitovaná edícia
Kampaň Final Edition 2019 limitovaná nielen 

časom, ale najmä počtom špeciálne pripravenej fl oti-

ly vozidiel. Aj preto je rozumné a strategické sa rozhodnúť 

o prípadnej kúpe - medzi profesionálnymi vodičmi a ma-

jiteľmi dopravných fi riem obľúbených a odskúšaných mo-

delov – čo najskôr, pretože už britský politik Georg Can-

ning pred takmer dvesto rokmi vedel, že: „Nerozhodnosť 

a otáľanie sú príčinami neúspechu.“ A ten, ako vieme, sa 

neodpúšťa… 

Text a foto: Peter Škorňa

Nie každý model nákladného vozidla sa môže pýšiť renomovaným 
a akceptovaným titulom Truck of the Year. Mercedes-Benz Actros 4 
ho aj vďaka svojej technologickej vyspelosti, hospodárnosti jazdy 
a bezpečnosti získal... 

tujúcou vodičo-

počas jazdy, ale aj 

Majiteľ vozidla zís-

akonfi gurovaný 

poznamenáva na 

predaja náklad-

Slovakia, s. r. o.,

vádzkuje rôznu 

é vozidlo, prispô-

mcovia majú k dis-

tilu aktuálnych 

mi variantmi 

onca vy-

a zní-

ú záu-

eciálnu vý-

sť vlastnej 

týka mo-

otorov 

p. 

nu

se-

-

y-

ele, 

oty-

lay 

asis-

kli-

ti-

ma-

né 

d.

á nielen

avenej fl oti-

delov – čo najskôr, pretože už britský politik Georg Can-

ning pred takmer dvesto rokmi vedel, že: „Nerozhodnosť 

a otáľanie sú príčinami neúspechu.“ A ten, ako vieme, sa 

neodpúšťa… 

Text a foto: Peter Škorňa
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Jarná úroda

R
enomovaný automobilový časopis Auto Mo-

tor a Šport usporadúva každý rok čitateľ-

skú anketu Best Cars v spolupráci s mater-

skou nemeckou redakciou Auto Motor und 

Sport. Respondenti v nej volia najobľúbe-

nejší model v rámci jednotlivých kategórií. Táto anketa 

sa organizuje už od roku 1994, keď sa uskutočnilo prvé 

kolo. Od roku 2000 sa táto anketa organizuje aj na Slo-

vensku. Mercedes-Benz patrí medzi najobľúbenejšie znač-

ky. To sa odzrkadlilo aj na výsledkoch tohtoročnej an-

kety Best Cars 2019, ktorá je vyhodnocovaná nezávislou 

inštitúciou v Nemecku.

Páči sa mladým
Mercedes-Benz Triedy A získal prvenstvo v kategórii 

kompaktných automobilov a prvú priečku obsadil aj kulto-

vý model Mercedes-AMG GT Roadster v kategórii kabriole-

tov. Tieto dve víťazstvá hovoria jasnou rečou. Mercedes-Benz 

sa stáva čoraz populárnejším aj medzi mladými vodičmi. Na 

medailových pozíciách sa umiestnili aj Trieda E, Trieda G, 

CLS a Trieda V.

No nielen modely, ale aj vynikajúce služby bodovali. 

Mercedes-Benz jednoznačne vyhral kategóriu služieb zá-

kazníkom, čo svedčí o vysokej kvalite nielen servisov, ale 

aj prístupu k zákazníkom. Silu F1 dokumentuje víťazstvo 

v kategórii „Úspešní v motoršporte“, čo je dôkazom vyni-

kajúcej šnúry neporaziteľnosti v seriáli F1. A to je tiež od-

razom fi lozofi e značky Mercedes-Benz, ktorá znie: 

The best or nothing! 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG

Automobilka Mercedes-Benz žne úspechy nielen
 v odborných testoch a v porovnaniach, ale aj 
v čitateľských anketách. Naposledy zbieral 
Mercedes-Benz ocenenia v ankete Best Cars 2019.

OCENENIA PRE MERCEDES-BENZ V ANKETE BEST CARS 2019

kategória model umiestnenie
Nižšia stredná trieda A Mercedes-Benz Trieda A 1. miesto

Kabriolety A Mercedes-AMG GT Roadster 1. miesto

SUV/off -road A Mercedes-Benz Trieda G 2. miesto

MPV A Mercedes-Benz Trieda V 2. miesto

Vyššia stredná trieda B Mercedes-Benz Trieda E 2. miesto

Luxusné automobily B Mercedes-Benz CLS 3. miesto

Mercedes-AMG GT S Roadster Mercedes-Benz Trieda A
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S
vedčí o tom aj skutočnosť, že v roku 2018 stúpol ich me-

dziročný predaj na Slovensku až o 28,6 %! A nielen to, 

ako nám potvrdil aj Ing. Roman Vrabec, senior mana-

ger importérskej spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, 

zodpovedný za predaj FUSO: „V kategórii trambuso-

vých vozidiel (s výklopnými kabínami) od 3,5 do 10 ton sme vo-

zidlami FUSO minulý rok pokryli až 42,5 % trhu. V európskom 

meradle sme tak obsadili - z hľadiska podielu na trhu jednotlivých 

krajín - druhé miesto.“ Predpokladom na dosiahnutie obdobne 

úspešných výsledkov aj v roku 2019 je aj nová atraktívna ponuka, 

s ktorou pre svojich klientov v tomto roku prichádza Mercedes-

-Benz Slovakia.

Atraktívna akcia
„Pre všetky vozidlá FUSO sme v roku 2019 bezplatne dvoj-

násobne predĺžili garanciu na 3 roky alebo do 200 000 km. Pre-

tože si však uvedomujeme, že nie všetci používatelia našich vo-

zidiel najazdia až taký objem kilometrov, pripravili sme práve 

pre nich aj variovanú ponuku, v podobe garancie na 5 rokov 

alebo do najazdenia 100 000 km,“ približuje zaujímavý benefi t 

Roman Vrabec. Ako dodal, pri jeho vytvorení ich inšpirovala 

vysoká technická kvalita všetkých modelových vyhotovení vozi-

diel FUSO, používaných tak ako technologické vozidlá na zvoz 

odpadu, motorizovaných pomocníkov pri rozvoze tovaru, v sta-

vebnej oblasti či optimálnych platforiem pre prídavné zariade-

nia a nadstavby.

Množstvo inovácií
Pozitívny trend predaja a ešte väčšieho záujmu slovenskej klien-

tely o vozidlá FUSO bude v tomto roku podľa Romana Vrabca 

ovplyvnený aj množstvom inovácií, s ktorými prichádzajú jednot-

livé modely. Tie do značnej miery súvisia so sprísnenými norma-

mi Euro VI D a s novou legislatívou EÚ. „Či už ide o vylepšenie 

dieselového motora, v rámci ktorého bol pri modeloch Canter 

zvýšený krútiaci moment (pri výkone 130 k o 50 Nm a pri výko-

ne 150 k o 50 Nm). Pri týchto modeloch došlo aj k zmene usporia-

dania systému spracovania spalín, v rámci čoho bola inštalovaná 

nová SCR technológia a odstránený NH
3
 snímač, čím sa zreduko-

vali náklady. Okrem vozidiel s pohonom 4x4 bol do všetkých mo-

delov Canter inštalovaný indikátor opotrebovania bŕzd. Všetky 

modely Canter s automatickou prevodovkou získali dva prídav-

né ventily, zabezpečujúce hladký rozjazd v kopci. Novinkou do-

dávanou v tomto roku bude voľne dostupný varovný bzučiak sve-

tiel, štandardne dodávaná zväčšená olejová vaňa - garantujúca 

zvýšenie životnosti motora v modeloch Canter v segmente N2 či 

ochranný kryt batérie,“ priblížil na záver všetky inovácie v mode-

loch FUSO Roman Vrabec. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG

Vozidlá FUSO sa tak v segmente úžitkových, ako aj v segmente 
nákladných vozidiel stávajú u nás v rámci vozových parkov 
živnostníkov a rovnako aj veľkých firiem ich pevnou súčasťou.

Úspech podporený inováciami 
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A
ko uviedol pri preberaní vozidiel, ktoré sú špičkou tech-

nologických možností súčasných ťahačov a sú poháňané 

2,8-litrovým 6-valcovým naftovým motorom, spĺňajúcim 

emisnú normu Euro 6, konateľ spoločnosti TransPlus Mikuláš 

Šandorčin: „Pre vozidlá značky Mercedes-Benz sme sa rozhod-

li na základe dlhoročných skúseností. Pri aktuálnom obstaraní 

vozidiel nás oslovila férová cena, ako aj servisný kontrakt, ktorý 

uzatvárame spolu s vozidlami. Ťahače Mercedes-Benz Actros pou-

žívame predovšetkým na prepravu v rámci regiónu strednej Euró-

py. Najčastejšie jazdia na Slovensku, v Maďarsku, ČR, v Rakúsku 

a príležitostne ich vyšleme aj do Nemecka či do Švajčiarska.“ Spo-

ločnosť využíva už dovedna 55 vozidiel Mercedes-Benz, z toho 

20 ťahačov Actros sa nachádza 

v odštepnom závode v Turni nad 

Bodvou, 34 ťahačov Actros v Ro-

hožníku a na Záhorí pracuje aj 

jedno vozidlo Atego s cisterno-

vou nadstavbou. Špecialitou do-

daných vozidiel je aj telematický 

systém FleetBoard, ktorý slúži na 

monitorovanie vodičov, spôso-

bu ich jazdy, na vypĺňanie knihy 

jázd či na sledovanie technického 

stavu vozidla. . 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK

A
ko uviedol Boris Lavo, predseda predstavenstva TBG 

Slovensko: „Naša akciová spoločnosť sa zameriava na  

čerpanie a prepravu betónových zmesí. Vo svojom vo-

zovom parku disponujeme okrem iných vozidiel aj 11 kusmi 

mobilných čerpadiel na podvozkoch Mercedes-Benz Actros, 

Axor a Arocs - s nadstavbami Putzmeister, rôznych dĺžkových 

veľkostí.“ Dodávku mobilného čerpadla na podvozku Merce-

des-Benz zabezpečovala pre pezinskú spoločnosť nitrianska 

spoločnosť Kolex, ktorá na Slovensku zastupuje nemeckú spo-

ločnosť Putzmeister. Podľa slov jej riaditeľa Ing. Miroslava 

Majbu: „Čerpadlo betónu BSF56.16 HLS patrí k novej gene-

rácii čerpadiel. Je to prvé čerpadlo tohto typu dodané na Slo-

vensko, a zároveň ide o čerpadlo s najdlhším dosahom výložní-

ka, pretože výškový dosah päťramenného výložníka je až 56 m! 

Špecialitou čerpadla je aj prevratné ovládanie výložníka EBC 

a množstvo špeciálnej výbavy.“ Mobilné čerpadlo bolo postave-

né na päťnápravovom podvozku s celkovou hmotnosťou 48 ton 

- spoľahlivého modelu Mercedes-Benz Arocs 4851 10x4/6NLA, 

ktorého motorizáciu a bezchybný výkon garantuje radový šesť-

valcový motor OM471 a 16-stupňová prevodovka s automati-

zovaným radením Mercedes PowerShift 3. 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK

Jedine né
erpadlo 

na podvozku 
Arocsu

Zástupcovia spoločnosti TBG Slovensko 
(člen skupiny Českomoravský beton) rozšírili 
svoj vozový park o nové – na Slovensku 
jedinečné čerpadlo betónu BSF56.16 HLS, 
ktoré bolo postavené na podvozku vozidla 
Mercedes-Benz Arocs 4851 10x4/6NLA.

Spolo nos  TransPlus s novými
aha mi Actros

Spoločnosť TransPlus, zaoberajúca 
sa rozvozom stavebných materiálov, 
začiatkom roka modernizovala svoj 

vozový park 28 úplne novými 
modernými ťahačmi Mercedes-Benz 

Actros 1845 LS aktuálnej generácie. 
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všeobecne známe, že kým predaj prvé-

ho vozidla je záležitosťou šikovnosti pre-

dajcu, druhé je odrazom kvality a úrov-

ne servisných služieb. Prémiová značka, 

akou je Mercedes-Benz, svojim klien-

tom už dlhodobo poskytuje nielen vyso-

ko profesionálne servisné služby, ale je 

dlhodobým lídrom v ponuke čohosi navyše – čo značke dáva 

punc výnimočnosti. Tou pomyselnou „čerešničkou na tor-

te“ sú pre našich klientov poskytované benefi ty, ktorými – po 

ich uvedení do praxe - väčšinou udávame trend v servisných 

službách v rámci nášho segmentu na Slovensku,“ vysvet-

lil Ing. Peter Wagner, riaditeľ servisných služieb spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia.

