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GLC 300 de 4MATIC a GLC 300 e 4MATIC: spotreba paliva kombinovaná (vážený priemer): 3,0 – 1,8 l/100 km. Emisie CO2
kombinované (vážený priemer): 68 – 46 g/km. B 250 e: spotreba paliva kombinovaná (vážený priemer): 1,4 – 1,1 l/100 km.
Emisie CO2 kombinované (vážený priemer): 33 – 25 g/km. Podľa WLTP: EQC 400 4MATIC: spotreba elektrického prúdu v
kWh/100 km (kombinovaná): 25,3 – 22,2. Emisie CO2 v g/km (kombinované): 0.

EQ – Elektrická inteligencia
Vydajte sa na cestu k úspechu. V nových modeloch s ohromujúcim výkonom,
ale zato s vynikajúcou a ekologickou spotrebou ho ľahko dosiahnete.
Viac na www.mercedes-benz.sk/eq
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EDITORIÁL

Vážení
priatelia,

Foto: Daimler AG

čoskoro sa skončí jeden z najťažších rokov. Všetci sme si prešli mnohými neočakávanými situáciami, museli sme si zvyknúť
na netypické vzťahy na diaľku a vybalansovať prácu a život novým spôsobom.
Na druhej strane nám tieto okamihy poskytli čas na to, aby
sme sa zo vzniknutej situácie poučili, uvedomili si nové príležitosti, možné rezervy a naše maximá a to tak v osobnom, ako aj
v pracovnom prostredí.
Hlboko dúfam, že táto dočasne nepríjemná situácia sa v nadchádzajúcom roku stane pre vás a vaše rodiny minulosťou
a všetci sa budeme môcť sústrediť na realizáciu nových výziev.
Úspešné tridsaťročné pôsobenie a etablovanie sa značky
Mercedes-Benz na Slovensku, ako aj začiatok ďalšej, štvrtej dekády jej ešte výraznejšieho smerovania k pokroku, prinesie aj
očakávané zmeny. Tie sa odzrkadlia najmä v zavedení nových
inovatívnych technológií, digitalizácie a retailových formátov,
ako aj ekologických prístupov a riešení - cieľavedome smerujúcich k postupnému zavedeniu uhlíkovej neutrality do nášho života a prezentácie značky. Tak, aby sme aj naďalej boli – ako sa
to od značky Mercedes-Benz prirodzene očakáva – pozitívnym
príkladom a inšpiráciou aj pre ostatných.
Vážení čitatelia, klienti a priaznivci trojcípej striebornej
hviezdy, dovoľte mi na záver, aby som vám všetkým poprial
úspešný a najmä pohodový rok 2021.
S úctou
Stephan Moebius
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SYNONYMUM
LUXUSU
Kombinácia dokonalosti a špiĆkových riešení vlajkovej
lode od znaĆky Mercedes-Benz, ako aj exkluzivity a tradície
znaĆky Maybach, sa premietli do najnovšej verzie vozidla
Mercedes-Maybach Triedy S.
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Od

jej uvedenia na trh v roku
2015 sa celosvetovo predalo
približne 60 000 kusov tohto
modelu, priĆom okrem klientov z ąíny prejavili oĥ najväĆší záujem zákazníci z Ruska, Južnej Kórey, USA
a z Nemecka.
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Nový Mercedes-Maybach Triedy S prináša
s rázvorom, ktorý je v porovnaní s dlhou verziou
Triedy S dlhší o 18 cm, absolútne výhody a pocit
maximálneho komfortu pre cestujúcich na zadných
sedadlách. Zásluhou sériových riaditeĝských sedadiel a balíka na prevádzku so šoférom, sa z oblasti
zadných sedadiel stáva komfortné pracovisko a zároveĥ aj priestor na odpoĆinok. K precíteniu nadštandardného luxusu prispievajú aj exkluzívne prvky, akými sú napr. veĝké ozdobné prvky z dreva
na zadnej strane predných sedadiel a medzi oboma cestujúcimi na zadných sedadlách. Nový mo-

del s dęžkou 5 469 mm, šírkou 1 921 mm a výškou
1 510 mm je klasickým trojpriestorovým sedanom,
ktorého špecifickými poznávacími znakmi prednej
Ćasti sú osobitá kapota motora s pochrómovanou
plutvou a maska chladiĆa Mercedes-Maybach. Zmenou prešli aj zadné boĆné dvere, ktoré sú širšie, než
je to pri príbuzných modeloch. Okrem toho je v stępiku C umiestnené aj pevné trojuholníkové okno.
Na želanie je vozidlo vybavené aj elektricky poháĥanými komfortnými dverami vzadu. A nielen to.
Osobitý vzhĝad mu (za príplatok) dodá aj dvojfarebné ruĆne nanášané lakovanie s deliacim pruhom.
Rovnako je na želanie dodávaná aj revoluĆná technológia svetlometov DIGITAL LIGHT, ktorej každý
svetlomet disponuje svetelným modulom s troma
extrémne výkonnými svetelnými diódami, ktorých
svetlo sa láme a smeruje pomocou 1,3 milióna mik7
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ro zrkadiel. Technológia zároveĥ
umožĥuje nové funkcie, akou je
napr. premietanie pomocných
znaĆiek alebo výstražných symbolov na vozovku (predbežne od
leta 2021).

/&"01,/,3Ư(,*#,/1

Konštruktéri v rámci revoluĆného spracovania interiéru dopriali modelu Mercedes-Maybach
Triedy S umelecky tvarovanú prístrojovú dosku. Stredová konzola a lakķová opierka vytvárajú
vznášajúci sa dojem. Vo vozidle
panuje celkový súlad digitálneho a analógového luxusu. Posádka má k dispozícii až päķ obrazoviek. Sériovou súĆasķou výbavy je
centrálny OLED displej s uhloprieĆkou 12,8 palca, slúžiaci ako špiĆková riadiaca centrála. Na želanie je dodávaný 3D displej vodiĆa s uhloprieĆkou 12,3 palca a trojrozmerným zobrazením iných
úĆastníkov cestnej premávky a výraznými hębkovými a tieĥovými efektmi. Typickou pre znaĆku vozidla je ružovozlatá farba, ktorá je použitá v rámci
lemovania okrúhlych prístrojov displeja, ako aj (na
želanie) pri animovanom dynamickom osvetlení
s využitím svetelných diód s inteligentnými komfortnými a bezpeĆnostnými funkciami. Aktívne náladové osvetlenie prostredníctvom bledej ružovozlatej farby a žiary ametystu približuje dva nové
farebné svety. Úvodné svetelné stvárnenie „Vitajte
v zadnej Ćasti vozidla“ navyše prináša Ĉalšiu dodatoĆnú funkciu. Premiéru zažíva adaptívne osvetlenie zadnej Ćasti interiéru, pri ktorom sa okrem jasu
dá nastaviķ aj veĝkosķ a poloha svetelného bodu.
K dispozícii je aj veĝký rozsah nastavenia medzi
precíznym pracovným svetlom a uvoĝĥujúcim salónovým osvetlením. Aktívne náladové osvetlenie
obsahuje celkovo 253 svetelných diód. Príjemnou
novinkou sú aj veĝké ozdobné prvky na predných
sedadlách, ako aj ušĝachtilé ozdobné prvky z dreva, obopínajúce zadnú stranu sedadla vodiĆa a spolujazdca.
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Cestujúci si vo vozidle Mercedes-Maybach
Triedy S môže nezávisle nastaviķ sedaciu plochu
a operadlo riaditeĝských sedadiel. Používaním
opierky chodidiel umiestnenej na prednom sedadle
a elektricky vysúvateĝnej opierky na nohy vzni-

,

ká súvislá, komfortná plocha na ležanie, s príjemnou polohou na spanie. Dráha nastavenia opierky
na nohy sa v porovnaní s predchádzajúcim konštrukĆným radom predęžila o cca 5 cm. Vo vozidle
pribudla aj masážna funkcia opierok lýtok - ako
súĆasķ balíka komfortu sedenia vzadu, priĆom
cestujúcim spríjemní pobyt vo vozidle aj funkcia
vyhrievania šije a ramien v oblasti zadných sedadiel. Mercedes-Maybach disponuje najnovšou
generáciou infotainmentu MBUX (Používateĝský zážitok Mercedes-Benz), ktorého brilantné
zobrazenia uĝahĆujú ovládanie funkcií vozidla
a komfortných funkcií až na piatich veĝkých obrazovkách, ktoré sĆasti disponujú technológiou
OLED. Navyše, vo vozidle Mercedes-Maybach
Triedy S je na želanie dodávaný aj interiérový
asistent MBUX pre oblasķ zadných sedadiel. Interiérový asistent MBUX v súvislosti s ovládaním rozpoznáva množstvo želaní, priĆom interpretuje smer pohĝadu, pohyby ruky a reĆ tela
cestujúcich. Pomocou 3D laserových kamier sa
dokážu zaznamenaķ aj pohyby a gestá cestujúcich v oblasti zadných sedadiel, napr. pri automatickom vysunutí podávaĆa bezpeĆnostného
pásu pre krajné miesta na sedenie. Rovnako je
rozšírená aj funkcia výstrahy pri vystupovaní,
priĆom dokáže rozpoznaķ aj želanie cestujúceho
na zadných sedadlách opustiķ vozidlo.

Motory nového Maybachu
ĆiastoĆne získali
elektrickú podporu pomocou
integrovaného
štartovacieho
generátora (ISG)
druhej
generácie.
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Motory novej Mercedes-Maybach Triedy S ĆiastoĆne získali elektrickú podporu pomocou integrovaného štartovacieho generátora (ISG) druhej
generácie. Ten zvyšuje výkon (boost) až o 15 kW,
podporuje efektívne kęzanie poĆas jazdy s ustálenou rýchlosķou, zvyšuje komfort funkcie Štart -
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stop a pohon je vĈaka nemu celkovo efektívnejší. Došlo tiež k vylepšeniu prevodovky 9G-TRONIC
pre adaptáciu ISG. Samotný náhon na všetky kolesá je dodávaný sériovo, podobne ako aj vzduchové
pruženie AIRMATIC s kontinuálne nastaviteĝným
tlmením ADS+. VodiĆ má možnosķ pomocou systému DYNAMIC SELECT individuálne meniķ vlastnosti náhonu, ESP®, podvozka a riadenia.
Na výber slúži ovládací prvok na spodnom konci
centrálneho displeja. Systém DYNAMIC
SELECT ponúka aj vlastný jazdný program
MAYBACH, zameraný na komfort jazdy. Na želanie je možné získaķ riadenie zadnej nápravy, zvyšujúce obratnosķ v meste a zníženie polomeru otáĆania o takmer dva metre. Na výber sú pritom dva
varianty: riadenie zadnej nápravy s uhlom natoĆenia kolies 4,5° a 10°. Polomer otáĆania namiesto
13,1 metra dosahuje 12,2, prípadne 11,2 metra.
10

Na želanie je dodávané aj E-AKTÍVNE OVLÁDANIE POHYBU KAROSÉRIE, ktoré na základe funkcie SKENOVANIE POVRCHU VOZOVKY a funkcie
nakláĥania v zákrutách ZÁKRUTY garantuje výnimoĆnú úroveĥ komfortu. Systém zároveĥ ponúka dodatoĆnú ochranu pri boĆnom náraze.
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Pri plnej výbave a vrátane boĆného impulzu
PRE-SAFE® a airbagu bezpeĆnostného pásu sa
v interiéri vozidla Mercedes-Maybach nachádza
celkovo 18 airbagov. V rámci bezpeĆnosti je pozornosķ venovaná aj zadnej Ćasti vozidla - v podobe
airbagu vzadu. Ten môže - ako prvok mimoriadnej výbavy - výrazne znížiķ zaķaženie hlavy a šije
pripútaných cestujúcich na boĆných sedadlách
vzadu pri prudkých Ćelných kolíziách. Cestujúci na zadných sedadlách profitujú aj z automatic-
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Pri plnej výbave a vrátane boĆného
impulzu PRE-SAFE® a airbagu
bezpeĆnostného pásu sa v interiéri
vozidla Mercedes-Maybach nachádza
celkovo 18 airbagov.

hluku. A nielen to. Svoju premiéru zažíva aktívna
kompenzácia jazdného zvuku (AFGK), ktorá zmierĥuje neželané nízkofrekvenĆné zvuky pomocou
zvukových vęn s opaĆnou fázou. Na reprodukciu sa
používajú basové reproduktory špiĆkového ozvuĆovacieho systému Burmester® so štvorrozmerným
priestorovým zvukom.
ąo teda dodaķ na záver k vozidlu, ktoré je reálnym zhmotnením predstáv o najvyššom a najkomfortnejšom luxuse na „štyroch kolesách“? SnáĈ len
to, že jeho predaj sa spúšķa na jar 2021, priĆom sa
prvé vozidlá k autorizovaným obchodníkom a následne ku klientom dostanú už v lete 2021...Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/

kého podávaĆa bezpeĆnostného pásu, integrovaného v nastaviteĝnom operadle riaditeĝského sedadla.
Pravdepodobne od polovice budúceho roka bude
môcķ nový Mercedes-Maybach s novým systémom
DRIVE PILOT (v rámci mimoriadnej výbavy) jazdiķ vysoko automatizovane v hustej premávke alebo
poĆas zápchy na vhodných úsekoch diaĝnic
v Nemecku.
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Mercedes-Maybach Triedy S sa vyznaĆuje veĝmi
dobrým systémom eliminácie prenosu hluku a vibrácií do vozidla. V zadnej Ćasti vozidla - v priestore
zadného podbehu kolesa - je dodatoĆne použitá izolaĆná pena, dodatoĆné pevné trojuholníkové okná
v stępiku C sú vybavené vrstveným sklom. Na želanie sú k dispozícii aj pneumatiky s penovými absorpĆnými prvkami, optimalizované na zníženie
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ąaro hybridného pohonu
Portfólio vozidiel Mercedes-Benz, dobíjateīných zo siete,
tvorí v súāasnosti už vyše 20 modelových variantov.

S

tuttgartská znaĆka tým len potvrdzuje,
že to myslí so svojou produktovou ofenzívou vážne a jej hybridné vozidlá dobíjateĝné zo siete môžu najmä v mestách
jazdiķ Ćisto elektricky, lokálne bez emisií. Hybridné modely EQ Power tak spájajú tie najlepšie vlastnosti z dvoch paralelných svetov: dynamiku a hospodárnosķ elektromotora s dojazdom
spaĝovacieho motora. Aj zásluhou toho ponúka
hybridné vozidlo dobíjateĝné zo siete efektívny,
rýchly a jednoduchý vstup do elektrickej mobility
– bez potreby spoliehania sa na kompletnú nabíjaciu infraštruktúru.

&ƷƆ&01/"!+û1/&"!

V segmente nižšej strednej triedy je v ponuke až šesķ modelov, s elektrickým dojazdom
prekraĆujúcim 70 km (podĝa NEDC). Zahīĥa
12

hybridný variant modelov dobíjateĝných zo siete ako Trieda A, Trieda A sedan, Trieda B, CLA
kupé, CLA Shooting Brake a GLA – variant
s hybridným pohonom dobíjateĝným zo siete. Ide o kombináciu 1,33-litrového štvorvalcového benzínového motora s výkonom 118 kW
(160 k) a elektromotora s výkonom 75 kW, dosahujúcom systémový výkon 160 kW a systémový krútiaci moment na úrovni 450 Nm.
Hybridné vozidlá nižšej strednej triedy dobíjateĝné zo siete reagujú na plynový pedál mimoriadne spontánne. Vo vozidlách inštalovaný
lítium-iónový akumulátor s celkovou kapacitou 15,6 kWh možno nabíjaķ externe pomocou
striedavého alebo jednosmerného prúdu. Pri
použití palubnej nabíjaĆky s výkonom 7,4 kW
(so striedavým prúdom) trvá nabíjanie z 10 %
na 100 % nabitia približne hodinu a 45 minút.

