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dozaista ste zaregistrovali „hviezdne“ novinky predsta-

vené na Medzinárodnom autosalóne vo Frankfurte nad 

Mohanom, ktoré sa stali vyvrcholením tohtoročného leta. 

Som rád, že sa k vám dostali dobré správy a sledovali 

ste premiéru atraktívneho modelu Mercedes-Benz GLB, 

ktorý si podmaní nielen mladú aktívnu generáciu, ale aj 

priaznivcov priestorovo komfortných výkonných rodinných vozidiel. Svoju premiéru oslávilo aj 

GLE kupé, ktoré spája športové vlastnosti a eleganciu s technikou SUV. Bokom neostali ani ďal-

šie skvelé modely a novinky - a to nielen zo sveta klasického pohonu, ale aj alternatívneho. Či ide 

o čoraz populárnejšie hybridné motorizácie dobíjateľné zo siete, alebo čisto elektrické pohony, 

ktorých najlepším dôkazom je nový člen rodiny EQ – sériový model EQV, či synonymum mest-

skej mobility budúcnosti smart EQ fortwo a smart EQ forfour. Potvrdzuje to len fakt, že konštruk-

téri našej značky prichádzajú na motoristický trh so stále progresívnejšími inováciami a technic-

kými riešeniami. Tie sa v tejto súvislosti odrazili aj v segmente bezpečnosti budúcnosti - vo forme 

experimentálneho bezpečnostného vozidla, ktoré refl ektuje výzvy mobility budúcnosti ako elek-

trické pohony a autonómne jazdenie.

Mimochodom, v súvislosti s bezpečnejšími pohonmi pre ekológiu a klímu máme pre všetkých 

priaznivcov alternatívneho pohonu skvelú správu: NR SR schválila zákon o dotáciách  pre elek-

trické a zo siete dobíjateľné hybridné osobné a úžitkové vozidlá s avizovaným termínom vstupu 

do platnosti od 1. novembra.

Sami vidíte, že modelová ofenzíva značky Mercedes-Benz sa ani zďaleka nekončí. Rastúci záu-

jem o naše vozidlá sa prejavil v tom, že autorizovaná servisná sieť sa najnovšie rozrástla o nového 

partnera pre osobné automobily a transportéry v Michalovciach v podobe zastúpenia spoločnos-

ti Motor-Car Michalovce, s.r.o. Teší nás, že na mape Slovenska pribudla ďalšia „hviezda“, pričom 

sme obzvlášť radi, že sa to udialo práve v regióne na jeho východe.

Vážení čitatelia, 

dovoľte mi, aby som vás informoval, že vďaka technologickej, dizajnovej a ekologickej inová-

cii našich modelov  sa aj napriek aktuálnym výzvam v celom automobilovom odvetví - darí držať 

celosvetový predaj na vysokej úrovni minulého roka. A nielen to. Značka Mercedes-Benz v rám-

ci neho dosiahla v auguste predaj 177 819 vozidiel, čím zaznamenala nový rekord v počte preda-

ných vozidiel v mesiaci august, pričom v segmente kompaktných modelov bol nárast predaja až 

na úrovni 28,6 %.

Ako sami vidíte, vízie, inovácie a odhodlanie byť lídrom vo „svete štyroch kolies“, cieľavedomá 

snaha prinášať nové prístupy aj v oblasti predajných a servisných služieb sa vyplácajú a sú pozi-

tívne vnímané na celom svete najmä zo strany vás - našich klientov. Verte mi, berieme to ako váž-

ny záväzok a zároveň výzvu. Aj preto som rád, že vám prinášame aj na stránkach nášho magazínu 

komplexné informácie o našich ďalších modelových novinkách, inováciách a víziách, ktoré budú 

určovať trend budúcnosti automobilizmu.

S úctou

Stephan Moebius

Vážení 
priatelia,

M
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Štýl a svet Mercedesu
53 ÚSPEŠNÉ FINÁLE MERCEDESTROPHY
Národný fi nálový turnaj sa úspešne uskutočnil v Golf 

und Thermenregion Stegersbach, pričom jeho súčasťou bol 

aj  obľúbený spoločenský Texas Scramble štvoríc.

56 SHE´S MERCEDES V ZNAMENÍ JOGY
Po úspechu predchádzajúcich troch ročníkov eventu 

She´s Mercedes, spoločnosť Motor-Car Poprad koncept 

svojho štvrtého podujatia veľmi úspešne inovovala...

68 SLOVENSKÉ DELIKATESY
Všetko podstatné o neodmysliteľnej spoločníčke pastierov 

na Podpoľaní a ďalšom symbole tradícií – fujare, a tiež to, 

z akého dreva má najlepší hlas...

74 HONTIANSKE POTULKY II. ČASŤ
Jednou z rázovitých lokalít Slovenska, dýchajúcou 

tradíciami a históriou, je aj malebná oblasť na území 

regiónu Hontu a mierne zasahujúca aj do susedného 

Novohradu...
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38 RAST VĎAKA INVESTÍCIÁM A INOVÁCIÁM 
Pavol Labant, predseda predstavenstva Slovak Lines Express 

a. s., aj o  komerčnej autobusovej doprave v rámci regiónu 

Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

48 PRÉMIOVÁ PREPRAVA
Majiteľ spoločnosti CARSEN Andrej Boháč nie je na trhu 

prepravy osôb žiadnym nováčikom. Vlastní úspešnú fi rmu, 

používajúcu na podnikanie vozidlá Mercedes-Benz...

50 MENEJ JE NIEKEDY VIAC...
Stanislav Bratko, majiteľ spoločnosti CROSSTRANS s. r. o. 

o tom, prečo v roku 2012 obmenil vozový park za Mercedesy 

a aký má recept na úspešné podnikanie.

63 NERÁD „TLAČÍ NA PÍLU“
Vojtech Sátor, vedúci predaja vozidiel Mercedes-Benz 

spoločnosti Motor-Car Dunajská Streda, prezrádza, ktoré 

modely vozidiel hrajú na Žitnom ostrove prím...

74

Automobily
06   RODINA JE ZÁKLAD
Mozaiku rodinných modelov doplnila nová hviezda, 

Mercedes-Benz GLB, ktorý prináša atraktívny dizajn SUV 

a veľkorysý priestor až pre sedem osôb.

10 VÍZIA BEZPEČNOSTI BUDÚCNOSTI
Otázky, ako dosiahnuť maximálnu bezpečnosť aj v rámci mo-

bility budúcnosti, ktorej budú dominovať vozidlá na elektrický 

pohon, stelesňuje vozidlo ESF 2019.

12 VIAC LUXUSU, VIAC KUPÉ
Športové vlastnosti, eleganciu kupé s technikou nového 

konštrukčného radu veľkých prémiových vozidiel zosobňujú 

Mercedes-Benz GLE kupé a Mercedes-AMG GLE 53 

4MATIC+ kupé.

16 „VYŠĽACHTENÝ“ KRÁSAVEC
Ponuku vysokovýkonných vozidiel novej generácie modelov 

GLE obohatila značka Mercedes-AMG o nový prírastok, 

vozidlo Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ ...

18 PRESVEDČIVÁ AGILITA A DIZAJN
Konštruktéri pri modelovaní podoby nových modelov 

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC SUV a kupé kládli dôraz 

predovšetkým na ich ešte výraznejšiu agilitu.

20 EXPRESÍVNA VŠESTRANNOSŤ
Vstup do sveta Mercedes-AMG ponúka ako piaty model 

rodiny kompaktov, najnovšie športovejšie päťdverové vozidlo 

CLA 35 4MATIC Shooting Brake. 

22 VEĽKÁ VÝZVA 
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ a CLA 45 4MATIC+ sú 

najrýchlejšie a najsilnejšie vo svojej triede. To je dôvod na to, 

aby ste ich zaradili do nákupného zoznamu...

32 PRVÝ PRÉMIOVÝ ELEKTRICKÝ VAN 
Krátko po testovaní konceptu vozidla Mercedes-Benz EQV 

bol verejnosti počas tohtoročnej výstavy vo Frankfurte nad 

Mohanom predstavený aj jeho sériový model.

32
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Mozaiku rodinných 
modelov doplnila nová 
hviezda. Je ňou 
Mercedes-Benz GLB, ktorý 
okrem atraktívneho dizajnu 
SUV prináša aj jeden 
z najpriestrannejších 
interiérov a priestor 
až pre sedem osôb.

Rodina 
je základ

glb.indd   6glb.indd   6 20. 9. 2019   20:42:4220. 9. 2019   20:42:42



 7

V
 zásade sme nový Mercedes-Benz GLB už vide-

li pred polrokom vo forme štúdie s označením 

Koncept GLB. Sériový model síce nemá tučné 

drapákové pneumatiky, no je rovnako atrak-

tívny ako štúdia. Okrem toho vieme, že najväč-

šie dobrodružstvo je mať rodinu. Hneď na úvod by som ozna-

čenie „kompaktné SUV“ dal do úvodzoviek. S celkovou dĺžkou 

4,69 metra toho dokáže ponúknuť skutočne veľa. A malé SUV 

v štýle dospelého GLS si vás získa takmer okamžite. A nielen po 

dizajnovej, aj po tej praktickej stránke. Takmer tisícosemsto litrov 

využiteľného priestoru po sklopení sedadiel naznačuje preprav-

nú kapacitu malej dodávky. Alebo základný objem batožinového 

priestoru 560 litrov zhltne ešte dve prídavné sedadlá, čo zname-

ná, že celková prepravná kapacita modelu GLB môže byť až se-

dem osôb. Nový Mercedes-Benz GLB je v zásade odpoveďou na 

požiadavky na väčší model v kompaktnej triede. Pozrite sa na ňu 

a budete s dizajnérmi Mercedes-Benz súhlasiť. Takto to má byť. 

Automobily s trojcípou hviezdou veľmi radi uspokoja všetky po-

žiadavky aj tie, ktoré sa niektorí zákazníci boja vysloviť. „S úsme-

vom, bez rečí“ presne tak ako sa v jednej pesničke slovenskej roc-

glb.indd   7glb.indd   7 20. 9. 2019   20:43:0020. 9. 2019   20:43:00



8 

kovej skupiny spieva. Kde iní sľubujú, Mercedes-Benz dodáva, či 

skôr vypĺňa každú medzeru na trhu. Konštruktérska kreativita je 

v Stuttgarte taká prirodzená, že v podstate už dnes dáva ponuka 

Mercedes-Benz odpoveď na každú otázku. A poslednou odpove-

ďou je Mercedes-Benz GLB.

1,68 metra
Je výška človeka, ktorý si bez problémov sadne do tretieho 

radu sedadiel modelu GLB. A to je už slušne odrastený tínedžer. 

Inak povedané, GLB vám umožní voziť kompletnú rodinu bez 

obmedzení. Priestorovú kombinatoriku vylepšuje aj posuvná 

zadná lavica a nastaviteľný sklon zadných operadiel vo viacerých 

uhloch sklonu. Vďaka tomu možno batožinový priestor zväčšiť 

o ďalších 179 litrov využiteľného priestoru. Päťčlenná rodina je 

na tom ešte lepšie. Základný objem pre batožinu sme už spomí-

nali, takže ak ste piati, nemusíte sa obmedzovať v žiadnom sme-

re. Veď rázvor osí kolies je úctyhodných 2 829 milimetrov, a to je 

presne o desať centimetrov viac, ako ponúka Trieda B a iba o šty-

ri menej, ako má GLC. Mercedes-Benz GLB sa tak postavil pres-

ne do stredu medzi Triedu B a GLC, pričom však všetkých spo-

mínaných dokáže tromfnúť dvoma miestami na sedenie navyše.

K službám
Interiér GLB vyučuje štýlový minimalizmus asi rovnako efek-

tívne ako Trieda A, či Trieda B, či CLA, ktoré sú už v predaji. 

Bez okolkov možno vyhlásiť – ani GLB nebude mať konkuren-

ciu. Ak ste fanúšikom najmodernejších technológií, konektivity 

a hlasového ovládania, GLB vás uspokojí po všetkých stránkach. 

Želáte si niečo? Stačí povedať „Hey, Mercedes“ a hlasový asis-

tent vám pomôže so všetkým. Hľadáte zábavu, čerpaciu stanicu 

či kaviareň? Nech sa páči, vyslovte svoju požiadavku a možnos-

ti vám systém ponúkne a vy si už len vyberiete. Pritom máte na 

výber viacero možností. Dotykový multimediálny displej, touch- 

pad na stredovej konzole, alebo dotykové plôšky na volante, to 

všetko je k dispozícii pre vodiča tak, aby si zvolil najpohodlnejší 

spôsob ovládania. Dobré, nie? Skôr exkluzívne a premyslené ako 

celý interiér. Vzhľad prístrojov či digitálny infotainment si nasta-

víte podľa seba a svojich preferencií. Luxus nereprezentuje iba 

kožené čalúnenie či pár drevených obkladov. Samozrejme, aj tie-

Bez okolkov možno vyhlási : 
ak ste fanúšikom najmodernejších 
technológií, konektivity a hlasového ovládania, 
GLB vás uspokojí po všetkých stránkach.
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to prvky GLB ponúka, navyše si ich viete prispôsobiť podľa svo-

jich požiadaviek.

Čo potrebujete
To aj dostanete. A k dispozícii je všetko. Nové štvorvalcové 

benzínové aj naftové motory, pohon predných, či všetkých kolies 

4MATIC. Základnú benzínovú verziu reprezentuje verzia 

GLB 200 s maximálnym výkonom 120 kW (163 k), silnejším 

partnerom na cesty bude GLB 250 4MATIC s pohonom všet-

kých štyroch kolies. Maximálny výkon 180 kW (224 k) znamená, 

že z 0 na 100 km/h zrýchlite za 6,9 sekundy. A to už môžeme po-

kojne označiť GLB ako športovo-rodinné SUV.

Ak preferujete naftovú motorizáciu, máte na výber verzie po-

čínajúc GLB 180d s pohonom predných kolies a s maximál-

nym výkonom 85 kW (116 k). Najsilnejšou naftovou verziou je 

GLB 220d 4MATIC, ktorá poskytne maximálny výkon 140 kW 

(190 k) a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy. Opäť sluš-

ná dynamika a splnené prianie o dynamickom SUV s mimo-

riadne prijateľnou priemernou spotrebou. Nech sa páči, máte ho 

mať. Pohon 4MATIC je vyladený tak, aby poskytol maximálnu 

trakciu a pokiaľ možno, čo najviac znižoval priemernú spotrebu. 

Podľa zvoleného režimu DYNAMIC SELECT: Eco/Comfort, 

Sport, alebo Off-road smeruje na zadnú nápravu 20, 30 respek-

tíve až 50 percent maximálneho krútiaceho momentu. A v prí-

pade, ak ste si aktivovali Off-road režim, palubná elektronika 

aktivuje kontrolu zjazdu z kopca Downhill Speed Regulation 

(DSR). Vy môžete kontrolovať rýchlosť klesania v rozmedzí 2 až 

18 km/h. Systém aktivuje aj prídavné info na displeji a LED svet-

lomety sa prepnú do špeciálneho režimu. To preto, lebo Merce-

des-Benz neposiela GLB do terénu iba v katalógu.

A čo sa bezpečnosti týka, stačí, ak mrknete na aktuálnu Trie-

du S, drvivú väčšinu jej bezpečnostného vybavenia má aj kom-

paktná GLB. Kamery a radary dokážu sledovať až 500 metrov 

dopredu a dokáže jazdiť aj čiastočne autonómne. Funkcia Ak-

tívny asistent riadenia systému DISTRONIC udržuje nielen od-

stup od pred vami idúcich vozidiel, ale zároveň prispôsobí rých-

losť aktuálnemu rýchlostnému limitu a automaticky pribrzdí 

vozidlo napríklad pred kruhovým objazdom. K tomu sa pridá-

va aj intuitívne zrozumiteľnejší aktívny asistent zmeny jazdného 

pruhu, ktorý umožní prejsť do vedľajšieho pruhu na diaľnici iba 

za pomoci smerovky. Ak máte aktívneho parkovacieho asistenta 

so systémom PARKTRONIC, vaše vozidlo sa dokáže automatic-

ky rozbehnúť aj v prípade, že kolóna stála dlhšie.

Unavil vás text? Tak v tom prípade potrebujete GLB a s riade-

ním komfortu ENERGIZING, ktoré vás prostredníctvom hud-

by, náladového osvetlenia a masážnej funkcie sedadla uvoľní. 

KOUČ ENERGIZING dokáže odporúčať niektoré programy 

v prípade, ak využívate inteligentné hodinky Mercedes-Benz vi-

voactive® 3. Prečo to všetko Mercedes-Benz GLB ponúka? Lebo 

aj tento model patrí do exkluzívnej rodiny Mercedes-Benz a rodi-

na je základ. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 11 936 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 650 € s DPH

Spracovateľský poplatok  477 € s DPH

Odkupný poplatok 36 € s DPH
* Údaje určené spotrebiteľom: spotrebiteľský úver formou finančného leasingu; RPMN: 7,10 %; fixný úrok 

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 39.786 €; lehota splatnosti v mesia-

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 43.630,03 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 5,0 - 4,9l/100 km*

Emisie CO
2 132 - 129 g/km*

Najvyššia rýchlosť 188 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 11,3 s

Cena zákl. modelu 39 786 € s DPH

GLB 180 d
R4, 1 950 cm3, 85 kW/ 116 k, 280 Nm / 1 200 - 2 600 ot. 

8G-DCT

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

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

týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.

glb.indd   9glb.indd   9 20. 9. 2019   20:43:1920. 9. 2019   20:43:19



T
ou je vozidlo ESF 2019, ktoré je akousi prvou 

predzvesťou budúcej novej formy mobility a s ňou 

súvisiacimi technológiami a víziou bezpečnosti. 

Konštrukčne vychádza z nového modelu 

Mercedes-Benz GLE, ktorý jazdí v mnohých situ-

áciách plnoautomatizovane, za pomoci hybridného pohonu, do-

bíjateľného zo siete. ESF 2019 tak predstavuje nielen fl exibilitu 

sedenia v interiéri, ale aj ochranu cestujúcich, ktorú si vyžaduje 

budúcnosť automobilizmu, napr. vo forme nového umiestnenia 

bezpečnostných pásov integrovaných do sedadla a airbagov s al-

ternatívnymi miestami ich montáže.

Množstvo funkcií
Počas plnoautomatizovanej jazdy sa volant a pedále zasunú. 

V rámci manuálneho jazdného režimu sa vodič môže cítiť fi t aj 

vďaka svetlu, ktoré preniká cez slnečnú clonu a navodzuje dojem 

denného svetla. Snímače vozidla nesledujú iba cestnú premáv-

ku, ale vozidlo komunikuje všetkými smermi a dokáže upozor-

niť aj ostatných účastníkov cestnej premávky. To aj vďaka 

tomu, že disponuje aj revolučnou technológiou svetlo-

metov s názvom DIGITAL LIGHT s diaľkovým svet-

lom v HD kvalite a s rozlíšením viac ako dva milióny 

pixelov, ktoré takmer vôbec neoslňuje. Myslelo sa aj 

na bezpečnosť detí počas jazdy. 

V rámci koncepcie detskej sedačky PRE-SAFE® 

Child sa pred haváriou preventívne napnú bez-

pečnostné pásy a vysunú sa prvky ochrany pri boč-

nom náraze. Dieťa bude lepšie a presnejšie fi xo-

vané vo svojej sedačke, zredukuje sa uvoľnenie 

pásu, čím významne klesne záťaž vyvíjaná na 

dieťa. Zároveň k funkciám integrovaným do se-

dačky patrí aj kontrola inštalácie a životných funkcií 

dieťaťa… Medzi nové funkcie patrí aj PRE-SAFE® 

Curve, teda pritiahnutie vodiča bezpečnostným pásom, čo ho 

upozorní na vysokú rýchlosť pred zákrutou či oveľa širší záber 
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SVET MERCEDESU

Vízia bezpe nosti 
budúcnosti
Otázky, ako dosiahnuť maximálnu bezpečnosť aj v rámci mobility 
budúcnosti, ktorej budú dominovať vozidlá na elektrický pohon, 
technologické inovácie vo forme autonómnej mobility a pod. sú 
prioritnými pre každého automobilového konštruktéra 
a technológa. Mercedes-Benz ako líder v tejto problematike 
má už dnes jasnú predstavu...
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predkolízneho automatického brzdenia. Bočné osvetlenie 

PRE-SAFE® s elektroluminiscenčným lakom dokáže zamedziť 

nehodovým situáciám, pričom zadný impulz PRE-SAFE® do-

káže na konci zápchy znásobiť ochranu cestujúcich a ostatných 

účastníkov nehody. Vozidlo ESF 2019 tiež dokáže oveľa lepšie 

identifi kovať chodcov a cyklistov aj pri odbočovaní vozidla cez 

križovatku a predísť kolízii s nimi, 

a zároveň využíva nové technológie, ktoré inšpirujú zadných pasa-

žierov, aby si zapli bezpečnostný pás, ktorý je teraz aj vyhrievaný.

Robot na scéne
Medzi vyše tuctom inovácií sa nachádzajú aj také, ktoré sa pri-

bližujú sériovej verzii, ale aj také, ktoré siahajú do ďalekej budúc-

nosti. Vozidlo ESF 2019 je nielen predzvesťou budúcich techno-

lógií, ale aj víziou. Napr. aj tým, že v prípade nehody sa z vozidla 

odpojí malý robot, ktorý do potrebnej vzdialenosti odnesie vý-

stražný trojuholník. Ten sa môže vyklopiť aj zo strechy vozidla 

a na komunikačnú plochu sa premení celé zadné okno.

Verní svojej tradícii
Vozidlo ESF 2019 nie je ani zďaleka prvým bezpečnostným a tes-

tovacím modelom značky Mercedes-Benz, ale naopak – je súčas-

ťou dlhoročnej tradície značky. Na účely bezpečnostných kon-

ferencií ESV bolo postavených a odborníkmi testovaných 

vyše 30 skúšobných vozidiel. Štyri modely z nich – ESF 5, 

ESF 13 (obe skonštruované na základe konštrukčného 

radu strednej triedy W 114/„Strich 8“), ESF 22 a ESF 

24 (obe skonštruované na základe Triedy S, W 116) – 

boli predstavené aj verejnosti. Bezprostredným pred-

chodcom predstaveného modelu bolo výskumné 

vozidlo ESF 2009, ktoré oslávilo svoju premiéru 

15. júna 2009, počas 21. Medzinárodnej konferen-

cie o bezpečnosti vozidiel v Stuttgarte. 

Medzičasom sa do sériovej výroby dostalo 

mnoho inovácií vozidla ESF 2009. Patria me-

dzi ne napríklad airbag bezpečnostného pásu do-

stupný pre Triedu S, bočný impulz PRE-SAFE® 

pre Triedu E či modely CLS a GLE alebo ak-

tívny asistent diaľkového svetla Plus, ponúka-

ný v mnohých konštrukčných radoch. Ako aj na 

tomto prípade vidieť, výskum a vizionárstvo kon-

štruktérov striebornej hviezdy má svoje opodstat-

nenie a budúcnosť… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Viac 
luxusu, 
viac 
kupé 
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Súhrn športových vlastností a elegancie kupé s technikou 
nového konštrukčného radu veľkých prémiových vozidiel 

SUV striebornej hviezdy – to všetko zosobňujú 
nové modely Mercedes-Benz GLE kupé 
a Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ kupé.
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N
ové GLE kupé je o 39 mm dlhšie a 7 mm širšie 

ako jeho predchodca, pričom o 20 mm narástol 

aj rázvor kolies. Ten je však o 60 mm kratší ako 

v prípade GLE, čo sa okrem vizuálneho dojmu 

pozitívne prejavuje na jeho dynamických športo-

vých jazdných vlastnostiach. V čase uvedenia na trh budú naj-

prv k dispozícii výkonné šesťvalcové dieselové motory vo ver-

zii 350 d s výkonom 200 kW (272 k), krútiacim momentom 

600 Nm a motor 400 d s výkonom 243 kW (330 k), krútiacim 

momentom 700 Nm a kombinovanou spotrebou paliva 8,0 – 

7,5 l/100 km. Obe verzie motora podľa merania RDE spĺňajú 

normu Euro 6d. O správnu dynamiku jazdy sa stará okrem krat-

šieho rázvoru kolies aj náhon na všetky kolesá 4MATIC so systé-

mom Torque on Demand. Ten umožňuje variabilné posúvanie 

hnacieho momentu v rozsahu 0 – 100 percent medzi nápravy. 

Počas jazdenia v zákrutách dokáže prevodovka cielene ovplyvniť 

stáčavý moment smerom k pretáčavosti alebo nedotáčavosti vo-

zidla, čo v kombinácii s kratším rázvorom kolies zvyšuje agilnosť 

nového GLE kupé.

Inovácie a komfort
Nový model charakterizujú hneď viaceré – mnohé už na prvý 

pohľad viditeľné – zmeny a zlepšenia. Upúta svojím elegantno-

-športovým exteriérovým dizajnom, zaujme zlepšenou aerody-

namikou znižujúcou odpor vzduchu o deväť percent – hoci jeho 

čelná plocha ostala nezmenená. Sériovo dodávaný podvozok vy-

bavený oceľovými pružinami je nastavený športovejšie a tuhšie. 