Prvý hviezdny benefit
K dlhodobo využívanému 6-ročnému servisu v cene vo-

zidla môžu klienti získať na ďalšie 4 roky prácu pri pravidel-

nej údržbe zadarmo a originálne náhradné dielce za féro-

vé ceny, čím získajú bezstarostných 10 rokov. Vzťahuje 

sa aj na vozidlá dovezené zo zahraničia, ktoré sú registrova-

né v SR, sú staršie ako šesť rokov (resp. kilometrový nájazd 

je vyšší ako 160-tisíc km) a mladšie než 10 rokov. V rámci 

benefi tu je práca zadarmo a ponuka originálnych náhrad-

ných dielcov a náplní do vozidla za mimoriadne férové ceny 

(v priemere s 25 % zvýhodnením). To sa následne odrazí na 

celkovej úspore nákladov klienta na servis - až vo výške 5 

000 €. Uvedený benefi t sa týka tak osobných, ako aj úžitko-

vých vozidiel.

Druhý hviezdny benefit
Už devätnásť rokov majú slovenskí klienti značky 

Mercedes-Benz k dispozícii kľúčový benefi t - šesťročný 
servis (alebo do 160 000 km) v cene vozidla. Tento benefi t 

sa týka pravidelných údržbových servisov predpísaných vý-

robcom, a zahŕňa prácu aj materiál. Platí pre všetky mode-

ly osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Po spočítaní šesť-

ročných nákladov tak klient ušetrí minimálne 2- až 5-tisíc eur 

(v závislosti od typu vozidla).

Tretí hviezdny benefit
K šesťročnému základnému bezplatnému servisu v cene 

vozidla si klient môže podľa svojich predstáv (do troch me-

siacov od kúpy) dokombinovať možnosť predĺženia záruky 

až do šesť rokov alebo do 160 000 km (pre vozidlá taxislužby 

až do 250 000 km) a tak zabezpečiť svojmu vozidlu počas tej-

to doby bezstarostný život. Pomocou predĺženej Záruky 
MBSK+ má majiteľ vozidla garanciu, že v prípade, ak sa na 

vozidle vyskytne porucha alebo chyba spôsobená chybou ma-

teriálu alebo chybou montáže vo výrobe, všetky vzniknuté ná-

klady spojené s odstraňovaním poruchy uhradí samotný vý-

robca vozidla.

Štvrtý hviezdny benefit
Na nový Sprinter môže klient využiť údržbové servis-

né práce na 10 rokov alebo do 500 000 km v cene vozidla 

a originálne údržbové servisné dielce vrátane náplní. Pod-

mienkou je, že údržba vozidla môže byť bezplatne vykonaná 

len v autorizovaných dielňach Mercedes-Benz na Slovensku.

„ Je

Atraktívne 
servisné 
benefity 

1

2

3

4

Prémiová značka, akou je 
Mercedes-Benz, svojim klientom už 
dlhodobo poskytuje nielen vysoko 

profesionálne servisné služby, ale 
je dlhodobým lídrom na Slovensku 

v ponuke ďalších benefitov, teda 
čohosi navyše, čo tejto značke dáva 

punc výnimočnosti. 
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Piaty hviezdny benefit
Ochranu vozidla, elimináciu rizika pred jeho poškode-

ním a tým aj vylúčenie dodatočných neplánovaných ná-

kladov, garantuje servisná zmluva pre nákladné 
vozidlá, zabezpečujúca istotu stopercentného servisu, 

a zároveň vopred vylúči akékoľvek riziká ďalších mož-

ných nákladov na výmenu, či opravu agregátov a ostat-

ných náhradných dielcov.

Šiesty hviezdny benefit
V prípade, ak by nastali nepredvídateľné udalosti, ktoré 

ohrozia plánovaný dojazd posádky vozidla do cieľa cesty, 

je klientom vozidiel Mercedes-Benz k dispozícii benefi t, 

v podobe služby Mobilo. Majiteľ vozidla má až počas 

30 rokov od registrácie novokúpeného Mercedesu k dispo-

zícii bezplatnú službu, ktorá mu garantuje mobilitu počas 

jeho cesty 24 hodín denne, 7 dní v týždni v rámci celej Eu-

rópy. Táto služba je podmienená pravidelnou a neprerušo-

vanou návštevou autorizovaného servisu Mercedes-Benz. 

Pokiaľ sa vozidlo poškodí na parkovisku, dostanete defekt, 

jeho majiteľ stratí kľúče, resp. zistí akútny nedostatok oleja 

a chladiacej kvapaliny, prípadne nastane na vozidle tech-

nická porucha, alebo je doň natankované nesprávne pali-

vo, v takýchto prípadoch stačí majiteľovi vozidla, ktoré je 

pravidelne kontrolované v autorizovanom servise, sa obrá-

tiť na autorizovaný servis. Jeho pracovníci priamo vozidlo 

spojazdnia buď na mieste, alebo ho odtiahnu a klientovi 

zabezpečia bezplatný dojazd do cieľa náhradným vozid-

lom, resp. taxislužbou.

Siedmy hviezdny benefit
Službu zosieťovania a prepojenia vozidla 

s externým prostredím zabezpečuje služba 

Mercedes me connect. Po jednoduchej registrá-

cii na portáli Mercedes me a aktivácii služby môže 

majiteľ vozidla jednotlivé funkcie ovládať intuitív-

ne, pomocou smartfónu, tabletu alebo počítača, pri-

čom zdieľané informácie dokážu v mnohých prípa-

doch upozorniť autorizovaný servis o možnostiach 

hroziacich porúch a tým aj o prípadnom bezpeč-

nostnom riziku. Ten v takomto prípade kontaktuje 

zákazníka a dohodne sa s ním na termíne riešenia 

diagnostikovaného problému. Zosieťovanie vozidla 

dokáže v prípade dopravnej nehody pomocou sys-

tému núdzového volania Mercedes-Benz podstatne 

skrátiť čas, ktorý uplynie do príchodu záchranárov 

na miesto nehody. Majitelia vozidiel 

Mercedes-Benz, vyrobených pred rokom 2014, 

môžu službu získať zadarmo, keď im bude v rámci 

bezplatnej 20-minútovej prehliadky nainštalované 

zariadenie Mercedes me Adapter.

Ôsmy hviezdny benefit
Každý majiteľ motorového vozidla Mercedes-

-Benz, teda nielen doterajší klient autorizovaného 

servisu, môže využiť benefi t, v podobe absolvova-

nia 20-minútovej bezplatnej servisnej pre-
hliadky motorového vozidla v priestoroch autori-

zovaných servisov tejto značky. V rámci neho mu 

bude skontrolovaná základná výbava, lehoty exspi-

rácie, platnosť STK, známka platnosti emisnej kon-

troly, prehliadne sa lak, čelné sklo, hustota chla-

diacej zmesi, bod varu brzdovej kvapaliny, miera 

opotrebenia bŕzd, miera poškodenia pneumatík, vý-

fuk, tesnosť agregátov, vôľa riadenia, uloženie ko-

lies, stav tlmičov a následne aj bŕzd. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG, Peter Kresánek

5

6

7

8
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O tom, že veľkosť obchodného zastúpenia nie je taká určujúca ako 
skôr ľudia, ktorí v ňom pracujú, svedčí aj príklad zastúpenia značky 

Mercedes-Benz na Považí. O jeho úspechoch, ako aj cieľoch do 
budúcnosti sme sa preto porozprávali s vedúcim predaja vozidiel 

spoločnosti Motor-Car Trenčín Ing. Petrom Hulajom...
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e trenčianska spoločnosť Motor-Car vaším 
prvým zamestnaním, alebo ste predtým 
pôsobili ešte aj v iných firmách?

- Je to v podstate moje prvé zamestna-

nie na Slovensku. Po skončení školy – stred-

ná bola zameraná na strojárstvo a vysoká na UMB 

v Banskej Bystrici na fi nančný manažment - som bol 

určitý čas ešte v Holandsku. Po návrate som síce mal 

nastúpiť do inej fi rmy, no nakoniec som sa rozhodol pre 

striebornú hviezdu, do sveta ktorej som nastúpil ako predaj-

ca. Nad ponukou pracovať pre túto prémiovú značku som 

neváhal ani chvíľu. Zvlášť, keď autá boli pre mňa vždy nie-

čím, čo ma bavilo a fascinovalo zároveň. A tak som jej verný 

už viac ako pätnásť rokov…

V súčasnosti ste už na pozícii vedúceho predaja vozidiel…
- … a to od roku 2010, no ešte pomerne dlhý čas popri svo-

jej novej funkcii som robil aj predajcu. Predsa len, v porov-

naní napr. s Bratislavou či s Košicami sme jedno z menších 

zastúpení. Postupom času sa činnosti a povinnosti, ktoré si 

vyžaduje táto riadiaca pozícia – pokiaľ sa jej chcete veno-

vať na sto percent – nahromadili do tej miery, že som pre-

daj nových osobných vozidiel, transportérov a jazdených vo-

zidiel značky Mercedes-Benz prenechal na svojich kolegov. 

O tom, že to vedia minimálne tak dobre ako ja, svedčí aj to, 

že sa nám v roku 2017 podarilo prekonať métu 300 preda-

ných vozidiel za rok.

Vaša spoločnosť predáva len značku Mercedes-Benz. 
Nebrzdí vás to v rozlete? Koľko máte na vašom úseku 
spolupracovníkov – aj vzhľadom na úzku špecializáciu 
na jednu značku?

- Momentálne okrem mňa máme ešte štyroch predajcov, 

produktového experta a dve asistentky. Čo sa týka iných 

značiek, tie momentálne – aj vzhľadom na naše limitované 

priestorové možnosti - nepripadajú do úvahy. O to viac sa 

však môžeme sústrediť na značku Mercedes-Benz. Uvažuje 

sa však nad novými priestormi, kde by sa v budúcnosti pre-

sunul možno servis nákladných vozidiel. Uvidíme. Nezávi-

sí to len od chcenia, ale vplýva na to celý rad, predovšetkým 

ekonomických faktorov.

Trenčín a jeho okolie patrí medzi kapitálovo silnejšie lo-
kality Slovenska. Aj preto ma zaujíma, aké modely Mer-
cedesov sú v poslednom období u vás najžiadanejšie.

- Najpredávanejšími sú SUV modely akejkoľvek veľkosti, 

no kraľuje im GLC, v tesnom závese sa držia aj oba varian-

ty GLE. Obľúbený je aj model CLS, a máme za sebou aj 

predaj „poriadne nadupanej“ Triedy S za približne štvrť mi-

lióna eur. V rámci kompaktov sa nám dlhodobo darí s mo-

delom Triedy B aj preto, že ide o veľmi efektívny a účelný 

typ vozidla. Viacerí z nás, vrátane mňa, si tento model zakú-

pili aj do rodiny – a to je preň tou najlepšou vizitkou. V tej-

to chvíli máme na trhu už tretiu generáciu Triedy B, ktorá 

opäť posunula latku dizajnu a praktickosti ešte vyššie. Tento 

rok bude celkovo pre Mercedes-Benz rokom noviniek a oča-

kávame príchod viacerých úspešných modelov, ako je GLE 

SUV, CLA a čoskoro aj GLS.

Viem, že ste úspešní aj v predaji úžitkových vozidiel…
- Darí sa nám aj v oblasti predaja transportérov, v rám-

ci ktorých patríme k slovenskej špičke. Dva roky po sebe 

sa náš kolega Radoslav Kordík stal najlepším predajcom 

úžitkových Mercedesov na Slovensku. S úsmevom ho-

vorievam, že sme ho „vyhrali v lotérii“ – je nielen skve-

lý predajca, ale má na Sprinteri aj svoje odjazdené. Aj 

vďaka tomu vie veľmi dobre zistiť požiadavky zákazníka 

a poradiť mu vo výbere najvhodnejšieho vozidla pre jeho 

J

Najvä šou métou 
je spokojná rodina

Ing. Peter Hulaj:
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podnikanie. Podobne dobre ako so Sprinterom sa nám 

darí aj s Triedou V, ktorej ročne predáme približne dvad-

sať kusov.

Už druhý rok pokračuje modelová ofenzíva značky 
Mercedes-Benz. Vy ste, ako sme už uviedli, limitovaní 
priestormi. Ako sa vám darí riešiť tento problém?

- To, čo strácame na priestorových možnostiach v sú-

časnej lokalite showroomu, snažíme sa dohnať pomo-

cou ľudského a osobnejšieho prístupu k zákazníkom. Veľ-

mi nás teší, že zo zákazníkov sa stávajú priatelia a radi sa 

s nami stretnú aj vo chvíľach, keď neriešime obchod. Veľ-

kým prínosom sú aj referencie našich súčasných klientov, 

aj vďaka ktorým sme v našej „hviezdnej trenčianskej rodi-

ne“ v poslednom čase privítali veľa nových zákazníkov. No 

a v neposlednom rade máme množstvo marketingových ak-

tivít a prezentácií našich modelov v priestoroch lokalít s veľ-

kou návštevnosťou a to tak v Trenčíne, ako aj v ostatných 

mestách nášho regiónu.

Ktoré z podporných marketingových akcií sa u vašich 
klientov uchytili v uplynulom období najviac?

- Snažíme sa prezentovať vozidlá našej prémiovej znač-

ky na rôznych podujatiach, či už ako staticky vystavené – 

na golfovom ihrisku, alebo v nákupných centrách, alebo 

v prípade SUV modelov aj testované na tankodrome v teré-

ne. Veľkému úspechu sa – najmä u našich zákazníčok – teší 

podujatie She‘s Mercedes.