HVIEZDY CIEST
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Pri rýchlom nabíjaní jednosmerným prúdom
s maximálnym výkonom 24 kW sa akumulátor
nabije z 10 % na 80 % nabitia za asi 25 minút.
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Rozmanitejšia je EQ Power od strednej
triedy po luxusný segment. Od Triedy C až po
Triedu S a od GLC po GLE ide už o tretiu generáciu hybridného pohonu dobíjateĝného zo siete
so špiĆkovým výkonom 90 kW a krútiacim momentom pri rozjazde 440 newtonmetrov. PoĆas
jazdy na Ćisto elektrický pohon možno dosiahnuķ maximálnu rýchlosķ až 130 km/h. Model
GLE 350 de 4MATIC s kombinovanou spotrebou
paliva 1,3 – 1,1 l/100 km a kombinovanými emisiami CO2 34 – 29 g/km a spotrebou elektriny
28,7 – 25,4 kWh/100 km, dokáže dosiahnuķ výkon až 100 kW a maximálnu rýchlosķ 160 km/h!
V prípade modernizovanej rodiny Triedy E ponúka Mercedes-Benz sedem rôznych hybridných
modelov dobíjateĝných zo siete vo vyhotovení sedan a kombi, s benzínovým alebo dieselovým
motorom, ako aj s náhonom na zadné alebo všetky kolesá. Elektrický dojazd Triedy C a E je približne 50 km (podĝa NEDC), model GLE prejde
celkovo vyše 100 km (podĝa NEDC). Rozhodujúcim faktorom na zvýšenie elektrického dojazdu
je menovitá kapacita 13,5 kWh. Akumulátor modelu GLE dokáže uložiķ až 31,2 kWh. Vozidlá
v tomto segmente je možné z nabíjacej skrinky so striedavým prúdom úplne nabiķ doma približne za hodinu a pol (v prípade modelu GLE to

je 3 hodiny a 15 minút). Na nabitie akumulátora z bežnej domovej zásuvky je potrebných približne päķ hodín. GLE disponuje nabíjacou zásuvkou COMBO na nabíjanie striedavým, ako aj
jednosmerným prúdom. Na príslušných nabíjacích stojanoch s jednosmerným prúdom sa akumulátor dokáže nabiķ za cca 20 minút (stav nabitia z 10 % na 80 %), príp. za cca 30 minút (stav
nabitia z 10 % na 100 %). V priebehu roka 2021
bude klientom k dispozícii vlajková loĈ znaĆky
s hviezdou, Trieda S so 4. generáciou hybridného pohonu dobíjateĝného zo siete. Bude oznaĆená ako S 580 e, nakoĝko bude oproti predchodcovi disponovaķ vyšším výkonom a krútiacim
momentom. Radovému 6-valcovému benzínovému motoru s výkonom 270 kW a krútiacim momentom 500 Nm bude sekundovaķ elektromotor s výkonom 110 kW a krútiacim momentom
440 Nm. Systémový výkon predstavuje 375 kW
a systémový krútiaci moment 750 Nm. Vysokonapäķový akumulátor s kapacitou 28,6 kWh zabezpeĆujúci Ćisto elektrický dojazd až do 100 km
(podĝa WLTP) bude možné nabiķ prostredníctvom príplatkovej palubnej nabíjaĆky jednosmerným prúdom až 60 kW v priebehu cca 30 minút
(z 0 na 100 %). Zároveĥ bude možné akumulátor, ktorý priestorovo neobmedzuje batožinový
priestor žiadnym „schodom“, nabiķ sériovou palubnou nabíjaĆkou striedavým prúdom s výkonom 11 kW. Trieda S bude k dispozícii s krátkym aj dlhým rázvorom, neskôr pribudne aj
alternatíva s pohonom všetkých štyroch kolies.

,

Na nabitie
akumulátora
z bežnej domovej
zásuvky je
potrebných
približne päķ
hodín.
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Na analýzu individuálnych
jazdných údajov modelu
používateĝa a ich následné
porovnanie s množstvom
parametrov elektrických
a hybridných vozidiel slúži
bezplatná aplikácia EQ Ready.

Ő%Ę"+&"+ľ'+&
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Na margo mýtu, že v prípade hybridného vozidla dobíjateĝného zo siete jeho zvýšená hmotnosķ musí znamenaķ aj zvýšenú spotrebu Dr. Torsten Eder, vedúci vývoja hnacích
ústrojenstiev Mercedes-Benz poznamenáva, že vĈaka inteligentnej prevádzkovej stratégii dokáže hybridné vozidlo vĈaka rekuperácii efektívne znova využiķ brzdnú energiu.
„Vykonali sme porovnávaciu jazdu s naším
dieselovým hybridným vozidlom GLE 350 de
a konvenĆným modelom GLE 350 d. Celkový
výkon oboch vozidiel je porovnateĝný. Dieselové hybridné vozidlo je v dôsledku druhého
pohonného systému ķažšie asi o 400 kg. Akumulátor sme vopred vybili, aby mali na zaĆiatku obe vozidlá rovnaké podmienky. Obe
vozidlá potom jazdili v rovnakom Ćase po rovnakej trase. Na konci spotreboval model GLE
s hybridným pohonom dobíjateĝným zo siete
o viac ako 25 % menej dieselu než konvenĆný
model GLE.“ Zároveĥ dodáva, že dôvod úspory spoĆíva v tom, že pri spomaĝovaní alebo
jazde z kopca dokáže hybridné vozidlo brzdiķ
elektricky. Elektrický pohon sa zmení na generátor, ktorý rekuperuje, Ćím následne opätovne nabíja akumulátor.
14

VodiĆi modelu Mercedes-Benz EQC alebo hybridných vozidiel dobíjateĝných zo siete
s najnovšou generáciou infotainmentu MBUX
získajú na želanie prostredníctvom služby
Mercedes me Charge prístup k jednej z najväĆších nabíjacích sietí na svete s 300 rôznymi
prevádzkami verejných nabíjacích staníc v Európe. „Pohodlný prístup k nabíjacím stojanom
sa realizuje cez nabíjaciu kartu Mercedes me
Charge, aplikáciu Mercedes me alebo cez zobrazenie na multimediálnom displeji vozidla.
Na základe jednoduchej autentifikácie profitujú zákazníci aj z integrovanej funkcie platby
s jednoduchým zúĆtovaním po jednorazovom
zadaní spôsobu platby, priĆom nabíjania sú
každý mesiac zostavené v prehĝadnej faktúre.
Rozpoznanie hlasu systému MBUX umožĥuje
aj spustenie vyhĝadávania nabíjacích stojanov
v blízkosti alebo pozdęž zvolenej trasy.

-)&(û &"!6

Na analýzu skutoĆných jazdných údajov
a ich následné porovnanie s množstvom parametrov elektrických a hybridných vozidiel slúži bezplatná aplikácia EQ Ready. Pomocou nej
sa analyzuje každodenný jazdný profil, získava sa komplexný pohĝad, priĆom platí zásada
sebaurĆenia: personalizované údaje sa získavajú len vtedy, keĈ s tým zákazník vopred explicitne súhlasí. Aplikácia je ihneĈ k dispozícii v obchode s aplikáciami
(eqready-app.mercedes-benz.com/appstore)
a môže sa využívaķ bez ohĝadu na znaĆku. Aplikácia EQ Ready nielen overuje, Ći by ciele používateĝa bolo možné dosiahnuķ aj s elektrickým
pohonom, ale každý deĥ informuje používateĝa
aj o potrebe elektrického prúdu, Ći o dostupnej
nabíjacej infraštruktúre na trase. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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OSOBNÉ VOZIDLÁ

Najsilnejší sériový štvorvalec
Najsilnejším sériovo vyrábaným štvorvalcovým motorom na svete je
kompletne nanovo vyvinutý 2,0-litrový motor M 139 Mercedes-AMG.

D

osahuje výkon až 310 kW (421 k)
ako model S a výkon 285 kW
(387 k) ako základný variant.
Mercedes-AMG tým o 30 kW (40 k)
prekonal svojho predchodcu - motor M 133. Okrem výkonu narástol aj maximálny
krútiaci moment, a to z doterajších 475 až na
500 Nm, ktorý je k dispozícii v rozsahu 5 000 —
5 250 ot./min. (4 750 — 5 000 ot./min. v základnom variante). S týmto rozložením sa dosiahol
priebeh sily podobný atmosférickému motoru,
Ćo ešte viac umocĥuje emocionálny jazdný zážitok. Maximálna hranica otáĆok motora M 139 (do
7 200 ot./min.) okrem toho zvýrazĥuje charakter
športového motora. Motor, ktorý poháĥa kompaktné modely znaĆky Mercedes-AMG, vedie s litrovým výkonom až 155 kW (211 k) pred mnohými
agregátmi renomovaných športových vozidiel.

,
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Motor sa otoĆil o 180 stupĥov. Turbodúchadlo
a zberné výfukové potrubie sa nachádzajú z pohĝadu smeru jazdy vzadu, nasávanie vpredu.
Nové dvojprúdové turbodúchadlo spája optimálnu odozvu pri nízkych otáĆkach s výrazným zvýšením výkonu pri vyšších otáĆkach. Blok turbíny
je rozdelený na dva paralelne prebiehajúce kanály prúdenia, Ćím sa zabráni vzájomnému negatívnemu ovplyvĥovaniu jednotlivých valcov pri
nasávaní zmesi a výfuku spalín a zlepšia reakcie na zmeny zaķaženia. VĈaka valivým ložiskám sa dosiahlo zvýšenie krútiaceho momentu už pri nízkych otáĆkach a veĝmi spontánna
odozva. Odozva turbodúchadla je ešte spontánnejšia a jeho otáĆky stúpajú rýchlejšie – maximálne do 169 000 ot./min. Motor pracuje s maximálnym plniacim tlakom 2,1 baru.
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Zníženie trenia medzi piestami a valcami zabezpeĆujú hladké, dvakrát tvrdšie ako bežné liatinové vložky - a tak aj výrazne trvácnejšie - styĆné
plochy upravené patentovanou technológiou
NANOSLIDE. Dva hore umiestnené vaĆkové hriadele ovládajú prostredníctvom odĝahĆených vleĆ-

Nové dvojprúdové
turbodúchadlo
spája optimálnu
odozvu pri nízkych
otáĆkach s výrazným zvýšením
výkonu pri vyšších
otáĆkach.

ných vahadiel s kladkou 16 ventilov. K tomu sa
pridáva variabilný ventilový rozvod CAMTRONIC
na výfukovej strane s dvoma vaĆkami na ventil.
Palivo sa vstrekuje kombinovane — priamo do spaĝovacieho priestoru a nepriamo do nasávacieho
potrubia. Už predchádzajúci motor bol etalónom
v segmente. So štvorvalcom, ktorý bol od základov nanovo vyvinutý, Ćelili konštruktéri veĝkej výzve. Prekonaķ tohto lídra. VĈaka revoluĆným riešeniam sa to nakoniec podarilo. S motorom M 139
sa opäķ fascinujúco potvrdili špiĆkové schopnosti v oblasti motorov znaĆky Mercedes-AMG. Nielen, že je litrový výkon pre preplĥovaný motor jedineĆný, ale aj vysoká efektivita zdôrazĥuje, že aj
spaĝovací motor v sebe ešte skrýva potenciál. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/
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Extrémne elektrické
dobrodružstvo
Elektrický pohon produkujúci nulové emisie
si nepodmaĵuje len mestskú mobilitu, ale najnovšie
aj extrémne nároāný terén. Koncept EQC 4x4²
je toho najlepším dôkazom...

16
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Koncept má špeciálne zložený,
dynamický zvukový výstražný
systém vozidla
a ako externý
reproduktor
používa svetlomety, ktoré
sa menia na tzv.
„zvukomety“.

J

eho konštruktéri nenechali niĆ na náhodu a vytvorili model – ako je to pre striebornú hviezdu typické – pre ktorý je
charakteristická harmónia a súlad Ćistého dizajnu, emócií, výkonu a najnovších
technológií. Na základe modelu EQC 400
4MATIC, ktorý dosahuje kombinovanú spotrebu elektriny 21,3 – 20,2 kWh/100 km (podĝa
WLTP) a produkuje nulové emisie CO2, vzniklo vozidlo s typickými charakterovými rysmi,
akými sú emocionálny vzhĝad, istota v teréne
a progresívna technológia. Neopomenuteĝnými
technickými prvkami sú taktiež portálové nápravy s viacerými ramenami Ći inscenácia dynamického zvuku v interiéri a exteriéri. Nie
náhodou - koncept má špeciálne zložený, dyna-

mický zvukový výstražný systém vozidla a ako
externý reproduktor používa svetlomety, ktoré
sa menia na tzv. „zvukomety“, pretože zároveĥ
fungujú aj ako reproduktory. ąi chcete, alebo
nie, EQC 4x42 je extrémne elektrické vozidlo,
búrajúce predsudky, že v intenciách elektrickej mobility je potrebné sa obmedzovaķ iba na
mestskú dopravu. Naopak, táto unikátna štúdia jasne deklaruje nutnosķ rozšírenia obzorov
milovníkov elektromobility aj za hranice cestných komunikácií.