Zmenou uhlov zavesenia a vďaka zlepšenej geometrii v porov-

naní s predchádzajúcou generáciou ponúka ešte precíznejšie ve-

denie kolies a lepšie tlmenie vibrácií pri prejazde cez nerovnos-

ti na vozovke. Na želanie je dodávaný podvozok so vzduchovým 

pružením AIRMATIC. O ešte vyššiu úroveň komfortu a stabili-

ty sa postará na želanie dodávaný hydropneumatický podvozok 

E-AKTÍVNE OVLADÁNIE POHYBU KAROSÉRIE, ktorý 

sa kombinuje so vzduchovým pružením AIRMATIC. Spolu so 

SKENOVANÍM POVRCHU VOZOVKY a s funkciou naklá-

ňania v zákrutách ZÁKRUTY potvrdzuje fakt, že práve 

Mercedes-Benz vyrába najinteligentnejší podvozok SUV na sve-

te. Luxusný športovo ladený interiér je oproti svojmu predchod-

covi priestorovo komfortnejší. Modernému kokpitu dominuje 

najnovšia generácia infotainmentu MBUX s intuitívnou štruk-

túrou ovládania a s vynikajúcim grafi ckým zobrazovaním vo 

vysokej vizuálnej kvalite, na dvoch veľkých obrazovkách s uh-

lopriečkou 31,2 cm (12,3 palca), vrátane systému hlasového ovlá-

dania a schopnosťou rozhrania MBUX učiť sa. Navyše, v priebe-

hu roka 2020 bude značkou Mercedes-Benz do nových modelov 

vozidiel SUV integrovaná služba prenosu hudobných dát Ama-
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zon Music. O veľkorysosti konštruktérov môžeme hovoriť aj pri 

655-litrovom batožinovom priestore, ktorý možno zväčšiť pomo-

cou sklopných sedadiel až na 1 790 litrov. Vďaka systému 

AIRMATIC možno zadnú časť znížiť stlačením tlačidla dokon-

ca o ďalších 50 mm. Svetlomety kupé sú sériovo vyhotovené vý-

lučne s technikou LED, na želanie sú dostupné svetlomety 

MULTIBEAM LED s diaľkovým svetlom s ultra dosvitom. 

AMG verzia kupé
V čase uvedenia na trh sú benzínové verzie zastúpené mode-

lom Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ kupé, ktorý dosahu-

je kombinovanú spotrebu paliva 9,3 l/100 km, výkon 320 kW 

(435 k) a poskytuje maximálny krútiaci moment 520 Nm. Mo-

del poháňa šesťvalcový motor AMG s dvojitým preplňova-

ním, turbodúchadlom, s elektricky poháňaným kompresorom 

a so 48-voltovou technológiou EQ Boost. Silnému výkonu mo-

tora sekunduje plne variabilný náhon na všetky kolesá AMG 

Performance 4MATIC+ a 9-stupňová automatická prevodov-

ka AMG SPEEDSHIFT TCT 9G. Podvozok využíva vzducho-

vé pruženie AMG RIDE CONTROL+ s elektromechanickou 

stabilizáciou nakláňania AMG ACTIVE RIDE CONTROL. 

Dynamiku jazdy stráži systém AMG DYNAMIC SELECT 

so siedmimi jazdnými programami Klzká vozovka, Komfort, 

Šport, Šport+, Individuálny, Cestička a Piesok.

Aktívna bezpečnosť
O mimoriadne vysokú úroveň aktívnej bezpečnosti sa stará 

najmodernejšia generácia asistenčných jazdných systémov. Nie-

ktoré funkcie inteligentného jazdenia dosahujú v segmente vozi-

diel SUV najvyššiu úroveň na trhu, o čom svedčí napr. aj aktívny 

asistent udržiavania odstupu DISTRONIC s prispôsobovaním 

rýchlosti na báze trasy, či aktívny asistent jazdenia v dopravných 

zápchach.

Čo dodať na záver? Azda len to, že konštruktéri už teraz pri-

pravujú aj verziu s hybridným pohonom, dobíjateľným z elek-

trickej siete, ktorá bude mať vyšší dojazd s lokálne menším 

množstvom emisií, než je to pri modeli GLE SUV. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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O ve korysosti konštruktérov 
môžeme hovori  aj pri 655-litrovom 

batožinovom priestore, ktorý 
možno zvä ši  pomocou sklopných 

sedadiel až na 1 790 litrov.
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„Vyš achtený“ krásavec

Z
ákladom dynamiky jeho jazdy je 3-litrový šesť-

valcový radový elektrifi kovaný motor s dvojitým 

preplňovaním pomocou turbodúchadla a prídav-

ného elektrického kompresora s výkonom 320 kW 

(435 k). Súčasťou vozidla je aj štartovací generátor 

s funkciou EQ Boost, ktorý dokáže na krátky čas zabezpečiť 

prídavný výkon 16 kW a krútiaci moment 250 Nm. Navyše, zá-

roveň napája aj 48-voltovú napäťovú sústavu. „Päťdesiattrojka“ 

zrýchli z 0 na 100 km/h len za 5,3 sekundy, pričom má elek-

tronicky regulovanú maximálnu rýchlosť 250 km/h. Jej kombi-

novaná spotreba paliva je 9,3 l/100 km1 a kombinované emi-

sie CO
2
 212 g/km2. Model okrem iného disponuje aj s plne 

variabilným náhonom na všetky kolesá AMG Performance 

4MATIC+, agilnou 9-stupňovou automatickou prevodovkou 

AMG SPEEDSHIFT TCT, jazdnými programami špecifi c-

kými pre AMG, ako aj podvozok so vzduchovým pružením 

AMG ACTIVE RIDE CONTROL na báze podvozku AMG 

RIDE CONTROL+ s elektromechanickou stabilizáciou na-

kláňania.

Viditeľné prvky AMG
Nielen mriežka chladiča, ktorá je s 15 vertikálnymi vý-

stuhami špecifi cká pre AMG, si získa srdce každého milovní-

ka tohto radu. Emócie, zážitok a empatiu hneď na „prvý po-

Ponuku vysokovýkonných vozidiel novej generácie modelov GLE 
obohatila značka Mercedes-AMG o nový atraktívny prírastok, vozidlo 
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ ...
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hľad“ garantujú aj početné prvky mimoriadnej výbavy, akými 

sú napr. prepínateľná výkonná výfuková sústava alebo tla-

čidlá AMG na volante. Samozrejmosťou je sedem jazdných 

programov (Klzká vozovka“, „Komfort“, „Šport“, „Šport+“, 

„Individuálny“ a terénne „Cestička“ a „Piesok“). AMG 

DYNAMIC SELECT im prispôsobuje dôležité parametre, 

ako sú odozva motora a prevodovky, krivka závislosti plyno-

vého pedálu a riadenia, tlmenie podvozku alebo zvuk.

Intuitívna obsluha
Najnovšia generácia infotainmentu MBUX je pre model 

GLE 53 4MATIC+ dodávaná sériovo a zahŕňa množstvo 

obsahov špecifi ckých pre AMG. Interiérový asistent MBUX 

na želanie dovoľuje intuitívnu, prirodzenú obsluhu rozlič-

ných komfortných funkcií a funkcií MBUX aj rozpozná-

vaním pohybov a gest. MBUX možno vďaka mimoriadnej 

výbave AMG TRACK PACE rozšíriť o virtuálneho inžinie-

ra, a tak snímať a analyzovať viac ako 80 špecifi ckých úda-

jov o vozidle, ako aj časy na uzavretých tratiach mimo verej-

ných komunikácií. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 26 089 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 420 € s DPH

Spracovateľský poplatok  1 044 € s DPH

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

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 86.964 €; lehota splatnosti v mesia-

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 95.323,01 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 9,3 l/100 km*

Emisie CO
2 212 g/km*

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 5,3 s

Cena zákl. modelu 86 964 € s DPH

Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+
R6, 2 999 cm3, 320 + 16 kW / 435 + 22 k, 520 Nm / 1 800 - 5 800 ot. + 250 Nm 

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

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

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

Na základe týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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A
traktívnosť modelom, dosahujúcim kombi-

novanú spotrebu paliva 10,6 – 10,2 l/100 km 

a kombinované emisie CO
2
 na úrovni 242 – 

232 g/km, dodáva tak obloženie masky chladi-

ča - špecifi cké pre AMG, nový dizajn predných 

LED svetlometov, výrazný spojler predného nárazníka a širšia 

zadná časť s okrúhlymi dvojitými koncovkami výfuku.

Dynamika dravca
Zmeny sa dotkli aj motorizácie, v rámci ktorej oba modely 

dostali upravený 3,0-litrový motor V6 biturbo, ktorý dosahuje 

výkon až 287 kW (390 k) a krútiaci moment 520 Nm, k čomu 

prispievajú aj väčšie turbodúchadlá umiestnené pri motore. 

Oba modely vďaka tomu zvládnu šprint z 0 na 100 km/h za 

4,9 sekundy, pričom ich maximálna rýchlosť je elektronicky 
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OSOBNÉ AUTOMOBILY

Presved ivá 
agilita a dizajn
Konštruktéri z Aff alterbachu 
pri modelovaní podoby 
nových modelov 
Mercedes-AMG GLC 43 
4MATIC SUV a kupé kládli 
dôraz predovšetkým na ich 
ešte výraznejšiu agilitu. 
A nielen to...
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obmedzená na 250 km/h.

Zvýšenie jazdného zážitku a agilnosti umožňuje kombinácia 

prevodovky AMG SPEEDSHIFT TCT 9G s rýchlymi reak-

ciami, náhonu na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC 

s dôrazom na zadné kolesá. Regulácie agilnosti DYNAMIKA 

AMG umožňujú ďalšie zvýšenie jazdného zážitku a agilnos-

ti výberom spomedzi režimov Klzká vozovka, Komfort, Šport, 

Šport+ a Individuálny. Tlmenie na každom kolese v rámci ak-

tuálnej potreby garantuje vzduchový podvozok AMG RIDE 

CONTROL+, čím poskytuje možnosť nastavenia režimov 

Komfort, Šport a Šport+ a Individuálny.

Inovatívne technológie
Inovácie neobišli ani infotainment MBUX, ktorého naj-

novšia verzia s funkciami a ukazovateľmi špecifi ckými pre 

AMG spolu s inovatívnou koncepciou ovládania prispieva 

k výbornej použiteľnosti počas každodenného jazdenia. Túto 

vlastnosť navyše umocňuje veľká ponuka priestoru pre spolu-

jazdcov a batožinu, ako aj rozsiahle bezpečnostné funkcie. 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 21 200 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 154 € s DPH

Spracovateľský poplatok  848 € s DPH

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

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 70.668 €; lehota splatnosti v mesia-

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 77.467,30 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 10,6 - 10,2 l/100 km*

Emisie CO
2 242 - 234 g/km*

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,9 s

Cena zákl. modelu 70 668 € s DPH

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC
V6, 2 996 cm3, 287 kW / 390 k, 520 Nm / 2 500 - 4 500 ot.

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

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

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

Na základe týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.

Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30 % 22 299 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 1 214 € s DPH

Spracovateľský poplatok  892 € s DPH

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

p. a.: 5,90%; celková výška spotrebiteľského úveru vrátane akontácie: 74.328 €; lehota splatnosti v mesia-

coch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 81.477,22 €. Počas celej doby financovania sa vyžaduje 

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

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

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

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

nia záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 10,5 - 10,2 l/100 km*

Emisie CO
2 242 - 232 g/km*

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,9 s

Cena zákl. modelu 74 328 € s DPH

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC kupé
V6, 2 996 cm3, 287 kW / 390 k, 520 Nm / 2 500 - 4 500 ot.

AMG SPEEDSHIFT TCT 9G

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

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

Na základe týchto hodnôt boli vypočítané hodnoty spotreby paliva.
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Už 
na prvý letmý pohľad na každého zapô-

sobí svojím silným a výrazným expresív-

nym dizajnom, ktorému k funkčnosti pri-

spievajú aj veľké zadné dvere, široký otvor 

väčšieho nakladacieho priestoru pre bato-

žinu alebo športové a outdoorové vybavenie či variabilný interiér. 

Práve týmito atribútmi sa stáva ideálnou a príťažlivou alternatívou 

tak pre silných individualistov, ako aj pre mladých a dynamických 

ľudí, žijúcich aktívny život s rôznymi voľnočasovými aktivitami.

Športový genofond
Výrazne natiahnutá kapota motora, charakteristické preli-

sy, doširoka tvarované podbehy kolies, štíhly driek, kompaktná 

kabína a zadná časť so zvýraznenou šírkou – to je jednoznač-

ný odkaz na jeho športovú genetiku. Tu zvýrazňujú ďalšie di-

zajnové prvky AMG, akými sú obloženie chladiča s dvojitou 

lamelou a spojlerom zadného nárazníka AMG Line s krídel-

kami okolo otvorov na prívod vzduchu, predný rozdeľovač 

prúdenia a vložky lamiel na vonkajších otvoroch na prívod 

vzduchu v striebornej chrómovej farbe, športové pedále z brú-

senej ušľachtilej ocele s gumovými nopkami, podlahové roho-

že v čiernej farbe s nápisom AMG a s lemovaním, či nástupné 

lišty AMG z leštenej ušľachtilej ocele vpredu s nápisom AMG.

Pod kapotou tohto všestranného krásavca sa skrýva výkonný 

a hlavne agilný dvojlitrový štvorvalcový turbomotor, s výkonom 

225 kW (306 k). Ten pomocou 7-stupňovej dvojspojkovej prevo-
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Expresívna 
všestrannos
Vstup do sveta Mercedes-AMG ponúka ako piaty model
rodiny kompaktov najnovšie päťdverové vozidlo CLA 35 
4MATIC Shooting Brake, spájajúce s bezrámovými dverami 
energické tvary športového kupé.
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dovky AMG SPEEDSHIFT DCT 7G a náhonu na všetky ko-

lesá AMG Performance 4MATIC variabilne rozdeľuje jazdný 

výkon medzi prednú a zadnú nápravu. Športový charakter a dra-

vosť zvýrazňuje aj samotné zrýchlenie, keď sa z 0 na 100 km/h 

„dostane“ za 4,9 sekundy. Aj vzhľadom na jeho parametre je pri-

rodzené, že sa o bezpečné zastavenie sa nového kompaktu sta-

rajú vpredu 4-piestikové pevné jednodielne strmene a 350-mili-

metrové brzdové kotúče a vzadu 1-piestikové plávajúce strmene 

a 330-milimetrové brzdové kotúče.

Dizajn a detaily
Športovú „pečať“ so sebou prináša aj samotný dizajn inte-

riéru, ku ktorému otvárajú cestu bezrámové dvere. Za nimi sa 

možno usadiť na športové sedadlá s čalúnením z imitácie kože 

ARTICO a mikrovlákna DINAMICA, v čiernej farbe s červe-

ným dvojitým ozdobným švom. Tie dopĺňa centrálny ozdobný 

prvok na prístrojovej doske z mikrovlákna DINAMICA v čier-

nej farbe s červenou ozdobnou lištou. Medzi výraznými prvka-

mi precízne vypracovaných detailov dominuje aj infotainment 

MBUX s troma štýlmi zobrazovania AMG Klasický, Šport 

a Superšport. Pomocou neho možno bezdotykovo obsluhovať 

rôzne funkcie, pričom rozhranie spozná aj to, či ho ovláda vo-

dič alebo spolujazdec, na základe čoho upraví ponuku ovláda-

cích prvkov.

Na želanie sa dodáva aj funkcia AMG TRACK PACE. Ten-

to virtuálny pretekársky inžinier je súčasťou systému info-

tainmentu MBUX a počas jazdy dokáže zaznamenávať vyše 

80 špecifi ckých údajov.

Počas jazdy je vodičovi k dispozícii päť jazdných režimov 

AMG DYNAMIC SELECT: Klzká vozovka, Komfort, Šport, 

Šport+ a Individuálny. V troch stupňoch si môže nastaviť aj 

adaptívne tlmenie AMG RIDE CONTROL. A nielen to. Pre 

náročnejšieho klienta, ktorý sa neuspokojí s klasickým multi-

funkčným športovým volantom s galvanizovanými radiacimi 

páčkami, umožňujúcimi ešte športovejšiu jazdu s manuálnym 

radením prevodových stupňov, je k dispozícii na želanie volant 

AMG Performance. Práve ten je dodávaný s inovatívnymi tla-

čidlami AMG, ktoré pozostávajú z okrúhleho otočného ovlá-

dača s integrovaným displejom pod pravým ramenom volantu 

a z dvoch vertikálne usporiadaných farebných tlačidiel s dis-

plejmi so spínačmi pod ľavým ramenom volantu.

Čo dodať na záver? Azda len to, že najnovší kompakt CLA 

35 4MATIC svojím typom karosérie Shooting Brake ponúka 

všetkým výrazným individualistom vstup do fascinujúceho sve-

ta AMG Driving Performance, ktorý je na mieru prispôsobený 

ich špeciálnym nárokom… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Daimler AG
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Príklad finančného lízingu*: 
Akontácia 30% 16 204 € s DPH

1.- 48. mesačná splátka 882 € s DPH

Spracovateľský poplatok   648 € s DPH

Odkupný poplatok 36 € 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: 54.012 €; lehota splatnosti 

v mesiacoch: 48; celková suma hradená spotrebiteľom: 59.217,50 €. Počas celej doby financovania 

sa vyžaduje havarijné poistenie vozidla. Cena poistenia nie je zahrnutá v uvedenej splátke ani vo 

vypočítanom RPMN.

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

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

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

záruky až na 6 rokov.

Spotreba - kombi. 7,5 - 7,4 l/100 km

Emisie CO
2 171 - 168 g/km

Najvyššia rýchlosť 250 km/h

Zrýchlenie 0-100 km/h 4,9 s

Cena zákl. modelu 54 012 € s DPH

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

AMG SPEEDSHIFT DCT 7G

Uvedené hodnoty boli stanovené podľa predpísanej metódy merania. Ide o „hodnoty CO2 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.
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U
vediem fakt na úvod. Nový motor M139 sa skla-

dá ručne presne tam, kde sa predtým skladali dva-

násťvalcové motory pre Pagani a Maybach. Je to 

dostatočný argument pre exkluzívne postavenie 

najmenších modelov AMG v ponuke? Myslím, že 

áno. Mimochodom už predchádzajúca generácia nielenže lámala 

rekordy v akcelerácii, ale aj v predajných výsledkoch.

Apropo, akcelerácia. Koľko áut na celom svete dokáže akcele-

rovať z 0 na 100 km/h za menej ako 3,9 sekundy? Poradím vám 

- je ich strašne málo. V Affalterbachu opäť posunuli malý Merce-

des do najvyššej ligy. Bez hanby a s plnou dávkou sebavedomia. 

Atraktívny bodykit naznačuje potenciál všetkým bez toho, aby vy-

užíval vulgárne spojlery či množstvo samoúčelných plastových die-

lov. Opäť estetická výhra pre Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC++.

A podobne ako predchodca aj aktuálny model prichádza s dvo-

ma úrovňami maximálneho výkonu. Pointou pritom ostáva fakt, 

že silnejšia verzia „S“ poskytuje astronomický výkon na úrovni 

presne 310 kW (421 k) a rovných 500 Nm maximálneho krútia-

ceho momentu. Tieto údaje ste ešte pred pár rokmi evidovali iba 

v teritóriu osemvalcových motorov! „Civilnejšia“ teda „slabšia“ 

verzia svojimi parametrami taktiež prekonáva svojho predchodcu. 

S maximálnym výkonom 285 kW (387 k) a 480 newtonmetrami 

maximálneho krútiaceho momentu poskytuje superšportovú dy-

namiku. Kým slabší model zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,0! sekun-

dy, silnejšia verzia S zbrúsi z tejto hodnoty ďalšiu jednu desatinu. 

Obe verzie sú elektronicky limitované na 250 km/h. Ak si však pri-

platíte opciu AMG driver paket, maximálnu rýchlosť 

vášho AMG Triedy A alebo CLA vám s radosťou posunú 

až na 270 km/h. Asistentom pre tieto výkony je osemstupňová 

prevodovka AMG SPEEDSHIFT DCT 8G, ktorá umožňuje aj 

manuálne radenie v každom jazdnom režime!

Šperkom auta je však motor. Je úplne nový. Z predchodcu pre-

vzal predné dve skrutky! Nebudem vás unavovať technickými de-

tailmi, uvediem iba zopár faktov: je otočený o 180 stupňov, má 

oveľa kratšie nasávacie aj výfukové kanály, turbodúchadlo má 

klasické ložiská a je chladené vodou, olejom aj vzduchom, chla-

diacu kvapalinu prečerpáva elektrická aj klasická pumpa. Výkon 

mechanickej vodnej pumpy je 280 litrov za minútu, a to je dvojná-

sobok oproti bežnému autu. Medzichladič vzduchu stlačí teplotu 

z 200 stupňov Celzia na 50. Blok motora vydrží tlak až 160 barov 

a turbo tlačí 2,1 baru. Stačí? Verím, že áno. :-)

Vlastná liga
Zaraďte Drive, zvoľte si jeden z piatich režimov motora na ovlá-

dači AMG DYNAMIC SELECT a zošliapnite plyn. Tento úkon 

vám odprezentuje predchádzajúci odsek doslova za pár sekúnd. 

Ak sa vám nechce čítať, nemusíte. Zájdite k predajcovi, objednajte 

si predvádzaciu jazdu a presvedčte sa. Upozorňujem, dávka akce-

lerácie ssa rovná štartu raketoplánu. Lebo nielen motor, aj pohon 

všetkých kolies AMG Performance 4MATIC+ bol v tomto prí-

pade prekalibrovaný. V prospech pretáčavých jazdných vlastnos-

tí. Áno, výraz drifting si môžete pokojne zaradiť na cestu do robo-
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Ve ká výzva 
Mercedes-AMG A 45 4MATIC+ a CLA 45 4MATIC+ sú najrýchlej-
šie a najsilnejšie vo svojej triede. To je sám o sebe dostatočný 
dôvod na to, aby ste ich zaradili do nákupného zoznamu.
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ty. Najmä ak budete prechádzať cez kruhový objazd a budete mať 

aktivovaný Drift Mód. Stačí si aktivovať režim RACE, deaktivovať 

stabilizačný systém, zapnúť prevodovku do manuálu a obe páčky 

pre manuálne radenie naraz stlačiť. Malý nápis DRIFT MODE 

sa objaví na displeji a potom už stačí pridať v zákrute plyn a za-

bávať sa. Vďaka aktívnemu rozdeľovaniu krútiaceho momentu 

AMG TORQUE CONTROL na zadnej náprave dokáže systém 

poslať všetok výkon určený na zadnú nápravu iba na jedno kole-

so. Pri deaktivovanom stabilizačnom systéme si tak môžete užiť 

nádherné šmyky, a aj pri zapnutej elektronickej stabilizácii pocíti-

te aktívnejšiu zadnú nápravu. Jazdecké nebo. Najmä vďaka moto-

ru a jeho spontánnym až elektrickým reakciám na stlačenie plynu. 

Na výber máte päť režimov: Slippery pre klzké pomery na vozov-

ke, Comfort pre bežnú jazdu, Sport pre dynamickú jazdu, Sport+ 

si zapnete po hádke so šéfom a RACE na Slovakiaringu. Nechýba 

ani Individual, ktorý si nastavíte podľa nálady či potrieb. 

Infotainment
Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ vás dokáže zabávať nie-

len na asfalte, ale aj vo virtuálnom svete. Inžinieri AMG prida-

li zopár individuálnych zobrazení prístrojov s centrálnym otáč-

komerom a postrannými ukazovateľmi zvyšných parametrov 

motora, prípadne preťažení. Aplikácia AMG TRACK PACE 

ukladá dáta z vašej jazdy na okruhu, je to v podstate palub-

ná telemetria. Ak sa radi porovnávate s inými, máte príleži-

tosť. Dokonca si môžete nahrať ich dáta a porovnávať sa s nimi 

v reálnom čase, keď sa pohybujete na okruhu. Je to síce hrač-

ka, presne toto však mladí klienti považujú za dôležité. Tak-

že odpoveď na otázku, či sa so svojimi časmi môžete podeliť aj 

na facebooku, je: áno, môžete. Ak tak urobíte, znamená to, že 

si Mercedes AMG A45 S 4MATIC+ alebo jeho krajšiu a ele-

gantnejšiu alternatívu v podobe CLA 45 S 4MATIC++ užívate. 

So všetkým, čo k tomu patrí a na plný plyn. Vtedy si uvedomí-

te, aké dobré sú nové AMG Performance sedadlá. Extrémne 

dobre držia a po novom poskytujú aj možnosť odvetrávania. 

Spracovanie celého interiéru je v podstate koncertom najkva-

litnejších materiálov. Tvar ovládačov diktuje funkcie, tie, kto-

ré budete najradšej používať, sa nachádzajú pod volantom. 

Otočný ovládač slúži na voľbu jazdného režimu NORMAL, 

SPORT, SPORT+, RACE, dve tlačidlá naľavo od volantu slú-

žia na prepínanie jednotlivých funkcií ako režim aktívnych tl-

mičov AMG RIDE CONTROL, aktívne výfuky, stabilizač-

ný systém, alebo manuálny, či automatický režim prevodovky. 