Ste úspešné zastúpenie a vy úspešný manažér. Aj preto 
ma zaujíma, čo vás najviac vystihuje…

- Rád používam „zdravý sedliacky rozum“, všetky rozhodnu-

tia sa snažím robiť zodpovedne a tak, aby sa zákazníci aj kolego-

via mohli spoľahnúť na našu spoločnosť ešte veľa rokov.

Akú métu by ste ešte chceli dosiahnuť?
- Nedávno som sa stal otcom syna. Dokonca som ho zhodou 

okolností z pôrodnice opatrne odviezol na Mercedes-AMG 

GLC 63 S, ktoré bolo v tom okamihu najpomalším AMG vo-

zidlom v Trenčíne a priľahlom okolí (smiech). Takže pre mňa 

je mojou najväčšou životnou métou spokojná a šťastná rodi-

na. Pretože žiadny pracovný či kariérny úspech neznamená 

toľko ako rodina. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Adam Slobodník

Ve mi nás teší, že zo 
zákazníkov sa stávajú 
priatelia a radi sa s nami 
stretnú aj vo chví ach, 
ke  neriešime obchod. 
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P
rítomných takmer päťdesiat 

zástupcov relevantných a re-

nomovaných slovenských 

médií hneď pri príchode do 

hotela vítali ušľachtilé, sta-

ticky vystavené modely vozidiel: 

Trieda B a Mercedes-AMG GT 4-dve-

rové kupé. Úvod patril krátkemu privíta-

niu žurnalistov v mene spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia jej ekonomickým 

riaditeľom Klausom Joachimom Ebinge-

rom, v ktorom sa im poďakoval za profe-

sionálnu a korektnú spoluprácu a priazeň 

v uplynulom roku, najmä pri zverejňovaní 

informácií týkajúcich sa pôsobenia spoloč-

nosti Daimler a jej značiek zastupovaných 

na Slovensku spoločnosťou Mercedes-Benz 

Slovakia. Po ňom nasledovali v exkluzív-

nych priestoroch hotelového Carlton Hall 

neformálne rozhovory zástupcov sloven-

ských médií s prítomnými predstaviteľmi 

spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, ako 

aj raut, v rámci ktorého sa všetci nielen ob-

čerstvili, ale aj zoznámili s kulinárskym 

umením šéfkuchára hotela. 

Text: MBSK Foto: Matej Jankovič

Utorkový večer 12. februára 2019 patril tradičnému 
stretnutiu vedenia spoločnosti Mercedes-Benz 
Slovakia so zástupcami slovenských médií, ktoré sa 
odohralo v priestoroch Hotela Radisson Blu 
Carlton**** v samotnom centre mesta 
– na Hviezdoslavovom námestí.

Stretnutie 
„hviezdy“ 

s médiami

Staviame bývanie bez limitov

Čo odštartovalo ako odvážny koncept a slovenský unikát, dnes naberá 
na reálnych kontúrach. Začíname pre vás stavať Zig Zag, bývanie, ktoré 
navždy ukončí dilemu, či zvoliť dom alebo byt.
Exkluzívne semivillas na Kolibe spájajú tie najlepšie benefi ty z oboch. 
Prinášajú vám kompaktnosť bytu aj súkromie domu bez kompromisov 
na komforte a vysokom štandarde. Vytvorte si z luxusného bývania v 
lukratívnej štvrti Bratislavy domov presne podľa vašich predstáv.

STAVIAME 
UNIKÁT

NA KOLIBE

ZigZag.sk
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Mercedes me share – 
efektívne zdie anie

P
redstavte si situáciu, keď letecky cestujete do zahrani-

čia a približne v rovnakom čase prilieta zo zahraničia 

na letisko váš kolega či rodinný príslušník. Aby ste 

zbytočne nenechávali svoje vozidlo niekoľko dní od-

stavené na platenom parkovisku, môžete ho v rám-

ci služby Mercedes me share s niekým z okruhu vašich rodin-

ných príslušníkov či kolegov zdieľať na nekomerčnej báze. „Je to 

v podstate veľmi jednoduché a praktické zároveň. Úplne posta-

čí, keď si s dotyčnou osobou vymeníte cez Mercedes me connect 

(spoluužívateľské rozhranie) informáciu, ktorou ho splnomocní-

te na užívanie vášho motorového vozidla. Stačí, keď po zaparko-

vaní necháte kľúč od vozidla v spolujazdcovej úložnej schránke 

automobilu, kde sa po vašom odchode  deaktivuje. Vami splno-

mocnená osoba si po prílete a príchode k vozidlu otvorí dvere 

pomocou mobilnej aplikácie a cez aplikáciu Mercedes me share 

si opäť zaktivuje kľúč a s vozidlom môže odísť... Po dojazde opäť 

vráti kľúč do úložného priestoru a ten sa opäť deaktivuje, kým 

jeho majiteľ nepríde, resp. na jeho používanie nesplnomocní ďal-

šiu osobu,“ vysvetľuje princíp aplikácie Martin Košara, CASE 

Implementation Manager spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, 

s. r. o., a dodáva, že toto vysoko efektívne nekomerčné zdieľa-

nie sa v súčasnosti týka všetkých  dostupných modelov vozidiel 

Mercedes-Benz Triedy A, B, A sedan, CLA, ako aj SUV modelu 

GLE, ktoré boli vyrobené od septembra 2018.

Efektívne a ekologické
Čoraz silnejší tlak na rýchly a najmä efektívny mobilný pre-

sun je hlavným aspektom car sharingu - zdieľania motorového 

vozidla viacerými užívateľmi. Služba Mercedes me share má aj 

ekologický moment, pretože umožňuje efektívnejšie nekomerč-

né využitie jedného dopravného prostriedku viacerými použí-

vateľmi. Ide o progresívny, moderný, efektívny a hlavne ekolo-

gický spôsob, pomocou ktorého sa nielenže maximálne využije 

konkrétne motorové vozidlo na úkor používania viacerých, ale 

v konečnom dôsledku sa v prípade jeho plošného uplatnenia 

prispeje aj k zníženiu produkcie CO
2
 a zároveň dopytu po budo-

vaní parkovacích plôch na úkor zelene. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Využitie služieb Mercedes me connect je oveľa širokospektrálnejšie, 
než by sa mohlo zdať. Svoje uplatnenie potvrdilo aj pri nekomerčnom 
zdieľaní vozidiel Mercedes-Benz.
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Č
astou otázkou klientov býva, či je bez-

platné požičanie náhradného vozidla 

niečím – napr. prejazdenými kilomet-

rami, hodinami, počtom dní – limito-

vané. „Uvedomujeme si, že využívanie 

vozidla je pre našich zákazníkov dôležitou a viac-me-

nej neoddeliteľnou súčasťou ich pracovného a aj sú-

kromného života. Z tohto dôvodu ich v rámci kilo-

metrového nájazdu pri náhradných vozidlách počas 

servisných výkonov nelimitujeme. Prípadné spoplat-

nenie náhradného vozidla je závislé od viacerých 

faktorov: od typu servisného zásahu, od platnosti ba-

líka bezplatného servisu, prípadne od pôvodu vo-

zidla. Náhradné vozidlo teda môže byť poskytnuté 

aj zdarma alebo za zvýhodnených podmienok, po-

kiaľ však bolo zakúpené v niektorom zo zastúpení 

spoločnosti Motor-Car Group,“ vysvetľuje Martin 

Bielik. Podľa jeho slov je požičovňa vozidiel 

Mercedes-Benz funkčná v každom jednom zastúpe-

ní siete Motor-Car Group na Slovensku, pričom sa 

jej služby neustále dopĺňajú a rozširujú tak, aby pokryli aj tie naj-

vyššie očakávania a požiadavky klientov.

Veľkorysá ponuka
Keď ide o značku Mercedes-Benz, okamžite nám napadla otáz-

ka, aké „najvyššie“ modely sú k dispozícii na požičanie a čo musí 

klient spĺňať, aby sa k nim dostal. „V rámci skladby vozového par-

ku máme obsiahnuté takmer všetky druhy vozidiel – od ,rozpráva-

júceho’ Áčka, cez obľúbené GLA alebo CLA až po luxusnú 

Triedu E alebo zástupcov SUV segmentu – modely GLC a GLE. 

Na výber sú aj rôzne druhy pohonov, v kombinácii výlučne s auto-

matickými prevodovkami. Obrovský benefi t je v aktuálnosti mo-

delovej palety, pretože všetky nami zapožičiavané vozidlá sú maxi-

málne jeden rok staré,“ vysvetľuje Martin Bielik a na našu otázku, 

aká najvyššia trieda Mercedesu sa dá požičať, odpovedá, že pre 

VIP klientov Motor-Car Group a spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia sú to vo väčších zastúpeniach najluxusnejšie modely vozi-

diel Triedy E alebo S. Čo sa týka vozidiel Mercedes-AMG, tu je si-

tuácia s ich zapožičaním zložitejšia, avšak nie neriešiteľná. Podľa 

slov produktového manažéra: „Pri modeloch AMG sa vzhľadom 

na rozsiahlu individualizáciu a vysoký výkon snažíme k zákazní-

kom pristupovať individuálne. V rámci toho sa každému jednému 

zákazníkovi venuje aj profesionálne školený predajca spolu s pro-

duktovým expertom, pričom v rámci predvádzacej jazdy si záu-

jemca môže vyskúšať aj model AMG.“

K dispozícii aj vany
V prípade záujmu o prenájom vozidla napríklad počas dovo-

lenky možnosti plateného prenájmu sú defi nované v platnom cen-

níku (spolu s limitmi kilometrov) uverejnenom na stránke www.

motor-car.sk/pozicovna. Pre najobľúbenejšie veľkopriestorové 

viacmiestne vozidlá Triedy V sú pri dlhodobých nájmoch k dis-

pozícii aj špeciálne zvýhodnené balíkové sadzby. Čo sa týka spo-

platnenia náhradných vozidiel autorizovaným servisom, to je špe-

cifi cké podľa servisného výkonu. Ako na záver, na margo otázky, 

či sú k dispozícii na zapožičanie ako náhradné vozidlá aj elektric-

ké a hybridy, odpovedal Martin Bielik: „Pri náhradných vozidlách 

je primárnym účelom zabezpečenie mobility zákazníka. Z dôvodu 

momentálnej nedostatočnej infraštruktúry nabíjacích staníc nech-

ceme momentálne zákazníka limitovať dojazdom elektrického vo-

zidla. Záujemcovia sa však s týmto typom vozidiel môžu obozná-

miť pri predvádzacej jazde. V priebehu roka 2019 so zaradením 

elektrických modelov (smart a EQC) a plug-in hybridov do systé-

mu náhradných vozidiel a vozidiel, ktoré si bude možno požičať, 

už počítame.“… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Michal Sojka

V predchádzajúcom čísle sme uviedli možnosti, ako získať 
náhradné vozidlo, kým je vaše vlastné v autorizovanom servise 
značky Mercedes-Benz. Tentoraz pokračujeme v rozhovore 
s Martinom Bielikom, projektovým manažérom spoločnosti 
Motor-Car Bratislava  na danú tému ďalej...

Ako získa  náhradné vozidlo po as 
servisovania vlastného? (dokon enie z minulého ísla)
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Ocenenie „vyslancov“ 
striebornej hviezdy

Spoločenské priestory sály Victory v X-BIONIC® SPHERE v Šamoríne 
vytvorili počas piatkového večera 15. 2. 2019 príjemný kolorit pre

384 účastníkov slávnostného celoslovenského podujatia 
Mercedes-Benz Star Awards 2018, ktoré každoročne organizuje 

importérska spoločnosť prémiovej značky Mercedes-Benz Slovakia.

Spoločná fotka víťazov a manažérov striebornej hviezdy.

Vedúca marketingu, komunikácie a public relations spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia 
Ingrid Drozd Janečková s víťazkou ceny Najlepší marketér roku 2018 - Zuzanou Kukurovou 
zo spoločnosti Motor-Car Prešov.

Vedúci predaja osobných vozidiel spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia 
Robert Hatala s víťazom ceny Najlepší nováčik za rok 2018 - Petrom Sirotom 
zo spoločnosti Motor-Car Žilina.
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V
 známom rezorte športových a voľnoča-

sových aktivít, relaxu a kvalitnej gastro-

nómie, neďaleko Bratislavy, sa uskutočni-

lo udeľovanie cien pre najlepších lídrov 

a tímy, vďaka ktorým bol rok 2018 pre 

značku Mercedes-Benz z hľadiska predajnosti nielen veľ-

mi úspešným, ale aj motiváciou do budúcnosti.

Hviezdne stretnutie
Na slávnostnom večere sa zúčastnila kompletná 

„hviezdna rodina“ - nechýbali organizátori podujatia - 

 59

Nový generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Stephan Moebius 
odpovedá na otázky moderátora večera Bruna Cibereja. 

Vstup do priestorov, v ktorých sa konalo podujatie Mercedes-Benz Star 
Awards 2018, mal dôstojnú „hviezdnu ochranku“.