ť0,&3ğ36)"-Ɔ"+&

O tom, že elektrický luxus mieri do terénu bez akýchkoĝvek zábran, svedĆí aj fakt, že
EQC 4x42 je so svojou svetlou výškou 293 mm
17
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S týmto na
emisie Ćistým
vozidlom možno
pokojne jazdiķ
po piesku v púštnych oblastiach,
na plážach, cez
ķažko zjazdný
štrk Ći potoky
v horách.

viac než raz tak vysoko nad zemou, než sériové EQC (140 mm), priĆom aj Trieda G je položená v porovnaní s ním nižšie o 58 mm. Tým
sa jeho extrémne špecifiká ani zĈaleka nekonĆia. Jeho brodivosķ vzrástla o 15 cm a dosahuje
úctyhodných 40 cm. Portálové nápravy umožĥujú mimoriadnu svetlú výšku, priĆom na rozdiel od bežných náprav sa stred kolies nenachádza na úrovni stredu nápravy, ale vĈaka
portálovým prevodovkám sú podstatne nižšie.
Podvozok variantu 4x42 je spojený s karosériou
na rovnakých bodoch uchytenia ako sériový
podvozok. Mimoriadne pôsobivé sú aj nájazdové uhly – 31,8 stupĥa vpredu a 33 stupĥov
vzadu. Pre porovnanie - nájazdový uhol bežnej
Triedy G je „len“ 28 stupĥov. Novo naprogramované terénne jazdné programy využívajú vysoko výkonnú logiku aktuálnych modelov GLC. Tá
umožĥuje o. i. aj lepší priebeh krútiaceho momentu pri rozjazde na nespevnenom povrchu
s cieleným zásahom bīzd. V kombinácii s pneumatikami 285/50 R 20 sa v teréne vyznaĆuje pôsobivou istotou. Výrazný dizajn dopęĥa fólia vo farbe matná metalická Gunmetal a Ćierne
rozšírenia blatníkov.
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Koncept EQC 4x42, ponúkajúci víziu extrémne adrenalínového elektrického dobrodruž-

18

stva, je v poradí už tretím modelom rodiny 4x42
z dielne Mercedes-Benz. Model G 500 4x42 sa
dokonca od septembra 2015 vyrábal sériovo,
priĆom v roku 2017 predstavil Mercedes-Benz
so svojou štúdiou E 400 All-Terrain 4x42 v teréne svoje miesto mnohým vozidlám SUV.
Aj pomocou EQC 4x42 demonštruje znaĆka
Mercedes-Benz, že túžbu po dobrodružstve
možno spojiķ so životným štýlom aj trvalou udržateĝnosķou. S týmto na emisie Ćistým vozidlom
možno pokojne jazdiķ po piesku v púštnych oblastiach, na plážach, cez ķažko zjazdný štrk Ći
potoky v horách. A nielen to - vyspelé gény sériového vozidla umožĥujú nielen vysokú spoĝahlivosķ a príslušný komfort, ale aj prevádzku
s prívesom a montáž strešného nosiĆa. So strešným stanom a nafukovacím Ćlnom sa môžete
dostaķ aj na tie najodĝahlejšie miesta – a ak sa
rozhodnete z kempu vyraziķ zavĆasu, ostatných
dobrodruhov nezobudíte… Ó
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Svet prepojených služieb
Prepojenie ponúk a služieb do jednej platformy
– to je podstata Mercedes PRO. (dokonāenie)

P

rínosom platformy
Mercedes PRO connect sú
služby, z ktorých jednou je
aj „Optimalizovaná podpora.“ Pomocou nej sa vozidlo
používa ešte hospodárnejšie. Umožĥuje vĆasné plánovanie a efektívnejšie vykonávanie servisných prác. Profit sa
odzrkadlí v maximálnej pripravenosti
vozidla na prevádzku. So službou „Telediagnóza a Diagnostika vozidla na
diaĝku“ má zákazníkom zvolený servisný partner vždy prehĝad o stave vozidla, lepšie naplánuje termíny údržby,
následkom Ćoho sú pobyty v dielni výrazne kratšie. Službou „Digitálneho manažovania jázd“ sa realizuje
transparentné digitálne zaznamenanie
všetkých jázd, vĈaka Ćomu získa majiteĝ vozidla prehĝadné zobrazenie všetkých jázd vozidla a odpadáva mu tak
povinnosķ ruĆne vypisovaķ knihu jázd.
Pomocou služby „Digitálna kniha jázd“
získa podpísaný súbor (vo formáte
.PDF alebo .CSV), s možným využitím
pre potreby daĥového priznania. ćalšia
služba: „Eficientné manažovanie autoparku - základ“ poskytuje manažérovi autoparku neustály prehĝad o statuse aj polohe vozidla. Zároveĥ, v prípade

podozrivého pohybu vozidla, služba
manažéra autoparku proaktívne informuje pomocou funkcie „Výstraha pred
krádežou“. Veĝmi praktickou službou
je aj „Eficientná analýza štýlu jazdy –
základ“, pomocou ktorej možno optimalizovaķ štýl jazdy z hĝadiska spotreby paliva, príp. energie a opotrebovania
a tým navyše minimalizovaķ riziko nehôd a prestojov, Ćo sa následne odrazí na nižších prevádzkových nákladoch
a hospodárnejšom využívaní vozidla na
cestách. Službou „Vylepšená navigácia
- základ“ sa získavajú digitálne služby pre multimediálny systém vozidla.
Tie dokážu v reálnom Ćase poskytnúķ
všetky relevantné informácie: aktuálne
kartografické dáta, rôzne multimediálne a navigaĆné funkcie a aktuálne najlepšiu trasu jazdy. „Mobilné ovládanie
vozidla“ pomáha k diaĝkovému ovláda-

niu (uzamykanie a odomykanie Ći ovládanie voliteĝného nezávislého kúrenia)
z každého miesta, aj keĈ vozidlo nie
je na dohĝad. Najmä v zime je praktická služba „Digitalizované manažovanie
eVan“ a jej funkcia „Diaĝkové ovládanie
nabíjania eCharging“, ktorou sa kontroluje nabíjanie akumulátora a ovláda temperovanie elektrického vozidla.
Výhodnou platformou, zabezpeĆujúcou
prenos relevantných údajov do systému riadenia autoparku sú „Dátové
rozhrania pre transportéry
Mercedes-Benz“. Pomocou nej je možné celý autopark spravovaķ v jednom
prostredí, s prehĝadom o polohe celého autoparku. Priame prepojenie manažéra autoparku s vodiĆom daného
transportéra poskytuje služba „Zjednodušená komunikácia s autoparkom –
základ.“ VĈaka nej je možné vytvoriķ
priame spojenie medzi manažérom autoparku a vodiĆom, vĈaka Ćomu bude
komunikácia interaktívnejšia, rýchlejšia a zrozumiteĝnejšia. Manažér autoparku môže využívaķ funkciu „Nástroj
na manažovanie vozidiel“ a to napr. na
odosielanie správ do vodiĆovej aplikácie Mercedes PRO connect, Ći na zadávanie zákaziek.
Ponuka balíkov služieb Mercedes
PRO connect aktuálne prechádza zmenami. V prípade otázok týkajúcich sa
dostupnosti služieb Mercedes PRO
connect pre vaše vozidlo sa obráķte na
svojho autorizovaného obchodníka.
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/ 
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Odpružené VéĆko
Po tom, ako bola uplynulý rok na trh uvedená
modernizovaná Trieda V, prichádzajú konštruktéri
striebornej hviezdy s ăalšou technickou novinkou
- systémom vzduchového pruženia AIRMATIC.

,

Tlmenie sa reguluje na každom
kolese Triedy V
samostatne, podĝa
aktuálneho stavu
cesty.

T

áto kĝúĆová technická vlastnosķ urĆila nielen výhradnosķ postavenia
Triedy V v rámci svojho segmentu, ale doplnila nedávne vylepšenia.
ąi už ide o nový dizajn prednej Ćasti, rozšírenú ponuku bezpeĆnostných a asistenĆných systémov, dynamickú motorizáciu
štvorvalcového dieselového motora OM 654, intuitívny multimediálny systém MBUX alebo automatickú prevodovku 9G-TRONIC.
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Systém vzduchového pruženia AIRMATIC
prispôsobuje podvozok Triedy V najrôznejším
20

podmienkam na vozovke a stará sa tak o mimoriadne vysoký komfort jazdy; vĈaka konštantnej svetlej výške vo všetkých stavoch naloženia a dokonca aj na nerovnom teréne.
Prispieva k tomu aj dvojité, frekvenĆne selektívne riadenie tlmiĆov. Tlmenie sa reguluje na
každom kolese Triedy V samostatne, podĝa aktuálneho stavu cesty. Prispôsobenie prebieha
rýchlo a precízne prostredníctvom dvoch dodatoĆných, oddelených ventilov závislých od
frekvencie v tlmiĆoch pre smer rozķahovania
a stláĆania a vĈaka menším pohybom karosérie prináša významné zvýšenie jazdnej stability Ći komfortu odvaĝovania.
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„

Nezávisle od zvoleného
jazdného programu je
pneumatická regulácia
výšky plnoautomatická
a aktívna nezávisle
od nákladu.
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PrepínaĆom DYNAMIC SELECT na stredovej
konzole si vodiĆ môže individuálne
vybraķ z rôznych jazdných programov.
V programoch Komfort a RuĆné radenie zostáva Trieda V až do rýchlosti 110 km/h vo svojej štandardnej výške. Po prekroĆení rýchlosti 110 km/h sa podvozok automaticky zníži
o 10 mm, Ćo umožĥuje ešte dynamickejší spôsob jazdenia na diaĝniciach pri súĆasnom znížení odporu vzduchu, a tým pádom aj spotreby. Podobne aj program Šport umožĥuje
zníženie podvozku o 10 mm, aj v nižších rýchlostiach na okresných cestách. V programe
„Zvýšená výška“ sa zase vozidlo zdvihne až
o 35 mm a to až do rýchlosti 30 km/h – ideálne na jazdy mimo vyasfaltovaných ciest, napríklad poĆas rodinných výletov v horách alebo
na ceste k Ĉalšiemu surfovaciemu hotspotu.

6ƆƆ&01&)&1

Nezávisle od zvoleného jazdného programu je
pneumatická regulácia výšky plnoautomatická
a aktívna nezávisle od nákladu. Tým sa zabezpeĆuje ešte viac stability aj pri prevádzke s prívesom a pokojný pocit z jazdy, a teda ešte viac
komfortu. Okrem Triedy V je systém vzduchového pruženia AIRMATIC k dispozícii aj pre modely EQV (dosahujúce podĝa NEDC kombinovanú
spotrebu elektriny 26,4 – 26,3 kWh/100 km pri
kombinovaných emisiách CO2 0 g/km), Vito
Tourer a eVito Tourer (dosahujúce podĝa NEDC kombinovanú spotrebu elektriny 26,2 kWh/100 km
pri kombinovaných emisiách CO2 0 g/km), ako aj
pre celú rodinu obytných a voĝnoĆasových vozidiel Marco Polo znaĆky Mercedes-Benz. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ&*)"/
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SPRINTERY
PLNÉ KVETOV
ZnaĆka VICTOR® je symbolom stabilného, už dvadsaķosemroĆného podnikania rodiny Hrobákovcov z Popradu - v oblasti predaja kvetov a interiérových rastlín. A ako to býva, k úspešnému podnikaniu patrí aj
úspešná prémiová znaĆka, akou je Mercedes-Benz...
22
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ôj, žiaĝ, už tri roky nebohý otec,
sa ešte predtým, než zaĆal podnikaķ v tomto segmente, venoval
vo vlastnom skleníku od roku
1988 pestovaniu tulipánov, klinĆekov Ći strelícií. Po zmene režimu v roku 1990
si v rámci malej privatizácie kúpil prvé kvetinárstvo a o Ĉalšie dva roky neskôr zaĆal podnikaķ v rámci živnosti ako Viktor Hrobák – Victor.
Zužitkoval tak svoje vedomosti získané na Vysokej škole poĝnohospodárskej v Nitre. Otec sa ukázal ako predvídavý a odvážny obchodník, vĈaka
Ćomu sa mu postupne podarilo v priebehu štvrķstoroĆia vybudovaķ stabilnú a prosperujúcu firmu a renomovanú kvetinársku znaĆku
VICTOR®“ - vysvetĝuje v rámci nášho rozhovoru
históriu popradskej kvetinárskej rodinnej firmy
jeho nástupca a syn, Viktor Hrobák ml. A hoci
odbor, v ktorom dnes pôsobí, nevyštudoval, vo
firme pôsobí už pätnásķ rokov. „Po krátkej anabáze v oblasti gastronómie som nastúpil do našej
rodinnej firmy, kde som sa po boku otca nauĆil
všetkému, Ćo dnes k vedeniu firmy potrebujem.
Prešiel som si všetkými pozíciami – od rozvozu
tovaru, cez nákup kvetov, až po obchodné veci.
Dnes sa ako riaditeĝ našej spoloĆnosti sústreĈujem predovšetkým na obchodné záležitosti. Približne 70 percent tovaru, ktorým disponujeme,
nakupujem cez holandskú burzu. Od pestovateĝov z Kolumbie a Ekvádoru kupujem ruže, ktoré
patria medzi najlepšie a najkvalitnejšie na svete. Vybrané druhy prémiovej zelene nakupujem
od pestovateĝov z Talianska. Zároveĥ sa venujem

aj rozvoju obchodnej stratégii firmy uplatĥovanej
v kamenných obchodoch, v rámci ktorých riešim
možnosti nových akvizícií a prehodnocovanie
efektivity starých. Veĝmi mi záleží aj na posilnení predaja tovaru cez e-shop na našej stránke,
veĝký priestor na zlepšenie vidím v komunikácii
obchodnej znaĆky cez sociálne siete, “ poznamenáva majiteĝ spoloĆnosti VICTOR®.

3"1&+,3Ư)ľ!"/

Kvetinárska firma VICTOR® v súĆasnosti zamestnáva na Slovensku takmer 200 ĝudí, vlastní 42 maloobchodných predajní, veĝkoobchod
kvetín a v rámci predajní má aj 6 kaviarní. Svoj
obchodný reķazec špiĆkovej kvality s priamym
dovozom rezaných kvetín, interiérových a exteriérových rastlín a drevín si pritom budovala
postupne. KeĈže jej zakladateĝ pochádzal spod
Tatier, v Poprade má aj svoje sídlo, vlastné logistické centrum a sklad. Otec Viktora Hrobáka ml.
dokonca založil aj vlastnú súkromnú floristickú školu, ktorá funguje dodnes a vydával aj zákaznícky magazín – Victoroviny. „Otec bol silný
lokálpatriot a aj keĈ som mu hovoril, preĆo neexpandujeme viac na západ Slovenska, vždy mi
povedal, že tu, na východe krajiny je ešte veĝa
nevyužitých príležitostí. Aj preto je naším ķažiskovým trhom a podnikateĝským pôsobením severovýchod Slovenska, hoci dnes sme zastúpení aj v Bratislave a v iných mestách Slovenska.
V urĆitých veciach mal otec pravdu, firmu budoval postupne, s rozvahou a aj vĈaka tomu sme
dnes z pohĝadu množstva predajní, najväĆšou

,

Otec bol silný
lokálpatriot a aj
keĈ som mu
hovoril, preĆo
neexpandujeme
viac na západ
Slovenska, vždy
mi povedal, že
tu, na východe
krajiny je ešte
veĝa nevyužitých
príležitostí.
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Prešiel som si všetkými pozíciami – od rozvozu tovaru, cez
nákup kvetov, až po obchodné veci. Dnes sa ako riaditeĝ našej
spoloĆnosti sústreĈujem predovšetkým
na obchodné záležitosti.
kvetinárskou firmou na Slovensku,“ hovorí. A hoci nevyluĆuje, že v budúcnosti nejaké nové predajne ešte
otvoria, najmä v regiónoch,
kde nemajú zastúpenie, jedným dychom zároveĥ dodáva, že všetko závisí od toho,
ako sa aj vzhĝadom na súĆasnú situáciu vyvinie dopyt
po ich produktoch v budúcnosti. „Nestagnujeme, o Ćom
svedĆí aj to, že sme nedávno otvorili predajĥu s kaviarĥou v prešovskom centre Novum. Každopádne, na urĆitý
Ćas expanziu pozastavíme,
lebo sa držím zásady, že sa veci nemôžu robiķ
hneĈ, naraz a rýchlo, ale postupne. Presne tak,
ako bola otcom budovaná naša firma,“ dodáva.
To, že ich filozofia budovania rodinnej firmy bola
správna, potvrdzuje aj fakt, že spoloĆnosķ VICTOR® sa objemom dovážaného tovaru zaraĈuje
k najväĆším dovozcom kvetov na Slovensku, priĆom v poĆte vlastných obchodných prevádzok je
najväĆšou. RoĆne vo vlastnej sieti kvetinárstiev
predajú približne milión ruží, takmer pol milióna chryzantém, Ći vyše stotisíc orchideí. Okrem
základných kvetín a zelene ponúkajú aj rôzne
doplnkové kvetiny, sezónne špeciality Ći rôzne
exotické kúsky. Viktor Hrobák ml. okrem toho
vlastní ešte menšiu firmu v Prešove, ktorá sa sústreĈuje na doplnkový tovar do kvetinárstiev,
ktorým zásobuje nielen svoje prevádzky, ale aj
ostatných predajcov kvetín.