Jednoducho sen mladého vodiča, ktorý si rád prispôsobí všet-

ko svojim požiadavkám. Mercedes-AMG A45 S 4MATIC+ má 

všetko. Bombastický výkon, extrémnu rýchlosť, aktívny pohon 

všetkých štyroch kolies, extrovertné šmyky na ceste a poriadnu 

dávku športového luxusu. Ak vyznávate fi lozofi u estetiky, kto-

rá predsa len lepšie maskuje potenciál auta – najmenšie štvor-

dverové kupé od Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ vám 

bude k službám kedykoľvek. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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P
rázdne 

miesta ne-

existujú. Popri super-

športovej verzii Mercedes-AMG 45 

4MATIC predstavil Mercedes-Benz aj ekolo-

gicky orientované varianty vo forme hybridných modelov 

vozidiel, dobíjateľných zo siete. Množné číslo v tomto prí-

pade reprezentuje Triedu A, Triedu B a nechýba ani este-

tická verzia Trieda A sedan. Prekvapení? Asi ani nie, veď 

záväzok trojcípej hviezdy voči klientom je jasný. Poskyt-

núť zákazníkom voľnosť v rozhodovaní. Mercedes-Benz 

opäť ako prvý ponúka verzie hybridných modelov vozi-

diel, dobíjateľných zo siete v kompaktnej triede, navyše vo 

viacerých karosárskych variantoch. Všetky tri verzie ka-

rosérie ukrývajú najnovšiu, teda tretiu generáciu hybrid-

ných modelov vozidiel, dobíjateľných zo siete. Tá poskytu-

je úctyhodný dojazd v elektrickom režime, v rámci meraní 

v cykle NEDC dosiahli tieto modely dojazd 70 až 75 kilo-

metrov. V praxi to znamená, že vaše denné povinnosti by 

ste mali absolvovať v absolútnom tichu. Priemerný denný 

kilometrový výkon Európana totiž činí zhruba 50 km.

Bez kompromisov
Jedno je isté, hybridné modely vozidiel, dobíjateľné 

zo siete budú šetriť palivom, v žiadnom prípade však vý-

konom. Systémový výkon je rovných 160 kW (218 k), 

údaj maximálneho krútiaceho momentu je ešte vzrušu-

júcejší, až 450 Nm. To zabezpečí zrýchlenie z 0 na 

100 km/h za 6,6 sekundy a maximálnu rýchlosť 

235 km/h. Páči sa vám to? Bodaj by nie, veď 

danú dynamiku každý motorista okamžite vy-

hodnotí ako športovú. Priraďte k tejto hod-

note priemernú spotrebu 1,4 až 1,6 litra na 

100 kilometrov v závislosti od karosárskej 

verzie a začnete sa podvedome usmievať. 

Ekologický rozmer dokumentuje aj emisná 

bilancia 32 až 36 gramov CO
2
 na prej-

dený kilometer. To je údaj, ktorý 

vám odobrí s úsmevom kaž-

dý cyklista. Základom 

všetkých týchto 

parametrov je 

extrémne vy-

darený spaľo-

vací motor s ob-

jemom 1,33 litra 

s maximálnym výko-

nom 118 kW (160 k), kto-

rý dopĺňa elektromotor s výkonom 
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ALTERNATÍVNY POHON

Šikovne spolu
Mercedes-Benz nikdy nečakal na výzvy súperov, skôr naopak, 

určuje trendy a vypĺňa medzery. Najnovšími alternatívami 
v triede ekologických vozidiel je Mercedes-Benz A 250 e a B 250 e.
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75 kW (102 k). Elektromotor umožní jazdiť maximál-

nou rýchlosťou 140 km/h, čo znamená, že o komfort čisto 

elektrickej jazdy neprídete ani na diaľnici. Elektrický do-

jazd zabezpečujú batérie s kapacitou 15,6 kWh, ktoré sú 

umiestnené pod zadnými sedadlami pasažierov, takže ich 

takmer nevnímate, iba minimálne zasahujú do batožinové-

ho priestoru. Z klasického Wallboxu ich z 10 na 100 per-

cent nabijete za menej ako dve hodiny.

Konštruktérska mágia
Konštrukčné dáta vás fascinujú najmä pri pohľade na dizajn. 

Nezbadáte nič, teda všetko je tak ako v prípade ostatných verzií. 

Opäť sa vráťme ku kapacite batérií či k dvom motorom pod kapo-

tou, ktoré konštruktéri vtesnali do karosérie bez toho, aby svojho 

majiteľa, či vodiča vôbec nejako obmedzovali. Doslova k čarova-

niu sa dá prirovnať integrácia elektromotora do prevodovky 8G-

-DCT, pričom tento elektromotor slúži nielen na pohon auta, ale 

aj na štartovanie spaľovacieho. V hybridnom režime tak prechod 

medzi elektrickým, kombinovaným, alebo čisto spaľovacím reži-

mom nebudete cítiť. Vašou zábavou bude v čisto elektrickom re-

žime určovanie miery rekuperácie páčkami pod volantom. K dis-

pozícii sú režimy DAUTO, D+, D, D- a D- -, ak sa rozhodnete 

aktivovať posledný menovaný, prakticky nemusíte brzdiť. Intenzi-

ta rekuperácie sa postará o výrazné spomalenie auta do takej mie-

ry, že opotrebenie brzdových doštičiek a produkcia mikročastíc 

bude minimálna. Minimalizáciu stresu z nabíjania auta má na sta-

rosti služba Mercedes Me Charge, ktorá bude na Slovensku spus-

tená koncom prvého štvrťroka 2020. Vďaka nej máte k dispozícii 

nabíjacie stanice viac ako 300 prevádzkovateľov, ktoré sú ulože-

né v navigácii. Platba je veľmi jednoduchá, na konci mesiaca vám 

systém zašle elektronickú faktúru s podrobným rozpisom histó-

rie nabíjania. Znie to atraktívne? Nielen znie, ono to je atraktívne 

aj extrémne jednoduché. Ale presne to bol cieľ. Poskytnúť zákaz-

níkom ekologické verzie absolútne bez obmedzení. Napokon je to 

Mercedes-Benz a ten svojich majiteľov rozmaznáva luxusom. To 

je totiž prvoradá úloha. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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P
rvý dojem je veľmi dôležitý. Vedia to manažé-

ri, majitelia fi riem i obchodníci a musím dodať, 

že aj vývojoví pracovníci koncernu Daimler. 

V prípade hybridných modelov dobíjateľných 

zo siete je prvoradý dojazd v elektrickom reži-

me. Je to logické, veď ten určuje nielen spomínaný ekolo-

gický rozmer, ale aj nevyhnutný zásah do komfortu užíva-

nia auta.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC si do kolónky do-

jazdu v elektrickom režime hrdo napíše údaj vyše 100 ki-

lometrov. Skutočných a bez obmedzení, veď v elektric-

kom režime môžete jazdiť až do rýchlosti 160 km/h bez 

toho, aby ste spálili čo i len kvapku nafty. Úctyhodné, 

však? V zásade sa toto hybridné vozidlo dobíjateľné zo sie-

te dá bez problémov porovnať s prvou generáciou elektro-

mobilov, ktorých dojazd kulminoval kdesi na hranici 120 

kilometrov. Akumulátor s kapacitou 31,2 kWh zabezpečí 

takmer identický dojazd. V ideálnych podmienkach a pod-

ľa cyklu NEDC činí dojazd až 106 kilometrov, prísnejšia 

norma WLTP uvádza 90 až 99 kilometrov. A pri pohľade 

do interiéru auta nezbadáte nič. V prípade modelu GLE 

nenájdete v batožinovom priestore žiadne vyvýšenie spô-

sobené uložením akumulátora. A prvý raz je k dispozícii 

aj možnosť rýchlonabíjania jednosmerným prúdom, čo vý-

razne znižuje čas nabitia. Akumulátor nabijete za 20 mi-

nút (stav nabitia 10 - 80 percent) respektíve 30 minút (stav 

nabitia 10 - 100 percent).

Skúste pohľad do interiéru, opäť žiadne obmedzenie. 

26 

ALTERNATÍVNY POHON

Ticho a svižne
Ekologický rozmer hybridov 

dobíjateľných zo siete posúvajú 
konštruktéri koncernu Daimler 

čím ďalej tým viac do pozície 
reálnych ekologických alternatív. 

Dôkazom sú posledné 
modely Mercedes-Benz GLE 350 

de a GLC 300 e.
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Užívateľsky prijateľné, technicky fascinujúce. Upravená 

zadná náprava umožnila použitie väčšieho akumulátora 

s vyšším dojazdom i novú konštrukciu výkonného elektro-

motora, ktorý je integrovaný medzi motor a prevodovku 

9G-TRONIC. Vysokonapäťová sústava zásobuje elektri-

nou nielen vákuovú pumpu rekuperačného brzdového sys-

tému, ale aj kompresor klimatizácie, či prídavný ohrievač. 

Znamená to, že predklimatizovanie interiéru v lete, či jeho 

predhriatie v zime je možné aj bez využitia spaľovacieho 

motora, čo je jedna z ďalších komfortných funkcií hybrid-

ných modelov dobíjateľných zo siete.

V prípade jazdy v čisto elektrickom režime má Mercedes-Benz 

GLE k dispozícii rovných 100 kW (136 k) maximálneho 

výkonu a až 440 Nm maximálneho krútiaceho momentu. 

Ešte pôsobivejší je systémový výkon. Celkovo má momen-

tálne najväčší hybridný model dobíjateľný zo siete k dis-

pozícii až 235 kW (320 k) a 700 Nm maximálneho krútia-

ceho momentu. Namiesto zbierky nudných čísel však stačí 

uviesť, že z 0 na 100 km/h zrýchli za 6,8 sekundy a maxi-

málna rýchlosť reprezentuje až 210 km/h. Pointou je však 

priemerná spotreba na úrovni 1,1 litra nafty na 100 ki-

lometrov a 29 gramov CO
2
 na jeden prejdený kilometer 

(podľa NEDC). Limity v tomto prípade neexistujú, ak vám 

však dôjde šťava v akumulátore, môžete využiť úsporný 

charakter naftového agregátu a doraziť tam, kam potrebu-

jete bez strachu o dojazd auta a v sprievode maximálneho 

luxusu. A v cieli môžete opäť nabiť.

 27
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Dvojča úspechu
Mercedes-Benz GLC absolvoval facelift, v rámci 

ktorého pod kapotou pribudol hybridný systém dobíjateľ-

ný zo siete tretej generácie. Nesie označenie GLC 300 e 

4MATIC. Aj v tomto prípade môžete rátať s vyšším dojaz-

dom. Akumulátor s kapacitou 13,5 kWh zabezpečí dojazd 

v čisto elektrickom režime na úrovni 46 až 49 kilomet-

rov podľa NEDC (39 – 43 km podľa WLTP). Podobne ako 

u väčšieho brata aj v prípade menšieho modelu môže maji-

teľ rátať so symbiózou elektrického a benzínového motora, 

pričom systémový výkon je rovnaký ako v prípade modelu 

GLE 350 de 4MATIC. Maximálny systémový výkon, kto-

rý smeruje na kolesá, je rovných 235 kW (320 k) a 700 Nm 

maximálneho krútiaceho momentu. Vzhľadom na celkové 

rozmery aj hmotnosť to znamená, že z 0 na 100 km/h ak-

celeruje GLC 300 e 4MATIC za 5,7 sekundy a maximál-

na rýchlosť je rovných 230 km/h. Tieto dáta už bez prob-

lémov označíte za športové. Elektromotor s maximálnym 

výkonom 90 kW (122 k) a maximálnym krútiacim momen-

tom 440 Nm sa postará o bezemisnú dynamiku v rámci 

mesta. A v rámci tretej generácie hybridov dobíjateľných 

zo siete, samozrejme, vzrástol nabíjací výkon aj pri modeli 

GLC dvojnásobne až na 7,4 kW, takže z bežného wallboxu 

nabijete akumulátor na plnú kapacitu za 1,5 hodiny, z bež-

V prípade modelu GLE nenájdete v batožinovom 
priestore žiadne vyvýšenie spôsobené uložením 
akumulátora. A prvý raz je k dispozícii aj 
možnos  rýchlonabíjania jednosmerným 
prúdom, o výrazne znižuje as nabitia.
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nej 230-voltovej zásuvky to bude trvať 5 hodín, takže počas 

nočného pokoja dokážete plne nabiť GLC 300 e 4MATIC. 

Ste na ceste a neviete, kde je najbližšia nabíjacia stanica? 

Stačí vám povedať „Ahoj, Mercedes, vyhľadaj nabíjacie 

stanice v blízkosti“. 

Systém vám automaticky vyhľadá najbližšie stanice a vy 

môžete bez problémov nabíjať. Platiť môžete pohodlne 

prostredníctvom využitia karty Mercedes me Charge, ale-

bo aplikácie Mercedes me alebo priamo z auta (spúšťanie 

služby v krajinách Európy postupne). Lebo v jednoduchos-

ti sa ukrýva tiež dávka luxusu. 

Text: Majo Bóna; Foto: Daimler AG
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Z
načka smart sa stáva prvým výrobcom auto-

mobilov na svete, ktorý v plnom rozsahu a dô-

sledne prechádza zo spaľovacích motorov na 

výlučne elektrické pohony. Svojím osobitým 

a jedinečným prístupom ku konštrukčnému, 

technologickému a dizajnovému riešeniu mobility, využi-

tím jej ikonických prvkov pri jej návrate do budúcnosti, sa 

môže právom pýšiť označením „elektrický originál“.

Radikálna jednoduchosť
Nové tvary elektrických vozidiel smart zvýrazňujú ich 

typickú identitu, ktorá je tentoraz až radikálne jednodu-

chá. Nižšie umiestnenie masky chladiča a naopak, umiest-

nenie výkonnejších a trvácnejších diódových svietidiel nad 

ňu, dodáva modelom výrazný športovo-progresívny vý-

raz. Celkovo – svetlomety podčiarkujú čistotu dizajnovej 

štruktúry, v rámci ktorej tri veľké aktívne prvky využíva-

júce svetelné diódy sa starajú o svetelnú signatúru, pričom 

okrem úlohy stretávacieho a diaľkového svetla prebera-

jú aj funkciu ukazovateľa smeru jazdy. Inováciou prešli aj 

zadné svietidlá, ktoré pomocou osvetľovacích prvkov zo 

svetelných diód s prepracovaným svetelným prejavom so 

známou kosoštvorcovou základnou geometriou vytvárajú 

svetelný obrys. Tým vytvárajú nielen osobitý pocit z hĺb-

ky, ale zabezpečujú aj rovnomerné osvetlenie. Z hľadis-

ka porovnania vonkajšej dĺžky vo vzťahu k svetlým vnú-

torným priestorovým rozmerom nenašli vozidlá fortwo 

a forfour konkurenciu. Nanovo navrhnutá stredová konzo-

la s úplne novým tvarom garantuje ešte lepšie možnosti vy-

užitia priestoru. Čo sa týka výbavy nových modelov smart, 

Synonymom pre trvalo udržateľnú a komplexnú koncepciu mestskej 
mobility, pre ktorú sú príznačné inteligentné zosieťovanie, inovatívna 
koncepcia zdieľania a digitálne služby, progresívny dizajn a  technológia 
elektrického pohonu s akumulátormi bez emisií, sa oprávnene stávajú 
modely vozidiel smart EQ fortwo a smart EQ forfour.

ALTERNATÍVNY POHON

Návrat 
do budúcnosti
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jej štruktúra je jednoduchšia a inteli-

gentnejšia. Okrem základného mode-

lu sú k dispozícii tri línie výbavy pas-

sion, pulse a prime, pričom každú 

z nich možno kombinovať s tromi ba-

líkmi výbavy – Advanced, Premium 

a Exclusive. Novinkou sú navyše šty-

ri dizajnové vyhotovenia diskov ko-

lies (15-palcové a 16-palcové kolesá 

v striebornej farbe alebo v dvojfa-

rebnom vyhotovení, prípadne kole-

sá s mimoriadne aerodynamic-

kým dizajnom, ktorých disky 

z ľahkej zliatiny majú priemer 

15 palcov so 4-lúčovým dizaj-

nom a 16-palcové disky z ľah-

kej zliatiny sú s dizajnom šty-

roch zdvojených lúčov.

Aplikácie a služby
Interiéru dominuje stre-

dová konzola a výrazne 

väčší multimediálny sys-

tém connect. Značka 

smart sa novou koncep-

ciou UX prvýkrát spolie-

ha výlučne na dokonalé zla-

denie s mobilnými telefónmi zákazníkov 

a ich výpočtovým výkonom. Digitalizácia nových mode-

lov je riešená tak, aby majiteľ ovládal vozidlo nielen jedno-

duchšie a intuitívnejšie, ale najmä ucelene. Tomu pomáha 

aj aplikácia smart EQ control, prenášajúca elektrizujúcu 

mobilitu do chytrých telefónov vodičov. Ešte bezprostred-

nejšie poskytovanie informácií umožňuje využitie apliká-

cie s aplikáciou Apple Watch, keď pohľadom na hodinky 

Apple Watch je možné zistiť aktuálny stav nabitia akumu-

látora a dojazd, alebo môže spustiť predklimatizovanie. 

Výraznú pomoc poskytuje aj služba „my smart“, umož-

ňujúca napr. nepretržitý prehľad o vozidle na diaľku, či 

odomknutie a zamknutie vozidla bez použitia kľúča. 

Samozrejmosťou je služba smart ready to share, ktorá 

umožňuje súkromné zdieľanie a je založená na používa-

ní chytrého telefónu a funkcie bezkľúčového vstupu do vo-

zidla. Značka smart sa vďaka  inovatívnym službám smart 

ready to share stala priekopníkom kom-

plexných služieb mobility, ktoré uľah-

čujú život v mestách. Nemožno opome-

núť ani službu ready to park, uľahčujúcu 

v reálnom čase nájsť dostupné možnosti 

parkovania vo vami zvolenej oblasti a ich 

prípadnú rezerváciu až 30 dní vopred, či 

službu smart ready to spot, ukazujúcu polo-

hu odstaveného vozidla smart a aj najlepšiu cestu k nemu, 

či na krátky čas aj rozsvietenie predných svetlometov 

na parkovacom mieste. Praktický rozmer má aj funkcia 

pactris, integrovaná v aplikácii ready to pack, za ktorou sa 

ukrýva inteligentný algoritmus, ktorý už počas nakupova-

nia napovie, či a ako sa celý nákup neskôr zmestí do bato-

žinového priestoru. 

Agilita a výkon
Nové elektrické modely sú mimoriadne agilné vďa-

ka krútiacemu momentu 160 Nm a výkonu 60 kW/82 k. 

Zrýchlenie dokáže napr. model smart EQ fortwo kupé do-

siahnuť z 0 na 60 km/h za 4,8 sekundy. Kompaktný vyso-

konapäťový lítium-iónový akumulátor pozostáva z troch 

vysokonapäťových modulov a 96 vysokonapäťových člán-

kov a dosahuje kapacitu 17,6 kWh, čo mu postačuje na za-

bezpečenie dojazdu 159 km (podľa NEDC). Vďaka voli-

teľnej palubnej nabíjačke s kapacitou 22 kW s funkciou 

rýchleho nabíjania sa nové modely znovu nabijú z 10 % na 

80 % dojazdu za menej ako 40 minút, pričom nie sú odká-

zané na zriedkavé nabíjacie stanice s jednosmerným prú-

dom. Na úroveň priemerného denného jazdného výkonu 

sa vozidlo smart z 230-voltovej zásuvky dobije za 3,5 ho-

diny aj bez použitia nabíjacej skrinky. Kto predsa cestuje 

častejšie a predovšetkým na väčšie vzdialenosti, toho pote-

ší komfort nabíjania s aplikáciou smart EQ control. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG
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M
odel EQV je ako prvé prémiové veľkopriesto-

rové elektrické sériovo vyrábané vozidlo, ur-

čené hlavne rodinnej klientele, podnikateľom 

v oblasti luxusnej kyvadlovej dopravy a všet-

kým milovníkom športu a aktívneho spôsobu 

života. Pozornosť púta najmä symbiózou ideálne vyvážených po-

merov mobility bez emisií s presvedčivým 

jazdným výkonom, vysokou funkcionalitou 

a esteticky prívetivým a atraktívnym dizaj-

nom. Ten sa odzrkadľuje aj progresívnym 

exteriérom, v rámci ktorého dominuje naj-

mä maska chladiča so súvislým pásom sve-

telných diód - typická pre vozidlá EQ.

Variabilita a infotainment
EQV sa môže pochváliť aj maximálnym 

interiérovým komfortom, variabilitou, fl exi-

bilitou a funkčnosťou. Potvrdzujú to aj vše-

stranné konfi gurácie sedadiel a lavíc, v rám-

ci ktorých môže disponovať EQV napr. 

šiestimi sedadlami pre prémiovú prepravu 

osôb, alebo siedmimi či ôsmimi sedadlami 

pre zázemie celej rodiny. Klienti si taktiež 

môžu vybrať dva varianty rázvorov kolies. 

Dominantnou súčasťou interiéru je aj 10-palcová obrazovka roz-

hrania MBUX s vysokým rozlíšením, ponúkajúca špeciálne zo-

brazenia a nastavenia, špecifi cké pre EQ, ako napr. nabíjací prúd, 

čas odjazdu či tok energie a histogram spotreby. Pomocou služ-

by Mercedes me Charge získa klient aj prístup k celosvetovo naj-

väčšej nabíjacej sieti s cca 300 000 nabíjacími bodmi a 300 rozlič-

Krátko po testovaní konceptu vozidla 
Mercedes-Benz EQV v reálnych mestských 
podmienkach barcelonského prístavu bol 

širokej verejnosti počas tohtoročnej výstavy 
IAA vo Frankfurte nad Mohanom predstavený 

aj jeho sériový model.

ALTERNATÍVNY POHON

Prvý 
prémiový 

elektrický 
van 
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nými operátormi verejných nabíjacích staníc v samotnej Európe, 

ako aj k európskej sieti rýchlonabíjacích staníc IONITY.

Suverénny pohon
Novinku v rámci rodiny sériových modelov EQ poháňa po-

mocou prednej nápravy kompaktné elektrické hnacie ústro-

jenstvo (eATS) s výkonom 150 kW (204 k), krútiacim momen-

tom 362 Nm a kombinovanou spotrebou elektrického prúdu 

27,0 kWh/100 km. Vozidlo nie je určené len pre mestskú mobili-

tu, ale aj vďaka maximálnej rýchlosti 160 km/h zaručuje sebave-

domý a suverénny pocit z jazdy aj mimo mestského prostredia. 

Keď sme pri pohone – samotnú energiu hnaciemu ústrojenstvu 

zabezpečuje v podlahe vozidla zabudovaný lítium-iónový akumu-

látor s využiteľnou kapacitou 90 kWh, aj vďaka čomu sa v rámci 

interiéru EQV podarila zabezpečiť maximálne komfortná a veľ-

korysá ponuka priestoru.

Dobíjanie a dojazd
Čisto elektrická mobilita tým, že neprodukuje emisie, je vyu-

žiteľná na každodenné praktické použitie bez akýchkoľvek ob-

medzení. Svedčí o tom aj dojazd 405 km a tiež integrovaná funk-

cia rýchleho dobíjania vysokonapäťového akumulátora, ktoré 

z 10 na 80 percent trvá necelú hodinu. Vďaka systému dobíjania 

možno za približne 15 minút nabiť vozidlo energiou, zabezpeču-

júcou dojazd približne 100 km. Akumulátor sa dobíja aj pri brz-

dení a v deceleračnom režime, pričom pomocou radiacich pá-

čok pod volantom môže rekuperačný výkon ovplyvniť aj samotný 

vodič. Pri maximálnej miere rekuperácie sa nemusia používať 

štandardné brzdy. Na stupni rekuperácie D auto sa prejavuje in-

teligencia EQV: automaticky pripojený asistent ECO pomáha 

vodičovi maximálne využiť efektívnosť, prepája údaje navigácie, 

rozpoznávanie dopravných značiek, informácií inteligentných 

bezpečnostných asistentov, pričom samočinne prispôsobuje stu-

peň rekuperácie. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

eqv.indd   33eqv.indd   33 20. 9. 2019   17:37:4520. 9. 2019   17:37:45



34 

S
účasťou podujatia bolo nielen jeho praktické testova-

nie na cestách podhoria Malých Karpát, ale aj pane-

lová diskusia odborných spíkrov, týkajúca sa elektric-

kého pohonu a otázok s ním súvisiacimi, s pozvanými 

zástupcami slovenských médií. Medzi účastníkmi 

stretnutia nechýbal ani generálny riaditeľ spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia Stephan Moebius. V rámci stretnutia 

odznela  aj informácia, že konštruktéri EQC to s uvedením prvé-

ho sériového modelu na elektrický pohon mysleli natoľko vážne, 

že nič nenechali na náhodu. Skôr, než sa EQC dostalo do fázy 

sériovej výroby, vyše štyri roky sa v reálnych podmienkach testo-

valo jej dvesto prototypov, pričom počas tohto obdobia najazdili 

vyše milióna kilometrov.  

Jeho hlavné prednosti zhrnul Martin Košara, CASE Imple-

mentation Manager spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia slova-

mi, že ide o „spojenie charakteristických vlastností značky 

Mercedes-Benz, akými sú kvalita, bezpečnosť a komfort. Model 

EQC sa vyznačuje progresívnym dizajnom a výnimočným kom-

fortom, pričom svojím dojazdom splní každodenné nároky 

väčšiny zákazníkov.“ Ako ďalej poznamenal, na Slovensku 

sa EQC, ktorého cena základnej verzie sa začína na sume 

76 800 eur s DPH, kvalifi kuje na štátnu podporu, ktorá sa plánu-

je spustiť už v novembri tohto roka. Samotný predaj modelu za-

bezpečujú na Slovensku autorizovaní partneri Mercedes-Benz 

v Bratislave na Tuhovskej a na Panónskej, v Banskej Bystrici, 

v Žiline a v Košiciach.

Stratégia značky EQ
„Mercedes-Benz EQC ponúka už v základnej verzii vyslovene 

bohatú sériovú výbavu a ako priekopník značky EQ stelesňuje 

štyri piliere stratégie digitalizácie CASE – „zosieťovanie“, „auto-

nómne jazdenie“, „fl exibilné používanie“ a „elektrické pohony“. 