Cenu za Najlepšie zastúpenie roku 2018, ktorým sa stala spoločnosť Motor-Car 
Bratislava, prevzal od dovtedajšieho generálneho riaditeľa Andreja Glatza konateľ 
spoločnosti Motor-Car Bratislava - Július Šabo.
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zástupcovia Mercedes-Benz Slovakia, ale ani „vy-

slanci“ spoločností Mercedes-Benz Financial 

Services Slovakia, všetkých spoločností sloven-

skej autorizovanej predajno-servisnej siete znač-

ky Mercedes-Benz.

Ocenenie najlepších 
Atmosféru a udeľovanie cien v jednotlivých ka-

tegóriách mal pod taktovkou populárny moderá-

tor Bruno Ciberej, ktorý začal večer privítaním 

nového generálneho riaditeľa spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia Stephana Moebiusa, 

ktorému odovzdal aj úvodné slovo. 

Ten v ňom o. i. všetkým oceneným, ale aj prí-

tomným hosťom poďakoval za ich prístup a osob-

né a pracovné nasadenie pre striebornú hviezdu. 

Po ňom už nasledovalo ocenenie tých, ktorí svojím 

prístupom a nasadením posunuli hranice možného 

a aj veľký krok vpred tak pri predaji, ako aj pri pre-

zentácii značky v povedomí slovenskej verejnosti. 

60 

Aký by to bol slávnostný večer, keby chýbalo 
slávnostné vyhadzovanie jedného z ocenených...

Počas celého večera vládla dobrá nálada.

... či slávnostné selfie...

Riaditeľ servisných služieb Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner (vľavo) v spoločnosti finančného riaditeľa Klausa Joachima Ebingera, 
generálneho riaditeľa Stephana Moebiusa, riaditeľa pre bussiness developement skupiny Motor-Car Andreja Glatza a vedúceho predaja 
autobusov a špeciálnych vozidiel Róberta Osvalda.

RRiaiaditdit ľeľ e ser ivis ýnýcnýchh sl žlužluži biebie MMerceeddesde B-BeBenz SlSloo kvakvakiaii PPeteter WWagWagnerrn (v(vvľľavľavo)o) v sv s lpolpol čočno osti fi fiina čnčnéhoéhoéh riri dadiadi ľteľteľa KKa Kllaulausa as JoaJoa hichima EbiEbingengera,a,r  
ggengenerárálnelneho h riaaditditeľaeľa StStephephana MoMoebieb usa, riadaditeiteľaľa prepre bussisineness deveeveloploppemee nt nt skukusk pinpp y MMy Motoototor-Cr Car ar AndndAndrejrejja Glatlatzza a va vedúedúcehho ppredredajajaaja 
auautobuob sovsov aa špepep ciáálnylnych ch vozvozidiidiele RóbRóberte a Osvaaldaald .

Riaditeľ servisných služieb Mercedes-Benz Slovakia Peter Wagner (vľavo) v spoločnosti finančného riaditeľa Klausa Joachima Ebingera, 
generálneho riaditeľa Stephana Moebiusa, riaditeľa pre bussiness developement skupiny Motor-Car Andreja Glatza a vedúceho predaja 
autobusov a špeciálnych vozidiel Róberta Osvalda.
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Oceňovanie tých najlepších z najlepších v ob-

lasti predaja, ako aj v oblasti obchodných zastú-

pení a jednotlivcov, dopĺňali ich predstavenia 

vo forme vtipného nahliadnutia do ich súkro-

mia a ich prezentácie po stránke, ktorú možno 

blízki kolegovia dôverne poznajú, ale iní mož-

no nie. 

Okrem zástupcov autorizovanej predajno-

-servisnej siete značky Mercedes-Benz, vyššie 

spomínaného generálneho riaditeľa, ale aj fi-

nančného riaditeľa spoločnosti Mercedes-Benz 

Slovakia Klausa Joachima Ebingera, sa na po- 

dujatí zúčastnili aj ďalší zástupcovia importéra 

značky Mercedes-Benz: vedúca marketingu, ko-

munikácie a public relations Ingrid Drozd 

Janečková, riaditeľ servisných služieb Peter 

Wagner, vedúci predaja autobusov a špeciál-

nych vozidiel Róbert Osvald, vedúci predaja 

úžitkových vozidiel Peter Ondriaš, vedúci pre-

daja Róbert Hatala a vedúci predaja transpor-

térov Ján Novotný. Tí odovzdávali jednotlivým 

víťazom aj ich ocenenia. 

Zvyšok večera patril až do skorých ranných 

hodín rautu, ktorého hudobné tempo udával 

DJ v priestoroch LEGENDS‘ BAR.. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Matej Jankovič
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Názov kategórie Víťazi

Najlepší nováčik roka Peter Sirota 
Motor-Car Žilina

Najlepší predajca finančných 

služieb osobných vozidiel

Andrej Ondruš
Motor-Car Poprad

Najlepší vedúci predaja osobných vozidiel Jaroslav Gajdošík
Motor-Car Žilina

Najlepší predajca jazdených vozidiel Dávid Kucírka
Motor-Car Košice

Najlepší predajca finančných 

služieb nákladných vozidiel

Jaromír Džubera
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca nákladných vozidiel Jaromír Džubera
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší predajca osobných vozidiel Andrej Druga
Motor-Car Bratislava

Najlepší vedúci skladu Dalibor Noga
Motor-Car Žilina

Najlepší predajca finančných

služieb úžitkových vozidiel

Viliam Košara
Motor-Car Košice

Najlepší marketér Zuzana Kukurová
Motor-Car Prešov

Najlepší predajca špeciálnych

vozidiel a autobusov

Andrej Beňa
Mercedes-Benz Slovakia

Najlepší servisný poradca Martin Kollár
Motor-Car Bratislava

Najlepší vedúci servisu Pavol Ondriáš
Motor-Car Bratislava

Najlepší predajca úžitkových vozidiel Lukáš Onofrej
Motor-Car Bratislava

Najlepšie zastúpenie Motor-Car Bratislava 

parkpodkolibou.sk

PENTHOUSY m2 m2

TYP 2 TYP 3
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Hoci u nás pôsobia v oblasti autodopravy 
rodinné firmy, len máloktorá z nich má ako maji-
teľky dve mladé, úspešné, šarmantné ženy. Čo je 
takmer isté, žiadna z nich okrem dvoch majiteliek 
nezamestnáva aj niekoľko žien - 
vodičiek nákladných vozidiel. To bol aj dôvod, pre-
čo sme sa porozprávali s Ing. Zuzanou 
Brnovou, spolumajiteľkou spoločnosti 
BRNA, s. r. o., a Martinou Brezovskou, vodičkou 
jedného z ťahačov...
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SVET MERCEDESU

Ing. Zuzana Brnová

S
poločnosť BRNA, s. r. o., je typická ro-

dinná, stredne veľká fi rma, pôsobiaca 

na trhu autodopravy už vyše dve desať-

ročia, ktorá vzišla z podnikania Jarosla-

va Brnu. A hoci ten aj naďalej pôsobí 

vo fi rme na pozícii riaditeľa, v súčas-

nosti sú jej „lodivodmi“, majiteľ-

kami a aj konateľkami jeho 

dve dcéry, dvojičky: eko-

nomická a fi nančná 

riaditeľka Zuzana 

Brnová a perso-

nalistka Katarí-

na Višvádero-

vá. „Okrem 

otca pôso-

bí vo fi r-

me aj ses-

trin manžel a tiež aj otcov brat, ktorý má na starosti 

špedíciu. Celkovo však zamestnávame okolo päťde-

siat ľudí,“ vysvetľuje šarmantná tridsaťpäťročná Zuza-

na Brnová a dodáva, že so sestrou boli otcom do podnika-

nia hodené ako ryby do vody. „Povedal nám: učte sa, o čom 

je podnikanie. So sestrou sme teda viac-menej ,samouko-

via’, hoci to pre nás úplne cudzie prostredie nikdy nebolo, 

pretože sme v ňom od detstva vyrastali. Má to svoje výho-

dy, no aj nevýhody, ale nevzdali sme sa a dokázali sme, že 

vieme úspešne pôsobiť na tomto väčšinou ,mužskom’ ihris-

ku. Otec tak bude môcť ísť o pár rokov spokojne do dôchod-

ku (úsmev)…“ Aj keď Zuzana Brnová vedie dopravnú fi rmu, 

vodičské oprávnenie na nákladné motorové vozidlá nemá 

a ako hovorí, ani ho mať neplánuje. A to aj napriek tomu, 

že počas štúdia na dopravnej škole si ho mohla urobiť. Rad-

šej sa venuje ekonomike a chodu fi rmy. „Je nesmierne dô-

ležité, aby fungovala nielen fi rma, ale aj vzťahy v nej. Osob-

ne si myslím, že keby sme nemali túto fi rmu, boli by sme 

Ženy 
v „mužskom 
svete“
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Ing. Zuzana Brnová

všetci v rodine 

„rozlietaní“. Takto nás drží poko-

pe. Každý z nás máme svoje osobné životy, no držíme spolu 

a aj keď vznikne nejaký problém či nedorozumenie, nako-

niec tým prejdeme, a tak to má byť.“ Ako zároveň pozna-

menala, chlebík autodopravcu na Slovensku je ťažký, preto-

že zo strany štátu necítia ako zamestnávatelia 

takmer žiadny záujem, skôr naopak, na rozdiel od 

iných európskych krajín. Napriek tomu cítia zodpovednosť 

voči svojim zamestnancom, lebo tí živia nielen seba, ale aj 

svoje rodiny a aj preto dôrazne dodáva: „keby bola situácia 

v autodoprave akokoľvek zložitá a keby som mala mať čo 

len jeden ťahač a jedného vodiča, urobím všetko pre to, aby 

sme ostali a udržali sa. Prežili sme minulú krízu, prežijeme 
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aj prípadné ďal-

šie… My sme rástli po-

stupne, nemali sme a ani nemáme „veľké oči“ a prehnané 

ambície. Sme rodinná fi rma a dôležitejšie než nejaký okam-

žitý jednorazový nárast objemu prác či rýchly prospech, je 

pre nás stabilita a to, že môžeme aj v budúcnosti dávať ľu-

ďom prácu tak ako doposiaľ…“

Ženy pri „kormidle“
Vozový park fi rmy z Devínskej Novej Vsi tvorí tridsiatka ná-

kladných vozidiel. Kým donedávna mali len návesy, posled-

né dva roky sa ho rozhodli spestriť, a tak kúpili jeden podvalník 

a tri vyklápacie vozidlá. „Ťažisko našej autodopravy tvorí dopra-

va pre naše partnerské fi rmy a následne pre Volkswagen. Z kra-

jín sú to takmer výlučne Maďarsko, Česko a Nemecko. V minu-

losti sme jazdili len na Mercedesoch, neskôr sme vozový park 

rozšírili aj o iné značky. Dnes však už väčšinu z nášho vozové-

ho parku tvoria najnovšie modely Mercedes-Benz Actros rôz-

nych prevedení, spĺňajúce najprísnejšie emisné normy. Vlastne, 

v poslednom období nakupujeme len tie, pričom pravidelne ich 

každé tri-štyri 

roky obmieňame 

za nové,“ vysvetľu-

je Zuzana Brnová a po-

znamenáva, že výraznú 

zásluhu na tom má nielen au-

torizovaný servis či pre nich ponúk-

nuté veľmi výhodné lízingové podmien-

ky, ale najmä prirodzený a empatický prístup 

obchodného predajcu značky Mercedes-Benz, ktorý 

ich má na starosti. Ako vyplynie z ďalšieho rozhovoru, spoloč-

nosť BRNA je jedinečná – oproti iným autodopravcov v tom, 

že nielenže sú ženy v jej vedení, ale majú aj ženy „pri kormidle“ 

nákladných vozidiel. A to hneď tri, pričom v minulosti boli až 

štyri. Jedna z nich jazdí na vyklápacom vozidle, jedna jazdí spo-

ločne s manželom a tretia – naša najmladšia na ťahači. Ako bliž-

šie vysvetľuje konateľka spoločnosti: „Nie sme fi rma, ktorá drží 

svojich vodičov na cestách niekoľko dní, naše trasy sú krát-

ke, napr. Nemecko sa točí dvakrát týždenne, no máme aj krat-

šie trasy, takže aj dievčatá, ktoré pre nás robia, nemusia tráviť 

v aute niekoľko dní a týždňov, ako je to pri mnohých vodičoch, 

ktorí jazdia v rámci Európskej únie dlhšie turnusy. Naši vodiči 

trávia víkendy väčšinou doma.“ Zaujíma nás, ako ich berú kole-

govia, vodiči či klienti. Zuzana Brnová je presvedčená, že s reš-

pektom, pričom dodáva, že ako ženy majú ich vodičky často aj 

drobné výhody v tom, že bývajú uprednostnené pri nakladaní 

či vykládke tovaru. „My nemáme žiadny strach či nebodaj prob-

lém z toho, keď má žena snahu u nás pracovať ako vodička ťaha-

ča. Práve naopak, radi privítame vo fi rme aj viac podobne šikov-
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Ing. Zuzana Brnová  (vľavo) a Martina Brezovská (vpravo) 
pred jedným z ich ťahačov Mercedes-Benz Actros
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ných žien, ako sú naše súčasné kolegyne, pričom sa nemajú čoho 

obávať, pretože keď je to potrebné, tak si ich aj zaučíme. A tiež, 

dnes to – pri existencii našich fi remných technikov, či Asistenč-

nej služby – v prípade nutnosti výmeny kolesa či poruchy vo-

zidla nie je taká namáhavá a výlučne „chlapská“ práca, akou 

bola kedysi. Takže, pokojne zoberiem aj ďalších päť báb – len 

musia chcieť,“ dodala.