3&"7!+ ޗ,1&)

V zaĆiatkoch podnikania prevádzkovali v rámci dovozu kvetov z Holandska aj nákladné Atego
715. A hoci dnes na diaĝkovú prepravu používajú vozidlá inej znaĆky, nevyluĆuje v budúcnosti
ich obmenu za Mercedesy. ąo sa však týka rozvozu tovaru v rámci Slovenska, na ten využívajú výhradne šesķ vozidiel Mercedes-Benz Sprinter. Ako spresĥuje Viktor Hrobák ml.: „Tri z nich
sú modely Sprinter 316 L s nadstavbami a tri
24
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modely skriĥových dodávok Sprinter 519. Do
transportérov si dávame inštalovaķ aj kúrenie navyše, aby nám kvety poĆas rozvozov v zime nepomrzli. Okrem Sprinterov disponujeme aj vozidlom Mercedes-Benz Viano, ktorým vozíme
tovar po Poprade.“ Všetky vozidlá sa snažia pravidelne obmieĥaķ, vĈaka Ćomu aj v budúcom
roku ich vozový park, sústredený v Poprade, odkiaĝ robia rozvozy po Slovensku, s veĝkou pravdepodobnosķou „osviežia“ jedno Ći dve nové. Flotilu úžitkových vozidiel dopęĥa v popradskej
spoloĆnosti aj pomerne pestrá paleta osobných
modelov. „ Otcova družka, ktorá taktiež pôsobí
vo firme, jazdí na modeli GLE 350 d kupé, sestra
na ML 350 d BlueTec, ja mám momentálne model GLS 500 a v rámci firemného vozového parku používame aj novú Triedu A 180 d, Triedu C
220 d 4MATIC a starší model Triedy B“ – poznamenáva na margo firemnej flotily majiteĝ spoloĆnosti VICTOR® a dodáva, že hlavne osobné
vozidlá servisujú výluĆne v autorizovanom servise a to aj napriek tomu, že v rámci ich používania nemali s nimi žiadny výraznejší problém.
Skôr naopak. „S Mercedesmi a ich prevádzkou
som nadmieru spokojný, a aj to je dôvod, preĆo
uvažujem nad kúpou Ĉalšieho vozidla do našej
hviezdnej flotily,“ dodáva Viktor Hrobák ml. na
záver nášho stretnutia... Ó
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Mestská bezemisná logistika
Globálny poskytovateī logistických služieb, spoloānosŎ DB Schenker
rozšírila svoj vozový park o 36 ăalších vozidiel FUSO eCanter, v rámci
ich nasadenia v jedenástich krajinách Európy.

S

poloĆnosķ, patriaca k celosvetovým lídrom
v oblasti poskytovania služieb v odvetví logistiky, využíva FUSO eCanter už od roku
2018 v Berlíne na prepravu kusových zásielok v centre mesta, priĆom od roku
2019 používa Ĉalšie vozidlá v Paríži, Frankfurte
a Stuttgarte. Novo dodané vozidlá sú vybavené skriĥovou nadstavbou so zdvíhacím Ćelom od rôznych
výrobcov nadstavieb - ideálnou na prepravu kusového tovaru. Plnoelektrické ĝahké nákladné motorové
vozidlá, s výkonom 129 kW a užitoĆným zaķažením
až 3,2 tony používa o. i. aj na úĆely mestskej distribuĆnej prepravy v európskych metropolách, ako sú
Oslo, Kodaĥ, Madrid, Salzburg, Viedeĥ, Hamburg,
Rím a Miláno, priĆom vo Fínsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku ide o ich prvé nasadenie. Ako najväĆší e-zákazník s flotilou modelov FUSO disponuje v každodennom nasadení celkovo 41 vozidlami
eCanter. Dojazd 7,49-tonového vozidla na úrovni minimálne 100 km tak bez problémov pokrýva potreby zákazníkov spoloĆnosti z odvetvia mestskej distribuĆnej prepravy. Vozidlá sa jednoducho nabíjajú
poĆas noci, v závislosti od dostupnosti striedavým

alebo jednosmerným prúdom. VĈaka rýchlonabíjaĆke sa dá skrátiķ Ćas nabíjania až na jeden a pol hodiny. VodiĆi spoloĆnosti si na doposiaĝ používaných
vozidlách FUSO eCanter pochvaĝujú najmä hnaciu silu a agilnosķ elektrického pohonu, ako aj pokoj
v kokpite. SpoloĆnosķ DB Schenker používa okrem
vozidiel FUSO eCanter v rámci CO2 neutrálnej prepravy v Lipsku a v rámci tzv. Inovatívneho autoparku Ĉalšie nákladné motorové vozidlo z portfólia divízie Daimler Truck, Mercedes-Benz eActros.
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/ 
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EFEKTÍVNA
ALTERNATÍVA

Technologická stratégia divízie Daimler Trucks
do budúcnosti je alternatívna, jednoznaĆne zameraná
na elektrifikáciu, Ćiže vozidlá s nulovou produkciou CO2.

V

tejto súvislosti boli v svetovej
premiére predstavené dva modely vozidiel, urĆených na mestskú
distribúciu Ći medzinárodnú diaĝkovú prepravu: Mercedes-Benz
GenH2 a Mercedes-Benz eActros Long Haul.

)&3,3ğĘ)û+(6

Prvým je koncepĆné nákladné vozidlo, zosobĥujúce zaĆiatok pohonu palivovými Ćlánkami, Mercedes-Benz GenH2, ktorého ambíciou je dojazd na jednu nádrž vo flexibilnom
a nároĆnom použití v diaĝkovej preprave až
1 000 km (prípadne aj viac). VĈaka použitiu kvapalného vodíka - namiesto plynného by mal byķ výkon vozidla porovnateĝný s výkonom konvenĆného dieselového nákladného
motorového vozidla, pretože kvapalný vodík sa
vyznaĆuje výrazne vyššou energetickou hustotou. Pre základ vozidla GenH2 poslúžili vlastnosti vozidla Mercedes-Benz Actros na diaĝkovú prepravu, najmä jeho hnacia sila, dojazd
a výkonnosķ. V rámci sériovej výroby sa predpokladá s prípustným zaķažením 25 ton pri
celkovej hmotnosti 40 ton. Práve toto vysoké
zaķaženie a veĝký dojazd umožĥujú dve špeciálne nádrže na kvapalný vodík a mimoriadne
výkonný systém palivových Ćlánkov. Divízia
Daimler Trucks plánuje zaĆiatok zákazníckych
testov vozidla GenH2 už v roku 2023 s tým,
že spustenie sériovej výroby by malo nastaķ
v druhej polovici desaķroĆia.

3-)&+30ѷ-)6+

Uprednostnenie kvapalného vodíka (LH2)
nie je náhodné - nosiĆ energie v tomto skupen26

stve má v porovnaní s plynným vodíkom výrazne vyššiu hustotu energie s ohĝadom na
obsah. VĈaka tomu je nákladné motorové vozidlo s palivovými Ćlánkami natankované kvapalným vodíkom vybavené výrazne menšími a vĈaka nižšiemu tlaku aj znaĆne ĝahšími
nádržami. To umožĥuje väĆší ložný priestor
a vyššiu hmotnosķ zaķaženia nákladného motorového vozidla. A nielen to. Zároveĥ je možné natankovaķ väĆšie množstvo vodíka, Ćo
významným spôsobom zvyšuje dojazd samot-
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Technologickým
jadrom v prvom
kroku integrovaného elektrického pohonu
sa tak stáva tzv.
eDrive, ktorý sa
využíva vo forme
tzv. konceptu
eCarrier, Ćo je
jedna elektrická náprava
s jedným alebo
dvoma integrovanými elektromotormi spolu
s prevodovkou.

ného vozidla. VĈaka tomu je sériové nákladné motorové vozidlo GenH2, rovnako ako aj
konvenĆné dieselové, takisto vhodné na ķažké, viacdĥové diaĝkové prepravy, ktoré je ķažké naplánovaķ a ktoré sa vyznaĆujú vysokým
denným prietokom energie. Nádrže z ušĝachtilej ocele sa budú vĈaka kapacite 80 kg (každá 40 kg) vyznaĆovaķ mimoriadne vysokou
skladovacou kapacitou, vhodnou na prekonávanie veĝkých vzdialeností. Systém palivových
Ćlánkov vozidla GenH2 bude poskytovaķ výkon
2 x 150 kW a akumulátor poskytne doĆasne
výkon 400 kW.

(2*2)û1,/

Nákladné motorové vozidlo na diaĝkovú
prepravu s Ćisto elektrickým pohonom s akumulátormi zosobĥuje model Mercedes-Benz
eActros Long Haul. Jeho strategickou úlohou
bude energeticky efektívne zdolávaķ pravidelné trasy, ktoré možno naplánovaķ. Dojazd
na jedno nabitie by sa mal pohybovaķ okolo
500 km, priĆom sériovú výrobu tohto modelu
plánuje divízia Daimler Trucks spustiķ v roku
2024. Tri roky predtým bude do sériovej výroby spustené akumulátorové elektrické nákladné motorové vozidlo urĆené na ķažkú distribuĆnú prepravu v mestách: Mercedes-Benz
eActros s dojazdom vyše 200 km. Na prvý pohĝad nižší dojazd na jedno nabitie je pri modeli Mercedes-Benz eActros Long Haul vyvážený vysokou energetickou úĆinnosķou:
elektrické pohony s akumulátormi majú spomedzi alternatívnych pohonov najvyššiu
úĆinnosķ. Efektívnosķ prevádzky tohto modelu spoĆíva aj v tom, že keĈže podĝa predpi-
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sov EÚ si musí vodiĆ najneskôr po 4,5 hodine vedenia vozidla urobiķ aspoĥ 45-minútovú
prestávku, poĆas nej možno vĈaka modernej technike nabíjania dobiķ veĝkú Ćasķ energie potrebnú na Ĉalšiu jazdu. Na záver je ešte
potrebné dodaķ, že oba elektromotory predsériovej verzie sú navrhnuté na trvalý výkon
2 x 230 kW a maximálny výkon 2 x 330 kW.
Krútiaci moment je na úrovni 2 x 1577 Nm,
resp. 2 x 2071 Nm.
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Divízia Daimler Trucks sa v rámci svojej globálnej platformovej stratégie s modulárnou
platformou ePowertrain spolieha - aj v súvislosti s plnoelektrickými nákladnými motorovými vozidlami - na celosvetovo jednotnú základnú architektúru, ktorá umožĥuje synergické
efekty vo vzķahu. Technologickým jadrom
v prvom kroku integrovaného elektrického pohonu sa tak stáva tzv. eDrive, ktorý sa využíva vo forme tzv. konceptu eCarrier, Ćo je jedna
elektrická náprava s jedným alebo dvoma integrovanými elektromotormi spolu s prevodovkou. eDrive ponúka v porovnaní s koncepciami s centrálnym motorom mnohé výhody, ako
napr. väĆší priestor pre väĆšiu inštalovateĝnú
kapacitu akumulátora, Ćo má následne vplyv
na plynulý priebeh výkonu a, samozrejme,
v koneĆnom dôsledku na dojazd. VĈaka kombinácii veĝkého akumulátora a mimoriadne
výkonného elektromotora narastá aj potenciál
rekuperácie. A Ćo je tiež dôležité - v rámci stavebnicového systému možno eDrive prispôsobovaķ podĝa trhu, segmentu a typu vozidla.Ó
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ORAVSKÉ HVIEZDY
Starekovci z Trstenej - otec Štefan, jeho dvaja synovia Štefan ml.
a Martin, spolu s dcérou Evou patria v rámci svojich dvoch firiem
medzi najväĆších autodopravcov v rámci severoslovenského
regiónu Oravy. Toto bolo dôvodom, preĆo sme sa s nimi porozprávali
o autodoprave, hviezdach flotily a zvlášķ o jednej z nich – Šrekovi...

H

,3,/ľ0ѸƷ"7*"01+û3+&"/,Ҍ
!&++Ư %-/ľ0)2Ɔ+ľ(,33, ޖ/*"
+"/,ľ҇!,/,12҄ѷ6+-/&"(
1,*2Ɣ0-"Ɔ+"3"!&"1"-ťҌ
0,ľ1"Ʒ3!3, %0-,),Ę+,0Ҍ
1& %ѷVľ*1,'"Ѿ
3%2!û1/"(ѹ V roku 1993 si náš otec
založil živnosķ ako Ing. Štefan Starek, na zákla-
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de ktorej podnikal v oblasti autodopravy niekoĝko rokov.
Á1"#+1/"(ѹ ąasom bolo už takéto podnikanie nevýhodné, a tak som v roku 2010 založil samostatnú firmu STAREK TRANSPORT,
v ktorej sme na jej zaĆiatku boli všetci súrodenci, spolu s otcom. Zakrátko som na základe prirodzeného vývoja z firmy odišiel a v roku 2013
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/1&+1/"(ѹ To je samozrejmé. Napriek
tomu, že už väĆšinu vecí riadime spoloĆne so sestrou, náš otec, hoci je už dôchodca, je stále najvyšším šéfom – bossom (úsmev). Ja mám na starosti vozový park a obchod, sestra ekonomiku,
právne veci a ako to už býva v živote - ako žena
dohliada na peniaze.
Á1"#+1/"(ѹ Verte, sme spokojní s tým, ako
to je. Kedysi, keĈ sme boli ešte spolu v jednej firme, ja som mal na starosti import a brat export.
Dnes si vo firme manažujem všetko sám, priĆom
teraz, po návrate z materskej dovolenky, sa manželka zaĆne venovaķ ekonomickým záležitostiam.

,

Nachádzame sa
v zložitom období, no aj napriek
tomu v súĆasnosti intenzívne
pracujeme na
transformácii
procesov a plošnej digitalizácii.