Vďaka inovatívnemu systému infotainmentu, najmodernejším 

asistenčným jazdným systémom, službám, ktoré výrazne presa-

V príjemnom prostredí Hotela pod Lipou****, nachádzajúceho sa 
v rekreačnej oblasti Harmónia pri Modre, v krásnom prírodnom 

prostredí Malých Karpát, sa uskutočnila prezentácia prvého modelu 
pod technickou a technologickou značkou EQ ešte pred jeho oficiálnym 

uvedením na trh - modelu Mercedes-Benz EQC.

ALTERNATÍVNY POHON

EQC 
„elektrizovala“ médiá
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aj zástupcovia spoločnosti InfoBat - Mário Virčík a Jozef Urban 

a vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov Allianz 

– Slovenská poisťovňa Michal Bohunský, ktorý sa venoval naj-

mä téme rozdielov v prístupe poisťovne ku poistnému krytiu pri 

klasických vozidlách a elektromobiloch. 

Koniec dobrý...
... všetko dobré. A platilo to aj počas stretnutia odbornej žur-

nalistickej verejnosti so značkou Mercedes-Benz a s jej modelom 

EQC. Test dvoch modelov Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC 

bol akousi „čerešničkou na torte“ na záver - po skončení pane-

lovej diskusie. Jeho trasa viedla popod Malé Karpaty a väčši-

nou sa dial na trase z Modry do Červeného Kameňa a späť, resp. 

z Modry na Zochovu chatu a všetci jeho účastníci sa na vlastnej 

skúsenosti presvedčili, že to, o čom dovtedy len čítali a počuli, je 

reálny fakt. Nakoniec, najlepším dôkazom bola ich viditeľná spo-

kojnosť a fascinácia z toho, ako ich EQC „zelektrizovala“...

Text: Peter Škorňa, Foto: Marek Neumahr, Peter Škorňa

hujú samotné vozidlo a inteligentnej stratégii pohonu presviedča 

prémiové SUV svojimi mnohými vlastnosťami,“ priblížil straté-

giu značky Martin Košara, a zároveň zdôraznil, že práve multi-

mediálny systém MBUX - ktorého súčasťou je širokouhlý kokpit, 

pozostávajúci z dvoch 10,25“ displejov, pričom pravý displej je 

dotykový - je do vozidla EQC dodávaný sériovo a ako súčasť roz-

siahlej koncepcie ovládania a zobrazovania vytvára emocionálne 

prepojenie medzi vodičom, vozidlom a cestujúcimi. Vďaka ume-

lej inteligencii sa dokáže MBUX učiť. Ako zároveň dodal: „Ex-

kluzívne v modeloch značky EQ sa využívajú funkcie a služby 

vyvinuté špeciálne pre potreby elektromobility.“

Spoľahlivý výkon
V rámci diskusie a prezentácie sa pomerne veľká pozornosť 

sústredila na samotný výkon elektrického pohonu. Ako boli prí-

tomní zástupcovia médií informovaní, celkový výkon EQC 

je 300 kW (408 k). Jeden elektromotor na prednej a jeden na 

zadnej náprave premieňajú elektrickú energiu na mechanickú 

a ponúkajú pôsobivý náhon s krútiacim momentom na úrov-

ni 760 Nm. Vysokovoltový lítium-iónový akumulátor je centrál-

nym akumulátorom energie pre elektrický pohon a presviedča 

vysokou výkonovou hustotou s využiteľným obsahom energie na 

úrovni 80 kWh. Stará sa o dojazd na úrovni 374 – 417 km (pod-

ľa WLTP) a o vysoký výkon elektrického pohonu. Modulárny di-

zajn systému s dvoma modulmi, z ktorých oba majú po 48 člán-

kov a štyrmi modulmi, ktoré obsahujú 72 článkov, umožňuje 

mimoriadne kompaktnú konštrukciu.

Kompetentné odpovede 
V rámci panelovej diskusie odpovedali na otázky nielen zá-

stupcovia spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia, ako napr. Peter 

Wagner, vedúci popredajných služieb o pripravenosti dílerskej 

servisnej siete na elektromobily, ale o prioritách rezortu v oblasti 

elektromobility aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR 

Vojtech Ferencz, o výstavbe nabíjacích staníc a ich parametroch 

- popri diaľnici D1 - hovorili vedúci úseku elektromobility spoloč-

nosti ZSE Drive Radoslav Markuš a marketingový riaditeľ 

Matúš Baltazarovič. O problematike, či bude spoločnosť 

IONITY ponúkať aj elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných 

zdrojov, ak na Slovensku dôjde k realizácii budovania nabíja-

cích staníc s ultra rýchlym nabíjaním, informoval regionálny ma-

nažér IONITY Peter Ševce. Účasť na panelovej diskusii prijali 
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Prekvapujúci výkon EQC

P
ráve on je nielen viac ako dva roky „Mercedes 

pozitívny“, keďže používal model GLE kupé 

a stále jazdí aj na Triede E, ale už od začiat-

ku júla tohto roka testuje aj nové EQC v reál-

nych podmienkach, pričom ako uviedol, takmer 

80  percent s ním jazdil hlavne po meste. „Najdlhšiu priamu 

cestu som absolvoval do Viedne a späť, takže treba povedať, 

že som problematiku dojazdu doposiaľ až tak veľmi neriešil. 

Každopádne, v rámci uvedenej trasy do Viedne, som prešiel 

vyše 160 km s veľmi veľkou rezervou dojazdu.“ Matej má 

Wallbox priamo u seba v garáži, čím má vyriešené domá-

ce nabíjanie. Akékoľvek ďalšie dobíjanie následne rieši v ná-

kupných centrách, kde je podľa neho najväčšou výhodou to, 

že nie je žiadny problém s nájdením miesta a so zaparkova-

ním pri nabíjacom boxe.

Komfort a ekorozmer
„Na čisto elektrický Mercedes sme museli chvíľu čakať 

a nakoniec sme sa dočkali. Mnohí ľudia ma zastavujú a zve-

davo sa pýtajú na dojazd, rýchlosť, komfort a mnohí práve 

rozmýšľajú nad takýmto autom ako vozidlom, s ktorým by 

sa jednoducho pohybovali po meste, či aj mimo neho. Ide 

prevažne o ľudí, pre ktorých je zaujímavý aj ekologický roz-

mer elektrického vozidla,“ vysvetľuje svoje doterajšie skúse-

nosti s EQC a pokračuje: „Osobne sa mi páči, že je dostatoč-

ne veľké, priestranné a, samozrejme, tiché vozidlo. Nielen 

mňa, ale asi každého, čo som v ňom viezol, úžasne prekva-

pil jeho výkon. Elektrina je síce veľmi nenápadná, ale na 

červenej by som si to rozdal s akýmkoľvek športiakom.“ Zá-

roveň dodáva, že ide o ideálne vozidlo pre strednú (teda 

jeho) generáciu, ktorá má progresívne životné postoje. 

A keďže v mnohých slovenských rodinách sú už čoraz bež-

nejšie dve vozidlá, práve to druhé z nich by mohlo byť na 

elektrinu. „My takto fungujeme už tri mesiace. A keďže prá-

ve v týchto dňoch očakávame prírastok do našej rodiny, 

viem si EQC bez najmenších problémov predstaviť aj ako 

rodinné vozidlo. Je priestranné, bezpečné, pohodlné a kufor 

spĺňa všetky rodinné predpoklady,“ poznamenáva.

Klasika vs alternatíva
Sajfa jazdí okrem EQC aj na Triede E a aj preto nás zau-

jímalo, ktoré z nich preňho vychádza ako víťaz… „Doba ide 

dopredu. O pár desiatok rokov sa aj na elektrinu či vodík 

budeme pozerať čisto pragmatickým motoristickým okom. 

Som o tom presvedčený. Moje Éčko je úžasné benzínové 

auto, intenzívne dýchajúce na chrbát aj modelom Triedy S, 

takže za mňa je to jednotka, ALE jazdiť po meste aj mimo 

na elektrinu je veľká zábava a pocit, že napr. na Prístavnom 

moste v zápche z vášho výfuku nič nejde (lebo EQC ani vý-

fuk nemá), je na nezaplatenie!“ Ako dodal na záver, je pre-

svedčený, že z krajín okolo nás sme najrevolučnejší a naj-

objaviteľskejší a s pribúdajúcou infraštruktúrou budeme 

na našich cestách – a predovšetkým v mestách - vidieť viac 

elektrických áut. 

Text: Peter Škorňa, Foto: MBSK

Jedným z dvoch ambasádorov 
elektromobility striebornej hviezdy, 
zosobnenej v jej prvom čisto 
elektrickom sériovo vyrábanom 
modeli EQC je populárny a širokej 
verejnosti známy slovenský 
moderátor a youtuber 
Matej Sajfa Cifra.
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Štátna podpora 
alternatívnej mobility

B
okom diania neostáva ani Slovenská republika, ale 

uvedomujúc si svoju zodpovednosť v rámci tohto 

procesu, najneskôr v poslednom mesiaci roku 2019 

„spustí“ fi nančnú podporu pre čisto elektrické 

a hybridné vozidlá do 3,5 tony dobíjateľné zo siete.

Štátna podpora
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) ku dňu vydania 

magazínu Hviezdy ciest predbežne oznámilo, že štát prispe-

je svojou dotáciou na tie predávané vozidlá, ktorých cena vrá-

tane DPH nepresiahne sumu 50 000 eur. A keďže na základe 

spätnej väzby a argumentov odbornej verejnosti, zákazníkov 

a importérov sa k tejto problematike očakáva v nasledujúcich 

dňoch ešte odborná diskusia, je pravdepodobné, že fi nálne zne-

nie parametrov štátnej dotácie bude ešte upravené.

Hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete budú mať pritom ná-

rok na štátnu dotáciu vo výške 5 000 eur a na dotáciu vo výške 

až 8 000 eur - vozidlá na čisto elektrický pohon. Pozitívom je 

informácia, že štátna dotácia bude uplatniteľná aj pre prípady 

fi nančného a operatívneho lízingu, pričom sa jej výška vypla-

tí naraz (nie v troch splátkach ako doposiaľ). A nielen to. Od 

1. januára 2020 bude na vozidlá s hybridným pohonom dobíja-

teľným zo siete, a čisto elektrickým pohonom platiť zrýchlený, 

dvojročný odpis, pričom budú odlíšené od ostatných novými, 

zelenými ŠPZ-tkami, ktoré im umožnia jazdiť aj v pruhu, vy-

hradenom pre autobusy.

Hviezdne hybridy
Prémiová značka Mercedes-Benz bude mať len do konca 

tohto roka až desať hybridných modelov, dobíjateľných zo 

siete. Výhodou je, že najnovšia generácia sa vyznačuje možnos-

ťou nabíjania aj jednosmerným prúdom. Konkrétne ide 

o Mercedes-Benz A 250 e hatchback s dojazdom na elektric-

ký pohon 74 - 76 km a A 250 e sedan (75 – 77 km), ktoré sú už 

v predaji, podobne ako aj C 300 de sedan/kombi (53 – 57 km) 

a C 300 e sedan/kombi (51 – 59 km). Z vyššieho radu to je E 300 

de sedan/kombi (52 - 54 km) a E 300 e sedan (54 km)  či luxus-

ná S 560 e (48 – 50 km). Vybrané sedany sú k dispozícii aj s po-

honom všetkých kolies 4MATIC. Na tohtoročnú jeseň je ohlá-

sený aj príchod hybridných SUV modelov dobíjateľných zo 

siete: GLC 300 e 4MATIC (46 – 49 km), GLE 350 de 4MATIC 

(106 km) a novinkou bude aj kompaktná B 250 e (70 – 77 km).

Elektrické modely
Paletu čisto elektrických modelov vozidiel už dnes zastupu-

je Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC  s dojazdom 374 - 417 

km, ktorý je už v predaji. Na jar 2020 príde do predaja mo-

del EQV, s dojazdom až 405 km a model eVito Tourer s dojaz-

dom na úrovni 142 - 186 km. V priebehu budúceho roka bude 

v predaji aj eSprinter dodávka, ktorej dojazd na elektrický po-

hon bude približne 115 km (pri 41 kWh akumulátore) a 150 km 

(pri 55 kWh akumulátore). A nakoniec, od budúcoročnej jesene 

bude v predaji aj eVito dodávka, s dojazdom 149 – 190 km.

Symboly mestskej mobility sa predstavia klientom už túto 

jeseň v podobe modelov: smart EQ fortwo kupé s dojaz-

dom 147 - 159 km, smart EQ fortwo kabriolet (145 - 157 km) 

a smart EQ forfour (140 - 153 km).

 

Mimochodom - koncern Daimler plánuje do roku 2022 elek-

trifi kovať celé portfólio – vyše 130 elektrifi kovaných variantov 

vozidiel, a to tak čisto elektrických, ako aj hybridných modelov 

- dobíjateľných zo siete. Do uvedenej elektroofenzívy investuje 

až 11 miliárd eur, čo len podčiarkuje dôraz, ktorý kladie kon-

cern a značka Mercedes-Benz na bezemisnú - a ku klíme šetrnú 

mobilitu budúcnosti. 

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Elektrické a hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete - práve dnes, v čase znižovania 
emisií v ovzduší a snahy pozitívne prispieť k nastávajúcim klimatickým zmenám 
- ponúkajú efektívne riešenie mobility  ohľaduplnej k životnému prostrediu.
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Spoločnosť SLOVAK LINES je lídrom v prímestskej 
integrovanej doprave a taktiež aj v komerčnej autobusovej 

doprave v rámci regiónu Bratislavského samosprávneho 
kraja (BSK). O tom, ako sa dá z firmy urobiť za pomerne 

krátky čas prosperujúca spoločnosť a akú hrá v tom úlohu 
aj „strieborná hviezda“, sme sa porozprávali s predsedom 

predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Express, a. s, 
Pavlom Labantom.

 39

O
krem prímestskej dopra-
vy v rámci BSK, ktorá je 
súčasťou integrovanej do-
pravy (a v rámci ktorej je 
menšinovým podielom 

v spoločnosti Slovak Lines zastúpený aj 
samosprávny kraj), je vaším ťažiskovým 
podnikaním komerčná doprava…

- V nej, v rámci spoločnosti Slovak Lines 

Express prevádzkujeme sedemkrát denne lin-

ku Bratislava – Schwechat, a až osemnásťkrát 

denne linku Bratislava – Viedeň a taktiež sme 

silní v oblasti prepravy ľudí v rámci priemyselných 

parkov v regióne Záhoria. V poslednom období sme naše ka-

pacity sústredili aj na zážitkovú dopravu – na koncerty, hudob-

né festivaly, ako je napr. Pohoda, lyžovačky napr. do rakúskeho 

strediska Stuhleck, či rodinné zájazdy do Family park Neusied-

ler See a na Neziderské jazero (Neusiedler See). Spolupracuje-

me s viacerými leteckými spoločnosťami či s predajcom leteniek 

spoločnosťou Pelikán. Autobusy prevádzkujeme aj v rámci za-

hraničných prepráv - buď v rámci spolupráce s cestovnými kan-

celáriami, napr. do Chorvátska, alebo pri preprave fanúšikov na 

vybrané futbalové zápasy do Mníchova či Milána.

V rámci flotily oboch spoločností máte zastúpené viaceré 
značky, medzi nimi aj SETRY. Tie využívate v oboch spoloč-
nostiach?

- Len v tej, ktorá je zameraná na komerčné aktivity, predo-

všetkým na „Viedenskej linke“ a taktiež v tzv. príležitostnej do-

prave. V rámci tejto dopravy sme v poslednom období obmenili 

takmer celú fl otilu autobusov za zatiaľ jedenásť nových autobu-

sov radu Comfort Class, ktoré tvoria dva typy: 12-metrové mode-

ly SETRA S 515 HD a 14-metrové modely SETRA S 517 HD.

Čo vás k tomu viedlo?
- Jednoznačne ich skvelé referencie, vysoký štandard posky-

tovaného komfortu, maximálna bezpečnosť a prijateľná spotre-

ba. Samozrejme, že aj zaujímavá ekonomická prevádzka a zo-

statková hodnota po niekoľkoročnom používaní v prípade, ak 

sa rozhodneme autobus odpredať. Viete, v autobusovej prepra-

Rast dosiahnutý 
v aka 

inováciám
a investíciám

Spoločno
integrovanej dopr

doprave v rámci
kraja (BSK). O t

krátky čas prospe
aj „strieborná hvi

predstavenst

krem prímestsk
vy v rámci BSK,
súčasťou integr
pravy (a v rámc
menšinovým po

v spoločnosti Slovak Lines zas
samosprávny kraj), je vaším ťa
podnikaním komerčná doprav

- V nej, v rámci spoločnosti Slo

Express prevádzkujeme sedemkr

ku Bratislava – Schwechat, a až o

denne linku Bratislava – Viedeň a 

silní v oblasti prepravy ľudí v rámci pr

parkov v regióne Záhoria. V poslednom období s

pacity sústredili aj na zážitkovú dopravu – na konce

né festivaly, ako je napr. Pohoda, lyžovačky napr. do

strediska Stuhleck, či rodinné zájazdy do Family par

ler See a na Neziderské jazero (Neusiedler See). Spo

me s viacerými leteckými spoločnosťami či s predajc

spoločnosťou Pelikán. Autobusy prevádzkujeme aj v
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ve sa obzvlášť v dnešnej dobe musíme dôsledne pozerať na kaž-

dé efektívne vynaložené a usporené euro v rámci celkovej hos-

podárnosti a efektivity prevádzky autobusu. A z tohto hľadiska 

hrajú autobusy SETRA prím. A to nielen nové. Máme aj auto-

bus SETRA 417 GT-HD, ktorý má už jedenásť rokov, no keď-

že je spoľahlivý a jeho ekonomická prevádzka je stále dobrá, pre-

vádzkujeme ho aj naďalej.

Využívate aj iné možnosti spolupráce so značkou Merce-
des-Benz?

- Kúpené autobusy SETRA fi nancujeme cez Mercedes-Benz 

Financial Services (MBFS). Máme podpísanú servisnú zmluvu, 

garantujúcu profesionálny autorizovaný servis a možnosť pláno-

vania investícií do budúcnosti. Takto vieme, aké fi nančné kry-

tie zabezpečí MBFS a čo budeme fi nancovať my. Je to výhodné, 

lebo sme pripravení na rôzne situácie, vďaka čomu nás nič ne-

prekvapí. Ako ich fl otiloví klienti máme tiež garantovanú okam-

žitú súčinnosť so zastúpením značky, t. j. že nám vyjdú v ústre-

ty napr. v prípade, ak budeme potrebovať dočasne nahradiť náš 

servisovaný autobus.

Nie je tajomstvom, že za posledný rok, ako ste prišli do ve-
denia spoločnosti, nastal v jej podnikaní výrazný nárast 
prepráv a tržieb. Môžete nám poodhaliť aspoň zbežne, čo 
ich spôsobilo?

- Pred tým, ako som pred rokom prišiel do spoločnosti, som 

pôsobil v telekomunikačnej fi rme O
2
, v ktorej inovácie a mo-

derné technológie hrali prím. Veľkú úlohu tiež zohral samot-

ný tím deviatich nových ľudí z tzv. „nových biznisov,“ ktorí po-

stupne prišli do spoločnosti v uplynulom roku. Predtým pôsobili 

buď v banke, alebo ako developeri, dizajnéri, obchodníci v oblas-

ti predaja a nákupu, cestovnom ruchu, či v rámci oblasti sociál-

nych sietí. Oni sa stali základom a začiatkom zmien, ktoré sa ná-

sledne prejavili v troch faktoroch.

Môžete byť konkrétnejší?
- Prvým faktorom úspechu boli investície do marketingu, 

sociálnych sietí a do PR aktivít, v rámci ktorých sme promo-

vali brand Slovak Lines, pričom sme sa ťažiskovo zamerali 

na mladú generáciu. Druhou úspešnou aktivitou boli moder-

né inovácie – zamerané na nový rezervačný systém a tiež na 

nový modernejší web na nákup lístka „na tri kliky“ cez našu 

aplikáciu, či úkony pomocou naskenovania QR kódu v mobi-

le. Tak aby to zabralo čo najmenej času a naši klienti to mali 

čo najviac uľahčené. Za rok sa nám tak podarilo zdvojnáso-

biť podiel on-line kanálov, pričom dnes používa našu apliká-

ciu až 40 000 ľudí, čo nie je vôbec zlé číslo. A nakoniec - tým, 

že sme svoje aktivity nasmerovali aj na zážitkovú prepravu, 

investovali sme fi nancie do technologického vybavenia v au-

tobusoch, do toho, aby v nich bola kvalitná a rýchla wifi , in-

tegrované USB nabíjačky a entertainment, v rámci ktorého si 

budú cestujúci môcť pozerať na svojich mobiloch, noteboo-

koch a tabletoch fi lmy, muziku či hry. V tomto sme na Slo-

vensku v rámci autobusovej dopravy priekopníkmi. Jednodu-

cho, chceme, aby sa pre nich cesta s našou spoločnosťou na 

autobusoch SETRA stala príjemným zážitkom.

Stále sa bavíme o komerčnej preprave. Zaujíma ma 
však, či ste v prípade značky Mercedes-Benz neuvažova-
li aj o nejakom prepojení v rámci prímestskej dopravy…

- V tejto oblasti je to závislé aj od samosprávneho kraja. 

Môžem vás uistiť, že tomu taktiež záleží na čo najvyššej kva-

lite, bezpečnosti a ekonomickej výhodnosti prepravy ľudí. 

Takže uvažujeme a už teraz testujeme jedno vozidlo Setra 

s nízko položenou podlahou. Vo výhľade máme aj ďalšie jej 

modely, ktoré sú nielenže nižšie, ale majú aj väčšiu kapacitu 

sedadiel a najmä dobrú „ekonomiku“.

Slovak Lines čaká zaujímavá budúcnosť aj v súvislosti 
s výstavbou novej autobusovej stanice na Nivách, kto-
rá sa stane vašou domovskou bázou…

- Pôjde o jednu z najmodernejších autobusových staníc 

v Európe, situovanú v priestoroch jedného z najmodernej-

ších európskych nákupných centier. Vďaka tomu bude po-

skytovať klientom najvyšší komfort, bezpečnosť, VIP ča-

káreň, technologické možnosti nabitia si svojich mobilov 

a tabletov cez USB porty, digitálne displeje, či informácie 

pre zákazníkov o momentálnom pohybe a lokalizácii ich au-

tobusu. Tomuto nadštandardu prispôsobujeme aj našu fl o-

tilu a formu dopravy, aby bola moderná, lepšia, komfort-

nejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia. A v neposlednom rade 

konkurencieschopná, pretože zaspať na vavrínoch sa nikdy 

neopláca… 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto:autor 
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Za rok sa nám tak podarilo zdvojnásobi  podiel 
on-line kanálov, pri om dnes používa našu 
aplikáciu až 40 000 udí, o nie je vôbec zlé íslo.
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S
lovensko sa stalo popri Belgicku, Francúzsku, 

Česku, Maďarsku, Nemecku, Taliansku a Špa-

nielsku súčasťou týchto výnimočných pretekov 

začiatkom júla. Už druhýkrát bola značka 

Mercedes-Benz generálnym partnerom poduja-

tia, vďaka čomu sa pred zvedavými pohľadmi návštevní-

kov výrazne prezentovala nielen na pretekárskej dráhe, ale 

aj v samotnom areáli.

Hviezdna prezentácia
Hneď v blízkosti hlavnej tribúny bola situovaná „hlav-

ná prezentačná plocha“ pre klientov striebornej hviezdy. 

Priestoru dominoval z Nemecka privezený Road Stars Show 

truck, ktorý bol opäť veľkým lákadlom. Pohľadom tisícok 

návštevníkov (počas dvoch dní sa na podujatí zúčastnilo až 

19 000 divákov – pozn. red.) neunikla ani „vlajková loď“ 

striebornej hviezdy – staticky vystavený najnovší model ťa-

hača Mercedes-Benz Actros. Ten okrem množstva technolo-

gických inovácií na poli nákladnej prepravy odprezentoval náv-

števníkom aj systém kamier Mirror Cams, ktorými disponuje 

ako jediný ťahač v danom segmente vozidiel. Návštevníci sa 

tak mohli presvedčiť, ako jeho technicky výnimočný systém na-

hrádza klasické spätné zrkadlá a poskytuje vodičom dokonalý 

obraz o dianí po stranách vozidla, čím uľahčuje jeho riadenie. 

Už po tretí raz sa na okruhu SLOVAKIA RING uskutočnili FIA 
Majstrovstvá Európy v pretekoch ťahačov (FIA ETRC), pod 
názvom OMV Maxx Motion TRUCK RACE OF SLOVAKIA. 
A keďže ide o svetovo najväčší a najvýznamnejší svetový seriál 
pretekárskych ťahačov, značka Mercedes-Benz nemohla 
na ňom chýbať...
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Trucky 
a ich „napínanie svalov“
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Hneď v tesnej blízkosti Actrosu prezentoval svoje pretekárske 

gény a vypínal športové „svaly“ ďalší klenot trojcípej hviezdy: 

Mercedes-AMG GT C Roadster kabrio.

To však zďaleka nebolo všetko. V blízkosti ďalších tribún bolo 

„rozložené“ druhé „hviezdne“ stanovisko, súčasťou ktorého boli 

staticky vystavené modely ďalších vozidiel a ich variabilných 

nadstavieb, ako napr. nový Mercedes-Benz Actros 5 s Giga Spa-

ce kabínou, Mercedes-Benz Actros 4 Final Edition, jazdený 

Mercedes-Benz Actros 4 overený značkou Selec Trucks, skriňo-

vý FUSO Canter, sklápací Mercedes-Benz Arocs a domiešavač 

Putzmeister, umiestnený na podvozku Mercedesa.