Martina a jej sny
Jedna z troch žien vodičiek v spoločnosti BRNA (donedáv-

na boli štyri – pozn. red.) je šarmantná a príjemná Martina 

Brezovská. Táto len dvadsaťosemročná žena pracuje za vo-

lantom trucku už desať mesiacov. „Od útleho detstva som 

mala kladný vzťah k veľkým vozidlám, kvôli čomu som s bab-

kou chodievala u nás v Stupave ako malá nad diaľničný nad-

jazd, odkiaľ som mávala na kamióny a tešila sa z toho, keď 

oni mne zablikali či zatrúbili,“ vysvetľuje nám počas stretnu-

tia a dodáva, že hoci sa chcela ísť vyučiť za automechaničku, 

po rozhovore s rodičmi jej kroky smerovali na predsa len čis-

tejšiu a najmä dievčenskejšiu školu - hotelovú akadémiu. Po 

jej absolvovaní strávila pár rokov prácou v gastronómii v su-

sednom Rakúsku, po ktorých sa rozhodla svoj život nasmero-

vať na inú cestu, a tak sa vrátila na Slovensko. A hoci sa pol 

roka v kancelárii venovala administratívnej činnosti, podve-

dome cítila, že to nie je pre ňu to „pravé orechové.“ Až kým 

nezistila, že si môže počas zimy urobiť vodičský preukaz na 

nákladné vozidlá. „Keďže to bol môj detský sen, nezaváhala 

som ani chvíľu a urobila som si ho. Našla som si v spoločnos-

ti BRNA prácu vodičky a nebudete mi veriť, ale presne v deň 

nástupu do práce som si od poštárky prevzala aj ešte ,teplú’ 

kartu vodiča.“

A hoci strach zo šoférovania ťahača s návesom nema-

la, cítila podľa jej slov rešpekt. „Od mala som bola mysľou 

skôr chalan a aj preto mi tie dva týždne zácviku, počas kto-

rých som jazdila v spoločnosti kolegov do Česka, Maďarska 

a Nemecka, nerobili žiadne väčšie problémy.“ Na otázku, 

či by dokázala sama v prípade potreby vyriešiť defekt, nás 

ubezpečila, že keď si niečo vezme do hlavy a pridá k tomu 

adrenalín, tak neexistuje nič, čo by jej v tom zabránilo. Zá-

roveň dodala, že svoj prvý defekt ako vodička ťahača s náve-

som dostala tri dni pred naším stretnutím, ale keďže sa jej 

ťahač s návesom nachádza na komplikovanom mieste, pri-

volala si asistenčnú službu.

Vo svete surikát
Martina zatiaľ absolvuje väčšinou nanajvýš dvojdňové tur-

nusy do Nemecka. V rámci nich prespáva v kabíne svojho ťa-

hača. A hoci nemá strach, pre istotu parkuje radšej na väč-

ších bezpečnejších odstavných parkoviskách s benzínkami 

alebo na Autohofoch, ktoré sú pomerne bezpečné a sú vyba-

vené aj kvalitnými hygienickými zariadeniami. „Nemala som 

však problém – keď nastala taká situácia – sa umyť aj vo-

dou z bandasky,“ poznamenáva. Na našu otázku, ako ju vní-

majú najmä pre jej ženskosť a šarm ostatní vodiči a či netrpí 

až prílišnými prejavmi obdivu, vysvetľuje: „Je pravda, že po-

čas letných horúčav, keď som z kabíny vystúpila v šortkách, 

sa na mňa všetci pozerali ako také surikaty. No pri tom sa to 

aj skončilo. Mužov si pripúšťam k telu len do určitej vzdiale-

nosti, dokážem s nimi vtipkovať, ale všetko má svoje hrani-

ce…“ Na druhej strane pripúšťa, že vďaka svojmu šarmu, ko-

munikatívnosti a dobrej znalosti cudzieho jazyka je neraz 

počas nakládky a vykládky posunutá dopredu - pred ostat-

ných. Zároveň dodáva, je to aj tým, že je empatický, pozitív-

ny typ osobnosti, nemá strach z cudzieho prostredia a ľudí, 

vďaka čomu ju negatívne situácie aj v súčasnej práci do znač-

nej miery obchádzajú. Na našu otázku, čím je pre ňu prá-

ca vodičky kamióna fascinujúca, nám vysvetľuje: „Vďaka tej-

to práci som pokojnejšia a viac náchylná ku kompromisom 

a k rozumným dohodám - v záujme vyriešenia napätej situ-

ácie, než to bolo predtým. A najmä, fascinuje ma, že doká-

žem ovládať veľký ťahač s návesom. Mimochodom, celko-

vo mi imponujú veľké veci, a ani moje osobné vozidlo nie 

je nejaká ružová nádhera s mihalnicami nad osvetlením. 

Mám SUV, ktoré čoskoro plánujem vymeniť za ešte väč-

šie. Nemôžem za to, že ma malé veci nedokážu nadchnúť. 

Asi nie som ani typická moderná žena, ktorej vrchol krea-

tívnej a osobnostnej realizácie je nákupné centrum, či zmys-

luplne strávené hodiny na manikúre…“ Na záver nášho roz-

hovoru Martina prízvukuje ešte jednu vec: „Napíšte tam, že 

aj keď je nás žien vodičiek kamiónov málo, predsa len sme 

a aj preto predsudky zakomplexovaných a nesebavedomých 

mužov, že ide len o ,mužský svet’, do ktorého nepatríme, sú 

smiešne, a nie sú na mieste…“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek 
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Nie sme firma, ktorá drží svojich vodi ov 
na cestách nieko ko dní, naše trasy sú krátke, 
napr. Nemecko sa to í dvakrát týždenne.

Vodička - Martina Brezovská
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H
neď pri príchode do priestorov foyeru ho-

tela vítali hostí už tradične staticky vy-

stavené hviezdne novinky v podobe naj-

novšieho modelu Triedy B a jedinečného 

modelu Mercedes-AMG GT 4-dverové 

kupé. V mene organizátora akcie, importéra legendárnej 

prémiovej značky, spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, 

privítal v úvode podujatia všetkých takmer 200 prítom-

ných hostí jej nový generálny riaditeľ Stephan Moebius, 

pre ktorého to bolo aj jeho prvé verejné vystúpenie v no-

vej pozícii na Slovensku. 

Vydarený večer
O skvelý priebeh a výbornú atmosféru sa už tradič-

ne starala usmievavá a šarmantná moderátorka Kvetka 

Horváthová, ktorá postupne, počas celého večera, na pó-

diu, či parkete privítala prémiových účinkujúcich spevá-

kov a hudobníkov: legendu slovenskej populárnej hud-

by, večne pozitívne naladeného speváka Pavla Hammela 

a kráľa diskoték Michala Davida. Skvele im počas celé-

ho večera asistovali a plesajúcich hostí do víru tanca uvá-

dzali aj hudobné teleso Happyband orchestra, najlepšia 

živá hudobná šou s nesmrteľnými hitmi švédskej štvori-

ce ABBA show, Tanečná company pod vedením známe-

ho choreografa Miňa Kereša, či tanečná skupina Lady-

Ako sa stalo po uplynulé roky tradíciou, v priestoroch Hotela 
DoubleTree by Hilton Bratislava sa začiatkom februára (8. 2. 2019) 
konal prestížny, v poradí už 15. Mercedes-Benz ples 2019. 
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1 V hoteli vystavené novinky 
Trieda B 180 d a Mercedes-AMG GT 63 
S 4MATIC+.
2 Nový generálny riaditeľ 
Mercedes-Benz Slovakia Stephan 
Moebius v rozhovore s moderátorkou 
Kvetkou Horváthovou.
3 Na tanečnom parkete vládla celý čas 
výborná nálada.
4 Spoločné fotky zachytili nezabud-
nuteľnú atmosféru...
5 Kráľ diskoték – český spevák 
Michal David.
6 Hudobná šou s nesmrteľnými hitmi 
švédskej štvorice ABBA show.
7 Na plese vystúpila aj slovenská 
spevácka legenda Pavol Hammel.
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licious. A keďže medzi základné piliere fi lozofi e značky 

Mercedes-Benz patrí aj vzájomná spolupatričnosť, vyvr-

cholením večera bol okamih, v rámci ktorého bol fi nanč-

ný výťažok z polnočnej tomboly venovaný Nadácii TA3. 

V rámci nej bude použitý na individuálnu podporu soci-

álne slabým znevýhodneným občanom, ako aj na podpo-

ru organizácií, zaoberajúcich sa deťmi, dospelými osoba-

mi a seniormi, nachádzajúcich sa v núdzi. 

Text: Peter Škorňa;  Foto: Matej Jankovič

4

5

6

7
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Ako 
každoročne, aj tentoraz vďa-

ka vysokému renomé a úrov-

ni záujem mnohých ple-

saniachtivých milovníkov 

hviezdnej značky z celého 

Slovenska niekoľkonásobne prevýšil jeho kapacitné možnosti už 

niekoľko mesiacov pred jeho konaním. Nie náhodou.

Prémiový program
Celému prémiovému podujatiu „v lone Tatier“ dominovala 

– ako je už zvykom – skvelá nálada, pričom atmosféru gradova-

li vystúpenia hviezd, ktoré hneď v úvode plesu privítala lasero-

vá šou od MINISTRY of FUN. Celý večer moderovala vtipná, 

šarmantná a ostrieľaná moderátorská dvojica Štefan Skrúcaný 

a Lucia Barmošová. Ples začala piesňou „Proč nejsi tam, kde já“ 

z úspešného muzikálu Monte Cristo česká speváčka Leona Ma-

chálková. V rámci večera sa uskutočnil aj slávnostný krst CD 

známych hitov, naspievaných pre značku Mercedes-Benz Štefa-

nom Skrúcaným, „The Best of Mercedes 2005 - 2019“.

V rámci večera zaujalo prítomných hostí nielen predvede-

nie tanečného majstrovstva v podaní tanečnej skupiny 

DanceCool Crew, ale aj silné emotívne vystúpenie tria IN-

FLAGRANTI, ktoré vlastnou originálnou inštrumentálnou 

úpravou predviedlo slávne klasické, rockové, ale aj popové me-

lódie. Hity skupín, ako napr. Metallica, Europe alebo Queen, 

prevedené pomocou elektrických sláčikových nástrojov, tak vy-

tvorili unikátnu šou. Ako plynul čas, tak naberala na obrátkach 

aj samotná zábava. Gejzír emócií a nadšené tanečné kreácie na 

parkete vyvolalo vystúpenie talianskeho speváka Davida Mat-

tioliho, ktorý svojím šarmom a bezprostrednosťou okúzlil pre-

V prekrásnych priestoroch Grandhotela Praha **** Tatranská 
Lomnica, sa aj tento február konal hviezdny 15. ročník 
Reprezentačného plesu spoločnosti Motor-Car Poprad.
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1 Husľová šou tria INFLAGRANTI 

2 Krst CD Mercedes The Best of

3 Skupina Desmod

4 Tanečná skupina DanceCool Crew

5 Taliansky spevák Davide Mattioli

6 Moderátori večera Štefan Skrúcaný 
s Luciou Barmošovou, speváčka Leona Machálková
a hostiteľ Ing. Pavel Jančík, PhD.
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dovšetkým ženskú časť 

publika. Hovorí sa, že 

to najlepšie býva na-

koniec a inak to ne-

bolo ani v daný večer 

v Grandhoteli Praha. 

Hudobnou „čerešnič-

kou“ celého programu 

pod mohutnými štítmi 

Tatier sa stalo vystúpe-

nie populárnej sloven-

skej kapely Desmod.

Vyvrcholenie večera
Medzi hosťami obľúbená polnočná tombola mala vtipný a ne-

tradičný priebeh. Najskôr sa víťaz hlavnej ceny: 7-dňového all in-

clusive zájazdu pre 2 osoby do Abú Zabí, jej štedro vzdal v pro-

spech iných. Pri opakovanom žrebovaní si majiteľ víťazného 

žrebu tak pochutnával na skvelej kapustnici, že si po cenu nepri-

šiel, a tak sa šťastnú výherkyňu podarilo v duchu hesla „do treti-

ce všetko dobré“ vyžrebovať až na tretí raz.