/"!0)"+Ѹ+"23Ʒ,3)&01"+!7)ƔĘ"+ľ*!,
'"!+"' ޖ/*6Ѹ3Ě(Ę,*2601",)&*,Ʒ+,
"Ɔ1"0&)+"'ƆľƔ0-"Ɔ+"'ƆľѾ
Á1"#+1/"(ѹ Nie. Všetko je tak, ako má byķ,
a tak ako ja aj brat máme každý svoje „ihrisko“.
Eliminujeme tým možné nezhody, pretože ako hovorí aj stará múdrosķ: „Dvaja kohúti sa na jednom
smetisku len ķažko dokážu zniesķ.“

som si aj so svojou manželkou založil vlastnú
firmu FTL LOGISTICS.
/1&+1/"(ѹ My so sestrou, taktiež v roku
2013, sme ostali ako spolumajitelia podnikaķ s otcom v pôvodnej firme, priĆom v nej s nami pracuje aj moja manželka a sestrin manžel. Zatiaĝ nám
to takto, našķastie, bez najmenších problémov funguje. Sme teda jasným príkladom vyvrátenia pravdivosti tvrdenia, že rodinné podnikanie „nie je
v súlade s kostolným poriadkom.“
" ޖ/*6-ť0,ľ1"3/,3+(,*0"$*"+1"ѷ
"0-ť0,2'"1,*"!7&3*&761,Ę+Ư(,+(2Ҍ
/"+Ę+Ư,'Ѿ
/1&+1/"(ѹNie. Ani najmenej. Skôr, v prípade potreby, vzájomne kooperujeme.
)"7/"'*"*û1"37û',*+"/,7!")"+ğ'"!+,1)&Ҍ
3ğ#2+( &"ѷѷѷ

" ޖ/*6*'Ɣ-,!,+Ư-/"!*"1-,!+&(Ҍ
+&Ѹ'-/"1,*72'ľ*Ѹ(Ư'"3ûƆ(ŐƔĘ,3Ư
0"$*"+11"/&1Ť/&2*21,!,-/36ѷѷѷ
/1&+1/"(ѹZ pohĝadu skladby prepravovaného tovaru u nás tvorí automotive približne
10 až 20 percent z celkového objemu. Zvyšok
je rovnomerne rozdelený medzi prepravu elektroniky a spotrebného tovaru. Takto je to nastavené už dlhodobo a v praxi sa nám to osvedĆilo. Najmä teraz, v „pandemickom roku“, keĈ
sme mali pomerne plynulú Ćinnosķ na rozdiel
od dopravcov, ktorých ķažisko podnikania v autodoprave tvorí automotive, a preto v urĆitých
obdobiach tohto roka stáli, prípadne prevážali
minimálne množstvá.
3%2!û1/"(ѹZnaĆné objemy tovarov
berú slovenským dopravcom naši severní susedia
- poĝskí autodopravcovia, ktorí na základe viacerých špecifík a výhod prichádzajú s nižšou cenou,
než akú vedia ponúknuķ naši autodopravcovia.
Žiaĝ, taká je realita, a nie nadarmo sa hovorí, že
31
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

„

V dnešnej dobe je podĝa mĥa
veĝmi veĝkým benefitom už
samotný fakt, že sme
serióznymi a stabilnými
zamestnávateĝmi. Interne
utužujeme kolektívneho ducha,
s dôrazom na personálnu prácu
s našimi zamestnancami.
keĈ na Severnom póle stretnete dvoch ĝudí, obaja
sú z Poĝska... (úsmev)
Á1"#+1/"(ѹ Každopádne si nesķažujeme,
roboty a prepráv máme zatiaĝ dostatok. Pravda
však je, že viacerí menší dopravcovia to nezvládli a „padli“, Ćím sa na druhej strane aj trochu „preĆistil“ trh. Všetci sme zvedaví, Ćo v autodoprave
prinesie budúci rok. Sme však realistickí optimisti. A Ćo sa týka teritória prepráv, obe naše firmy
realizujú zákazky takmer výluĆne v rámci západnej Európy - najmä v Taliansku, vo Francúzsku,
v krajinách Beneluxu a v Nemecku.
&"*ѸƷ"3ûƆ3,7,3Ư-/(13,/&3& "/ğ7+ĘҌ
(6Ѹ+,(ğ*û3/û* &+& %701Ɣ-"+&"7+Ę(
"/ "!"0Ҍ"+7Ѿ
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/1&+1/"(ѹMomentálne máme vo flotile
štyri úžitkové modely Sprinter a päķ ķahaĆov
Mercedes-Benz Actros EURO6. Jedným z nich je
aj model najnovšej generácie, modernými a inovatívnymi technológiami „nabitý“ Actros, ktorého
kvôli systému MirrorCam, nahrádzajúcemu klasické spätné zrkadlá kamerami, familiárne voláme Šrek. Celkovo tvoria vozidlá znaĆky Mercedes-Benz takmer pätinu nášho vozového parku.
Ten postupne obnovujeme novými, úspornejšími
a ekologickejšími modelmi Mercedes-Benz.
Á1"#+1/"(ѹ Ja síce jazdím na iných znaĆkách, no popri bratovi ma ĝudia z Mercedes-Benz
Slovakia dokázali nalomiķ aj na ich ķahaĆe, a tak
v súĆasnosti mám vo flotile dvanástich nákladných vozidiel už dva Actrosy.
V,3û03&"!),(2(Ɣ-"3,7&!&")"/ "!"0Ҍ"+7Ѿ
/1&+1/"(ѹ Vozidlá každej znaĆky majú
svoje muchy. Keby nemali, nežili by sme v reálnom svete a prostredí. No pri znaĆke
Mercedes-Benz nás zaujali v prvom rade jej
dobré referencie a túžba si v praxi vyskúšaķ, Ći
je prevádzka Actrosu taká úsporná, ako to znaĆka deklaruje. To sa nám aj potvrdilo, a dnes môžem povedaķ, že platí, že Actros je symbolom
inovácií medzi nákladnými vozidlami. Nemyslím tým len systém MirrorCam, ale množstvo
Ĉalších technických a dizajnových vylepšení,
ktoré dokážu neuveriteĝne zvýšiķ komfort vodiĆovi a zefektívniķ prevádzku mne, ako maji-
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teĝovi. Platí to predovšetkým o nízkej spotrebe
paliva a o hustote a kvalite vybudovanej celoeurópskej servisnej siete. Na našom Šrekovi jazdí nakoniec mladší kolega než ten, ktorý ho priviezol k nám do firmy, a poviem vám úprimne,
priam detinsky sa teší najmä z jeho technologických vymožeností a moderných aplikácií.
Á1"#+1/"(ѹ Okrem toho disponujeme s bratom a so sestrou vo firmách aj vozidlami Triedy V.
-/&"(0ƔĘ0+"'-+!"*& ("'0&12û &&-)ûҌ
+2'"1"32!Ɣ +,01&73þĘƆ&ƌ03,'3,7,3Ư-/(
,Ě)Ɔ&"3,7&!)ûѸ-/ľ-!+"/,7Ɔľ/&ƌ-,!+&(1"ŐҌ
0(ğ(1&3&16Ѿ
/1&+1/"(ѹNachádzame sa v zložitom období, no aj napriek tomu v súĆasnosti intenzívne
pracujeme na transformácii procesov a plošnej digitalizácii. Na základe týchto aktivít je naším cieĝom neustále napredovaķ, stabilne hájiķ našu pozíciu na trhu, vylepšovaķ kvalitu našich služieb
a rozrastaķ sa s dôrazom na rozšírenie nášho pôsobiska na už spomínanom trhu.
Á1"#+1/"(ѹZ mojej strany platí v podstate to isté. Mám menšiu firmu a som síce spokojný
s Ćinnosķou autodopravy a špedície, no i napriek
tomu, samozrejme, pracujem na zefektívnení zabehnutých procesov a plošnej digitalizácii. Myslím si, že práve kvôli súĆasnej situácii je potreba
napredovaķ ešte výraznejšia.
+,%ğ!,-/3+ğ ޖ/*60!)%,!,,,/&
0-/,)ğ*,*+"!,011(23,!&Ę,3ѷ, &ƌ2'"1"
/,3+(Ư-/,)ğ*Ѿ
/1&+1/"(ѹNašķastie nie. Zrejme to, že nemáme s tým problémy, je dané aj naším renomé.
Naši vodiĆi sú z Oravy a väĆšinou sme ich zamestnali na základe odporúĆania a referencií. Zamestnancov nehĝadáme cez inzeráty, a ani na Ukrajine, Ći v Rumunsku, lebo sme presvedĆení, že
kvalitných a spoĝahlivých vodiĆov je u nás na Orave a Slovensku stále dostatok. Len ich treba nájsķ
a daķ im šancu.
3%2!û1/"(ѹ Stalo sa nám aj to, že niektorí vodiĆi od nás odišli pracovaķ, buĈ do inej
sféry, alebo pre vyšší zárobok do zahraniĆia. Po
pár rokoch sa k nám opätovne vrátili, pretože, ako
sami priznali, majú tu korene, rodinu a my sme
pre nich stabilná a korektná firma.
-,*ľ+1"-,*"/+"01&)+Ɣ3,!&Ę0(Ɣ7û(Ҍ
)!Ŝ2ѷ/"Ę,'"1,1(Ѹ-,+Ɣ(1"3,!&Ę,*7Ҍ
*"01++" (ğ"+" ޖ16Ѿ

3%2!û1/"(ѹV dnešnej dobe je podĝa
mĥa veĝmi veĝkým benefitom už samotný fakt,
že sme serióznymi a stabilnými zamestnávateĝmi. To, že naši kolegovia nezažívajú výkyvy v objeme prác. Myslím si, že je to spôsobené aj naším
prístupom k nim. Interne utužujeme kolektívneho
ducha, s dôrazom na personálnu prácu s našimi
zamestnancami, v zmysle vytvorenia optimálneho pracovného prostredia s férovým motivaĆným
systémom. Snažíme sa maķ nielen korektné pracovné, ale aj osobné vzķahy. Dvakrát roĆne, v lete
a zime, realizujeme firemný event, na ktorom sa
v lete zúĆastĥujú naši zamestnanci aj s partnermi, partnerkami a deķmi. V zime pre zmenu organizujeme stretnutia zamestnancov bez detí, vo forme posedenia vo veĆerných hodinách. Chceme,
aby si aj touto cestou vytvorili k firme, v ktorej
pracujú, Ćo najlepší vzķah. Aby boli aj ich rodinní
príslušníci hrdí na to, že ich mamy a otcovia, manželky a manželia sú súĆasķou stabilných a úspešných firiem.
/1&+1/"(ѹTento rok je trochu špecifický, v lete sme event neorganizovali. No napriek
tomu naši kolegovia vedia, že pre nás nie sú len
Ćísla, tak ako je to Ćasto v iných firmách. Jednoducho sa s nimi snažíme maķ Ćo najkorektnejšie
vzķahy. Také, aby sme tvorili jednu silnú „starekovskú“ oravskú partiu. Veríme totiž, že tak, ako
sa zamestnávateĝ správa k svojim zamestnancom,
tak sa oni následne správajú k nemu, a v rovnakej
miere si budú vážiķ aj firmu, pre ktorú pracujú. Ó
%,3û/)0ѹ"1"/Á(,/Ŝ
,1,ѹ "+&"(+&")0(&/ %ľ3/1&+1/"(
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AUTOBUSY

INOVÁCIE,
HOSPODÁRNOSō
A VŠESTRANNOSō

ZnaĆka Mercedes-Benz si už dlhodobo udržuje pozíciu
lídra v segmente autobusov a vĈaĆí za to hlavne rozmachu inovácií, dôrazu na ekologickosķ, bezpeĆnosķ, hospodárnosķ a komfort.

D

alo by sa povedaķ, že priam technickú revolúciu v segmente autobusovej dopravy spôsobil plnoelektricky
poháĥaný kębový autobus eCitaro G,
ktorý je na želanie vybavený inovatívnymi akumulátormi s tuhým elektrolytom. Ide
o priekopnícky model v oblasti konštrukcie vozidiel, Ćím sa Mercedes-Benz vĈaka tejto technológii akumulátorov dostáva na vrchol nielen v segmente autobusov, ale technologicky aj v rámci
celosvetovej konštrukcie vozidiel. Nové eCitaro
G, dlhé 18,13 m je ideálne na prevádzku v mestách a metropolách s vysoko vyķaženými linkami
a je dôležitým faktorom zlepšujúcim kvalitu živo-

34

ta v centrách miest. Tak tento model,
ako aj model eCitaro uĝahĆujú prechod na
e-mobilitu. Akumulátory oboch autobusov sa sériovo nabíjajú jednosmerným prúdom s nabíjacím výkonom až 150 kW. ZástrĆka sa nachádza
na pravej strane nad podbehom kolesa na prednej náprave. Podobne sú vyhotovené aj ich Ĉalšie
varianty s nabíjacími zbernicami na nabíjanie
pomocou stacionárnych pantografov. Prostredníctvom týchto variantov sa už aj tak vysoký výkon nabíjania zvyšuje až na 300 kW. Model
eCitaro G je rovnako aj ako sólo autobus poháĥaný elektrickou nápravou ZF AVE 130 v zadnej
Ćasti vozidla, priĆom na dosiahnutie maximál-
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,
nej trakcie a pri prevádzke v nároĆných topografických podmienkach sa kębový autobus dodáva
s dvomi poháĥanými nápravami. Motory umiestnené v blízkosti nábojov kolies, podobne ako pri
modeli eCitaro, dosahujú maximálny výkon
2 x 125 kW na jednu nápravu, krútiaci moment
dosahuje 2 x 485 Nm. Ten vĈaka prevodovému
pomeru na náprave dosahuje 2 x 11 000 Nm, Ćo
kębovému autobusu zaruĆuje suverénny hnací
výkon. Z vozidla eCitaro s jedineĆným postavením sa tým vo veĝmi krátkom Ćase stal kompletný konštrukĆný rad, Ćím sa profiluje ako plnoelektrický mestský autobus.

(3")Ư3Ư(,+Ʒ&3,1+,0ƌ

Autobus eCitaro G je celosvetovo prvý mestský autobus vo svojej kategórii s akumulátormi
s tuhým elektrolytom, s veĝmi vysokou energetickou hustotou, ktorá je asi o jednu štvrtinu vyššia než v súĆasnej generácii klasických lítium-iónových akumulátorov s tekutým elektrolytom.
Nová technológia akumulátorov s kapacitou
energie 441 kWh je k dispozícii pre kębový a aj

sólo autobus. VĈaka tomu dosahuje nový model eCitaro G za priaznivých podmienok dojazd
až 220 km, priĆom v zime prejde v režime vykurovania 170 km. Akumulátory s tuhým elektrolytom majú aj dlhšiu životnosķ, vĈaka Ćomu
získajú modely eCitaro a eCitaro G s touto technológiou až desaķroĆnú základnú záruku alebo do prietoku energie 280 MWh na každú akumulátorovú konštrukĆnú skupinu! Pretože na
základe rozdielnych vlastností pokrývajú mestské autobusy s akumulátormi s pevným elektrolytom iné profily použitia než doteraz používané lítium-iónové akumulátory, ktoré sú pre svoje
chemické zloženie oznaĆované aj ako akumulátory NMC, Mercedes-Benz ponecháva dopravným
podnikom možnosķ výberu. eCitaro G aj
eCitaro sa tak budú v budúcnosti dodávaķ na želanie s akumulátormi s tuhým elektrolytom alebo s novými výkonnejšími akumulátormi NMC.

Autobus
eCitaro G je
celosvetovo prvý
mestský autobus
vo svojej kategórii s akumulátormi s tuhým
elektrolytom,
s veĝmi vysokou
energetickou
hustotou, ktorá
je asi o jednu
štvrtinu vyššia
než v súĆasnej
generácii klasických lítium-iónových akumulátorov s tekutým
elektrolytom.

Ɔ"01/++Ư%,0-,!û/+6

Maximálne hospodárny, flexibilný, vybavený
pokrokovými asistenĆnými systémami, s na mie35
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AUTOBUSY

,

Maximálne
hospodárny, flexibilný, vybavený pokrokovými
asistenĆnými
systémami, s na
mieru „ušitým“
komfortom - to je
úplne novovyvinutý autobus
Mercedes-Benz
Intouro.

ru „ušitým“ komfortom - to je úplne novovyvinutý autobus Mercedes-Benz Intouro. Predstavuje
povýšenie kvality medzimestského a zájazdového cestovania so širokým rozsahom využitia.
Uplatní sa ako medzimestský autobus s vysokou
podlahou a batožinovým priestorom, ale aj ako
školský autobus, autobus pre kyvadlovú dopravu, autobus, urĆený na prevoz zamestnancov do
podnikov, Ći ako komfortný autobus na jednodenné a víkendové zájazdy. Bude dostupný vo viacerých variantoch a to v základe s dęžkou 12,18 m,
ako Intouro M s dęžkou 13,09 m, ako mimoriadne obratný autobus Intouro K s dęžkou 10,75 m
a nakoniec aj ako trojnápravový autobus Intouro
L s dęžkou 14,88 m. Táto všestranná novinka ponúka fascinujúcu rôznorodosķ výbavy a tiež úroveĥ bezpeĆnosti, ktorá v tomto segmente doteraz
nebola dosiahnutá.