„Rozmaznávaní“ klienti
O záujme klientov značky Mercedes-Benz o FIA Majstrovstvá 

Európy v pretekoch ťahačov svedčí aj fakt, že počas oboch dní sa 

ich na podujatí zúčastnilo približne 350. Takmer všetci s rados-

ťou využili ponuku nielen o prehliadku pit-lane (ulička boxov), 

ktorú pre nich zorganizovala značka Mercedes-Benz v spoluprá-

ci s MB Motosport, ale mnohí z nich sa zúčastnili aj na worksho-

pe a návšteve pretekárskej stajne Tankpool 24, za ktorú prete-

kajú vozidlá Mercedes-Benz. Viacerí z klientov trojcípej hviezdy 

prijali účasť aj na Gridwalk – exkluzívnej prechádzke po trati 

pred samotným štartom pretekov. A nielen to. Niekoľko vybra-

ných klientov značky Mercedes-Benz malo to šťastie, že sa stali 

súčasťou Race Taxi a ako spolujazdci si s profesionálnym vodi-

čom prešli „na nečisto“ v pretekárskom trucku značky Merce-

des-Benz niekoľkokrát celú trať.

Hviezdne „hýčkanie“ klientov sa tým ani zďaleka neskonči-

lo. Pretože bola trojcípa hviezda generálnym partnerom celého 

podujatia na SLOVAKIA RINGU, mohla nominovať troch 

svojich vodičov ako tzv. One Truck Heroes. Mercedes-Benz

Slovakia tak nominovala Daniela Oravca a Petra Bohuša zo spo-

ločnosti BoBo, s. r. o., a Miroslava Cisára z NAD-RESS Senica. 
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Viacerí z klientov trojcípej hviezdy prijali ú as  
aj na Gridwalk – exkluzívnej prechádzke 
po trati pred samotným štartom pretekov.
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Všetci traja nielenže dostali VIP vstupy na aktivity realizované 

promotérom počas celého podujatia, ale boli s nimi urobené zo 

strany promotéra aj rozhovory…

Nezabudnuteľný víkend
O adrenalín sa počas samotných pretekov postarali trucky 

s upraveným podvozkom, produkujúce až 1 100 konských síl 

maximálneho výkonu. Práve tie predvádzali neuveriteľné súbo-

je, pričom v zákrutách dosahovali prekvapivo vysoké rýchlosti, 

napriek svojej hmotnosti 5 300 kg. A k tomu všetkému - maxi-

málne povolená rýchlosť160 km/h, nezabudnuteľné zvuky moto-

rov, vôňa spálených gúm a hlavne skvelá atmosféra a množstvo 

sprievodných podujatí a atrakcií – to bola OMV Maxx Motion 

TRUCK RACE OF SLOVAKIA v priestoroch SLOVAKIA 

RINGU. Značka Mercedes-Benz, ako prirodzený líder aj v tom-

to segmente vozidiel, bola ich samozrejmou súčasťou. My dodaj-

me, že pre všetkých „hviezdychtivých“ nezabudnuteľnou. Vlast-

ne, tak ako vždy a ako je to pre ňu už príznačné… 

Text: Peter Škorňa; Foto: MBSK
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Tohtoročné „Raňajky s hviezdou“ mali pred začiatkom leta 
svoje neopakovateľné čaro, nenapodobiteľnú rodinnú atmosféru 
a hlavne – tak ako je to už tradíciou, boli prehliadkou toho 
najnovšieho a najlepšieho, čo svojim spriazneným a verným 
priaznivcom môže poskytnúť. 

SVET MERCEDESU
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Mercedes-Benz 
Roadshow 
Ra ajky s hviezdou

Zvolen 

Bratislava
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S
ymbolickým „prehliadkovým mólom“ boli aj tento-

raz jednotlivé zastúpenia striebornej hviezdy po ce-

lom území Slovenska. V hlavnej úlohe sa okrem zú-

častnených hostí nielen staticky predstavili, ale aj na 

jazdných moduloch v praxi predviedli aktuálne no-

vinky značky Mercedes-Benz. Nechýbali medzi nimi novinky, 

akými sú Trieda A sedan, nový model GLE, CLA kupé, nová 

Trieda G, model GLC 300 d 4MATIC, modely AMG (napr. 

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, Mercedes-AMG GLC 63 S 

4MATIC+, Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+, Mercedes-AMG 

A 35 4MATIC hatchback), či vozidlá s elektrickým pohonom 

ako elektrizujúci hit tohto roka model EQC, eVito, či už tra-

dičný hosť stretnutí: špeciálne upravené modely BRABUS, pre-

zentované fi rmou Hošek Motor a.s.. Snáď netreba ani dodávať, 

že prirodzenou súčasťou „sériovej výbavy“ raňajok bola dobrá 

zábava, skvelý katering, sprievodné atrakcie, zaujímaví hostia 

a pútavý program. Nečudo – aj pre prémiovú značku a legen-

du ciest platí, že „láska k novým modelom Mercedes-Benz je 

Dunajská Streda

Banská Bystrica

Košice
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podmienená nielen prémiovými vozidlami, ale najmä prémio-

vým prístupom  a službami“.

Raňajkujúce Slovensko
Bratislavské zastúpenia značky Mercedes-Benz hostili svojich 

klientov v priestoroch svojich showroomov, pričom predvádza-

cie jazdy sa absolvovali v blízkom okolí „mesta mieru a krásavi-

ce na Dunaji“. 

Zastúpenie trojcípej hviezdy ADIA ZVOLEN pre zmenu „ra-

ňajkovalo“ za asistencie slnečných lúčov v jedinečnom prostredí 

golfového rezortu Sliač Tri duby. Severnejšie položené zastúpe-

nia Motor-Car Martin si spolu s Motor-Car Žilina za miesto svoj-

ho stretnutia s partnermi a s klientmi zvolili „klasiku“ v podobe 

priestorov žilinského letiska Dolný Hričov. Priestory showroomu 

pod Zoborom rovno vymenilo za areál šľachtického sídla kaštie-

ľa v Mojmírovciach zastúpenie značky Motor-Car Nitra. A nebo-

li jediní. Historické priestory, nádvorie a malebné okolie Podpo-

ľania zámockého hotela The Grand Vígľaš privítali zastúpenie 

spoločnosti Motor-Car Banská Bystrica a ich klientov. 

Heslom „všade doma, dobre najlepšie“ sa inšpirovali v spo-

ločnosti Motor-Car Poprad a raňajkové hviezdne menu „ser-

vírovali“ klientom a priaznivcom priamo v priestoroch svoj-

ho podtatranského showroomu a na cestách blízkeho okolia. 

A nielen oni. Podobný koncept sa osvedčil aj v dvoch metropo-

Martin a Žilina

Nitra

Poprad
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lách východu – Prešove a Košiciach. V metropole Spiša oboz-

námilo zastúpenie trojcípej hviezdy Motor-Car Prešov svojich 

priaznivcov s novinkami nielen v „domáckom prostredí,“ ale aj 

počas testovacích jázd po cestách, lemovaných krásnou príro-

dou okolia Prešova. 

V metropole Abova zastúpenie striebornej hviezdy 

MOTOR-CAR Košice počas horúcich dní okrem hviezdnych 

noviniek vhodne stavili na osviežujúce nápoje a funky kape-

lu, ktoré okrem iných hostí zaujala aj hudobníka Mariána Če-

kovského. Verní svojim priestorom ostali aj pod hradom Matú-

ša Čáka, kde zastúpenie spoločnosti Motor-Car Trenčín okrem 

jázd zaujímavými a kľukatými cestičkami cez obce Drietoma, 

Horná a Dolná Súča a Skalka nad Váhom pripravilo aj zaují-

mavé služby barbera na korbe Triedy X. Vysokú úroveň potvr-

dili aj v „malom Ríme“ – Trnave. Tu hostilo počas jedinečnej 

hviezdnej roadshow svojich klientov zastúpenie 

Motor-Car Trnava v exkluzívnych priestoroch vinárstva MRVA 

& Stanko a aj jeho pivníc, nad ktorými drží svoju „ochrannú 

ruku“ boh vína Bakchus... V areáli a okolí vinárstva Château Rú-

baň, v Strekovskom vinohradníckom regióne, hostilo svojich 

pozvaných klientov (medzi nimi aj Erika Vlčeka, 10-násobné-

ho majstra sveta v kanoistike), zastúpenie striebornej trojcípej 

hviezdy Motor-Car Nové Zámky. 

Text: Peter Škorňa; Foto: archív

Prešov

Trenčín

Nové Zámky

Trnava
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Andrej Boháč a jeho spoločnosť CARSEN nie sú na trhu prepravy 
osôb žiadnymi nováčikmi. Skôr naopak. Ide o stabilnú rozvíjajúcu 

sa firmu, ktorá posledné roky dosahuje medziročný rast 
10 až 15 %. Do akej miery je to spôsobené „hviezdnou“ flotilou 
a akými ďalšími faktormi, vysvetlil v nasledujúcom rozhovore...
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Č
o zohralo hlavnú úlohu, že 
ste sa rozhodli práve pre 
tento druh podnikania?

- Podnikať som začal v roku 

2006, keď som jazdil s taxí-

kom ako živnostník. Firmu som založil až 

o rok neskôr, pretože som videl veľký po-

tenciál v danom segmente podnikania. 

Stavil som na kvalitu, atraktívnu webovú 

stránku, aj vďaka čomu sa moje podnika-

nie rozbiehalo až nad očakávanie dobre.

Pokiaľ viem, s názvom CARSEN ste pri-
šli až neskôr…

- Začínali sme komunikovať brendom 

Vaša preprava, ktorý sme postupom času 

zmenili na Transfer service. Keďže sme čo-

raz častejšie vozili zahraničnú klientelu, 

pochopili sme, že tomu musím prispôsobiť 

nielen vozový park, ale postupne korigo-

vať aj dovtedajšiu komunikáciu spoločnos-

ti. Približne v roku 2010 som do fi rmy kú-

pil prvý Mercedes-Benz Triedy E a v roku 

2014 som začal komunikovať našu spoloč-

nosť na Instagrame, sociálnych sieťach, ma-

iloch a pod. oveľa zvučnejším a zrozumiteľ-

nejším názvom CARSEN.

Spomínate zahraničnú klientelu. Do 
akej miery je zastúpená v rámci vašej 
prepravy?

- Takmer stopercentne. Nie sme klasic-

kou taxislužbou, vozíme len fi remnú klien-

telu, zamestnancov a manažérov vyše 400 

zahraničných fi riem, podnikajúcich v Bra-

tislave. Našou kľúčovou destináciou je letisko Schwechat. 

Tiež zabezpečujeme aj prepravu diplomatov, kráľovských 

rodín a takmer všetkých veľkých hudobných hviezd, vystu-

pujúcich v Bratislave, ako napr. Toma Jonesa, Stinga, Ero-

sa Ramazzottiho či Eltona Johna a pod. Robievame aj od-

voz z eventov, a tri dni sme mali „pod palcom“ napr. aj 

prepravu rodiny bahrajnského šejka pomocou kolóny se-

demnástich Mercedesov.

Spomínate Mercedesy. Prečo práve ony vo vašom vozo-
vom parku nahradili ostatné, dovtedy používané značky?

- Lebo v ich vzájomnom porovnávaní vyšla značka Mer-

cedes-Benz vždy najlepšie. Zahraničná klientela má rada 

bezpečné, pohodlné a komfortné vozidlá, s dobre odpruže-

ným podvozkom, protihlukovými oknami, vyhrievanými 

sedadlami, USB portami či wi-fi  pripojením. Tiež je dobré, 

keď v rámci kolóny vozidiel máte všetky vozidlá rovnakej 

značky, kvality a úrovne. Investovali sme nielen do najpre-

stížnejších vozidiel, ale aj do kvalitných, vyškolených, ja-

zykovo zdatných, empatických a profesionálnych vodičov, 

či do on-line systému komunikácie so zákazníkom. Vďaka 

tomu sme dnes tam, kde sme a disponujeme dvadsiatimi 

dvoma plne vyťaženými vozidlami Mercedes-Benz. Z nich 

vlastníme jednu luxusnú prémiovú Triedu S, jeden dvad-

saťmiestny Sprinter, štyri vozidlá Triedy V. Zvyšok tvoria 

prémiové modely Triedy E sedan, resp. kombi.

Neuvažujete aj o zaradení modelu EQC, resp. EQV do 
vašej flotily?

- Ročne na jednom vozidle najazdíme vyše 150 000 km, 

mesačne prevezieme vyše 4 000 ľudí. Preto vozidlá prie-

bežne už po roku obmieňame za nové. Využívame auto-

rizovaný servis ako aj iné služby značky. Snažíme sa udr-

žať čo najvyššiu kvalitu vozidiel. Počas hlavnej sezóny sme 

takí vyťažení, že máme vozidlá neustále v pohybe. Aj preto 

sú pre nás zatiaľ nové dieselové pohony s minimom emisií 

výhodnejšie z fi nančného aj z časového hľadiska.

Ste mladý ambiciózny podnikateľ a aj preto ma zau-
jíma, kde vidíte vaše podnikanie v blízkej budúcnosti?

- Pripravujem expanziu aktivít fi rmy do Košíc, Brna a do 

Győru. Zároveň pomaly rozširujem podnikanie aj o po-

žičovňu vozidiel Mercedes-Benz. Všetko robím postup-

ne, premyslene, pretože nedopustím, aby spoločnosť CAR-

SEN rástla za každú cenu - na úkor kvality… 

Text: Peter Škorňa; Foto: Oles Cheresko

Našou k ú ovou destináciou je letisko 
Schwechat. Tiež zabezpe ujeme aj prepravu 
diplomatov, krá ovských rodín a takmer 
všetkých ve kých hudobných hviezd.

carsen.indd   49carsen.indd   49 20. 9. 2019   17:58:2920. 9. 2019   17:58:29



S podnikaním začal ako živnostník pred 
devätnástimi rokmi. V súčasnosti úspešne 

pôsobí niekoľko rokov v oblasti autodopravy 
už ako majiteľ spoločnosti CROSSTRANS s. r. o. 

Prečo sa od roku 2012 rozhodol obmeniť celý 
vozový park za vozidlá so striebornou hviezdou 
a aký má recept na úspešné podnikanie, o tom 

sme sa porozprávali s majiteľom prešovskej 
spoločnosti - Ing. Stanislavom Bratkom...
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P
rezraďte, odkiaľ pochádza pomerne neslo-
venský názov vašej spoločnosti?

- Keď som bol svojho času na svadobnej ceste 

vo Švajčiarsku, tam ma zaujala letecká spoloč-

nosť Crossair Ltd. Co… Pri pomenovaní môjho 

podnikania v autodoprave bola teda mojou inšpiráciou.

Nakoniec, nie je to len ľahko zapamätateľné a najmä 
na dvadsiatke vašich Mercedesov aj viditeľné…

- Musím vás poopraviť. V ďalšej svojej spoločnosti, za-

meranej na transport smerom na Ukrajinu a Rusko, máme 

aj jeden starší Mercedes, no v spoločnosti CROSSTRANS, 

ktorá tvorí „gro“ môjho podnikania, tvorí vozový park až 

22 ťahačov Mercedes-Benz… Za posledných sedem rokov 

sme ich po úspešnom prevádzkovaní prvého vozidla, zakú-

peného ešte v roku 2012, keď som svoju živnosť aj z dôvo-

du nárastu objemov prác pretransformoval na právnický 

subjekt, kúpili ďalších 22 s tým, že ich postupne aj obmie-

ňame. K dnešnému dňu disponujeme štyrmi modelmi 

Mercedes-Benz Actros MP3, zvyšok tvoria typy MP4.

V tejto súvislosti by ma zaujímalo, čo zohralo hlavnú 
úlohu pri vašom rozhodovaní sa vymeniť pôvodnú flo-
tilu vozidiel za novú – pozostávajúcu výlučne z vozidiel 
značky Mercedes-Benz?

- V prvom rade to bola kvalitná a všade – nielen na Sloven-

sku, ale aj v celej Európe - dostupná servisná základňa. Viete, 

jazdíme krátke trasy: Nemecko, Rakúsko a každý druhý deň 

späť na Slovensko a prešovský autorizovaný servis nám doká-

že zabezpečiť v prípade potreby opravu vozidla aj počas so-

boty. Vlastne promptnosť a dostupnosť servisu je to, čo oce-

ňujeme asi najvýraznejšie. A samozrejme, ich hospodárnosť, 

bezpečnosť, profesionálna, bezproblémová komunikácia so 

zástupcami značky, veľmi efektívna prevádzka vozidla a skve-

lá motorizácia – to sú také samozrejmé atribúty, o ktorých sa 

pri takejto značke ani neoplatí nejako zoširoka hovoriť.

„Menej je 
niekedy 

viac...“

Stanislav Bratko: 
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Mnohé dopravné firmy preferujú skôr dlhodobejšie 
turnusy vodičov a vozidiel…

- Ja, naopak, kratšie. Spolupracujeme vo fi rme s približ-

ne trinástimi skúsenými, stabilnými, vyjazdenými vodič-

mi v „zrelom veku“ – štyridsiatnikmi, a dokonca aj s tro-

ma päťdesiatnikmi a tí by vám najlepšie povedali svoje 

skúsenosti s tým, čo znamená hodnota zarobených pe-

ňazí v porovnaní s hodnotou šťastnej rodiny a stabilné-

ho rodinného zázemia. Aj to je dôvod, prečo cez víkendy 

naše autá stoja.

Mnohí dopravcovia hovoria o probléme získať mladých 
ľudí na toto remeslo…

- Žiaľ, je to tak. Okrem toho sú mladí vodiči dosť „prelie-

taví“. Stačí, že im po dvoch mesiacoch kamarát zavolá, že 

inde mu dajú o 200 € viac a bez hlbšieho rozmýšľania odí-

du. Neraz sa stane, že zmenia zamestnanie aj tri- či štyrikrát 

za rok. Aj preto si lojalitu a záujem svojich kolegov pracovať 

pre CROSSTRANS snažím udržať nielen novými, kvalitný-

mi a komfortnými vozidlami, spĺňajúcimi najvyššie bezpeč-

nostné kritériá a emisné limity, ale aj sociálnou stabilitou, 

ktorú im už roky poskytujem.

Na prepravu akých komodít sa špecializujete?
- Kedysi som sa špecializoval len na strojárstvo, no aj 

z hľadiska zastabilizovania fi rmy som rozšíril dopravné 

a prepravné aktivity na viaceré portfóliá. Dnes napr. dis-

ponujeme v rámci fl otily aj deviatimi mraziarenskými ná-

vesmi, pretože jednou z komodít našej prepravy je potra-

vinárstvo.

Robíte prepravu len do Rakúska a Nemecka, alebo aj 
na Slovensku?

- Iba v prípade, ak je potrebné vyťažiť autá, vracajúce sa 

domov, tak z Bratislavy niekedy vozíme veci na východné 

Slovensko.
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Zaujíma ma, či pre svoje vozidlá využívate autorizova-
ný servis…

- Využívam nielen možnosti Fleet Boardu, fi nancovania, 

ale aj autorizovaného servisu v rámci zastúpenia značky. 

Tam nás poznajú a ja nechcem ísť do zbytočného rizika ďal-

ších investícií. Som toho názoru, že každý by mal robiť to, 

v čom je dobrý a hlavne by „mal žiť a nechať žiť aj tých os-

tatných“. Aj preto radšej stojím na pevných nohách, rastiem 

pomaly a špecializujem sa len na autodopravu a nepodni-

kám v ďalších možných činnostiach. Mám totiž zásadu, že 

menej je niekedy viac a že si vždy môžem „nabrať iba toľ-

ko, čo dokážem prehltnúť“. Riadim sa svojou intuíciou, som 

radšej opatrný, než by som sa mal popáliť, pretože o neja-

kej trvalej istote podnikania na Slovensku sa hovoriť nedá. 

Zvlášť, ak je podnikateľ, roky dávajúci prácu ľuďom a soci-

álne istoty ich rodinám, pre tento štát azda najväčším vnú-

torným nepriateľom - a zrejme aj preto musí znášať enorm-

né daňové a odvodové zaťaženie.

Cítite ako nevýhodu, že ste firma, podnikajúca na vý-
chodnom Slovensku?

- Poviem vám to takto: pre slovenské vlády a politikov 

sa začína Slovensko v Bratislave a končí sa v Nitre, nanaj-

výš pre pár odvážnejších v Žiline. Ďalej pre nich už Sloven-

sko neexistuje. Teda, okrem predvolebných „kortešačiek“ 

a naháňania hlasov. Nechcem tu „vyplakávať“, no hendi-

kep vidím v tom, že namiesto podpory domácich podnikate-

ľov, ktorí napriek všetkému bojujú a roky dávajú prácu ďal-

ším rodinám, namiesto 

vzniku a príchodu vý-

znamnejších fi riem do 

tohto regiónu, sa zame-

riavajú radšej na rôzne 

podpory a motivácie vy-

ľudňovania východné-

ho Slovenska a sťaho-

vania sa za prácou do 

priemyselných parkov 

na západné Slovensko. 

Kedysi boli ľudia z vý-

chodu Slovenska núte-

ní sťahovať sa za prá-

cou do Ameriky, dnes 

sú nepriamo nútení sa 

sťahovať za prácou do 

Nitry a Bratislavy. Aj 

to je dôvod, prečo som 

hrdý, že moja fi rma aj 

napriek tomu existu-

je, nemá dlhy, exekú-

cie a plní si záväzky. 

Podnikáme bez pomoci 

a dotácií štátu a penia-

ze nezdaňujeme v da-

ňových rajoch - ako 

mnoho iných fi riem. 

Nie sme len jedna ese-

ročka zo stoviek na ne-

jakej adrese, ktorá keď 

preperie peniaze, štátnu 

podporu či eurofondy, 

tak skončí v likvidácii 

alebo je predaná kde-

si do Maďarska, Ame-

riky, na Cyprus či Beli-

ze. Napriek tomu som 

dokázal prežiť aj ťažké 

obdobia a roky dávam 

prácu ľuďom aj v ta-

kých podmienkach, aké 

vládnu na Slovensku, kde podporu, úľavy a podobné výho-

dy dostávajú len zahraničné fi rmy, na úkor domácich pod-

nikateľov… 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: autor a SB
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Som toho názoru, že každý by mal 
robi  to, v om je dobrý a hlavne by 
„mal ži  a necha  ži  aj tých 
ostatných“.
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M
yslím si, že za roky existencie túry s troj-

cípou hviezdou je známe, že sa hrá o mi-

moriadne atraktívnu cenu – o postup na 

svetové fi nále. Kto sa chce prebojovať do 

záverečných bojov, musí prejsť náročným 

sitom základných kôl.

Triáda kvalifikácie
V minulom čísle časopisu Hviezdy ciest sme čitateľov infor-

movali, že u nás sa tento rok uskutočnili tri kvalifi kačné tur-

naje. Hralo sa na ihrisku Green Resort v Hrubej Borši, na ih-

risku Golf and Country Clubu na Sliači a na ihrisku Black 

Stork vo Veľkej Lomnici. Národný fi nálový turnaj sa konal 

už tradične v Golf und Thermen region Stegersbach, ktoré-

ho súčasťou sa každoročne stáva aj spoločenský Texas Scram-

ble štvoríc. Na záver fi nálového dňa sme 7. septembra spo-

znali troch postupujúcich na svetové fi nále MercedesTrophy 

World Final 2019. Dvaja hráči postúpili z kategórie A a jeden 

hráč z kategórie B. Svetové fi nále, do ktorého postupujú víťa-

zi národných kôl spomedzi asi šesťdesiattisíc hráčov z dvad-

siatich deviatich krajín sveta, má termín od 30. septembra až 

do 5. októbra 2019.

Skvelá účasť
Napriek tomu, že sa niektoré vstupné podmienky oproti vla-

ňajšiemu ročníku zmenili, na štartovej listine to poznať nebolo. 

Zrejme aj preto, lebo z propozícií sa stratila klauzula, že na 

Mercedes Trophy World Final v Stuttgarte sa môže hráč zúčast-

niť len raz za život. Keďže tento rok turnaj MercedesTrophy 

oslavuje 30. výročie vzniku. Vzhľadom na túto špeciálnu uda-

losť sa toto pravidlo pre postup na svetové fi nále v roku 2019 

neuplatňovalo! Ostatné pravidlá zostali rovnaké ako v minulých 

ročníkoch. Hralo sa na úpravu hendikepu v troch kategóriách. 

Hráči súťažili o primát aj v troch doplnkových súťažiach: najbliž-

šie k jamke, najdlhší odpal pre ženy a mužov a najbližšie k čiare, 

pričom víťazka tejto doplnkovej súťaže Ivana Hanzalíková,  sa 

už aj zučastnila jedného z najatraktívnejších kvalifi kačných tur-

najov s označením „Drive to the Major“ v Belfaste na The Open 

Ne akané finále
Hrozivé predpovede počasia na finále dvanásteho ročníka 
mimoriadne populárnej golfovej túry MercedesTrophy 2019 
sa nenaplnili.
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2019. Kto ešte nehral v Stegersbachu a plánuje navštíviť ten-

to najväčší golfový rezort v Rakúsku, mal by určite vedieť, že na 

oboch tunajších ihriskách, teda aj na ihrisku Süd Burgenland 

aj na ihrisku Panorama, je nutnosťou hrať na autíčkach, preto-

že najmä prechody medzi jednotlivými jamkami sú dlhé a mohli 

by priebeh hry neúnosne predĺžiť.