„Pripravovať toto podujatie je pre nás každý rok veľká vý-

zva a záväzok a ja dúfam, že sa nám to vďaka skvelej atmosfére, 

ktorú spoločne s vystupujúcimi umelcami a s celým organizač-

ným tímom vytvorili samotní návštevníci plesu, opäť raz poda-

rilo. Som rád, že podľa ohlasov od zúčastnených hostí môžeme 

konštatovať, že si na tohtoročnom plese užili neopakovateľný ve-

čer plný nezabudnuteľných zážitkov, rovnako ako aj my,“ tými-

to slovami zhodnotil plesový večer jeho organizátor, konateľ spo-

ločnosti Motor-Car Poprad Ing. Pavel Jančík, PhD. O tom, že 

mal pravdu, svedčili spokojné tváre 300 hostí, ktorí vysoko oce-

nili nielen skvelú náladu, o ktorú sa postarala aj popradská sku-

pina 4ka BAND, ale aj delikátne menu vytvorené podľa naj-

novších gastronomických trendov, či podávané kvalitné vína 

a špičkové koňaky.

15. ročník Reprezentačného plesu spoločnosti Motor-Car 

Poprad sa skončil a aj preto neostáva nič iné, než zvolať: 

„Nech žije 16-ty!“. 

Text: Peter Škorňa, Lucia Olekšáková; Foto: David Bernard

3

5

4

6

2
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Ako iniciátor a hla-
va projektu, ktoré-
ho výsledkom je veľ-
ký multifunkčný areál 
v Modre-Harmónii, aké 

méty ste museli zdolať?
- Museli sme sa najskôr vyrovnať so svojou vnútornou fi lozo-

fi ou, čo od toho očakávame, to bolo obdobie, keď sme veľmi 

úzko spolupracovali aj s rôznymi odborníkmi v oblasti hotelier-

stva, dali sme si vytvoriť aj štúdiu, aký koncept, na akej úrovni, 

s akými službami má možnosť doplniť portfólio služieb ponúka-

ných v tomto regióne. 

Rekreačná oblasť Modra-Harmónia bola vždy považovaná 
za oddychovú destináciu. Zostala táto hlavná idea po vašej 
realizácii zachovaná?

- Nielen že sme zachovali túto ideu, ale sme jej pridali ďalší 

rozmer, pretože náš komplex ponúka ako oddychovo-športovú 

časť, tak aj wellness, ktoré doteraz v Harmónii neboli. V našom 

komplexe organizujeme aj konferencie, teambuildingy a škole-

nia, ktoré spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších korporácií. 

Hotel Pod Lipou ste oficiálne otvorili v roku 2016. Teraz fi-
nalizujete v podstate jeho poslednú fázu, kde pribudne 
konferenčná miestnosť a wellness. Bude to už de facto re-
zort. Ktorá fáza bola pre vás najťažšia?

- Vyžadovalo si to veľkú trpezlivosť a akceptáciu aj zo strany 

hostí a všetkých zamestnancov a členov tímu. Počas plnej pre-

vádzky sme budovali v tesnej blízkosti nový pavilón. 

Bolo veľakrát veľmi ťažké koordinovať stavebnú činnosť s ak-

ciami našich klientov, čím sme brzdili stavbu, ale na druhej stra-

ne sme tlačili na dodržiavanie termínov na strane dodávateľa.

Ste v regióne známom tradíciou keramiky a vína. Je tento 
koncept u vás zachovaný?

- Od samého začiatku sme sa hlásili ku všetkým tradíciám 

v regióne, čoho dôkazom je aj naše logo a jeho nosným prv-

kom je motív vtáčika, ktorý sa používal už v habánskej kera-

mike a neskôr ho prevzala aj majolika. V rámci relaxačných 

aktivít je výroba keramiky veľmi žiadaná, a preto sme v na-

šom areáli otvorili aj keramickú dielňu, kde si môžu naši hos-

tia skúsiť prácu s hlinou a aj si vlastné výrobky vypáliť. Od za-

Vyštudovala dve vysoké školy, miluje dizajn, 
umenie, golf a jachting. Pýtali sme sa Silvie 
Oravkin-Matejovej, akým výzvam čelila 
pri projekte stavby 4* hotelového rezortu...
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Dobrý biznis 
a kvalitný oddych 
v Harmónii

VYBAVENIE PRE 
FIREMNÉ ŠKOLENIA 

A NÁSLEDNÝ 
TEAMBUILDING
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čiatku spolupracujeme s lokálnymi vinármi, ktorých vína sú 

štandardnou súčasťou našej vínnej karty. Špeciálne hrdí sme 

na to, že poslednú Malokarpatskú vínnu cestu vinári otvárali 

práve v našom hoteli. 

Hotelový biznis je vraj náročný na personál vzhľadom na 
jeho dostupnosť a kvalitu. Obsadzujú sa vám otvorené po-
zície ľahko?

- Toto je nočná mora každého hoteliera bez ohľadu na re-

gión Slovenska. Napriek tomu veríme, že sa staneme zaujíma-

vým zamestnávateľom pre ľudí z nášho okolia. Nehľadáme iba 

ľudí s praxou v hotelierstve či v gastronómii. Vieme pracovať 

s každým, kto je ústretový k našim hosťom a zapálený pre vec. 

Vraj máte čerstvé kapitánske skúšky, gratulujem. Kam 
navigujete svoju flotilu?

- Bolo načase, keďže som konateľkou spoločnosti, ktorá 

vlastní 32 lodí v Chorvátsku. Mojou snahou je, aby práve 

slovenská klientela tvorila posádky našich lodí. Máme teda 

takmer neobmedzené možnosti teambuildingových akti-

vít nielen na mori, ale aj na súši. Pre vášnivých jachtárov 

máme k dispozícii aj námornícky salónik „Kajuta“, kde si 

môžete vychutnať kvalitný rum, kubánske cigary, zahrať 

šach a biliard. 

Text: Petra Ďurčeková; Foto: Hotel Pod lipou
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 75 izieb 
 5 konferenčných sál 
 plocha 2,5 ha
  lanová dráha 
Jelšovisko
 vonkajší bazén 
  wellness s bazénom 
a so saunami 
 tenisové kurty 
 ihrisko petangue 
  detské ihrisko 
Kon-Tiki 
 volejbalové ihrisko 
 keramická dielňa 
  cigar and rum lounge 
Kajuta

TRADI NÁ SLOVENSKÁ 
KUCHY A 

V MODERNOM 
PREVEDENÍ
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Kysúc 
PERLY SLOVENSKA

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

Mercedes-Benz C 220 d 4MATIC v kráľovstve 
záhadných kamenných gulí.

Vábenie 
nespútaných
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C
estu za zaujímavosťami Kysúc absolvujeme 

z Bratislavy na „malej eSke“ - ako sa zvykne 

hovoriť faceliftu štvorvalcového dvojlitrové-

ho modelu C 220 d 4MATIC. Najmä po diaľ-

ničných úsekoch sa cíti maximálne komfort-

ne, pričom sme mali dostatok času si počas jazdy postupne 

testovať viaceré vymoženosti výbavy z vyšších tried. Z toh-

to hľadiska sa ako veľmi praktická ukázala hlavne dvoji-

ca dotykových plôch, ktoré ovládajú jednotlivé displeje. 

Pocit luxusu nenútene vzbudzovalo hnedé čalúnenie inte-

riéru, ktoré ladilo v interiéri s prítomným drevom, hliníkom 

a s ambientným osvetlením.

Po necelých dvoch hodinách jazdy prechádzame cez Žili-

nu a blížime sa ku Kysuckému Novému Mestu. V jeho tes-

nej blízkosti odbočujeme vpra-

vo, aby sme absolvovali krátku 

návštevu renesančného kaštieľa 

v Radoli, v ktorom je už vyše tri-

dsať rokov expozícia múzea. Po 

zistení, že v ňom nič také sveto-

borné nie je, po krátkom zastavení 

sa vyrážame za azda najväčšou zá-

hadou našej cesty…

Kamenné „vajcia“
Len kúsok za Čadcou, v jej čas-

ti Milošová, v tesnej blízkosti hrani-

ce s Českom, neďaleko osady Megoň-

ky zvedavo skúmame v areáli starého 

kameňolomu a v priľahlom lese, ne-

zvyčajne veľké prírodné pieskovco-

vé kamenné guľovité útvary. Niektorí 

dodnes veria, že ide o skamenené vajcia 

dinosaurov či mimozemšťanov. Viace-

rí miestni starousadlíci sú zase skalopev-

ne presvedčení, že ide o rituálne miesto 

potrestania nevery a skamenené pozostatky časti „mužnos-

ti“ neverných Kysučanov, ktorým ich manželky prišli na to, 

že potajomky chodili za Češkami na zálety za kopec. Nuž, 

vyberte si…

Hoci bolo kamenných gúľ kedysi vyše tridsať a lokali-

ta je od roku 2003 prírodnou pamiatkou, nepomohlo im 

to. Ako je u nás zvykom a tradíciou, gule boli postupne 

v tichosti z chránenej prírodnej oblasti rozkradnuté. Aj 

preto sa ich dnes zachovalo len slabé a škaredšie torzo. 

Mimochodom, obdobné gule sa ťahajú v pätnásťkilomet-

rovom súvislom páse od Megoniek až po Klokočov, kde 

sa v lokalite Klokočovské skálie stále nachádza zrejme už 

len posledná kamenná guľa. Zvyšné boli – podobne ako 

v Megoňkách – v duchu našej národnej jánošíkovskej tra-

dície rozkradnuté. Každopádne, ide o najväčšie nálezis-

ko s najväčšími guľovitými útvarmi v Európe (menšie ka-

mene sú aj na Balkáne - v Bosne). Obdobné náleziská sa 

našli aj na Veľkonočnom ostrove na mieste Ahu Te Pito 
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H i b l k ý h úľ k d

Pieskovcové „vajcia“

Renesančný kaštieľ v Radoli.

perly slovenska kysuce v1.indd   73perly slovenska kysuce v1.indd   73 20. 3. 2019   23:12:1320. 3. 2019   23:12:13



74 

Kura, v Kostarike, na Novom Zélande či v pralesoch Juž-

nej Ameriky…

Čo sa týka vozidla, počas doterajšej jazdy sa prejavu-

jú veľmi zaujímavé jazdné vlastnosti testovaného Céčka, 

k čomu prispieva aj jeho nízke ťažisko, takmer ideálne roz-

loženie hmotnosti a predovšet-

kým adaptív-

ny podvozok 

so systémom 

dynamického 

ovládania po-

hybu karosé-

rie…

Slovenský 
orloj

Aby našinec 

nemusel svoje 

„krpce drať“ až 

kamsi do čes-

kej Prahy, v Sta-

rej Bystrici bol 

v roku 2009 po-

stavený veľkolepý, drevený, 

prvý a momentálne aj jediný 

Slovenský orloj. Jeden z naj-

mladších a údajne aj najpres-

nejších na celom svete! Vlastne, 

v rámci efektivity to je aj orloj, 

aj informačné stredisko a aj naj-

väčšia drevená socha na Sloven-

sku v jednom. Slovenský orloj 

je z hľadiska svojej kompozície 

vlastne sochou sediacej Mado-

ny - Sedembolestnej Panny Má-

rie, patrónky Slovenska. V jeho vý-

klenkoch je šesť bronzových plastík 

kniežaťa Pribinu, Svätopluka, An-

tona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefá-

nika a Andreja Hlinku a sedem sôch slovenských apošto-

lov a svätcov: sv. Cyrila, sv. Metoda, sv. Andreja-Svorada, 

sv. Beňadika, sv. Gorazda, sv. Bystríka a sv. Vojtecha.

Stará Bystrica každého návštevníka očarí aj pôsobivou ar-

chitektúrou na Rínku sv. Michala Archanjela a na ňom po-

stavenej Zbojníckej bašty, či po obci rozmiestnenými desia-

timi sochami Ondreja Zimku, nazvanými Dedinka v údolí.

Skanzen a železnica
Cestou zo Starej Bystrice smerom na Oravu, v doline 

Chmúrna, sa nachádza Múzeum kysuckej dediny v Novej 

Bystrici, časti Vychylovka. Oku lahodiace kysucké drevenič-

ky, kostolík, mlyn či rázovitá krčma si získajú srdce každé-

ho návštevníka, ktorý sa do tohto „Bohom“ a investičným 

boomom zabudnutého regiónu vyberie. Súčasťou skanzenu 

je aj Historická lesná úvraťová železnica, ktorá vedie Bys-

trickou dolinou a vyznačuje sa cenným systémom úvratí.

Trojmedzie
Keď navštívite Kysuce, nemôžete obísť Trojmedzie, 

miesto, kde v jednom bode hraničia tri štáty – Poľsko, Čes-

staven
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Keď

miesto,

Slovenský orloj v Starej Bystrici.

Kostolík vo Vychylovke.

Lesná úvraťová železnica.

Zbojnícka bašta.
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ko a Slovensko. Na toto pomerne exotické miesto sa dosta-

nete aj motorovým vozidlom zo slovenského Čierneho, po-

pod most Valy a následne cez českú Hrčavu. My sme pre 

jeho nízke položenie nechali odstavené Céčko asi tri kilo-

metre pred Hrčavou a zvyšok cesty sme absolvovali bez 

neho. Trojmedzie je umiestnené v strži koryta potoka a je 

stredom kružnice opísanej vrcholmi rovnoramenného troju-

holníka, ktorého vrcholy tvoria 2,4 m vysoké žulové monoli-

ty. Mimochodom, jedine na Trojmedzí môžete stáť naraz na 

území troch štátov a „položiť tak na lopatky“ starú známu 

pravdu, že na „dvoch koňoch sa naraz jazdiť nedá“.