0&01"+Ę+ğ0601ğ*6

Ako prvý autobus má Intouro na želanie dodávaný jedineĆný aktívny asistent brzdenia – Active Brake Assist5 (ABA 5), ktorý prvýkrát pracuje
v kombinácii s radarovým a kamerovým systémom. Jeho výnimoĆnosķ je daná tým, že v rámci hraníc systému dokáže sám vykonaķ automatizované núdzové brzdenie naplno pred stojacimi
36

a pohybujúcimi sa prekážkami až do úplného zastavenia. A nielen to. ABA 5 ako prvý asistent
núdzového brzdenia pre autobusy na svete dokonca dokáže vykonaķ automatizované brzdenie
naplno aj pred pohybujúcimi sa osobami. Na želanie je do autobusu Intouro dodávaný aj Ĉalší,
nový radarom podporovaný asistent odboĆovania
Side guard Assist s rozpoznávaním osôb, pomáhajúci vodiĆovi najmä pri odboĆovaní v obciach
a pri ochrane chodcov a cyklistov.

,*#,/1+Ư*&+&20

Modernizáciou a vylepšeniami prešiel aj minibus Mercedes-Benz Sprinter City 75, urĆený pre
linkovú dopravu. Ide o 8,5 m dlhý autobus, ponúkajúci svojou samostatnou nadstavbou miesto až
pre 38 cestujúcich. Nové Ćalúnené sedadlá s vysokým a pevným operadlom Inter Star Sprinter urobili z neho ešte univerzálnejšie a komfortnejšie
vozidlo. Na svoje si prišla aj zdokonalená bezpeĆnosķ. Tá sa odrazila v sériovom inštalovaní bezpeĆnostných trojbodových pásov na všetky miesta na
sedenie. Usporiadanie sedadiel, ako aj poĆet miest
na sedenie sú v tomto minibuse prevzaté z mestského autobusu: v priestore so zvýšenou podlahou
sa nachádza dvanásķ sedadiel, Ĉalších sedem sedadiel sa nachádza vpredu v Ćasti so zníženou
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podlahou. V súĆasnom dištanĆnom období získal Mercedes-Benz Sprinter City 75 nové uzavreté
a zasklené oddelenie miesta vodiĆa, ktoré ho chráni pred nebezpeĆenstvom akejkoĝvek možnej priamej nákazy zo strany cestujúcich.

6$&"+3Ư*"+37!2 %2

Divízia Daimler Buses sa vo svojich vozidlách
spolieha pri boji proti koronavírusu a pri ochrane cestujúcich na vysoký podiel Ćerstvého vzduchu, na rýchlu výmenu vzduchu a na antivírusové vysoko výkonné filtre pevných Ćastíc. ÚĆinnosķ
týchto ochranných opatrení potvrdzuje výskum
inštitútu Hermann-Rietschel-Institut Technickej
univerzity v Berlíne. Hygienickú bezpeĆnosķ cestujúcich a zníženie rizika infekcie na palube garantuje aj použitie aktívnych filtrov s antivírusovou vrstvou. A nielen to. VĈaka odvetrávaniu
cez priestor na nohy sa vo vozidlách s vysokou
podlahou a vysokopodlažných zájazdových autobusoch v sériovo namontovaných plnoautomatických klimatizáciách, neustále vymieĥa vzduch, Ćo
chráni posádku pred zvýšenou koncentráciou aerosólov. „Predpokladaná kritická hodnota na úrovni 3 000 kontaminovaných Ćastíc aerosólu, ktorá môže viesķ k infikovaniu, sa nedosiahne ani
po štyroch hodinách v autobuse,“ uvádza vedúci inštitútu Prof. Dr. Martin Kriegel. Zároveĥ nové
aktívne filtre zvyšujú úĆinnosķ klimatizaĆných
systémov v autobusoch Mercedes-Benz a Setra,
pretože tieto viacvrstvové progresívne vysokovýkonné filtre pevných Ćastíc disponujú aj antivírusovou funkĆnou vrstvou, ktorá odfiltruje aj tie najjemnejšie aerosóly. Na želanie je možné zvýšiķ
maximálny podiel Ćerstvého vzduchu v klimati-

zaĆných zariadeniach konštrukĆných radov
Mercedes-Benz Tourismo, Setra Comfort Class
500, Top Class 500 a dvojpodlažného autobusu
S 531 DT a všetkých medzimestských autobusov
dokonca o 33, resp. 40 %, priĆom rozsah vonkajšej
teploty pre maximálny prívod Ćerstvého vzduchu
možno tiež rozšíriķ nahor i nadol. KeĈže je v súĆasnom období enormne dôležitá hygiena rúk, divízia Daimler Buses ponúka na želanie do svojich
autobusov výluĆne bezkontaktné dávkovaĆe dezinfekĆných prostriedkov, ktoré sú namontované
na otoĆných madlách dverí. A nielen to.
Aby sa zabránilo kvapôĆkovej infekcii, boli pre
mestské, medzimestské Ći zájazdové autobusy
znaĆiek Mercedes-Benz a Setra vyvinuté aj
profesionálne ochranné dvere vodiĆa
z bezpeĆnostného skla a vysokokvalitného
plastového polykarbonátu.Ó
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Najnovšie Citará pod Tatrami
Poprad sa stal prvým slovenským mestom, ktoré prevádzkuje mestské
autobusy Mercedes-Benz Citaro najnovšej generácie.

Z

ástupcovia spoloĆnosti SAD Poprad spolu s primátorom mesta Antonom Dankom uviedli na jeseĥ do premávky
šesticu najmodernejších autobusov
Mercedes-Benz Citaro. Ide o dvanásķ
metrov dlhé vozidlá, spęĥajúce najvyššiu emisnú triedu Euro VI d. Sú vybavené optickým a akustickým informaĆným systémom s farebnými vonkajšími LED displejmi, novým palubným poĆítaĆom
s pokladnicou a ĆítaĆkou kariet. V interiéri majú na
prídržných tyĆiach inštalované pre cestujúcich aj
automatické dávkovaĆe dezinfekĆného prostriedku.
Motorizáciu zabezpeĆuje motor Mercedes-Benz OM

38

936 h, s výkonom 220 kW a objemom 7 700 cm3.
Výbavu tvorí zariadenie na automatické aj manuálne zníženie nástupnej výšky, tmavé boĆné okná,
klimatizácia a prídavné kúrenie, chladniĆka pre
vodiĆa, Ći systémy ABS, ESP a vypínateĝné ASR.
Ako na margo nových autobusov uviedol primátor mesta Anton Danko: „Som presvedĆený o tom,
že ĝudia by mali využívaķ MHD viac. Je to celosvetový trend a to hlavne kvôli životnému prostrediu. Kúpou týchto nových autobusov sa urĆite zaradíme medzi mestá s najvyššou úrovĥou kvality
a štandardu cestovania.“ Nové autobusy disponujú aj nástupnou plošinou pre imobilných cestujúcich alebo starších ĝudí. „VodiĆi sú pouĆení, že sú
povinní urobiķ súĆinnosķ práve týmto osobám pri
ich nastupovaní a vystupovaní. Navyše, v autobusoch nechýbajú aj komfortné sedadlá, ktoré boli
vyberané s dôrazom na Ćo najväĆšie pohodlie cestujúcich,“ dodal vedúci dopravy SAD Poprad Marek Modranský. Podĝa generálnej riaditeĝky SAD
Poprad Marianny KrajĆovej GoĆovej budú realizovaķ pravidelnú údržbu nových autobusov len v autorizovanom servise a dodala, že v budúcom roku
plánujú nákup Ĉalších šiestich vozidiel. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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PRÉMIOVÁ ZNAĀKA
= PRÉMIOVÉ SLUŽBY
Autorizované zastúpenie striebornej hviezdy pod konĆiarmi
malebných Tatier – spoloĆnosķ Motor Group Poprad, spol. s r. o.,
urobila Ĉalší krok k skvalitneniu ponuky pre svojich klientov...

P

o tom, ako v roku 2019 zaĆala s rozširovaním svojich servisných služieb,
bol v tomto roku otvorený a uvedený
do prevádzky nový moderný servisný priestor, v ktorom nájdu uplatnenie servisné služby pre autobusy rovnako, ako
aj pre nákladné vozidlá. Ako vysvetĝuje majiteĝ
spoloĆnosti Ing. Pavel JanĆík, PhD.: „Nové servisné priestory sme vybudovali predovšetkým
z dôvodu profesionálneho zabezpeĆenia autorizovaného servisu autobusov. Pretože autorizované servisy autobusov znaĆky Mercedes-Benz
sa nachádzajú okrem Prešova aj v Banskej Bystrici a v Bratislave, videli sme pomerne veĝký potenciál realizácie týchto servisných služieb nielen pre náš najbližší región, ale aj pre
priĝahlé oblasti. To, že naše rozhodnutie bolo
správne, potvrdila aj skutoĆnosķ, že mesto
Poprad v rámci mestskej hromadnej dopravy
k dvom doterajším starším autobusom
Citaro priradilo aj Ĉalších šesķ nových. Takto
sme na ich servis, ako aj na servis prípadných
Ĉalších autobusov vĆas pripravení“. A nielen
to, už dnes nové servisné priestory využívajú aj Ĉalší autodopravcovia a prevádzkovatelia autobusov v podtatranskom regióne, ktorí
svoje strieborné hviezdy používajú ako skibusy v rámci dopravy klientov do lyžiarskych stredísk, Ći ako zájazdové autobusy.

"Ő(,/60û&+3"01ľ &

Reálnym výsledkom rozhodnutia vyjsķ
klientom, vlastniacim autobusy znaĆiek
Mercedes-Benz a Setra, na ktorých autorizovaný servis je popradská spoloĆnosķ certifi39
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kovaná maximálne v ústrety, je úplne nová,
32 metrov dlhá prejazdná a presvetlená servisná hala, ktorej nespornou dominantou je
25 metrov dlhá montážna jama. „Ide o monolit,
vsadený do zeme, vyrobený v ąeskej republike. Ide o jednu z mála takýchto montážnych
jám na Slovensku. Samotná osadená jama disponuje komplexnou výbavou, poĆnúc odsávaním olejov Ći brzdových kvapalín, konĆiac brzdovou stolicou a meraním axiálneho zaķaženia
na náprave. Zároveĥ je variabilná, vĈaka Ćomu
sa môže ĆiastoĆne úplne zakryķ. Tým – v prípade potreby - získame Ĉalšie plnohodnotné
pracovné miesto, v rámci ktorého štvorcový
meter takto vytvorenej plochy znesie až päķtonové zaķaženie. SúĆasķou niekoĝko stotisícovej
investície do nového servisu autobusov a ná40
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kladných vozidiel bolo aj moderné technologické vybavenie, akým sú napr. špeciálne prenosné bezdrôtové zdviháky na autobusy. Verte
mi, nepreženiem, keĈ poviem, že disponujeme úžasným pracovným servisným priestorom,“ priblížil svoju najnovšiu pýchu Ing. Pavel JanĆík.
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SpoloĆnosķ Motor Group Poprad neinvestovala len do samotnej výstavby a vybavenia servisných priestorov, ale aj do získania certifikácie na
autorizovaný servis vyššie uvedených autobusových znaĆiek a taktiež do prijatia nových zamestnancov. Podĝa slov Pavla JanĆíka pribudol do ich
tímu nový prijímací technik a nový mechanik,
vĈaka Ćomu v sekcii servisu nákladných vozi-
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,
diel a autobusov dnes pracujú štyria mechanici a dvaja prijímací technici. „Snažíme sa urobiķ
maximum pre to, aby sme dokázali v Ćo najväĆšej miere našim klientom poskytnúķ vysoko profesionálne služby, aby na svoje vozidlo neĆakali
viac, než je to nevyhnutné. Naším jediným kritériom je udržaķ si top kvalitu, pretože zastupujeme top znaĆku. O tom, že sa nám to darí, svedĆí aj fakt, že síce „obhospodarujeme“ región od
tunela Branisko až po hranice územia Banskej
Bystrice, no vzhĝadom na veĝmi dobrú skúsenosķ s našou prácou a prístupom, ako aj na osobné vzķahy a väzby, využívajú naše servisné služby majitelia autobusov a nákladných vozidiel aj
z iných regiónov, než je ten náš,“ poznamenal
majiteĝ Motor Group Poprad.

"70-ƌ+33/ľ+, %

PopradĆania poskytujú autorizované
servisné služby pre nákladné vozidlá znaĆky
Mercedes-Benz už osem rokov a pre autobusy Mercedes-Benz a Setra od roku 2020. V priebehu troch rokov plánujú dostaķ realizovanými
výkonmi prác servis nákladných vozidiel a autobusov na úroveĥ servisných výkonov osobných a úžitkových vozidiel. A nielen to. Podĝa Pavla JanĆíka sa im len nedávno podarilo
úspešne certifikovaķ sa na autorizovaný predaj

Nové servisné
priestory sme
vybudovali
predovšetkým z dôvodu
profesionálneho
zabezpeĆenia
autorizovaného
servisu
autobusov.

elektromobilov znaĆky Mercedes-Benz. Zároveĥ
plánuje v priebehu roka získaķ do portfólia spoloĆnosti Ĉalšie plochy, na ktorých by sa mal vybudovaķ krytý showroom jazdených vozidiel. Aj
v súvislosti s realizáciou koncepcie MAR2020
v blízkej budúcnosti budú investovaķ pomerne
významné finanĆné prostriedky do digitálnych
technológií v rámci samotného showroomu, ako
aj prevádzok spoloĆnosti. Investovaķ plánuje aj
do zväĆšenia a zmeny súĆasných predajných
priestorov, aby tak vzniklo dostatoĆne komfortné a reprezentatívne miesto - napr. na prezentáciu elektromobilu EQC, na oddychovú, výstavnú a detskú zónu. „Možno si poviete, že mám
až príliš odvážne ciele, ale musíte si uvedomiķ,
že prémiová znaĆka – to sú aj prémiové služby. Nemôžeme si dovoliķ zaspaķ na vavrínoch
a uspokojiķ sa s tým, že sa nám za tie roky podarilo vybudovaķ stabilnú firmu a úspešné zastúpenie znaĆky Mercedes-Benz v regióne
pod Tatrami. A hoci sa nachádzame v zložitom
„pandemickom“ období, ktoré sa týka aj nášho
podnikania, neustále pracujeme na tom, aby
sme našim klientom poskytli Ćo najvyšší komfort prémiových predajných a popredajných
služieb,“ dodal na záver nášho stretnutia Pavel
JanĆík… Ó
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Pocta hviezde
Britský jazdec formuly 1 Lewis Hamilton
si po jesennom víŎazstve na Veīkej cene
Eifelu na okruhu Nürburgring, pripísal
svoj 91. triumf, āím vyrovnal rekord
fenomenálneho nemeckého pretekára
Michaela Schumachera.