Impozantný nástup
V sobotu ráno nevyzeralo ideálne golfovo. Nočný dážď, 

zatiahnutá ranná obloha a sem-tam jemná vodná sprcha 

neveštili nič dobré. Ihrisko bolo síce premočené, ale je 

dobre udržiavané a teda sa dá na ňom bez väčších problé-

mov hrať. Napokon to však dopadlo skvelo. V sobotu dážď 

len postrašil, v nedeľu bolo ideálne golfové počasie. Teplo-

ta okolo dvadsať a bezvetrie. Jednoducho, paráda. A tak, 

kto mal ráno dostatok síl, si šiel odpáliť povinnú tréningo-

vú dávku loptičiek na cvičnú lúku, ktorá je hneď za chrb-

tom hotela Allegria. Kto sa potreboval iba mierne zahriať 

a popreťahovať kosti, využil špeciálnu ponuku Katky Ježo-

vičovej z Joga zdravo.

Ofi ciálne otvorenie fi nálových bojov sa konalo v sobo-

tu ráno vo foyeri hotela Allegria. Hráčov i hostí pozdravil 

Stephan Moebius, generálny riaditeľ spoločnosti 

Mercedes-Benz Slovakia a hostiteľ turnaja. Keďže sa hra 

začínala kanónovým štartom, po prebratí sčítacích lístkov 

sme sa museli rezko presunúť na jednotlivé jamky. Pre no-

váčikov v Stegersbachu to mohol byť poriadny rébus. Ale 

nebol. Domáci a organizačný mercedesácky tím majú do-

statok skúseností, ako to elegantne zorganizovať. Táto ran-

ná outdoorová šou má svoju neopakovateľnú atmosféru 

plnú smiechu a vtipných prekáračiek. Golfovú karavánu 

viedli dvaja miestni maršali. A keďže sa nikto cestou ne-

stratil, presne o desiatej sa výstrelom zo štartovacej pištole 

mohlo začať veľké fi nále.
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Príkladné nasadenie
Nikto nemôže poprieť, že aj ama-

térske turnaje môžu vyvolávať najmä 

u niektorých hráčov zvýšenie adrena-

línu. Navyše, ak sa hrá o také atrak-

tívne ceny. Svedectvá slovenských 

hráčov na svetovom fi nále a na vyso-

ko prestížnom turnaji, na The Open 

2019, hovoria, že sú to doslova zážit-

ky na celý život. 

Aj vzájomné priateľské hecova-

nie má vplyv na kvalitnú úroveň hry 

a dobré výsledky. Tak to bolo aj na 

národnom fi nále v Stegersbachu. Na-

sadenie a zápisy v skórkartách hovo-

rili jasnou rečou. Hrali sme tak, ako 

sme najlepšie mohli.

Večer víťazov
Bol, ako zvyčajne, v spoločenskej sále 

hotela. V spomienkach sa nám vracala 

melódia Allegria, Allegria, ktorá vlani pri 

dekorovaní víťazov roztlieskala prítom-

ných. Dobrá nálada a príjemná, kultivova-

ná a žičlivá atmosféra zostala aj tento rok 

po celý večer. Stephan Moebius dekoro-

val najlepších, ktorí si odnášali krásne tro-

feje víťazov a ceny od partnerov túry.

V ľahkom tempe
Nedeľa sa niesla už tradične vo 

sviatočnom rytme. Hráči sa po roz-

cvičke (a niektorí aj bez nej) vyda-

li k určených jamkám, pretože sa hral 

v podstate oddychový formát texas 

scramble štvoríc. Už bez zbytočného 

stresu, ale mali sme pocit, že aj v po-

malšom tempe. Určite na to malo svoj 

vplyv aj počasie. A tak sme si hovori-

li, že práve ideálne golfové počasie spô-

sobilo na neľahkom ihrisku Panora-

ma spomaľovací efekt. Nikto sa však 

nehneval a pohodová atmosféra pano-

vala aj pri dekorovaní víťazov.

Dovidenia o rok, priatelia!

Text: Ivan Mičko; Foto: MBSK
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NA SVETOVÉ FINÁLE POSTUPUJÚ:
1. VÍT VRANKA
2. JAROSLAV JURAŠKO
3. FRANTIŠEK DENNER
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Po úspechu predchádzajúcich troch ročníkov eventu 
She ś Mercedes sa spoločnosť Motor-Car Poprad rozhodla koncept 
svojho štvrtého podujatia inovovať, aby zážitok pozvaných dám bol 
ešte o čosi silnejší než po minulé roky...

R
eprezentatívne priestory Hotela Horizont Re-

sort **** Stará Lesná sa stali 24. augusta hos-

titeľským miestom stretnutia. Na 40 pozva-

ných dám čakal originálny welcome drink 

– v podobe zdravého smoothie nápoja a pri-

vítanie hostiteľom stretnutia - Ing. Pavlom Jančíkom, PhD. 

Telo a myseľ
Vďaka krásnemu slnečnému počasiu sa účastníčky 

eventu - v rámci pripraveného programu v očarujúcom 

prostredí s výhľadom na masív Tatier - oddávali cvičeniu 

jogy. A nie hocijakému – lekciu jogy a meditácie, nápo-

mocných pri získaní pevného, zdravého a krásneho tela, 

uvoľnenej mysle a koncentrácie, viedol osobne naslovo-

vzatý odborník – Fredy Ayisi. Jeho ukážky moderného 

a účinného cvičenia rôznych aspektov Creative jogy, me-

ditovania, vnímania svojho vnútra a viacerých dýchacích 

cvičení, nadchli všetky prítomné dámy.

Chute a zážitky
Cvičenie vystriedalo kulinárske umenie šéfkuchára Ja-

roslava Ertla, ktorý všetkým hosťom eventu She´s Merce-
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She ś Mercedes 
v znamení jogy
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des pripravil ľahké exkluzívne letné orientálne menu. Ná-

sledne vystriedali gastronomické chute, zážitky z ďalekých 

a často exotických krajín. Tie v rámci prednáškovej témy 

„Cesta svetom – cesta k sebe“ predstavila úspešná cestova-

teľka a blogerka Marta Rajková, ktorá precestovala takmer 

50 krajín sveta. V rámci svojich zážitkov pripomenula dá-

mam, že zážitky sú to, čo nás posúva vpred a obohacuje 

našu myseľ. Zároveň predstavila atraktívne tipy a cestova-

teľské inšpirácie, pričom zaujali aj jej spomienky na me-

ditačný pobyt v tichu nepálskeho kláštora - bez kontaktu 

s vonkajším svetom, bez internetu a telefónu... 

Inšpiratívny happyend
Tak, ako má v živote všetko svoj začiatok a koniec, 

malo svoj záver aj augustové hviezdne stretnutie v podho-

rí tatranských štítov. Prítomné dámy si so sebou odnáša-

li okrem zážitkov aj inšpiratívny darček – v podobe kari-

matky na jogu s logom She´s Mercedes. Niektoré z dám 

skôr, než sa vybrali domov, využili ako záverečnú „čereš-

ničku na torte“ - aj možnosť relaxácie vo wellness cen-

tre hotela. Nečudo. Ako sa hovorí „dobrého býva málo“, 

a preto si ho treba vychutnať na maximum... 

Text: Peter Škorňa, Lucia Olekšáková; Foto: Lili G photography
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Úspešná cestovateľka, prekladateľka a blogerka Marta Rajková

Cvičenie jogy a meditáciu mal na starosti Fredy Ayisi.
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Tohtoročné stretnutie majiteľov 
a priaznivcov vozidiel s trojcípou 

hviezdou v znaku 
„Mercedes-Benz Tour 2019,“ 

sa uskutočnilo po prvý raz 
na juhu Slovenska.
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H
lavný „stan“ hviezdnej tour sa v dňoch 

13. až 15. septembra nachádzal v Patin-

ciach, kde 82 posádok a takmer 200 účast-

níkov privítal WELLNESS Hotel Patin-

ce****. A doslova kráľovsky, o čom svedčí 

aj to, že mnohí „hviezdni srdciari“ s nadšením využili mož-

nosť neobmedzeného vstupu do bazénového a saunového 

sveta, či piatkové nočné kúpanie. Samozrejme, nemohlo 

chýbať večerné oboznámenie účastníkov s organizačnými 

pokynmi a pravidlami, či prezentácia materiálov s temati-

kou Mercedes-Benz.

Úspešná 
„južanská“ tour 
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Dunaj z oboch strán
Ťažiskový program sa tradične konal v sobotu, keď na 

účastníkov, medzi ktorými „vyčnieval“ najatraktívnejší mo-

del tohtoročnej akcie, vozidlo Mercedes-Benz 500 K, vy-

robené v roku 1934, čakala síce nenáročná, no o to krajšia 

trasa príjemnou scenériou povodia Dunaja a Hrona. Po prí-

chode do Štúrova sa všetci účastníci prepravili ponad Dunaj 

na maďarskú stranu, do starobylého Ostrihomu. Tu na všet-

kých čakala prehliadka úchvatného klasicistického skvostu 

- Katedrály Panny Márie a svätého Adalberta (inak nazýva-

nej aj Ostrihomská bazilika), ktorá je nielenže sídelnou ka-

tedrálou maďarského prímasa a Ostrihomsko-budapeštian-

skej arcidiecézy, ale aj najväčším kostolom Maďarska a po 

bazilikách sv. Petra v Ríme a sv. Pavla v Londýne aj tretím 

najväčším kostolom v Európe.

Odovzdávanie „žezla“
Po splnení súťažných úloh a po príchode do Patiniec na-

sledoval večerný GALAVEČER 12. ročníka Mercedes-Benz 

Tour, v rámci ktorého boli vyhlásení nielen víťazi jednot-

livých kategórií, ale uskutočnila sa aj veľmi emotívna zá-

ležitosť. Počas mimoriadneho zasadnutia Mercedes-Benz 

Clubu Slovensko odovzdal gróf František Strachwitz, kto-

rý v roku 1990 stál pri zrode fi rmy Motor-Car Wiesenthal 

& Co., Bratislava a ktorý bol od vzniku klubu jeho prezi-

dentom, svoje prezidentské „žezlo“ Jánovi Novotnému, 

pričom jeho novým tajomníkom sa stal Ondrej Šintal. Pre-

tože si všetci zainteresovaní toto podujatie nevedia bez 

jeho zakladateľa predstaviť, grófovi Františkovi Strachwi-

tzovi bol udelený titul čestného prezidenta.

Hviezdne defilé
Nedeľné ráno plné slnečných lúčov vytvorilo ideálnu at-

mosféru na tradičnú záverečnú „spanilú jazdu“, ktorá vied-

la z Patiniec do Nových Zámkov, kde sa celá tour ukončila 

slávnostným defi lé všetkých vozidiel na Námestí republi-

ky. Práve tu sa mohli všetci návštevníci oboznámiť aj s ví-

ťazným vozidlom súťaže – modelom W123 240 TD z roku 

1985, ktorý „osedlal“ Rostislav Sliva z Českej republiky. 

Asi nikoho neprekvapil fakt, že už tradične sa stal víťazom 

kategórie účastníka, ktorý meral na akciu najväčšiu vzdia-

lenosť, Vít Študlar z Plzne. Apropo – keďže nie je pravda, 

že na východe Slovenska nič nie je, a zároveň platí, že ak 

je niečo veľmi dobré, stojí za to si dať ešte „dupľu“, je veľ-

mi pravdepodobné, že najbližšia „Mercedes-Benz Tour 

2020“ sa uskutoční práve tam. Ale nepredbiehajme…

Viac informácií na stránke www.mercedes-benz-club.sk 

Text: Peter Škorňa; Foto: Tomáš Hudcovič, Matej Hudcovič
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Rory Sabbatini (43) patrí medzi skúsených 
svetových top hráčov golfu. Svadbou s Martinou Štofaníkovou, 
s ktorou sa zoznámil na golfovom turnaji, získal aj slovenské 
občianstvo, vďaka čomu dostal šancu reprezentovať SR 
na XXXII. letných olympijských hrách 2020 v Tokiu. 
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H
oci sa ako potomok talianskych, škótskych a ír-

skych predkov narodil v Juhoafrickej republi-

ke, v ktorej sú typickými najmä športy ako fut-

bal či rugby, on sa však rozhodol pre kariéru 

profesionálneho hráča golfu. Ako dôvod uvie-

dol, že sa v mladosti úspešne venoval nielen uvedeným špor-

tom, ale aj kriketu a tenisu. „Nakoniec zvíťazil golf, pretože sa 

mu na profesionálnej úrovni môžem venovať najdlhšie a naj-

intenzívnejšie. Je pri ňom dôležitá mentálna výbava, odolnosť 

a schopnosť sústrediť sa na každú jednu loptičku – čiže všet-

ko vlastnosti, ktoré získate až skúsenosťami. Na tých teraz mo-

mentálne staviam svoju hru.“ Hoci Rory pred desiatimi rokmi 

vyhral turnaj HP Byron Nelson Championship, keď vo fi ná-

le dosiahol skóre 6 úderov pod par 64 a s celkovým výsledkom 

269 úderov (19 rán pod par), čím uhral druhé najnižšie víťaz-

né skóre turnaja, nepovažuje ho za svoj najúspešnejší turnaj. 

Mal svoj význam, no za svoj hviezdny turnaj považuje víťaz-

stvo na Los Angeles Open. A keďže sa počas svojej kariéry pre-

bojoval do Top 10 podľa rebríčka FedEx Cup, kde bol najvyš-

             prináša 
množstvo 
športových 
výziev

Golf
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šie na 6. mieste, zaujímalo nás, 

akými vlastnosťami musí pod-

ľa neho oplývať hráč golfu, aby do-

siahol úroveň najlepších. „Musí mať istý 

druh talentu, vhodné podmienky a golf sa musí preňho stať 

všetkým. Nesmie sa ničím iným rozptyľovať. Mal by kontrolo-

vať svoje emócie a psychiku, pretože tak sa aj po horšie zahra-

nej loptičke dokážete skoncentrovať a plne sa sústrediť na ďalší 

úder,“ uviedol Rory, a zároveň priznal, že hoci je golf ako taký 

do určitej miery náročný na fi nancie a na vhodné prostredie, je 

to v konečnom dôsledku aj silná výzva. Aj preto by rád k nemu 

aj u nás pritiahol čo najviac mladých talentov. Počas rozhovo-

ru príde reč aj na „Hole in one“ – teda jamku, zahranú na je-

den úder. Rory má v tom jasno: „Pokiaľ ju hráč golfu dokáže 

zahrať, má výhodu. Pri golfe je dôležité naplno využiť všet-

ky príležitosti a minimalizovať chyby. Nie je to však nevyhnut-

né. Často ide o otázku šťastia, resp. priaznivej zhody okolností. 

Mnohí golfi sti v živote nezahrali tento úder a aj napriek tomu 

boli výnimoční a skvelí hráči.“

Pôžitkár za volantom
Športovci zvyčajne inklinujú k rýchlym, dravým a dyna-

mickým vozidlám. Ako je to v prípade Roryho vášne ku „ko-

ňom“ pod kapotou motorového vozidla? „Nepreferujem 

žiaden druh automobilu. Šoférovanie si vždy užívam na ma-

ximum. Nebudete mi veriť, ale mám za sebou aj niekoľko-

násobnú skúsenosť s automobilmi typu NASCAR,“ odpo-

vedá a dodáva, že z množstva vozidiel, ktoré vyskúšal, má 

veľmi príjemné spomienky na dravý Mercedes-AMG SL. Pri 

vozidle preňho nie je ani tak dôležitá veľkosť batožinové-

ho priestoru, ale aby bolo v prvom rade komfortné, dobre sa 

ovládalo, malo vysoký výkon a ideálne sedelo na ceste naj-

mä počas jazdy v zákrutách. Ako dodáva: „Som pôžitkár, 

a tak šoférovanie, ako aj samotnú jazdu si rád užívam.“ Po-

čas svojej poslednej návštevy Slovenska jazdil na najnovšom 

modeli Mercedes-Benz GLE, ktorý mu poskytla spoločnosť 
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Mercedes-Benz Slovakia. Práve ona organizuje slovenskú 

tour MercedesTrophy, ktorá vďaka vysokej úrovni a kvalite 

v uplynulom roku získala ocenenie Best Tour. Na našu otáz-

ku, ako vníma Rory nielen ním testované vozidlo, ale aj spo-

jenie golfu a vozidiel značky Mercedes-Benz poznamenal, že: 

„… bol fantastický a myslím si, že v segmente väčších SUV je 

to veľmi dobrá voľba. Jazdilo sa mi s ním veľmi dobre, mi-

moriadne pohodlne a chcel by som na tomto mieste oceniť aj 

množstvo bezpečnostných asistenčných systémov. Práve tie 

ma dokázali počas jazdy vynikajúco odbremeniť, vďaka čomu 

som sa nemusel vyčerpávať intenzívnym sústreďovaním sa 

na cestu. Bol to naozaj veľmi dobrý zážitok.“ Podľa Roryho je 

značka Mercedes-Benz veľmi aktívna vo viacerých druhoch 

športu a aj preto je dobré, že aj v rámci golfu, ktorý je podob-

ne prestížnym športom. Aj preto uvedené spojenie vníma ako 

prirodzené, a nie je prekvapený, že aktivity súvisiace s ňou 

dosahujú aj na Slovensku vysokú úroveň.

Účasť na MercedesTrophy
V rámci minuloročného celosvetového fi nále Mercedes 

Trophy World Final prekvapili všetkých svojím premiéro-

vým víťazstvom slovenskí zástupcovia a víťazi Slovak 

Mercedes Trophy Tour. Tento rok sa na slovenskom fi ná-

le v rakúskom Stegersbachu zúčastní aktívne aj Rory, kto-

rý na ich možné obhájenie prvenstva o. i. uviedol: „Golf so 

sebou prináša mnoho športových výziev. Niekedy vôbec 

nezáleží na tom, ako dobre hráte - potrebujete jednodu-

cho iba šťastie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou tejto hry. 

Pokiaľ hráte dobrý, konzistentný golf, obmedzíte chyby 

a využijete všetky príležitosti, máte veľkú šancu na výhru. 

A to poradím aj slovenským hráčom, ktorí pôjdu na fi ná-

lový turnaj.“ Sám už vyskúšal aj slovenské ihriská v klube 

Penati v Šajdíkových Humenciach a v Hrubej Borši, pri-

čom práve druhé menované sa mu aj počas jeho prípravy 

na British Open veľmi páčilo. Rory potvrdil aj záujem po-

môcť pri podpore a rozvoji golfu na Slovensku, k čomu má 

pomôcť aj založenie nadácie, pomocou ktorej by sa mali 

motivovať mladí hráči golfu. „Rátame nielen s organizova-

ním turnajov, ale aj s poskytovaním štipendií pre mladých 

a talentovaných hráčov. Chceme maximálne využiť ich po-

tenciál, aby ukázali, čo v nich je, hrali čo najviac turnajov, 

a tak sa v budúcnosti mohli prejaviť aj pri reprezentácii 

Slovenska či profesionálnej kariére,“ vysvetlil a nezabudol 

zdôrazniť, že na Slovensku je už piaty raz a veľmi sa teší, 

pretože ho, podobne - ako aj jeho manželka – očarilo.

Účasť na olympiáde?
Po návrate golfu do programu Letných olympijských 

hier v Riu de Janeiro, budú budúcoročné XXXII. letné 

olympijské hry 2020 v Tokiu druhou príležitosťou pre hrá-

čov golfu. V tejto súvislosti sme sa ho opýtali na to, či mu 

budeme môcť držať palce ako členovi slovenského repre-

zentačného tímu. Ako uviedol na našu otázku Rory: „Moje 

osobné tabuľkové umiestnenie sa vylepšuje, čím stúpajú aj 

šance na účasť v Tokiu. Bol by som rád, ak by to vyšlo a ja 

som mohol na olympiáde reprezentovať Slovensko. Po-

kiaľ budem hrať aj naďalej tak dobre ako doteraz, mohlo 

by to vyjsť, navyše keď cítim, že moja hra sa zlepšuje a do-

sahujem lepšie výsledky než v minulosti. Japonci sú zbláz-

není do golfu a vo veľkom sa mu venujú a aj preto to bude 

v Tokiu krásny a veľmi dobre pripravený turnaj.“ 

Text: MBSK, Peter Škorňa; Foto: Matej Jankovič
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Pokia  hráte dobrý, konzistentný golf, obmedzíte 
chyby a využijete všetky príležitosti, máte ve kú 

šancu na výhru.
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Napriek relatívne malej 
územnej rozlohe skrýva 

zastúpenie striebornej hviezdy 
na juhoslovenskom Žitnom 

ostrove veľký potenciál. V čom 
spočíva a ktoré modely 

vozidiel hrajú v rámci predaja 
prím, prezradil v rozhovore pre 

náš magazín Vojtech Sátor, 
vedúci predaja vozidiel 

Mercedes-Benz spoločnosti 
Motor-Car Dunajská Streda.
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D
unajskostredské zastúpenie „striebornej 
hviezdy“ je najmladším na Slovensku. Aj 
z tohto dôvodu ma zaujíma, do akej mie-
ry sa podarilo etablovať na trhu v rámci re-
giónu? Mnohí majitelia vozidiel Mercedes 

si zrejme za uplynulé roky zvykli chodiť do showroomov 
v Bratislave...

- Žitný ostrov je silný región so svojimi špecifi kami a s výni-

močnosťami. Nemyslím tým len jazyk, ale najmä osobné kon-

takty, akúsi silnú regionálnu spolupatričnosť. S prevažnou väč-

šinou klientov máme také vzťahy, že sa spoločne stretávame 

neraz aj cez víkend na káve či obede. Aj preto takmer všetci, 

ktorí pre absenciu zastúpenia značky boli kedysi nútení cho-

dievať vyše hodiny zo Žitného ostrova do hlavného mesta, náš 

príchod na trh uvítali. Sme pre nich praktickejšia a jednoduch-

šia možnosť, pretože sme blízko, nemusia riešiť dopravu či stra-

tu času. 

Pri príchode som si všimol pred vaším showroomom aj 
vozidlá s bratislavskými či inými ešpézetkami...

- Ide o zákazníkov, ktorí sa u nás v minulosti zastavili, boli 

napr. spokojní s vysokou úrovňou našich servisných služieb, 

a tak sa k nám radi vracajú. Popri tom sa stalo, že ďalšie nové 

vozidlo si už objednali u nás. Aj to potvrdzuje fakt, že každé 

druhé vozidlo v konečnom dôsledku predávajú kvalitné a pro-

fesionálne servisné služby. A, samozrejme, predajné, preto-

že bez kvalitného predajného tímu, ktorý tvoria okrem mňa aj 

ďalší dvaja predajcovia, asistentka a produktový expert, by sme 

nedosahovali také výsledky, aké dosahujeme.

Spomínali ste silu regiónu...
- Tá sa odzrkadľuje na samotnom predaji, v rámci ktorého 

majú naši klienti záujem najmä o AMG vozidlá a modely vo 

vyšších a luxusnejších triedach a cenových reláciách. To však 

neznamená, že by sme dominantne predávali len AMG mode-

ly či drahšie limuzíny a SUV vozidlá. Cítime však, že podiel ich 

predaja sa medziročne zvyšuje. 

Čím to je spôsobené?
- Snahou ich majiteľov odlíšiť sa od ostatných. Dané modely 

vystihujú viac ich individualitu. Taktiež je v poslednom období 

veľkým lákadlom aj paleta špeciálnych matných farebných od-

Úprimnos  
na úkor 

„tla enia 
na pílu“

Vojtech Sátor:
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tieňov pri modeloch AMG vozidiel. Jednoducho, keď je niekto 

úspešný, nebojí sa to dať aj najavo...

Keď sme už pri modeloch, zaujímalo by ma, či majú u vás, 
na rovinatom juhu Slovenska klienti záujem o SUV mode-
ly vozidiel...

- Čudovali by ste sa, ale aj napriek tomu, že sme polohou naj-

nižšie na Slovensku, si naži zákazníci potrpia na pohon štyroch 

kolies. Z nich hlavne na modely GLE. Nečudo - je to priestran-

né rodinné vozidlo, o ktorého vysokej bezpečnosti azda ani ne-

musíme hovoriť. A tak je ideálne napr. aj v zimnom období pri 

cestách na lyžiarske svahy. Veľmi žiadané sú aj model GLC 

a tiež Trieda G. Tej keby sme mali na sklade hoci aj päť ku-

sov navyše – všetky by sme dokázali okamžite predať – taký je 

o ňu záujem. 

Ako sú na tom nové technológie – hybridné či elektrické 
pohony?

- Čo sa týka čisto elektrického modelu EQC, ten len prichá-

dza na trh, a tak reálny záujem oň budeme vedieť posúdiť o ne-

jaký čas. No už dnes sa nás naši klienti naň pýtajú, informujú 

sa. Čo sa týka hybridnej technológie, na ňu si už ľudia zvykajú, 

začali ju akceptovať oveľa viac než v nedávnej minulosti.

Zaujímajú ma vaše priority z hľadiska predaja vozidiel do 
budúcnosti. Na čo sa chcete zamerať?

- Aby boli naši doterajší a aj potenciálni zákazníci takí spo-

kojní s našou ponukou a so službami, že by k nám chodili aj 

naďalej. Pretože aj vďaka tomu si môžeme udržať vedúce po-

stavenie v segmente predaja prémiových vozidiel v našom re-

gióne. To je podľa mňa dostatočný cieľ, na ktorom sa dá vždy 

stavať. Som realista, netrpím neduhom prehnaného sebavedo-

mia a kladenia si nereálnych cieľov len preto, aby som navo-

nok dobre vyzeral. 

V tejto súvislosti mi nedá, aby som sa vás neopýtal, aké zá-
sady ako manažér vyznávate? Na čom si napr. zakladáte 
a potrpíte a čo určuje váš „typický a osobitý“ štýl práce?