A nielen to, je to ideálne miesto na mentálnu terapiu 

či liečbu frustrácie. Stačí si vziať vzor zo známej rozpráv-

ky Pyšná princezná, v ktorej obuvník z Polnočného kráľov-

stva (v ktorom je zakázané spievať) preskočí pomyselnú hra-

nicu pri hraničnej tabuli do Miroslavovej krajiny a začne si 

celý natešený spievať: „Narodil se mladej švec, starej pro nej 

dělá klec…“. Presne to isté môžu urobiť na Trojmedzí Polia-

ci, Česi a Slováci, frustrovaní zo svojich politikov a smerova-

nia spoločnosti, pričom na rozdiel od obuvníka z rozprávky 

majú na výber ešte krajinu navyše…

Epilóg…
Napriek pomerne razantnej jazde, resp. pomalým presu-

nom najmä v čase dopravnej špičky v Čadci a v jej okolí, sa 

nám podarilo udržať spotrebu na úrovni 5,9 l/100 km, čo je 

vzhľadom na absolvovanú trasu veľmi príjemný ukazovateľ. 

Testovaný model dokázal byť stabilný, príjemný a najmä 

húževnatý spoločník.

Podobne príjemným dojmom ako samotné vozidlo na nás 

zapôsobili aj Kysuce, ktoré sú miestom, kde možno vidieť 

ešte mnoho ďalších zaujímavostí. Či ide o kysucký Dallas - 

unikátny prirodzený povrchový výver ľahkej ropy v Korni, 

takmer 500-ročný brest v osade U Papaji neďaleko Makova, 

Mariánske pútnické miesto Živčáková, Múzeum drotárstva 

v obci Dlhé Pole, Pútnické miesto v Staškove - Jelitove ale-

bo nakoniec aj o Škorňov grúň, povyše Vyšnej Korne… “ 

Text a foto: Peter Škorňa

Trasa:
Bratislava – Radoľa – Čadca – Stará Bystrica – Vychylovka – Čierne – Hrčava (ČR) – 

Klokočov – Makov – Bratislava

https://goo.gl/maps/Tm1JJrxYzCM2

KYSUCE

kov  Bratislava

maps/Tm1JJrxYzCM2

BRATISLAVA

RADOĽA
STARÁ BYSTRICA

SKANZEN VYCHYLOVKA

HRČAVAMILOŠOVÁ

KLOKOČOV
MAKOV

Drevenice v Múzeum kysuckej dediny v Novej 
Bystrici, časti Vychylovka.

Trojmedzie.
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Dánske príslovie hovorí, že zlato je bezruké, ale zmocní 

sa všetkého. Slovenská realita je taká, že bez zlatých 

ručičiek špičkového zlatníka Ľubomíra Michálika 

by sa šperky rodinného klenotníctva Mikuš Diamonds 

nikdy nemohli zmocniť ženského srdca. Ako vníma 

majster svoj zlatý fach a všetky karátové nuansy v ňom?

Klenotník. Zlatník. Šperkár. Fasér. Aký je v tom pre 
smrteľníka rozdiel?

- Klenotník je širší pojem. Zlatník preberá zákazku od 

prvého kroku až po fasovanie, čo je špeciálna práca osádza-

nia drahých kameňov. V každom bode sa však ide do ob-

siahlych detailov. V krátkosti povedané, ako zlatník si naj-

skôr vypočítam, koľko materiálu musím odstrihnúť na daný 

šperk. Potom si navalcujem a vyrežem, čo potrebujem. Pred 

fasovaním ešte šperk odzlacujem a predlešťujem. Okrem 

toho upravujem aj veľkosti prsteňov na požiadanie zákazní-

ka a riešim servis šperkov, ktorý je nevyhnutný po estetickej 

aj kvalitatívnej stránke.

Načrtli ste tému servis šperkov. V akom stave k vám 
putujú klenoty?

- Verte či nie, niektoré sú rozstrihnuté kliešťami. Keď si 

totiž niekto napríklad zlomí prst, na chirurgii je to rýchly 

proces, keďže prst napuchne, prsteň rozstrihnú kliešťami. 

To je potom veľmi zaujímavé dávať dokopy. Spomínam si 

aj na kuriózny prípad, keď v deň svadby ženíchovu obrúčku 

prešlo svadobné auto. Nešťastným spôsobom mu vypadla 

v tej najnevhodnejšej chvíli. Neviem, ako to novomanželia 

uhrali na svadbe, ale po svadbe nám obrúčku rýchlo poslali 

a nakoniec sme ju zachránili (smiech).

To znamená, že sa nezľaknete žiadnej výzvy? A sú pre 
vás výzvou aj moderné technológie?

- Pre mňa sú výzvou starožitné šperky. Láka ma to, od 

čoho všetci utekajú. Teší ma, keď spájam a opravujem 

tie najjemnejšie časti. Na druhej strane je tam riziko, že 

keby sa s tým šperkom niečo stalo, vznikne obrovská ško-

da. V súčasnosti je to však lepšie aj vďaka novým techno-

lógiám. Zvára sa laserom, pracuje sa kvázi „za studena“, 

nie s ohňom. Pre mňa však vždy bude najkrajšia práca 

s ohňom. Kľúčové je vypracovať si cit, pretože ústami fúkate 

priamo do ohňa. Plameň musíte udržať na správnom mies-

te, lebo keď to zohrejete o milimeter vedľa, rozsype sa vám 

celý šperk. Pravdaže, moderné technológie vnímam veľmi 

pozitívne, už si neviem bez nich predstaviť pracovný život, 

no stále to všetko stojí na ručnej práci.

Správa sa inak biele, žlté a ružové zlato? A ktoré z nich 
je v 21. storočí najviac trendy?

- Ak je v hlavnej úlohe oheň, najlepšie sa pracuje so žl-

tým zlatom, pretože sa ideálne letuje (zvára). Potom nasle-

duje biele a nakoniec ružové zlato. Ak sa použije laser, naj-

lepšie ide biele zlato, pretože tam treba najnižšie prúdy na 

zváranie, následne ružové zlato a potom žlté. Zlata je však 

všade rovnako, farbu robia len konkrétne prímesy. Z hľadis-

76 

NAJKRAJŠIE JE ROBI  
ŽENÁM RADOS !

mikus pr.indd   76mikus pr.indd   76 20. 3. 2019   22:47:0820. 3. 2019   22:47:08



 77

ka trendov najskôr hralo prím žlté zlato, potom biele, kto-

ré išlo podľa mňa do popredia aj preto, že sa začalo rhodio-

vať. Biele zlato samo osebe má totiž kovový nádych, bielu 

farbu mu dáva až povrchová úprava. No a teraz sa vracia do 

módy ružové zlato, ktorému sa zvyklo v minulosti hovoriť 

„ruské zlato“.

Aké šperky a drahé kamene sú vašou srdcovou záleži-
tosťou?

- Hm. Svadobné obrúčky sú mojou špeciálnou srdcovkou, 

lebo pri nich využívam komplexné poznatky zo „strojariny“, 

ktorú som vyštudoval. Robíme ich totiž na sústruhu, tak- 

že i technologicky je potrebné vedieť, ako sa dostať k poža-

dovanému výsledku. Dokonca navrhujem i vzory obrúčok, 

nad ktorými premýšľam niekedy aj v noci. Čo sa týka drahé-

ho kameňa, diamant je, prirodzene, krásny a nadčasový, no 

pre mňa sú najviac zaujímavé opály. Možno málokto vie, že 

územie Slovenska (pozn. red. Dubnícke opálové bane) bolo 

historicky najstarším náleziskom tohto výnimočného draho-

kamu.

S Mikuš Diamonds ste spätý už 20 rokov. Čo by ste od-
kázali nádejným mladým zlatníkom?

- Dobrý zlatník musí byť hlavne trpezlivý a precízny, za-

meraný viac na kvalitu ako kvantitu. Rovnako dôležitá je 

predstavivosť – v podstate z ničoho vytvára niečo – no pre-

dovšetkým musí chcieť. Je to náročný druh práce. Dnes sa 

skôr inklinuje k počítačom, ale fakt je, že to, čo sa vám zro-

dí pod rukami, vám žiadny počítač nevyrobí. Človek si roz-

víja zručnosť, vlastnú fantáziu a robí svojou prácou radosť. 

Môže byť niečo krajšie? 

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

Zlatník Ľubomír Michálik už 20 rokov v Mikuš Diamonds 
pretvára vaše sny na skutočnosť.

V ohni zrodený – aj takto vyzerajú krivky zásnubného prsteňa v počiatočných 
krokoch zlatníckej práce.

Opalizácia je príťažlivá dúhová hra farieb, ktorá je jedinečná pre vzácny 
drahokam opál. 

Láska je ako prsteň, konca-kraja nemá. A v spojení s diamantmi v ručne 
robených obrúčkach Lynn je priam nesmrteľná.
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V ústrety jari a š astiu...
Už slávny klasický grécky fi lozof 

Aristoteles vedel, že: „Jedna lasto-

vička a jeden slnečný deň nerobí 

jar. Rovnako, ako jeden deň alebo 

jeden okamih nerobí človeka šťast-

ným.“ To však neznamená, že keď 

sa tých dní a okamihov nazbie-

ra viacero, že život nebude šťast-

nejším. A ako s prichádzajúcou ja-

rou ísť lepšie v ústrety šťastiu, ak 

nie s atraktívnymi doplnkami pré-

miovej kolekcie značky Mercedes-

-Benz? Nakoniec, posúďte sami, vý-

ber je naozaj pestrý...

SVET MERCEDESU
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Pánska vetrovka 
(B66958783 – B66958787) 
Vďaka technológii windCELL ponúka optimálnu 
ochranu pred vetrom a počasím. Reflexné prvky 
zaručujú dokonalú viditeľnosť aj v tme.
Farba: zelená
Materiál: 100 % nylon
Veľkosti: S - XXL
PUMA pre Mercedes-Benz
Cena: 100,70 EUR s DPH 

Praktické športové vrecko
(B67996215) 

Dokáže bezpečne prepraviť vaše najdôležitejšie 
športové vybavenie, pričom okrem priestrannej 

hlavnej priehradky so šnúrkou je vrecko vybavené 
ešte jednou priehradkou, ktorá sa uzatvára na zips. 

Farba: čierna
Materiál: 100 % polyester

Rozmery: cca 48x 28x 32 cm
Cena: 20,10 EUR s DPH

AMG pánska 
kožená bunda 
(B66958641 – B66958645) 
Zipsový golier ponúka flexibilitu, zatiaľ 
čo perforované vložky na ramenách 
a rukávoch zaručujú vysoký komfort 
pri nosení. Je navrhnutá v autentic-
kom motocyklovom štýle, pričom 
obsahuje aj odnímateľný golier 
so zipsom.
Farba: čierna
Vonkajší materiál: 100 % jahňacia koža
Podšívka: 100 % viskóza
Veľkosti: 48 - 56
Heinz Bauer Manufakt 
pre Mercedes-Benz
Cena: 1 814,10 EUR s DPH

Dámska vetrovka
(B66958798 – B66958802)
Kapucňa so sťahovateľnou šnúr-
kou, nastaviteľný pás so šnúrkou, 
pomocou ktorej môže byť plášť 
individuálne prispôsobený každé-
mu tvaru tela. Spolu s vlastnosťami 
odpudzujúcimi vodu zaujme aj 
technológiou windCell, ktorá zais-
ťuje dokonalú ochranu pred vetrom 
a počasím. 
Farba: strieborná
Materiál: 100 % nylon
Veľkosti: XS - XXL
PUMA pre Mercedes-Benz
Cena:100,70 EUR s DPH
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Dámske funkčné 
tričko 

(B66958788 – B66958792)
Zabezpečuje vysoký komfort pri 

nosení počas tréningu. Technológia 
Thermo-R udržuje teplotu tela na 

optimálnej úrovni a technológia 
DryCell odvádza pot od pokožky.