42
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Z

aujímavou skutoĆnosķou je aj fakt, že
rekord, ktorý viacerí priaznivci rýchlych kolies dlhé roky považovali za neprekonateĝný, dokázal vyrovnaķ Hamilton, jazdiaci za tím Mercedes-AMG
Petronas Motorsport, práve na Michaelovej domácej pôde - v Nemecku. Urobil tým Ĉalší krok k zisku siedmeho titulu majstra sveta, ktorým by tiež
vyrovnal zápis nemeckého šampióna. Mimochodom, v Ćase uzávierky magazínu (dve podujatia
pred koncom sezóny), nielenže Michaela Schumachera v poĆte víķazstiev na pretekárskych okruhoch prekonal, ale vzhĝadom na Hamiltonovo víķazstvo aj na Veĝkej cene Turecka v Istanbule je už
isté, že ho neminie ani siedmy titul šampióna Veĝkej ceny formuly 1. Vyrovnal tak zároveĥ poĆet víķazstiev Michaela Schumachera v poĆte zisku titulov majstra sveta F1. A nielen to. Po „dušiĆkovej“
Veĝkej cene Emilie Romagna - na slávnom okruhu
v talianskej Imole - a v poradí už 93 okruhovom
víķazstve Lewisa Hamiltona, je definitívne isté aj
to, že Pohár konštruktérov formuly 1 získa siedmy
raz po sebe (2014 - 2020) tím Mercedes-AMG
Petronas Motorsport.

poĆítaĆi a ja som bol Michael. Vždy som jazdil za
neho. Sníval som o tom, že jedného dĥa budem aj
ja stáķ ako víķaz, no nikto a už vôbec ja som si nepomyslel, že sa k nemu priblížim. Ani v najdivokejších snoch som si netrúfal pomyslieķ na to, že
dosiahnem rovnaké množstvo víķazstiev a že moje
sny sa stanú skutoĆnosķou.“ Zároveĥ dodal, že
každý milovník F1 vie, aká je Michael ikona a legenda tohto športu. Akousi „ĆerešniĆkou na torte“ boli jeho závereĆné slová, že Ćo sa jeho osobne týka, je rozhodnutý pretekaķ vo formule 1 - až
kým „neošedivie“. Zdá sa teda, že sa máme ešte
dlho na Ćo tešiķ... Ó

,

Zaujímavým okamihom pretekov
bol moment, keĈ
prišiel za Lewisom
Schumacherov
syn Mick, aby mu
osobne odovzdal
na znak rešpektu
rodinný dar otcovu pretekársku
prilbu.
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Zaujímavým okamihom pretekov v Nemecku
nebolo len dorovnanie rekordu legendárneho Michaela Schumachera, ale najmä moment, keĈ po
pretekoch prišiel za Lewisom Hamiltonom Schumacherov syn Mick, aktuálny líder šampionátu
formuly 2, aby mu osobne odovzdal na znak rešpektu rodinný dar - otcovu pretekársku prilbu. Dojatý Lewis to komentoval slovami: „Je pre mĥa len
veĝmi ķažké vyjadriķ slovami význam tohto daru.
Pamätám si ešte ako dieķa, ako sme s otcom a bratom každú nedeĝu sledovali preteky a videli sme,
ako Michael všetkým ušiel. Potom sme sa hrali na
43
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Inšpiratívny
koncept

Globálna aktivita She’s Mercedes je nielen exkluzívnou platformou
pre inšpiráciu, ale aj miestom výmen názorov, skúseností,
spájania a posilnenia postavenia úspešných a aktívnych žien.
44
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„U

plynulo presne päķ rokov od chvíle, Ćo sa Slovensko cez jeho zastúpenie znaĆky, ako jedno z prvých
krajín na svete, zapojilo spolu s koncernom Daimler do praktickej realizácie tejto, v mnohých ohĝadoch výnimoĆnej
platformy. Budem úprimná - na tento druh eventu som Ćakala ako na svoje „druhé dieķa,“ pretože som už dlhší Ćas plánovala realizovaķ marketingovú aktivitu pre ženy, ktorá by bola iná, než
aké robili ostatné znaĆky. Navyše, nerada robím
obyĆajné veci, a aj preto sa snažím našim klientom a klientkam ponúknuķ Ćosi špeciálne, výnimoĆné, nieĆo, Ćo nie je bežné, ale zato je výnimoĆné a príznaĆné pre znaĆku Mercedes-Benz. Preto,
keĈ som sa koncom roka 2015 na stretnutí v koncerne Daimler dozvedela o vytvorení platformy
She’s Mercedes, urĆenej špeciálne ženám, bola
som šķastná. Komplexne to vyjadrovalo moje dlho-

dobé predstavy komunikácie znaĆky s našimi doterajšími a aj potenciálnymi klientkami. Zrejme to
bol aj dôvod, preĆo v pomerne veĝmi krátkom Ćase
sa nám na Slovensku podarilo zrealizovaķ exkluzívne stretnutie prémiovej znaĆky s výnimoĆnými
a zaujímavými dámami, ktoré sú samy o sebe nielen šikovnými a atraktívnymi, ale aj úspešnými
a silnými osobnosķami v rôznych odvetviach a oblastiach života,“ poznamenala na margo konceptu
Ingrid Drozd JaneĆková, vedúca marketingu a komunikácie spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia.
Práve ona sa stala od zaĆiatku realizácie projektu na Slovensku jeho supervízorkou, garantujúcou
jeho vysokú kvalitu a úspešnú realizáciu v rámci
celého Slovenska.

2+ 3Ư+&*,Ę+,01&

Podujatie She’s Mercedes zaznamenalo neĆakaný úspech a pozitívne reakcie na ĥom zúĆastnených dám. Zrejme je to dané aj odlišnosķou eventu s jemu podobnými aktivitami, pretože jeho
lokácia, výber pozvaných hostí, osobné rozhovory a nakoniec aj jeho samotný exkluzívny obsah
ho robia osobitým a jedineĆným. „Svojím spôsobom ide o minimalistický koncept, pre ktorý je prvoradou komornosķ atmosféry. Na úkor zbytoĆne prehnanej kvantity sa presadzuje kvalita. Aj
preto nie je našou snahou pozývaķ na event naraz stovky dám, nech sú akokoĝvek inšpiratívne
a úspešné, pretože by to bolo neosobné, šablónovité a ako organizátori by sme sa nedokázali osobne
– aspoĥ krátko – porozprávaķ s každou z prítomných dám...“ vysvetĝuje špecifickosķ eventu Ingrid
45
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Podujatie She’s Mercedes je minimalistický
koncept, pre ktorý je prvoradou komornosķ
atmosféry. Na úkor zbytoĆne prehnanej
kvantity sa presadzuje kvalita.

Drozd JaneĆková, ktorá spoloĆne s generálnym
riaditeĝom vždy osobne pri príchode dám víta a aj
sa na konci podujatia s každou dámou lúĆi. Atraktívnosķ dodáva konceptu aj výnimoĆná atmosféra
miest jeho realizácie, Ći šlo o romantický a štýlový
Arcadia Boutique Hotel, situovaný priamo v srdci historickej Bratislavy alebo Palace Art Hotel
Pezinok v Šimák Zámok Pezinok s jeho skvostnou atmosférou. Mimochodom, o úspechu podujatia svedĆí aj fakt, že sa jeho realizácia preniesla
do viacerých regiónov Slovenska. VĈaka tomu ho
„pod svojou taktovkou“ zrealizovali zástupcovia
zastúpení znaĆky Mercedes-Benz v Košiciach,
Prešove, TrenĆíne, Banskej Bystrici Ći v Poprade.
Ako na margo nich poznamenala Ingrid Drozd
JaneĆková: „Z eventov She´s Mercedes konaných
mimo Bratislavy, mi nedá nespomenúķ napr. pozitívnou energiou dýchajúci event v Tatrách, hoci
Ćaro a originálnu atmosféru mali aj tie Ĉalšie, konané v iných lokalitách Slovenska...“
46
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Originálnosķou eventu She’s Mercedes je samotný spôsob, akým sa ho dámy zúĆastĥujú.
Pozvané dámy, ktoré už vlastnia vozidlo
Mercedes-Benz, naĥ neprídu tak ako zvyĆajne v sprievode svojich manželov, Ći partnerov, ale sú
sprevádzané svojou kamarátkou, ktorá striebornú
hviezdu zatiaĝ nevlastní. Noblesu ich úĆasti zvýrazĥuje aj hviezdna limuzína, ktorá príde pre každú z nich a následne ich na akciu tak pohodlne
a komfortne privezie, ako ich z nej aj odvezie domov. „Naším zámerom je z tohto konceptu vytvoriķ
urĆitú formu výberového prestížneho klubu dám,
s komorným charakterom, neopakovateĝnou atmosférou a prominentnými pozvanými hosķami,“ vysvetĝuje vedúca marketingu a komunikácie spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia. Na moju otázku, Ći
nieĆo podobné neplánuje urobiķ aj pre mužov, majiteĝov vozidiel s trojcípou striebornou hviezdou
v znaku, len dodala, že aj vĈaka úspešne realizovaným stretnutiam sa o nich zaĆalo medzi majiteĝmi znaĆky tak hovoriķ, že zazneli návrhy zo strany
ich manželov a partnerov, Ći by sa nemohol konaķ
paralelne aj event He‘s a Mercedes, aby oni, ako
muži neboli diskriminovaní a ukrátení...
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Mercedes-Benz je nielen zosobnením technologickej dokonalosti a inovatívnosti, ale predo-

všetkým dizajnovej zmyselnej Ćistoty, emotívnosti a vášne. Ako je známe, práve emócie a vášeĥ
prežívajú ženy oveĝa intenzívnejšie než muži.
Jednoducho, pokiaĝ ich nieĆo zaujme, získa si ich
srdce a pozornosķ, vedia sa o svoje dojmy a pocity podeliķ oveĝa intenzívnejšie, než ich „drsnejšie“ poloviĆky.
„V rámci eventu máme vždy staticky pri
vstupe do priestoru, kde sa celé podujatie odohráva, vystavené aj naše najnovšie prémiové
modely. Tie tam ako vystavené solitéry, v dámach, prichádzajúcich na event vzbudzujú silnú inšpiráciu, emóciu a uvádzajú ich do sveta
výnimoĆných okamihov a stretnutí. Z vlastnej
skúsenosti môžem povedaķ, že pozvané dámy
sú konceptom príjemne prekvapené a väĆšinou aj vĈaĆné, že majú možnosķ byķ súĆasķou
filozofie a sveta, ktorý determinuje legendárna a prémiová znaĆka Mercedes-Benz. A tiež
toho, že sa o ne táto znaĆka zaujíma, Ćasto plní
ich túžby a venuje im svoju pozornosķ. V tom
spoĆíva autenticita a výnimoĆnosķ konceptu
She’s Mercedes a tomu zodpovedá aj pozitívny
ohlas naĥ. To všetko sú dôvody, preĆo vnímam
už päķ rokov realizovaný koncept aj na Slovensku aj ako skvelý marketingový nástroj propagácie znaĆky,“ dodala na záver Ingrid Drozd
JaneĆková. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ
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NOVÁ ROLA,
ROVNAKÉ
ODHODLANIE
Od júla 2020 má divízia nákladných vozidiel
Mercedes-Benz Slovakia nového lídra.
Ibrahim Demir strávil prvé mesiace
v novej funkcii, v novom tíme, ale s rovnakým
nasadením robiķ svoju prácu naplno.
Porozprávali sme sa s ním, aby sme vám ho
predstavili ako manažéra a lídra, ale aj ako
nového Ćlena rodiny Mercedes-Benz Slovakia.

S

1"+,3Ư*Ę)"+,*!&3ľ7&"+û()!Ҍ
+Ư %3,7&!&")+),3"+0(2Ő2!&
63û0/!&)&ƷƆ&"0-,7+)&ѷ(,6
01" %/(1"/&7,3)&0û*0"Ѿ
- Povedal by som, že ma vystihuje motto: Ćokoĝvek robím, robím s láskou a srdcom. Za
tým, Ćo robím, je vždy vášeĥ a myslím si, že to cítia aj ĝudia v mojom okolí. Taktiež je pre mĥa dôležitý kontext. Ak dostanem úlohu, sústredím sa na
jej pochopenie a zodpovedanie otázok ako a preĆo je to potrebné urobiķ? Aký je úĆel? KeĈ ju pochopím, trpezlivo pracujem na jej dokonĆení tak,
aby to bolo prospešné nielen pre spoloĆnosķ, ale aj
pre ĝudí. Takže, ak by som mal odpovedaķ na vašu
otázku, povedal by som, že toto je môj všeobecný charakter. ąokoĝvek robím – robím to s láskou
a s odhodlaním.
ľ1&ƌ73û03"Ő(Ɣ"+"/$&2+!Ɔ"+&"-/"
3Ɔ2-/û 2ѷ
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- Po 20 rokoch pôsobenia v Mercedes-Benz
mám v túto znaĆku silné presvedĆenie. Naozaj verím, že Mercedes-Benz je jednou z najsilnejších
znaĆiek na svete. Ak má nieĆo peĆaķ Mercedes-Benz, je za tým prísĝub. Reprezentovaķ túto znaĆku akýmkoĝvek spôsobom ma skutoĆne posúva
a dodáva mi energiu tvrdo pracovaķ. A áno, energia je moje Ĉalšie obĝúbené slovo. Ĝudia v mojom
okolí sa ma Ćasto pýtajú, odkiaĝ beriem toĝko energie. Popravde, sám neviem (úsmev). Som motivovaný ísķ v mojej práci nad rámec a urobiķ veci navyše. To je nieĆo, Ćo je súĆasķou mojej osobnosti.
Rád robím správne veci, správnym spôsobom, rád
inšpirujem ĝudí. Niekedy sa cítim ako skaut, ktorý
sa snaží zistiķ, kto má na nieĆo potenciál a talent.
Len Ćo vidím ĝudí tvrdo pracovaķ a robiķ maximum, snažím sa ich podporovaķ, posunúķ ich a dávaķ im výzvy pre Ĉalší rozvoj. Inšpirácia a motivácia ĝudí je nieĆo, Ćo robím naozaj rád a Ćo chcem
robiķ v nasledujúcich rokoch aj v tejto spoloĆnosti.
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- Pre moju generáciu, ktorá sa narodila
v 70. rokoch, bol automobilový priemysel špiĆkovým odvetvím. Maķ silné, pekné auto so silným motorom bolo snom všetkých chlapcov,
vrátane mĥa (úsmev). Tam sa zaĆala moja fascinácia autami. Vždy hovorím, že ja mám v žilách
benzín (smiech). Vyštudoval som ekonómiu na
univerzite v Heilbronne neĈaleko Stuttgartu.
Štúdium som ukonĆil ako 23-roĆný, v tom roku
najmladší absolvent. A hneĈ som zaĆal pracovaķ v automobilovom priemysle.
ť3,!,*,)1"!3Ɔ)û0((21û*Ѿ
- V skutoĆnosti to boli dva dôvody. KeĈ
som mal 16 rokov, mal som deĥ voĝna zo školy a išiel som s kamarátom do Stuttgartu, kde
mala automobilka Mercedes-Benz hlavné sídlo.
Myslím, že to bol rok 1992. Videl som jej cen-

Som pevne
presvedĆený, že
vedúci akejkoĝvek divízie, Ći
už ide o osobné
automobily,
nákladné vozidlá
alebo Ćokoĝvek
iné, by mal
maķ vodcovské
schopnosti
potrebné na
riadenie.