- Klientov si maximálne vážim a aj preto som k nim úprim-

ný a vždy im poviem svoj názor. Zakladám si na dlhodobo 

budovaných priateľských až kamarátskych vzťahoch a aj pre-

to, keď vidím, že pre niekoho je výhodnejšie pri jeho spôso-

be používania motorového vozidla niečo iné, vždy mu to takt-

ne naznačím. Netlačím ho do výbavy, ktorá by preňho bola 

neefektívna, len aby som za každú cenu zvýšil predajnú cenu 

vozidla. Pre mňa je prioritou, že klient, ktorý si kúpi vozidlo 

hoci aj o čosi lacnejšie, než by - pokiaľ by som „tlačil na pílu“ 

- v konečnom dôsledku mohol, je s ním do tej miery maxi-

málne spokojný, že pri kúpe ďalšieho vozidla do rodiny či fi r-

my, príde opäť k nám. Pretože vie, že v nás má partnerov, 

ktorých záujem je mu čo najlepšie poradiť, a nie ho „obrať“ 

o peniaze. Považujem sa za bežca na dlhšie trate. Dosiahnutie 

krátkodobého efektu a úspechu ma nenapĺňa. 

V rámci vašej pracovnej sebarealizácie bol svet štyroch 
kolies vašou „srdcovkou“ od začiatku?

- Nie. Určitý čas som pracoval aj so svojím otcom – živ-

nostníkom a tiež som sa približne štyri roky venoval foteniu. 

Vlastne, fotenie bolo mojím prvým zamestnaním, ktoré ne-

skôr nahradili autá. Desať rokov som pracoval ako obchodník 

pre zastúpenie inej značky, pričom od apríla 2015 som súčas-

ťou prémiovej značky Mercedes-Benz. Aj vďaka tomu doká-

žem porovnávať a vysvetľovať výhody a benefi ty, ktoré naša 

značka ponúka oproti jej konkurencii. A to tak z technolo-

gického, materiálového hľadiska, alebo celkového komfortu 

a efektívnosti vynaložených fi nancií.

Môžete porovnávať a aj preto ma zaujíma, ktoré z mode-
lov vozidiel je vášmu srdcu najbližšie?
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Klientov si maximálne 
vážim a aj preto som 

k nim úprimný a vždy 
im poviem svoj názor.
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- Osobne mám dvoch favoritov a obaja sú zo strednej „vá-

hovej“ kategórie, pretože je prirodzené, že snom každého 

muža je mať Triedu G v plnej AMG výbave... Tým prvým je 

model GLC a druhým nová Trieda B. Avšak, veľmi sympa-

tickým a mnohými našimi klientkami obľúbeným vozidlom 

je aj model CLA. 

Dovoľte mi na záver otázku, týkajúcu sa umiestnenia 
vášho showroomu. Nachádza sa na kraji  mesta, a to by 
mohlo evokovať pocit, že o ňom ľudia nemusia až tak 
vedieť...

- Práve naopak. Sme síce momentálne na kraji Dunajskej 

Stredy, avšak v dynamicky a stavebne sa rozvíjajúcej časti 

mesta. Zároveň tu máme dostatočný potenciál na ďalší rast, 

čo sa môže v budúcnosti odzrkadliť napr. vo vybudovaní la-

kovne pre klientov, resp. inom rozvoji nášho areálu. Už dnes 

v rámci našich služieb ponúkame klientom nielen servis, ale 

aj komfortné uskladnenie pneumatík, čo veľmi vítajú. A na-

koniec - v našom tesnom susedstve sú veľké nákupné stredis-

ká. Naši klienti sú ľudia, používajúci na prepravu svoje vo-

zidlá, a preto nemajú najmenší problém k nám prísť. Poznajú 

nielen to, kde je náš showroom, ale ako som už skôr povedal, 

máme medzi sebou veľmi dobré vzájomné, niekoľkoročné až 

priateľské vzťahy. A v neposlednom rade výhodou je aj mož-

nosť parkovania, či samotná poloha a príjemné prostredie na 

rozhovor v našom showroome, ktoré z prvotného dojmu ne-

výhody v konečnom dôsledku robí z umiestnenia našich pre-

dajných a servisných priestorov výhodu... 

Zhováral sa: Peter Škorňa; Foto: autor

 65

sator ds.indd   65sator ds.indd   65 20. 9. 2019   18:14:3820. 9. 2019   18:14:38



Cvikom si naťahujete, a zároveň uvoľňujete lýtkové svaly, stehenné svaly - tzv. semi svaly (hamstringy) - nachádzajúce sa na 
zadných stranách stehien a spodnú časť chrbtových svalov. Pri opakovaní cvikov dochádza k eliminovaniu bolesti spodnej 
časti chrbtice, stehenných a sedacích svalov.

Uvedený cvik nie je nijako náročný, ale zato je pre stuhnuté svalové tkanivo, najmä počas dlhšieho šoférovania veľmi účinný. Jednu nohu natiahnite 

špičkou k sebe, druhou pevne stojte na zemi. Oboma nohami vytvárame akýsi pomyselný pravý uhol. Ruky si vystreté preložte krížom cez seba na 

stehne – tesne nad kolenným kĺbom tak, aby ho fi xovali. Urobte hlboký nádych. 

Pri výdychu ťahajte na vyloženej a natiahnutej nohe špičku chodidla k sebe, pričom vystretý trup a hlavu postupne pomaly stláčajte smerom k vy-

stretej napnutej nohe a špičke chodidla. Uvedený cvik opakujte 3- až 5-krát.
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N
emusí ísť pritom len o mikrospánok či únavu po-

čas jazdy v noci. Svoj vplyv majú aj vysoké tep-

loty, pomalá jazda počas zlých poveternostných 

podmienok či preplnené cesty. Nepreženieme, 

ak skonštatujeme, že únava je v tomto prípade 

„tichým zabijakom“. Spôsobuje totiž mnohé dopravné nehody, 

končiace až smrťou. 

Isto budete so mnou súhlasiť, keď skonštatujem, že najlepšou pre-

venciou, ako predísť možným rizikám a nehodám, sú jednoduché 

cviky, ktoré zvládne každý aj bez pomoci odborníka či trénera. Stačí 

len na chvíľu prerušiť svoju jazdu a pomocou niekoľkých pohybov 

môžete „nakopnúť a oživiť“ svoje unavené telo a organizmus. 

O radu, ako presne, sme požiadali Mgr. Ľubo-

ra Holého – renomovaného fyzioterapeuta, odbor-

ného školiteľa, horolezca a inštruktora lyžovania 

a skialpinizmu. Nie náhodou - jeho rukami totiž 

„prešli a prechádzajú“ hráči NHL, KHL, sloven-

skej Tipsport ligy, reprezentanti a reprezentantky 

Slovenska v gymnastike, zjazdovom lyžovaní, ka-

noistike a v biatlone. 

Ako na to...

Prinášame vám teda prvú časť jednoduchých cvikov, ktoré vám 

pomôžu vyhrať váš boj proti únave a strnulosti svalov. V poko-

ji teda odstavte vozidlo na parkovisku alebo na inej voľnej bezpeč-

nej ploche tak, aby ste neboli ničím rušení. V prípade, ak navôkol 

nie je nijaký vyvýšený predmet, vytvoríme si ho pomocou motoro-

vého vozidla tým, že otvoríme jeho kufor (úložný priestor). 

Text a foto: Peter Škorňa

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

ŽIVOTNÝ ŠTÝL

„Nakopnite“ 
svoje telo!

CVIK 
1
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Cvikom si naťahujete, a zároveň uvoľňujete vnútorné časti stehna a spodnú časť chrbtových svalov – tzv. priťahovače 
(adduktory) dolnej končatiny. 
Uvoľňujete svaly stehna a tiež panvové svalstvo. 

Cvikom si naťahujete, a zároveň uvoľňujete hlboké extenzory šije a uvoľňujete tiež šijové (trapézové) svalstvo. Pri opakovaní 
cvikov dochádza k zabráneniu častých únavových bolestí hlavy, pričom predchádzate prípadným závratom, hučaniu v ušiach 
a strnulosti šije.

Nasledujúci cvik je podobný predchádzajúcemu. Jednu nohu natiahnete a unožíte vnútornou časťou stehna smerom k zemi špičkou k sebe – 

takmer v pravom uhle, druhou pevne stojíte na zemi špičkou smerom od tela von. Ako pri predchádzajúcom cviku, oboma nohami vytvárate akýsi 

pomyselný pravý uhol. Ruky si vystreté vzpažíte nad hlavu. Urobte hlboký nádych. 

Pri výdychu sa plynulo a postupne nakláňate smerom dole a dopredu, pričom vystretý  trup tela s hlavou a vystretými rukami ťaháte čo najbližšie 

k špičke chodila napnutej nohy, na ktorej stojíte. Uvedený cvik opakujte 3- až 5-krát.

Nasledujúci cvik vykonávate v sede. Trup je v pravom uhle ku stehnám. Nohy máte voľne položené, resp. sa chodidlami opierate o zem. Obidve ruky 

dáte za hlavu v uvoľnenom móde (lakte nemáte nasmerované ani príliš dopredu a ani príliš dozadu). Bradu hlavy ťaháte čo najviac k hrudnému 

košu. Pri nádychu sa očami pozeráte dohora, hlavu mierne zakloníte smerom nahor. Rukami za hlavou robíte súčasne protitlak zakláňajúcej sa hlave. 

Pri výdychu smerujete očami dole – sklopíte zrak, hlavu mierne zakloníte nadol a krk natiahnete pred seba. Uvedený cvik opakujete 3- až 5-krát.
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(Pokračovanie nabudúce)

CVIK 
2

CVIK 
3

rehabilitaciav2.indd   67rehabilitaciav2.indd   67 20. 9. 2019   18:15:4120. 9. 2019   18:15:41



Slovensko nie je známe len svojimi pamiatkami, zapísanými 
v Zozname svetového dedičstva UNESCO, ale 6 elementov má 
zapísaných aj v Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, či až 
18 výrobkov, registrovaných v rámci systému Politiky kvality 
EÚ – z ktorých je 10 výrobkov v registri chránených zemepisných 
označení, 7 výrobkov v registri zaručených tradičných špecialít 
a 1 výrobok v registri chráneného označenia pôvodu. Mnohí 
o týchto slovenských „delikatesách“ ani len netušia. Aj preto sme 
sa rozhodli, že vám ich postupne, jednu po druhej predstavíme...
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ŠTÝL

Po 
Záhorí sa tentoraz prenesieme na 

stredné Slovensko, na Podpoľanie. 

Dôvod je jednoduchý, azda žiadny 

región nepreslávil dnešnú delikate-

su – pastiersku fujaru viac než práve 

tento. Samozrejme, že nielen ju. Popri valaške či píšťalke 

sa fujara stala symbolom života pastierov oviec a dobytka 

okrem Podpoľania (Hriňovej, Detvy, Poník, Zvolenskej 

Slatiny či Hrochote) aj na Gemeri (v Tisovci, Turčíkoch, 

Klenovci, Poltári, Kokave nad Rimavicou a v Utekáči) či 

Slovenské delikatesy

FUJARA
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na Pohroní (v Priechode, Podkoniciach a v Lučatíne). 

Odtiaľto pochádzali a pochádzajú aj najvýznamnejší maj-

stri fujaráši: Martin Ľupták Sanitrár zo Zvolenskej Sla-

tiny, Peter Paciga z Vígľaša, Jozef Libjak z Lutily, Jo-

zef Rybár z Detvy, Juraj Kubinec z Utekáča, Paľo Bielčík 

z Kokavy nad Rimavicou, Ján Nosáľ z Hriňovej - Ra-

ticovho Vrchu, Imrich Weiss z Hriňovej, Juraj Ďureč-

ka z Očovej, Matúš Sekereš Mazúch z Detvy – Kostol-

nej, Ján Plieštik z Lučatína, Dušan Holík z Očovej, Pavol 

Smutný z Dúbrav, Jozef Svoreň z Detvy, Tibor Koblíček 

z Cinobane či Ján Šulík z Dolného Trhovišťa.

Pastiersky endemit
Na to, aby sme zistili, akú mala fujara cestu až k dnešnej 

podobe, sa musíme vrátiť do histórie. Najstarším hudob-

ným nástrojom podobným fujare, je gotická trojdierko-

vá basová píšťala, používaná na prelome 12. a 13. storočia. 

V šestnástom storočí sa dlhšie trojdierkové basové píšťaly - 

s bočnou prívodovou píšťalou a tromi hmatovými otvormi, 

z ktorých dva boli vpredu a jeden vzadu - objavujú tak vo 

Francúzsku, ako aj v Taliansku. Na územie dnešného Slo-

venska sa pravdepodobne dostala v čase tureckých vojen, 

kde sa následne stáročiami upravovala až do dnešnej podo-

by, aby tak zotrvala ako vzácny pastiersky endemit. A nie 

hocijako – fujara bola v novembri v roku 2005 vyhlásená za 

„Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Huma-
nity“ a v roku 2008 zapísaná do Reprezentatívneho zozna-

mu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

„Poctivá“ fujara
Ideálnym materiálom na výrobu fujary je baza čierna, 

pretože ide o húževnaté, tvrdé drevo s vnútornou duži-

nou a s dobrými rezonančnými vlast-

nosťami. Okrem nej sa na výrobu po-

užíva aj jaseň, javor či lieska. Rozdiel 

medzi nimi je v tvrdosti. Ako vysvet-

lil majster ľudovej umeleckej výro-

by Jozef Svoreň z Detvy: „Keď sa lies-
ka či baza zoberie z miesta, ktoré je 
skalnaté, má nielen inú farbu, väčšiu 
hustotu, ale aj krajší zvuk. Spieva. Pa-

mätám si, ako kedysi starí majstri ho-
vorili, že baza by nemala počuť spie-
vať kohúta a vodu žblnkať. Pri vode 
by mala riedke drevo a pri hospodár-
skom dvore by stratila hlas, rezonan-
ciu.“ Jozef Svoreň si vhodné drevo 

na nástroj najskôr vyhliadne, obzrie. 

V decembri, januári či vo februári – 

keď je v ňom najmenej vody a miazgy 

ho následne odreže. Drevo na fujaru 

sa na začiatku pred vŕtaním vyrov-

ná, pričom keď je diera vyrobená, ne-

skôr sa samo od seba vráti do pôvod-

nej podoby – preto bývajú niektoré 

fujary ohnuté. „Nebohý Matúš No-
sáľ z Vígľaša hovoril, že práve kri-
vá fujara má lepší a krajší hlas… Ne-
viem, no horšie sa na ňu kreslí. Ja to 
na rozdiel od Nosáľa nekreslím pod-
ľa šablóny, ale ako Peter Paciga – rov-
no rukou,“ vysvetľuje majster fujaráš 

a pokračuje: „V zime odrezané drevo 
lepšie schne a menej praská. Keď pre-
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vŕtam dieru nebožiecovým vrtákom, nechám ju schnúť. Po 
roku ju opäť preženiem vrtákom. Dieru zväčším o nejaké 
dva milimetre, pretože ako schne, tak stiahne otvor a ne-
chám drevo ďalej schnúť aj s kôrou. Poriadne drevo na fu-
jaru by malo schnúť tri až päť rokov. To, ak niekto urobí 
fujaru z dreva po roku, nie je fujara, ale nepodarok,“ vy-

svetľuje a prízvukuje, že na fujare je najdôležitejšie správ-

ne vyrezať hlásničku, „… to okienko, srdce fujary, v kto-

rom sa vytvára zvuk. Pokiaľ ju dobre urobíte, máte istotu, 
že fujara bude spievať, ako má – bude mať čistý tón, kvalit-
né hĺbky a výšky…“ dodáva. Následne sa vyvŕtajú tri dier-

ky, približne od seba vzdialené desať centimetrov. Niektorí 

výrobcovia namiesto ozdôb nechajú na fujare jej hrče. Jo-

zef Svoreň ju väčšinou zdobí. „Vzor si nakreslím, vyrežem 
a následne leptám kyselinou. Je to prplavá robota. Prebrú-
sim ju do hladka a následne na ňu nanášam šelakovú po-

litúru,“ vysvetľuje proces fi nalizácie. Niektorí výrobcovia 

fujaru namoria tmavým moridlom, niekedy fujary zvyknú 

vybíjať plieškom, aby krajšie vyzerala. Akurát práve pri ta-

kýchto „vycifrovaných“ fujarách hrozí, že časom, ako fuja-

rové drevo schne, z nej budú pliešky pomaly vypadávať… 

Podobne je riziko aj pri skladanej fujare, pretože tým, 

ako drevo pracuje a schne, sa môže stať, že spoje nebudú 

tak doliehať na seba, ako majú a fujara „nechytí“ správny 

zvuk, lebo ten bude „utekať“. Podľa Jozefa Svoreňa sa sta-

rí majstri ako napr. Martin Sanitrár, z takých fujár smiali…

Epilóg
Dnes už na fujare nepískajú na Podpoľaní, Horehroní, 

Gemeri či Liptove ani bačovia a už tobôž valasi. Nemu-

sia si krátiť čas, pretože už na Slovensku pomaly niet ani 

bačov, ani valachov a ani oviec. Sme nesebestačnou, zá-

vislou krajinou, dovážajúcou takmer všetko, čo sa doviezť 

dá. Nepotrvá dlho a na Slovensko budeme voziť aj fujary. 

Trebárs aj lacné bambusové - z Číny. Nakoniec, najlepšie 

to vystihol majster Jozef Svoreň: „Viete, niekedy si naozaj 
myslím, že sme hlúpi, lebo keď si pozriete, v akom stave sa 
nachádzajú lúky a pasienky v krajinách na západ od nás, 
ako na nich pasú dobytok, kosia ich - a tým sa o ne stara-
jú - a ako sú zarastené u nás, tak iné sa ani nedá povedať. 
Všetci vravia o agroturistike. No kto vám príde z cudziny 
na turistiku do takejto burinou a náletmi zarastenej, nese-
bestačnej a zanedbanej krajiny…?“ 

Text: Peter Škorňa; Foto: Bohumil Šálek, Peter Škorňa
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Niektorí výrobcovia 
fujaru namoria 
tmavým moridlom, 
niekedy fujary zvyknú 
vybíja  plieškom, aby 
krajšie vyzerala. 
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Pripravení na jese
Napriek tomu, že je jeseň svojou farebnosťou, vôňa-

mi a atmosférou krásnym ročným obdobím, pre kto-

ré je príznačná pestrofarebná – niekedy až nostalgická 

scenéria sfarbených listov stromov, sú pre ňu príznač-

né aj časté zmeny počasia. Kým počas dňa sa ešte mô-

žeme tešiť z teplých slnečných lúčov, v ranných a ve-

černých hodinách už kdesi v úzadí je možné pocítiť 

prichádzajúcu zimu. A to je aj dôvod, na kúpu nie-

ktorého z nami ponúkaných „hviezdnych kúskov 

hviezdnej kolekcie“...

MB COLLECTIONS

 71

Dámska bunda    
(B66958656-B66958660) 
Doplní každý outfit: parka so zlatými 
detailmi v modernom strihu. Plášť 
s podšívkou sa vyznačuje pohodlím pri 
nosení aj vďaka nastaviteľnej šírke pásu 
so sťahovacou šnúrkou. Doplnky ako 
matný zlatý zips, našité bočné vrecká 
alebo mierne diagonálne náprsné 
vrecká na zips robia túto bundu 
pôsobivou a štýlovou.
Farba: čierna/zlatá 
Vonkajší materiál: 100 % polyester 
Podšívka: 55 % polyester/45 % viskóza
Veľkosti: XS - XL 

Cena: 171,30 € s DPH

Detský športový vak   
(B66953966)  
Do priestranného športového vaku sa 
vám zmestí obuv aj športové oblečenie. 
Bezpečne v ňom uschováte aj malé 
predmety, ako sú kľúče alebo peniaze. 
Vnútri a aj na vonkajšej strane tašky je 
zips. Šnúrky zaisťujú ľahké upevnenie 
na telo a pohodlie pri nosení.  
Farba: čierna/zelená 
Materiál: polyester
Rozmery: cca 38 x 51 cm 

Cena: 30,20 € s DPH

Pánsky funkčný 
kabát   

(B66958681-B66958685)  
Optimálny spoločník na každodenný 

život: moderný funkčný kabát pre 
mužov v striebornosivej farbe. Kabát 

má skryté zapínanie na suchý zips. 
Praktickú kapucňu možno v prípade 

potreby zipsom odstrániť. Funkčný ka-
bát má vrecká na zips odolné vode, ako 

aj náprsné vrecko s otvorom na káblik 
od slúchadiel.

Farba: striebornosivá
Vonkajší materiál: 100 % polyamid - 
vnútorná podšívka: 100 % polyester 

Veľkosti: S - XXL

Cena: 403,30 € s DPH
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Dáždnik   
(B66954814)
Ideálny spoločník do daždivých dní. 
Dáždnik ponúka dostatočný priestor až 
pre dve osoby aj v silnom daždi. Taktiež sa 
vyznačuje zvýšenou odolnosťou proti ve-
tru. Dáždnik možno zakúpiť vo viacerých 
farebných kombináciách.
Materiál: oceľ/plast 
Priemer pri otvorení: asi 130 cm   

Cena: 40,20 € s DPH
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Po tom, ako sme pred časom priniesli rozhovor s konateľkou
spoločnosti vlastniacej Hotel pod Lipou resort****, tentoraz sme 
sa o novinkách porozprávali s Petrou Ďurčekovou, riaditeľkou ho-
tela, ktorej sú blízke obchod, marketing, no najdôležitejšími 
zo všetkého sú pre ňu ľudia...

72 

príjemného domova

Hotelová 
atmosféra

PR LÁNOK
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P
okiaľ viem, hotelierstvo vám bolo vždy blíz-
ke. Čo je teda z pohľadu hosťa pri ubytovaní 
najdôležitejšie?

- Jednoznačne je najdôležitejšou atmosféra, 

no tá závisí predovšetkým od ľudí, ktorí ju vy-

tvárajú. Aj preto je mojím cieľom to, aby boli všetci ko-

legovia, tvoriaci náš tím aktívni, empatickí a motivovaní 

a aby sme všetci ťahali naraz za jeden povraz. Som pre-

svedčená, že vtedy budú spokojní aj naši hostia.

Nie je to najľahší cieľ a aj preto ma zaujíma, ako ho 
chcete dosiahnuť…

- Snažíme sa o priamu a efektívnu komunikáciu, jasné 

riešenie úloh, no nebránime sa ani autonómnemu rozho-

dovaniu – v záujme dosiahnutia hotelových štandardov. 

Dbáme na to, aby 

sme „nenaprogramo-

vali robotov“, ktorí 

v konečnom dôsledku 

nebudú vedieť vyrie-

šiť vzniknutú banál-

nu situáciu len pre-

to, lebo ju nemali 

„v programe“…

Posledné roky ste 
veľa stavali a pridá-
vali. Už je projekt 
dokončený?

- Áno. Máme novú 

kongresovú sálu s kapacitou 200 osôb, nové wellness cen-

trum s 20 m bazénom a so saunami. Aktuálne fi nalizujeme 

kolkáreň v štýle slávneho architekta Jurkoviča, dokonči-

li sme aj svadobný altánok a dokončujeme aj rekonštruk-

ciu pôvodného Hotela pod Lipou, vďaka čomu budú všet-

ky izby nášho rezortu na úrovni štyroch hviezd.

Už pri vstupe sme si všimli príjemný minimalistický 
interiér hotela, obohatený o množstvo dizajnových 
„kúskov“.

- Koncept hotela pre nás spracovali zornicka /architects. 

Jeho ťažiskom je vintage štýl: vidiecky a zároveň moderný. 

Jednoducho sme chceli dosiahnuť, aby sa každý, kto nás 

navštívi, cítil ako doma.

Brali ste pri rekonštrukcii ohľad aj na dnes tak často 
pertraktovanú ekológiu?

- Nachádzame sa v Modre-Harmónii, sme obkolesení ze-

leňou a rozličnou faunou. Pri budovaní a rekonštrukcii ho-

tela sme sa snažili o čo najmenšie zásahy do prírody. To 

je aj dôvod, prečo chladíme a kúrime pomocou geotermál-

nych vrtov, prečo používame solárne kolektory a podporu-

jeme nulové emisie v doprave aj tým, že si u nás po prícho-

de klient môže nabiť svoj elektromobil. 

Text a foto: Hotel pod Lipou
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T
rasu začíname v Bratislave a cez Levice, Dudin-

ce sa dostávame až tesne na slovensko-maďar-

ské pomedzie, na úplný juh Slovenska, do Šiah. 

Tentoraz sme na „špacírku“ zobrali nový model 

vozidla Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC. 

Možno si poviete, prečo sme „húževnaté SUV“ zobrali na 

úplnú rovinu, no nemajte strach, počas priebehu cesty „do-

stalo do tela“ aj na náročnejšom teréne a povrchu… Ale vráť-

me sa k našej trase: kopírujúc štátnu hranicu pokračujeme 

približne 25 km východne, až kým neprídeme na začiatok de-

dinky Veľká Čalomija. Na jej okraji sa totiž nachádza zrekon-

štruovaná pôsobivá ruina takmer tisícročného Pustého kosto-

la, ktorý je jedným z najstarších sakrálnych stavieb na území 

Slovenska. Zaujímavosťou je, že bol postavený v 11. storočí 

na mieste pohanského pohrebiska. V časoch tatárskych nájaz-

dov bol zničený, neskôr obnovený, pričom od druhej polovi-

ce 19. storočia postupne schátral.