Farba: broskyňová 
Materiál: 100 % polyester

Veľkosti: XS - XL
Slim fit

PUMA pre Mercedes-Benz
Cena: 45,30 EUR s DPH

Pánska vesta 
(B66958823 – B66958827) 
Mimoriadne štýlová vesta, ideálna 
pre jarné chladné dni
Farba: sivá 
Materiál: 84 % polyester/16 % 
viskóza
Veľkosti: S - XXL
Tommy Hilfiger pre Mercedes-Benz
Cena: 230,90 EUR s DPH

Pánske 
ležérne nohavice 
(B66958828- B66958832) 
Pohodlné pánske nohavice so systé-
mom odvetrávania 
Farba: navy
Materiál: 89 % bavlna/11 % polyester
Veľkosti: S - XXL
Slim fit
Tommy Hilfiger pre Mercedes-Benz
Cena: 140,20 EUR s DPH 

Kolobežka
(B66955043) 
Kolobežku môžete vziať všade so 
sebou, pretože je sklopná a môže byť 
uložená v batožinovom priestore. 
Pogumované rukoväti zaisťujú dobrú 
priľnavosť, zatiaľ čo riadidlá s nastave-
ním výšky cca 87 až 105 cm, umožňujú 
optimálne prispôsobenie individuál-
nej veľkosti tela.
Farba: čierna
Materiál: hliník
Skladané rozmery: cca 86x 35x 12 cm
Nosnosť: až do cca 100 kg
Vek: 12+
Cena: 201,60 EUR s DPH

Dámske športové 
nohavice  

(B66958793- B66958797) 
Na zadnej strane nohavíc vrecko so 

zipsom na uloženie kľúčov počas 
športovej aktivity. Reflexné prvky na 
prednej i zadnej strane zabezpečujú 

lepšiu viditeľnosť a ochranu v tme.
Farba: čierna

Materiál: 77 % polyester/23 % elastan
Veľkosti: XS - XL

PUMA pre Mercedes-Benz
Cena: 45,30 EUR s DPH
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Činohra SND, Bratislava
Slovenské národné divadlo sa podujalo 

na zaujímavý a odvážny počin: vo sve-

tovej divadelnej premiére uviedlo diva-

delné spracovanie oceňovaného fi lmu 

švédskeho režiséra Rubena Östlun-

da Štvorec. Hra, symbolicky „plynú-

ca“ okolo štvorca štyrikrát štyri met-

re. Geometrického útvaru, čakajúceho 

na svoj obsah. Inštalácia štvorca a jeho 

umiestnenie do galérie z neho robí tzv. 

súčasné, zámerne provokujúce ume-

nie. Hra, v ktorej sme nútení  prehod-

notiť naše životy od privátnych sfér - až 

po najzásadnejšie humanistické otáz-

ky. Hlavný hrdina Fabrice v podaní 

Alexandra Bártu, kurátora pripravo-

vanej výstavy, ktorej dominuje kon-

cept štvorca, je na začiatku hry príťaž-

livý, úspešný až narcistický muž, ktorý 

sa na konci stáva obyčajným ustaros-

teným chlapom, strápneným jednora-

zovým milencom, bezradným rozve-

deným otcom a z práce vyhodeným 

bývalým snobom...

Činohra SND, Bratislava
Kam až môže zájsť lekárska etika? 

Kde sú hranice medzi realitou a ved-

ľajšími účinkami antidepresív? O tom 

je hra, v ktorej dvaja živelní dobro-

voľníci Roman Poláčik ako Tristan 

a Monika Potokárová ako Connie sa 

rozhodnú zapojiť do lekárskeho ex-

perimentu skúmajúceho účinok no-

vých antidepresív. Vzťah medzi nimi 

sa rodí rovnako intenzívne ako inten-

zívne sa zväčšujú dávky liekov. Obaja 

prekračujú pravidlá nemocnice, ale aj 

svoje osobné hranice. Zrazu nikomu 

z nich nie je jasné, kde sa vlastne ich 

emócie rodia. V ich hlave, pod správ-

nym vplyvom chémie? Alebo naozaj 

kdesi v srdci, pretože stretli toho pra-

vého človeka? Aký podiel tejto lásky 

je skutočný a čo je iba vedľajší efekt? 

Dráma Lucy Prebblovej získala vo 

Veľkej Británii v roku 2012 Cenu kri-

tikov za najlepšiu hru. V ďalších úlo-

hách sa predstaví Richard Stanke 

a Diana Mórová.

GMB, Mirbachov palác, 
Bratislava
Galéria mesta Bratislava vo svojich priesto-

roch Mirbachovho paláca na Františkán-

skom námestí od 7. marca až do 2. júna 

2019 prináša exkluzívnu výstavu Pab-

la Picassa, jedného z najznámejších a naj-

významnejších umelcov 20. storočia. Je 

všeobecne známe, že takmer nikto iný ne-

mal podobu svojho života po ňom a nik-

to v ňom nebol taký živý. „Tajomstvo 

umenia spočíva v tom, že nehľadáme, ale 

nachádzame,“ tvrdil Picasso, ktorý nepre-

stajne nachádzal nové a nové cesty ume-

leckého vyjadrenia. Tvorbu celý život sýtil 

svojimi láskami, rozmarmi, mukami, opo-

vrhovaním, vzburami aj pýchou. Výstava 

predstaví 123 grafík, ktoré poskytnú pre-

hľad o jeho kreativite a jeho grafi ckej práci 

po roku 1945. Najmä v grafi ckom diele sa 

prejavuje obrovská vitalita Picassa, najmä 

v jeho neskorších dielach. Slovami majstra: 

„Trvá to dlho, stať sa mladým.“ Jeho naj-

drahšie vydraženým obrazom sú Alžírske 

ženy, ktoré sa predali za takmer 145 milió-

nov eur.
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ZŠ Ondreja Nepelu, 
Bratislava
V nedeľu 30. júna 2019 sa v hlav-

nom meste Slovenska uskutoční kon-

cert fenomenálneho hudobníka, autora 

a umelca Stinga. Ten v rámci svojho eu-

rópskeho turné vystúpi s veselou a dy-

namickou šou, v rámci ktorej odzne-

jú najobľúbenejšie piesne, ktoré umelec 

napísal počas svojej plodnej kariéry, 

či už sólo alebo so skupinou Police. 

Sting, ktorý počas svojej kariéry získal 

16 Grammy ocenení, vystúpi s hitmi, 

akými sú „Englishman In New York“, 

„Fields of Gold“, „Shape Of My Heart“, 

„Every Breath You Take“, „Roxanne“, 

„Message in a Bottle“. Počas svojej ka-

riéry Sting predal takmer 100 miliónov 

albumov, sólo aj s kapelou The Police. 

Sting sa objavil vo viac než 15 fi lmoch, 

v roku 1989 hral v Žobráckej opere na 

Broadwayi.  Jeho posledný divadelný 

projekt bol muzikál, ktorý bol nomino-

vaný na cenu TONY s názvom Posled-

ná loď.
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Danubiana Meulensteen Art 
Museum, Čunovo
Van Abbemuseum v holandskom Eindho-

vene, vlastník bezprecedentnej kolekcie 

El Lisického diel, a Danubiana Meulen-

steen Art Museum v Bratislave-Čuno-

ve prichádzajú s ambicióznym a jedineč-

ným projektom, ktorý prepája – ponad čas 

a priestor – dve osobnosti, dve diela, dva 

obrazové a ideové svety: svetoznámeho 

klasika avantgárd 20. storočia, konštruk-

tivizmu a suprematizmu, Lazara/El Lisic-

kého (1890 – 1941) a jedného z hlavných 

predstaviteľov slovenskej a stredoeuróp-

skej neo-avantgardy, konceptualistu Rudol-

fa Sikoru (1946). Priaznivci umenia sa tak 

od 17. marca až do 30. júna môžu zozná-

miť s unikátnou kolekciou návrhov, malieb 

– gvašov, akvarelov, kresieb, grafi ckých lis-

tov, plagátov, knižnej tvorby zo zbierky 

Van Abbemuseum v Eindhovene ako aj s 

výberom starších i nedávnych diel Rudolfa 

Sikoru, ako aj s ich novými autorskými re-

-interpretáciami (od 70. rokov 20. storočia 

po súčasnosť).

Text: SCG; Foto: Robert Tappert, Ciollavino, Zuzana Novotná, Ctibor Bachratý, www.wegow.com
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SVET MERCEDESU

Spolo ný 
projekt 
za vyše 
miliardy 
eur 
Spoločnosti BMW Group a Daimler AG sa spojením svojich služieb 
mobility a investovaním vyše miliardy eur do spoločného projektu 
stávajú novým globálnym hráčom, dôsledne obracajúcim trvalo 
udržateľnú mestskú mobilitu v prospech zákazníka. 

O
ba koncerny tak budú spo-

lu naďalej rozvíjať a úzko 

spájať ponuky v oblastiach 

zdieľania vozidiel, taxislu-

žieb na privolanie, parko-

vania, nabíjania a multimodality. Sieť po-

zostáva z piatich spoločných podnikov: 

REACH NOW (multimodalita), 

CHARGE NOW (nabíjanie), FREE 

NOW (taxislužba na privolanie – Ride 

Hailing), PARK NOW (parkovanie) 

a SHARE NOW (zdieľanie vozidiel).

MILIÓNY POUŽÍVATEĽOV
Vďaka dlhoročným skúsenostiam 

oboch koncernov si v oblasti služieb 

mobility vybudovali silnú klientelu 

s viac než 60 miliónmi aktívnych po-

užívateľov. Týchto päť podnikov by 

malo svoju pôsobnosť rozšíriť globál-

ne na základe atraktívnych ponúk pro-

duktov a stabilnej klientely v kľúčo-

vých regiónoch Európy a Ameriky. 

Prostredníctvom spoločných podnikov 

ponúkajú obe spoločnosti, disponujú-

ce rozhodujúcimi zdrojmi potrebnými 

na trvalo udržateľnú mestskú mobili-

tu a jej dôsledný rozvoj, inovatívne rie-

šenia pre mestá a obce, ktoré sa snažia 

zefektívniť objem dopravy a zvýšiť jej 

trvalú udržateľnosť.

PÄTICA SLUŽIEB
Prostredníctvom služby REACH NOW 

využíva viac než 6,7 milióna zákazníkov 

možnosť získať jednoduchý a priamy prí-

stup k rôznym riešeniam mobility v rámci 

multimodálnej platformy mobility.

CHARGE NOW je službou spoloč-

nosti Digital Charging Solutions GmbH 

(DCS) a celoplošnou nabíjacou infraštruk-

túrou značne prispieva k zmene mobility 

na bezemisné jazdenie. CHARGE NOW 

umožňuje vodičom elektrických vozidiel 

jednoducho a pohodlne vyhľadávať a po-

užívať verejné nabíjacie stanice a platiť za 

ich využívanie.

PARK NOW zjednodušuje parko-

vanie v parkovacích domoch alebo na 

okraji cesty. Vďaka inovatívnej a digitál-

nej parkovacej službe si zákazníci doká-

žu jednoducho nájsť optimálne parkova-

cie riešenie, rezervovať parkovacie miesta, 

manipulovať s dobou parkovania, zapar-

kovať alebo vyparkovať z parkovacieho 

domu bez použitia lístka a automaticky, 

bezhotovostne zaplatiť parkovné.

FREE NOW ponúka rôzne služby mo-

bility. Zákazníci si môžu niekoľkými do-

tykmi prsta objednať napríklad taxík, od-

voz súkromným vodičom s prenajímaným 

vozidlom alebo modernú elektrickú kolo-

bežku. FREE NOW je jednou z najväčších 

taxislužieb na privolanie (Ride Hailing) 

v Európe a v Latinskej Amerike. Už dnes 

využíva viac než 21 miliónov zákazníkov 

a viac ako 250 000 vodičov služby. 

SHARE NOW umožňuje zdieľanie vozi-

diel s využitím koncepcie voľného plynu-

tia, kedykoľvek a kdekoľvek prenajať vo-

zidlo a za prenájom zároveň aj zaplatiť. 

Rozšíri sa ponuka vozidiel, zväčší sa pokry-

tie trhu a modelová paleta ponúkne viac 

možností. Služby SHARE NOW využí-

va viac ako štyri milióny zákazníkov, ktorí 

majú k dispozícii 20 000 vozidiel v 31 me-

dzinárodných metropolách.

MOBILITA V METROPOLÁCH
Spoločnými službami mobility odpove-

dajú spoločnosti BMW Group a Daimler 

AG na doterajšie a budúce požiadavky na 

mobilitu, a to najmä v metropolách. Met-

ropoly budú vzorom mobility budúcnos-

ti. Svedčí o tom aj poloha centrály, ktorá 

sa nachádza v Berlíne. Okrem toho Ber-

lín ako centrum kreativity a inovácií je 

atraktívnym miestom pre zamestnancov 

a iných talentovaných ľudí. V nasledujú-

cich rokoch by malo celosvetovo vzniknúť 

až 1 000 nových pracovných príležitos-

tí, dokonca aj v centrále v Berlíne alebo 

v Nemecku ako takom. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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Harald Krüger, predseda
 predstavenstva spoločnosti BMW AG 

(vľavo) a Dieter Zetsche, predseda 
predstavenstva spoločnosti 
Daimler AG a vedúci divízie 

Mercedes-Benz Cars (vpravo).
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VANtastické balíčky
Limitovaná ponuka vozidiel k priamemu odberu. Posuňte vaše podnikanie na novú úroveň. Nájdite si svoje 
úžitkové vozidlo Mercedes-Benz, teraz s balíkom výbavy až do výšky 7 000 € v cene vozidla. 

Viac informácií o ponuke nájdete na stránke: 
www.mercedes-benz.sk/vantastic

Výbava až do 7 000 € v cene vozidla*

* Zvýhodnenie je časovo obmedzené na vozidlá prihlásené na ŠPZ do 30. 4. 2019 a platí pre Triedu V, 
Vito, Sprinter, Citan a Triedu X. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
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Nová GLE
Dokáže viac. Vozidlá SUV od Mercedes-Benz. 

www.mercedes-benz.sk/gle

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 12,6 – 7,0/7,6 – 5,4/9,4 – 6,1 l/100 km
Emisie CO2 kombinované: 214 – 161 g/km
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