Na skok k susedom
Po prehliadke ruín kostola riešime dilemu, či máme ostať 

na „rodnej hrude“ alebo podľahneme vábeniu neďalekého 

„maďarského Vlkolínca“. Nakoniec od Pustého kostola po-

kračujeme do štyridsať kilometrov juhovýchodne vzdialenej 

dedinky Hollókő, nachádzajúcej sa v Novohradskej župe 

– neďaleko malebného mestečka Szécsény. A keďže v čase 
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PERLY SLOVENSKA

Slovensko je bohaté na fascinujú-
ce a nenapodobiteľné prírodné 

a historické zátišia. Na miesta, 
ktoré treba aspoň raz uzrieť 

na vlastné oči, miesta, ktorých 
sa musíte dotknúť, aby ste tak 

vďaka priamemu kontaktu pocítili 
ich ohromnú pulzujúcu energiu. 
Jednou z  lokalít, ktorá má svoje 
neopakovateľné čaro a atmosfé-
ru, je aj oblasť, nachádzajúca sa 

na území regiónu Hontu a mierne 
zasahujúca aj do susedného

Novohradu...

Hontianske 
potulky

ensko je bohat

2. as
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nášho príchodu tesne nad ňou situované rui-

ny zreštaurovaného kamenného stredoveké-

ho hradu z 13. storočia sú ešte zatvorené, pre-

šli sme sa len starobylými uličkami v podhradí 

učupenej dedinky Hollókő, v ktorej sa nachá-

dza aj 67 chránených, zachovalých a stále obý-

vaných sedliackych domov z prelomu 17.-18. 

storočia, vďaka čomu bola ako prvá na svete, 

v roku 1987, zapísaná do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO. V niektorých domoch sú 

popri tom, že sa v nich stále žije, umiestnené 

múzeá, ktoré sú vítaným miestom návštev tu-

ristov počas široko-ďaleko známych jarmokov, 

folklórnych podujatí či dní remesiel.

 75

Pustý kostol, Veľká Čalomija

Hollókő, Maďarsko
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Hrušovské pivnice
Cestou späť sa vraciame takmer po identickej trase, len na-

miesto do Šiah sa o čosi skôr vydávame do - v malebnom údo-

lí západnej časti okresu Veľký Krtíš schúlenej - dedinky Hrušov. 

V nej sú okrem historických zvyškov pôvodnej ľudovej architek-

túry najväčším lákadlom do pieskového tufu vysekané pivnice, 

ktoré svojho času slúžili nielen na uskladnenie zeleniny, ovocia 

a vína, ale aj ako úkryty pred tureckými nájazdmi či inými, zväč-

ša vojenskými pohromami. Niektoré z pivníc sú viacmiestne, 

vyznačujúce sa výbornými klimatickými podmienkami. Mno-

hé z pivníc boli a aj dodnes sú určené výhradne len na usklad-

nenie vína. Mimochodom, práve vysekané pivnice sú súčasťou 

miestneho šesťkilometrového náučného chodníka, ktorého sú-

časťou je aj návšteva Prašného vrchu. Ten sa vypína nad Hrušo-

vom a je na ňom postavená aj približne pätnásťmetrová drevená 

rozhľadňa, z ktorej možno dovidieť na pohorie Tribeč, Inovec 

a Vtáčnik, a pri dobrej viditeľnosti až na Čertov vrch v Malých 

Karpatoch, resp. na Rakytov v Nízkych Tatrách.

Krst ohňom No. 1
Na Prašný vrch sme vyšli komfortne - naším testovaným 

SUV-éčkom. Asfaltový povrch cesty sme vymenili za spevne-

nú poľnú cestu, pričom sme zá-

verečný úsek absolvovali po za-

rastených jazdných „koľajach“ 

v tráve. Práve pri miernom stú-

paní vozidla po zmiešaných poľ-

ných a trávnatých podmienkach 

sa ukázala sila výkonu vozidla, 

zabezpečujúca plynulú, bez-

problémovú jazdu až k samot-

nej rozhľadni a bezpečný ná-

vrat z nej…

Všade samé dierky
O tom, že nie je dierka ako dierka a že aj dierka môže mať 

svoje čaro – pokiaľ sa vám neurobí v nevhodný čas na nevhod-

nom mieste, sme sa presvedčili v Hontianskych Tesároch, na-

chádzajúcich sa pár kilometrov severne od Dudiniec. Ich nepo-

chybnou atrakciou sú Dúpence (resp. Dúpänce), ako sa nazývajú 

približne 5 metrov veľké a takmer 2 metre vysoké skalné otvo-

ry, v stredoveku vyhĺbené do poddajnej horniny. Hoci sú viace-

rí konšpirátori a halucinogénni dobrodruhovia presvedčení, že 

majú mimozemský pôvod, prípadne že slúžili v stredoveku mní-

chom ako meditačné komory, pravda je iná. Osemdierka, jedno- 

a dvojdierky, v Hontianskych Tesároch boli vysekané do mäk-

kej horniny v čase tureckých nájazdov ako skrýše pre miestnych 

obyvateľov. K tejto pomerne neznámej hontianskej atrakcii 

sme sa dostali po krátkej prechádzke, keď sme odstavili auto 

pri železničnej stanici a popri nej sme sa pešo prešli až na poľ-

nú cestu, ktorá nás postupne cez koľaje doviedla cez pole až 

k lesu, kde sa pri strome a posede nachádzal aj ukazovateľ na 

začiatok Tesárskej rokliny a taktiež na osemdierku a na jedno- 

a dvojdierku. Výlet a prístup k nim je nenáročný a verte, sto-

percentne stojí za to!

Tufové obydlie v Brhlovciach

vrat z nej…

Stredoveké protiturecké pivnice, Hrušov

Čabradský hrad, Čabradský Vrbovok a kaplnka sv. Štefana kráľa.
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Dúpence (Osemdierka, Dvojdierka), Hontianske Tesáre

Hrad Čabraď
Dosť bolo lesa a dier! Aj preto sa z Hontianskych 

Tesár vydávame ďalej, cestou smerom na Krupinu. 

Odbočíme na Bzovík a smerujeme k obci Čabradský 

Vrbovok. Neďaleko nej totiž navštívime „perlu Hontu“ – im-

pozantnú a mohutnú ruinu hradu Čabraď, nachádzajúceho sa 

uprostred Krupinskej vrchoviny na vyvýšenom pahorku. V údo-

lí ho obteká z troch strán riečka Litava. Kedysi sa hrad nazýval 

ako ona - Litavský. Mimochodom, až priamo k hradu vedie prí-

jemná, nenáročná kamenistá cesta lesom z osady Konské neďa-

leko Čabradského Vrbovka, ktorú sme absolvovali „pešo“, pre-

tože autor textu potrebuje pohyb a tiež sme si netrúfl i riskovať 

naše nové vozidlo na jej pomerne narušenom teréne. Pôvodne 

obranný hrad nedobili ani Turci. Jeho koniec spečatili až posled-

ní majitelia Koháriovci, ktorí ho nechali podpáliť. Každopádne, 

výhľad z hradu je zaujímavý, podobne ako aj jeho ruiny. Zaují-

mavá je aj pod hradom stojaca kaplnka sv. Štefana kráľa, klasi-

cistická stavba na pôdoryse gréckeho kríža z roku 1813, ktorá je, 

žiaľ - podobne ako množstvo pamiatok na Slovensku - v dezolát-

nom stave…

Krst ohňom No. 2
Ozajstnou „bodkou na záver“ či „čerešničkou na torte“ bola 

návšteva dedinky Podzámčok. Niežeby bola ruina steny gotické-

ho hradu Dobrá Niva, vyčnievajúca nad ňou už z diaľky do oko-

lia z vyvýšeného homoľovitého návršia nejako obzvlášť fascinu-

júca. Nás na ňom uchvátila ponúknutá možnosť adrenalínového 

fi nišu nášho tripu. Po vyjdení na horný koniec dediny sme sa to-

tiž príkrym svahom pomaly a rozvážne vydali strmo, po poľnej 

ceste – až tesne nahor, k ruine hradu. Mercedes-Benz GLC 300 

d 4MATIC nesklamal. Tak stúpanie, ako aj „obrátku na pomer-

ne minimálnom priestore a následné prudké klesanie s rizikom 

prevrátenia sa do strmo klesajúceho svahu zvládol úplne fantas-

ticky – bez problémov. Tým len potvrdil svoj genofond kvalitné-

ho plnohodnotného SUV vozidla, 

zvládajúceho nielen „frajerskú“ 

jazdu v rámci mestskej premávky 

či po diaľnici a cestách na asfalte, ale sa nedal zahan-

biť ani v mierne náročnom, zmiešanom teréne. 

Text a foto: Peter Škorňa
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Trasa:
Bratislava – Levice – Dudince – Veľká Čalomija – Hollókő – Hrušov – 
Čabradský Vrbovok – Podzámčok – Zvolen – Bratislava

https://goo.gl/maps/bg8sxz27nemuYsuo6

TEKOVSKO-HONTIANSKE POTULKY

u“ – im-

ajúceho sa 

zidl

ú“

jazdu v rámci mestskej premávk

či po diaľnici a cestách na asfalte, ale sa nedal zaha

“ – im-

ho plnohodnotného SUV voz

zvládajúceho nielen „frajerskú

jazdu v rámci mestskej premá

BRATISLAVA

LEVICE

DUDINCE

PODZÁMČOK

ČABRADSKÝ VRBOVOK
HRUŠOV

VEĽKÁ
ČALOMIJA HOLLÓKŐ

Rozhľadňa nad Hrušovom. 

Mercedes-Benz GLC 300 d 4MATIC 
pri stúpaní na hrad Dobrá Niva.
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Nielen ľudský život, ale celý ľudský vek je fascinovaný 

diamantmi. Ich poetická príťažlivosť však musí byť verifikovaná 

prozaickými dôvodmi. Ako vysvetľuje výkonný riaditeľ 

klenotníctva Mikuš Diamonds Martin Mikuš: „Rozdiel medzi 

drahými kameňmi a všetkým ostatným je, že sú zriedkavé 

a vzácne, a čo je vzácne, to je unikátne. V našom

profesionálnom laboratóriu kontrolujeme tieto atribúty 

v každom, aj v tom najmenšom kameni.“

Do 
akej miery je prepojené klenot-
níctvo Mikuš Diamonds a Sloven-
ský gemologický inštitút, ktorý 
ste založili spolu s otcom Ivanom 
Mikušom? Možno povedať, že by 

prvé bez druhého nefungovalo?
- Skôr naopak. Slovenský gemologický inštitút (SGI) vzni-

kol v roku 2002 ako naše hoby. Dodnes si pamätám rozhovor 

s otcom, keď prišlo na tému potreby prístrojového vybavenia. 

Otec bol tejto myšlienke veľmi naklonený. Vedome, postupne, 

krok za krokom sme investovali peniaze do prístrojov, ale aj 

znalostí, ktoré nás bavili a dodnes bavia. Treba však povedať, 

že v tom období v našich podmienkach gemologický inštitút 

nedokázal existovať ako ekonomicky zmysluplná činnosť. Je 

však skvelé, že naše nadšenie si v tomto smere osvojila aj moja 

sestra. Aj preto je dnes SGI nielen nezávisle fungujúcim a špič-

kovo vybaveným laboratóriom, ale tiež jedinou znaleckou or-

ganizáciou v odvetví drahých kameňov, a teda aj najvyššou in-

štanciou znaleckej činnosti v odbore na Slovensku. Mám veľké 

šťastie, že moja práca a moje hoby, inými slovami rodinné kle-

notníctvo a spektrálna analýza kameňov spolu tak úzko súvisia.

Potreba prístrojového parku nepochybne súvisí i s té-
mou falšovania diamantov. V istom rozhovore ste pre-

zradili, že pred desiatimi rokmi problém so syntetický-
mi diamantmi prakticky neexistoval. Pred piatimi rokmi 
to bolo ojedinelé a dnes je to veľmi vážny problém.

- Syntetické diamanty bývajú často označované ako falošné. 

Zamieňanie týchto pojmov však nie je správne. Syntetický dia-

mant nie je falošný, je to skutočný diamant vyrobený človekom 

v laboratóriu, no v realite stojí zlomok ceny v porovnaní s prí-

rodným diamantom. Falošné diamanty vznikajú úmyselnou 

zámenou syntetických diamantov za prírodné, pričom sa ciele-

ne zatajuje ich pôvod, najčastejšie za účelom navýšenia zisku. 

Paradoxne syntetické diamanty boli po desaťročia vyvíjané na 

účely priemyselného využitia a vskutku brilantnej práci špič-

kových vedcov dodala negatívny nádych až túžba nečestných 

ľudí obohatiť sa. Identifi kácia syntetických diamantov je však 

pomerne zložitá a stále neexistuje prístroj, ktorý by ich dokázal 

odhaliť na jednoznačnom princípe „áno/nie“.

To znamená, že na spektrálnu analýzu drahokamov je 
potrebná kombinácia viacerých high-tech mašiniek 
a „kumšt“ odborníka spočíva aj v schopnosti posúdiť 
potenciál daného stroja?

- Presne tak. Každý jeden stroj, ktorý sme si zaobstarali, má 

svoje jasné miesto a význam. Napríklad prístroj AMS od spo-

ločnosti De Beers je fantastický v tom, že pri analýze môžem 
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MARTIN MIKUŠ:  
Technologické 
vybavenie a odbornos  
klenotníka sú k ú ové

PR LÁNOK
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vysypať aj tisíc kameňov a za pár sekúnd mi identifi kuje tie 

správne. Lenže to sa dá aplikovať iba do určitej veľkosti. Väč-

šie kamene musím skontrolovať cez iný prístroj, čo je pomalšia 

metóda. No aby to nebolo také jednoduché, ak mi aj niečo po-

dozrivo zasvieti, neznamená to, že je to automaticky syntetický 

kameň. Môže to byť aj veľmi zriedkavý prírodný kameň, tak-

že tam vstupuje veľa (pod)faktorov. Ramanov spektrometer zas 

perfektne rozlišuje materiál, v zmysle toto je korund, beryl, to 

diamant, ale nič nepovie o tom, či je prírodný alebo syntetický. 

Špeciálnou lahôdkou sú i farebné kamene, kde zohľadňujeme 

zas iné princípy spojené, prirodzene, s príslušným vzdelaním.

To nás priamo vedie k hlavnej podstate, ktorá spočíva 
v odbornom renomé klenotníka. Mimochodom, kedy 
sa zo smrteľníka stáva expert na diamanty?

- Diamanty sú veľmi obsiahla oblasť. Aj špičkové svetové ge-

mologické laboratóriá zamestnávajú viacero expertov s rôz-

nou špecializáciou. Napríklad farebné diamanty a ich úpra-

vy sú samostatnou rozsiahlou kapitolou. V prírode sa ich síce 

zo všetkých diamantov vyskytuje iba nepatrný zlomok, no ich 

skúmanie je oveľa rozsiahlejšie než celá veda o bezfarebných 

diamantoch. U nás sa špecializujeme najmä na tie bezfareb-

né, keďže tie reálne predstavujú 99 percent diamantov, ktoré 

sa u nás predávajú. Výskum však nikdy nebude na konci. Dnes 

pri výskume diamantov ide najväčšia časť investícií práve do 

rozvoja metód na odhaľovanie syntetických diamantov, keďže 

proces ich výroby sa podstatne zjednodušil.

Ako vidíme, dostali sme sa do štádia, kde nám ani dra-
hý šperk nezaručí jeho pravosť. Môžeme sa spoľahnúť 

na certifikáty pravosti, ktoré sú vydávané jednotlivý-
mi klenotníkmi?

- Poviem to na príklade. Koncom minulého roka sme zachy-

tili extrémne sofi stikovaný podvod. Na nekvalitný diamant 

bolo laserom vypálené sfalšované číslo certifi kátu oveľa kvalit-

nejšieho a hodnotnejšieho diamantu, pričom spolu s týmto ka-

meňom bol dodaný aj pravý originál certifi kátu kvalitnejšieho 

kameňa. Pritom v USA bol odhalený (až dodatočne) obdob-

ný podvod, pri ktorom vznikla škoda viac než sedemdesiatti-

síc amerických dolárov. Naše laboratórium a výsledky vlastné-

ho dlhoročného výskumu preto vnímame ako nevyhnutnosť, 

aby sme vedeli zabezpečiť „know-how“ fi rmy. A garantovať tak 

pocit výnimočnosti, ktorý je priamo previazaný s unikátnosťou 

prírodných drahokamov. Zákazník si totiž kupuje niečo, čomu 

nerozumie (za nemalé peniaze) a verí, že deklarované veci sú 

pravdivé. Kľúčový pilier v tomto biznise je teda dôvera, na kto-

rej už 20 rokov budujeme aj naše rodinné klenotníctvo. 

Text: Ľubica Zima Sekerková; Foto: www.mikusdiamonds.sk
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GMB Pálff yho palác, Brati-
slava
Po dlhšom čase sa Matej Krén, ktorého 

dielo je nezameniteľné mimoriadnym 

tvorivým rozpätím, vracia do GMB 

s novým výstavným projektom. Výsta-

va: Matej Krén – Knihy, Juraj Krén – 

Obrazy, sa v priestoroch Galérie mesta 

Bratislava a jej Pálffyho paláca na Pan-

skej ulici 19 v Bratislave predstavuje od 

konca septembra až do 1. marca 2020. 

Jej kurátori - Ivan Jančár, Kristína 

Zaťko-Jarošová pripravili tri priestoro-

vé diela prepojené médiom knihy, ktoré 

nie sú iba veľkorysou výstavnou inter-

venciou do celej budovy Pállfyho palá-

ca, ale aj prekvapivým pokusom o me-

taforické uchopenie premeny, ktorou 

súčasná spoločnosť v období informač-

nej revolúcie prechádza. Integrálnou sú-

časťou výstavného projektu je tiež výber 

z umeleckého diela jeho otca monu-

mentalistu, textilného výtvarníka a ma-

liara Juraja Kréna.

Činohra SND, Bratislava
V psychiatrickej liečebni sa stretávajú 

pacienti, ktorí zdanlivo trpia haluci-

náciami. Jeden o sebe tvrdí, že je Ein-

stein, druhý, že je Newton a tretiemu 

sa zjavuje Šalamún. Postupne sa uká-

že, že ide len o kamufl áž a že každý 

z nich má svoje poslanie. Apropo, ve-

deli ste, že najlepší spôsob, ako môže 

vedec zabrániť zneužitiu poznatkov, 

je, keď sa uchýli do blázinca? Ale je to 

naozaj bezpečné miesto, keď nevieme, 

kto je v skutočnosti blázon a kto ria-

diteľ? Fyzici švajčiarskeho dramatika 

Friedricha Dürrenmatta kladú hlbo-

ké fi lozofi cké otázky o zodpovednosti 

elít za chod dejín. V čase krízy sa svet 

mení na blázinec a blázni sa dostáva-

jú k moci. Pokiaľ máte radi osobitý 

herecký prejav a umenie Jany Oľho-

vej, Gabiky Dzuríkovej, Moniky Poto-

károvej, Roba Rotha, Dana Heribana 

či Ľuboša Kostelného, nemali by ste si 

túto hru nechať ujsť...

Danubiana Meulensteen Art 
Museum, Čunovo
Od polovice septembra až do 27. ok-

tóbra sa v priestoroch Danubiany pred-

stavia dvaja umelci: jeden z najvýznam-

nejších francúzskych fotografov Gérard 

Rancinan, v spolupráci so spisovateľkou 

Caroline Gaudriault, aby slovenským mi-

lovníkom umenia priniesli ich symbolic-

ký pohľad na dnešnú spoločnosť, ktorý 

s radosťou reinterpretujú podľa práve sa 

odohrávajúcich udalostí. Rancinan, pre-

slávený svojimi monumentálnymi foto-

grafi ckými dielami, berie problémy spo-

ločnosti vážne, zatína priamo do živého, 

s humorom a fantazmagóriou inšpirova-

nou maľbami Hieronyma Boscha a prí-

behmi Lewisa Carrolla. V galérii Danu-

biana aj z tohto dôvodu predstaví svoju 

monumentálnu umeleckú fotografi u 

s rozmermi 1,80 x 15 metrov, pričom jeho 

excentrické dielo bude doplnené inštalá-

ciou textov Caroline Gaudriault ako aj sa-

motnou knihou.
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Štúdio, Činohra SND, 
Bratislava
Množstvo spletitých situácií, obrazov, slov, 

signálov, symbolov, rébusov – to sú Bak-

chantky – slovenskému divákovi takmer 

úplne neznáma hra najmladšieho z tro-

jice klasikov antickej tragédie - Euripida. 

Hra, uvádzaná v Štúdiu SND, vykresľu-

je spoločenskú krízu ako aj to, že demokra-

cia nemusí byť automaticky ešte zárukou 

normálneho života, pretože ten často kon-

čí úplne inak, než si predstavujeme. Diva-

delné spracovanie nastoľuje zásadnú otáz-

ku o podobách a možnosti či nemožnosti 

usporiadania a fungovania ľudskej spoloč-

nosti. Pod režisérskou taktovkou Mirosla-

va Balleka a v dramaturgickom spracova-

ní Petra Dacha sa tak na javisku objavia 

herci, akými sú Daniel Fischer, čerstvý dr-

žiteľ Ceny za najlepší mužský herecký vý-

kon z 54. ročníka Medzinárodného fi lmo-

vého festivalu v Karlových Varoch - Milan 

Ondrík, Dušan Jamrich, Anna Javorková 

či Dominika Kavaschová.
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Reduta, Bratislava
V priestoroch Slovenskej fi lharmónie – 

bratislavskej Redute sa od 27. septem-

bra do 13. októbra 2019 na 23 koncertoch 

55. ročníka Bratislavských hudobných 

slávností predstaví deväť zahraničných or-

chestrov a umelci z vyše dvoch desiatok 

krajín. K vrcholom bude patriť koncert 

Wiener Philharmoniker s kolumbijským 

dirigentom Andrésom Orozcom-Estra-

da a s čínskou klaviristkou Yujou Wang, 

či Orchester Mariinského divadla z Petro-

hradu, pod taktovkou legendárneho Vale-

ryja Gergieva. Ozdobou bude aj ikonický 

britský dirigent Sir John Elliot Gardiner, 

ktorého základnou interpretačnou platfor-

mou je baroková hudba. Očakáva sa, že 

Royal Philharmonic Orchestra London 

vnesie do publika iný pocit vnímania „ži-

vej“ hudby - pod taktovkou Venezuelčana 

Rafaela Payareho. Z britských ostrovov 

príde aj  Philharmonia Orchestra London 

a po rokoch sa predstaví na BHS aj Mní-

chovská fi lharmónia. 

Foto: Chris Christodoulou, Zuzana Novotná, Gérard Rancinan, Barbora Dolinajová, Radovan Dranga
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Eliminácia emisií „dieselov“

A
 nielen to. Portfólio modelov značky Mercedes-

-Benz už dnes obsahuje celý rad modelov vo-

zidiel, ktoré svojou novou generáciou dieselo-

vých motorov spĺňajú ešte náročnejšiu normu 

Euro 6d, ktorá bude postupne zavádzaná od 

začiatku roka 2020. 

Dôkladné meranie
Inovácie do technológií tak po rokoch testovania prináša-

jú prvé úspechy aj počas náročného merania pri skutočnej jaz-

de (RDE – emisie pri skutočnej jazde). Práve to má garantovať, 

že hraničné hodnoty škodlivých látok platné pre oxidy dusíka 

a množstvo častíc budú dodržané nielen v laboratórnych pod-

mienkach, ale aj v reálnej premávke na cestách. Pri meraní sa 

tak na vozidlo upevnia zariadenia PEMS (Portable Emission 

Measurement System), pomocou ktorých sa meria podiel škod-

livých látok v emisiách počas jazdy.

Aj na základe meraní, ktoré realizoval renomovaný nemecký 

odborný časopis auto motor und sport sa preukázali výnimočné 

vlastnosti aj vozidiel, ktoré mali najazdených aj vyše 100 000 km! 

A nielen to. Po testovaní modelu Mercedes-Benz C 300 d kombi 

zistili, že ten mal takmer nemerateľné hodnoty emisií NOx. Ob-

dobné výsledky nameral aj nezávislý nemecký autoklub ADAC, 

z ktorých hodnoty emisií NOx modelu Mercedes-Benz C 220 d 

boli takmer nemerateľné a nachádzali sa medzi 0 a jedným mg/

km! Aj na základe opakovaných meraní emisií vozidiel Mercedes-

-Benz autoklub ADAC konštatoval, že: „Emisie NOx aktuálnych 

vozidiel sa v reálnej jazdnej prevádzke na ceste nachádzajú pod 

úrovňou hraničných hodnôt získaných na skúšobnej stolici.“ 

Výsledky investícií
Vynikajúce emisné ukazovatele tak dosiahli nielen nové 

štvorvalcové dieselové motory OM 654 a OM 654q, ale aj šesť-

valcový OM 656, do ktorých  technologického vývoja a inová-

cií investoval Mercedes doposiaľ vyše tri miliardy eur. Vďaka 

tomu sú dieselové motory novej generácie schopné vo vo-

zidlách Mercedes-Benz využívať technológiu, ktorá kvalitou 

spaľovacieho procesu vytvára minimum emisií a aj tie, ktoré 

vzniknú, včas dokáže účinne zachytávať a eliminovať.  

Text: Peter Škorňa, Foto: Daimler AG

Vozidlá, ktoré chcú získať certifikát podľa normy Euro 6d-TEMP, musia 
mať garantované výrazné zníženie emisií NOx. Je len prirodzené, 
že už dnes všetky modely vozidiel „striebornej hviezdy“ uvedenú emisnú 
normu spĺňajú, pričom dosahujú výrazne nižšie hodnoty, než stanovuje 
samotná norma.
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Nová GLC kupé
Sila má mnoho podôb. 

www.mercedes-benz.sk/glc-kupe.

655 € / mesiac

Spotreba paliva v meste / mimo mesta / kombinovaná: 17,4 – 5,8 / 9,5 – 4,9 / 12,3 – 5,2 l/100 km. Emisie CO2 kombinované: 280 – 137 g/km
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