trálu a všetkých tých ĝudí vychádzajúcich z nej.
A povedal som si: páni, aká skvelá spoloĆnosķ!
Bolo to naozaj pôsobivé! Pozeral som na obrovskú hviezdu rotujúcu pred budovou a v tej
chvíli som bol rozhodnutý: tu chcem pracovaķ.
A o osem rokov neskôr, v roku 2000, som zaĆal
pracovaķ pre Mercedes-Benz. Aj stáž poĆas vysokoškolského štúdia som absolvoval
v Mercedes-Benz v Instanbule. Chcel som získaķ skúsenosti aj z medzinárodného prostredia.
Pracoval som v divízii nákladných vozidiel na
oddelení exportu a tu som si potvrdil, že toto je
tá správna znaĆka, toto je tá správna spoloĆnosķ
a chcem pre ĥu pracovaķ. A tak som sa k nej po
doštudovaní pridal.
,'"72'ľ*3û%&01Ť/&Ѽ
- V koncerne Daimler pôsobím už viac ako
20 rokov. Stále som sa pohyboval v oblasti predaja a marketingu. ZaĆal som na oddelení po49
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Reprezentujeme znaĆku, ktorá
je globálne akceptovaná
ako prémiová. Niet pochýb
o tom, že Mercedes-Benz má
prémiové produkty a prémiové
služby. To nás poháĥa,
dáva nám to záväzok
byķ vždy najlepšími.
predajných služieb a následne som dlho pôsobil v oblasti rozvoja dílerskej siete. Mal som na
starosti rozvoj autorizovaných partnerov po celom svete, najmä so zameraním na rozvíjajúce
sa trhy ako India alebo Turecko, kde sme budovali nové prevádzky. Potrebovali sme tu pracovaķ rýchlo, aby sme sa týmto trhom prispôsobili, implementovali riešenia a zabezpeĆili ich
efektívne fungovanie. V roku 2014 som prešiel
do divízie nákladných vozidiel. Bol to pre mĥa
po mnohých rokoch v segmente osobných automobilov veĝký krok, ale podnikanie v oblasti B2B ma vždy fascinovalo, ste tu veĝmi blízko k zákazníkovi. Vo svete osobných áut bol
náš zákazník spotrebiteĝ, medzi nami a ním
sú predajcovia, no B2B je úplne iné. Musíme
byķ skutoĆne blízko našim zákazníkom. Na zaĆiatku mojej cesty v divízii nákladných vozidiel som mal štyri roky na starosti svoju „domácu oblasķ“ – rozvoj siete pre celú Európu.
V roku 2018 som sa rozhodol prejsķ na predaj.
Lídri našej spoloĆnosti mi povedali: máš správnu DNA pre prácu v oblasti predaja. A vznikli z toho úspešné dva roky v sídle spoloĆnosti,
kde som bol zodpovedný za východoeurópske
trhy, konkrétne Rumunsko, MaĈarsko, Turecko a pôvabné Slovensko. Po dvoch rokoch sa
naskytla Ĉalšia skvelá príležitosķ – byķ tu, na
Slovensku. KeĈ ma kolegovia oslovili, aby som
sa pripojil k tunajšiemu tímu, neváhal som ani
chvíĝu. Povedal som áno. Ak je to Slovensko,
idem do toho. Takže od júla 2020 som tu ako
vedúci predaja nákladných vozidiel.
(,601"0,-ľ0)&(,*+Ʒğ/Ѿ
- Nechcem byķ veĝmi teoretický, ale najskôr
by som povedal, že musíme rozlišovaķ medzi
riadením a vedením, medzi manažérmi a lídrami. Som pevne presvedĆený, že vedúci akejkoĝvek divízie, Ći už ide o osobné automobily,
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nákladné vozidlá alebo Ćokoĝvek iné, by mal maķ vodcovské
schopnosti potrebné na riadenie. V role manažéra existujú tri dôležité aspekty: manažér
robí svoju prácu správne, deleguje úlohy a robí veci efektívne,
to je jeho úloha. Líder ovplyvĥuje ĝudí okolo seba. Musí byķ
schopný popísaķ súĆasnú situáciu tak, ako je a daķ ĝuĈom nádej, daķ im svetlo, za ktorým
majú ísķ. Niekedy prechádzate
ako spoloĆnosķ ķažkými obdobiami, vtedy musí
byķ líder ten, kto dokáže povedaķ: v poriadku,
sme v nároĆnom období, situácia je dosķ zložitá, ale tam a tam je cesta a my ju musíme nasledovaķ. Musí vedieķ ukázaķ ĝuĈom správny smer.
To je úloha lídra.
V,03û*-ûĘ&+3Ɔ,*+,3,*1ľ*"+
),3"+0(2Ѿ
- Súvisí to s kultúrou Slovákov, ktorú som
doteraz až tak nepoznal. KeĈ som sem prichádzal vo svojej predchádzajúcej funkcii, raz alebo dvakrát do roka, bol som len Ćlovek z centrály, všetci sa pripravili na návštevu a na
prezentovanie výsledkov. Iné je, keĈ ste súĆasķou tímu. Všimol som si, že ĝudia sú tu veĝmi
dobre naladení, veselí, to je to, Ćo mi v západnej Európe chýba. Tam sú ĝudia veĝmi vystresovaní, väĆšinou myslia iba na prácu a podnikanie a trochu si zabúdajú život aj skutoĆne
užiķ. Na Slovensku mám pocit, že ĝudia majú
veĝmi dobrú rovnováhu medzi osobným a pracovným životom. Musím sa priznaķ, že som to
predtým nevedel a bolo to pre mĥa milé prekvapenie. To mi tiež dáva nádej, že úspešný
príbeh Slovenska bude pokraĆovaķ, napriek
všetkým výzvam, ktorým v súĆasnosti Ćelíme.
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- Dokopy pracuje na Slovensku pre divíziu
nákladných vozidiel okolo 60 ĝudí. Všetko sú
to odborníci. Nemôžem nahradiķ ani jedného
z nich. Všetci majú svoje funkcie, sú to experti a my ich potrebujeme, aby sme mohli využiķ
náš potenciál a posunúķ naše podnikanie vpred.
ąo môžem urobiķ ja, je inšpirovaķ ich, usmerniķ ich, daķ im smer, ktorým sa ako spoloĆnosķ
musíme uberaķ a motivovaķ ich. V neposlednom
rade je dôležité, aby sme robili správne veci,
ktoré sú dobré pre spoloĆnosķ.
(ğ0Ɣ-/"3û03ûƆ1ľ*+'!ť)"Ʒ&1"'Ɔ&" &")"
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- Reprezentujeme znaĆku, ktorá je globálne
akceptovaná ako prémiová. Niet pochýb o tom,
že Mercedes-Benz má prémiové produkty a prémiové služby. To nás poháĥa a dáva nám to záväzok byķ vždy najlepšími. Ale aby ste boli
na vrchole, potrebujete maķ mentalitu víķaza.
Musíte vždy viesķ seba a ĝudí vo vašom okolí k tomu, aby ste boli neustále najlepší na trhu.
Napríklad, ak má niekto problém s dopravou,
prvými dverami, na ktoré zaklope, by mali byķ
dvere Mercedes-Benz Slovakia. To je vízia, ktorou chcem motivovaķ náš tím, aby sme sa ne-

ustále zlepšovali a posúvali vpred. Nech už
majú prepravné spoloĆnosti akýkoĝvek problém súvisiaci s nákladnými vozidlami alebo
službami pre nákladné vozidlá, mali by vedieķ,
že existuje spoĝahlivý partner - Mercedes-Benz
Slovakia. Mali by sme byķ prví, ktorých sa pýtajú na produkty, služby alebo názory s cieĝom
rozšíriķ alebo posilniķ svoje podnikanie. Tu vidím našu úlohu – spoloĆne budovaķ organizáciu
a riešiķ problémy našich zákazníkov. Ó
"51#,1,ѹ/1&+&(0

Ibrahim Demir
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UNIKÁTNY
PRIESTOR
POD
ZOBOROM
V Nitre bol zaĆiatkom decembra
otvorený nový showroom znaĆky
Mercedes-Benz, ktorý je konceptom
svojho prevedenia, ako aj samotnou
prevádzkou, unikátnym moderným
priestorom na Slovensku.

Už

pri letmom pohĝade každého oĆarí jeho moderné,
dynamicky Ćisté architektonické stvárnenie – a to
tak exteriéru, ako aj interiéru. Ako v tejto súvislosti podotkol manažér
pre rozvoj predajnej siete spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia Peter Lesay:
„V rámci slovenských showroomov znaĆky
Mercedes-Benz ide o najmodernejšie architektonické stvárnenie, ktoré je v dokonalej symbióze s najnovšími digitálnymi technológiami a novým procesom predaja. Klientom tak ponúkame
úplne nový zážitok. V rámci neho je zákazník
v centre procesov, ktoré sú vĈaka novým digitálnym technológiám ešte komfortnejšie. NajväĆšou zmenou oproti minulosti je úplne nový
spôsob komunikácie s klientom. Zamestnanec
Mercedes-Benz vystupuje v úlohe osobného
hostiteĝa tzv. Star asistenta a na základe indivi-
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duálnych potrieb zákazníka organizuje odbornú
asistenciu napríklad produktového špecialistu
alebo predajcu. Klienti Mercedes-Benz rovnako
profitujú zo spoloĆného poradenského priestoru
pre oblasķ predaja aj oblasķ zákazníckych služieb. Celý predajný proces - od výberu vozidla,
cez zážitkovú konfiguráciu vozidla, až po jeho
kúpu - prebieha digitálne, bez akýchkoĝvek papierov.“ Ako dodáva konateĝ a riaditeĝ spoloĆnosti Motor-Car Nitra Samuel Antoš:
„Realizácia vybudovania takéhoto priestoru nebola jednoduchá a len samotná projektová príprava sa dolaĈovala so zástupcami znaĆky a s berlínskym architektonickým štúdiom
takmer rok.“ Následná niekoĝkomiliónová investícia sa zaĆala realizovaķ kúpou pozemku
v roku 2016 a stavebné prípravy v polovici roka
2018. Tento ojedinelý projekt sa podarilo úspešne zrealizovaķ aj napriek nepredvídateĝným
úskaliam, keĈ mesiac po zaĆatí stavebných prác
vypukla pandémia ochorenia COVID-19. Filozofiu nového spôsobu riadenia procesov a komuni-

kácie, vychádzajúcich z koncernového konceptu, dopęĥa Peter Lesay: „Prvoradým cieĝom novej
koncepcie a stratégie predaja našej znaĆky je filozofia, že showroom znaĆky si podmaní klienta
svojím fascinujúcim priestorovým dizajnom, inovatívnymi poradenskými procesmi Ći zavedenými technologickými a digitálnymi postupmi v oblasti poradenstva, predaja a služieb. Showroom
sa tak stáva akýmsi pomyselným pódiom, ponúkajúcim virtuálne a realistické zážitky.“

#"(1&3&1(,*#,/1

V Ćom je teda nitriansky showroom výnimoĆný? Samuel Antoš kladie dôraz okrem samotných procesov aj na neobvyklý komfort.
Tak klienta, ako aj samotných zamestnancov.
V rámci modernizácie budú priestory (tak predajné, ako aj servisné) plne klimatizované, Ćím
sa eliminuje akýkoĝvek diskomfort v Ćase teplotných výkyvov. Zamestnanci budú pracovaķ
v atraktívnom prostredí pomocou najnovších
digitálnych komunikaĆných technológií. Celý
53
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koncept je založený na modulárnom dizajne,
ktorý umožĥuje flexibilne a hlavne variabilne
reagovaķ na potreby klienta a zainteresovaných
strán. Servisná Ćasķ disponuje okrem priestorov pre mechanikov aj najmodernejšou lakovĥou, na Slovensku jedineĆnou kabínou Raptor
s infraĆerveným sušiĆom, ktorý skracuje dęžku
celého procesu o tretinu a až o 50 % šetrí elektrickú energiu. Za kratší Ćas tak dokážu vybaviķ
takmer o polovicu viac vozidiel. V tejto súvislosti vytvorili Ĉalšie dve nové pracovné pozície pre
lakovníka a klampiara. Dve miesta pribudnú
aj na pozície mechanikov a jedna Ĉalšia pozícia sa vytvorí pre Ćinnosķ nastavenia geometrie
vozidla a pneuservisu. „V rámci servisnej Ćasti disponujeme samostatnou oddelenou Ćasķou
na prezúvanie a uskladnenie pneumatík, jednou manuálnou a jednou vysoko ekologickou
a modernou umývacou linkou, a predpripravenými priestormi na vytvorenie plánovaného detailingového centra. Sme ohĝaduplní k životnému prostrediu, spęĥame nielen legislatívne
štandardy, ale podporujeme aj jednu z kĝúĆových hodnôt znaĆky a to „trvalú udržateĝnosķ“.
Máme jedny z najnovších technológií a zariadení používaných v priemysle, ktorými šetríme vodu a elektrinu. Máme vlastnú ĆistiĆku odpadových vôd, ekologické olejové hospodárstvo,
v krátkom Ćase plánujeme osadiķ na streche budovy slneĆné kolektory a využívaķ tak aj slneĆ54

nú energiu. VĈaka tomu budeme nielen neporovnateĝne efektívnejší a rýchlejší, ale hlavne to
pocítia naši klienti – napr. vo forme skrátenia
Ćakacej doby servisných prác na ich vozidle…,“
poznamenal Samuel Antoš. VĈaka tuctu inštalovaných nabíjacích elektrických boxov v rámci
areálu zastúpenia, ktoré budú ich zákazníkom
k dispozícii 24 hodín denne, budú pripravení aj
na elektrickú motoristickú budúcnosķ. Pri budovaní showroomu sa kládol veĝký dôraz na to,
aby bolo v nových priestoroch spoloĆnosti
Motor-Car Nitra všetko prispôsobené potrebám
a maximálnej spokojnosti klienta znaĆky
Mercedes-Benz. Ako Ĉalej poznamenal: „Klient
je pre nás prioritou. Aj preto Nitrania prichádzajú ako prví na Slovensku so službou bezkontaktného príjmu do servisu, prebratia vozidla zo
servisu, a takisto službou zapožiĆania vozidla.
Dokonca sú pripravení aj mimo pracovných hodín a dní klientovi poskytnúķ služby a mobilitu
pomocou najnovších technológií úplne bezkontaktne a bez potreby osobnej interakcie.“

)&"+1+-/3,**&"01"

Ako bude teda vyzeraķ samotná prevádzka
showroomu a servisu podĝa novej koncepcie?
Klient, ktorý príde do servisu, bude buĈ online
objednaný, alebo priamo „naĆítaný“ už pri príchode do areálu a následne bude digitálne nasmerovaný k priestorom servisu, kde zaparkuje
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,
svoje vozidlo a odovzdá kĝúĆe - buĈ Star asistentovi, alebo servisnému prijímaciemu technikovi. V komfortnej oddychovej lobby Ćasti si
môže daķ kávu, prejsķ si s prijímacím servisným technikom detaily zákazky, pokým carchecker v priestore servisu urobí krátku, ale
dôslednú prehliadku vozidla a jeho povinnej výbavy a digitálnou formou posunie servisnému
prijímaciemu technikovi možné návrhy, akými sú napr. úprava poškodeného laku, Ći vyriešenie praskliny na Ćelnom skle. ąas v oddychovej lobby zóne môže klient využiķ aj na
prácu (pomocou vysokorýchlostného internetového pripojenia) a popri tom na veĝkej obrazovke sledovaķ, ako sa servisní mechanici venujú jeho vozidlu. Oproti minulosti bude možné
zaplatiķ realizované zákazky pomocou digitálneho automatického platobného kiosku, kde
bude možné platbu zrealizovaķ buĈ v hotovosti, alebo platobnou kartou. Rovnako bezkontaktne to bude vyzeraķ aj pri návšteve predajného
priestoru a kúpe vozidla, kde klient po predchádzajúcej konfigurácii svojho vozidla na webovej
stránke znaĆky, Ći online komunikácii so zastúpením, bude po svojom príchode do showroomu manažovaný Star asistentom. „Služby, ktoré
nový koncept prináša, sú na Slovensku jedineĆné. Oproti pôvodnej ploche 250 m2 sme tentoraz
zdvojnásobili predajno-servisný priestor s rozlohou 473 m2. VĈaka tomu sa nám podarilo vytvoriķ dostatoĆne veĝkú prezentaĆnú plochu pre
jedno elektrické vozidlo, jedno úžitkové vozidlo
a až päķ osobných vozidiel. Vznikol aj úplne
nový, špeciálny privátny priestor urĆený na digitálnu konfiguráciu a prezentáciu vozidla, ktorý obsahuje veĝkú obrazovku, náladové osvetlenie a zaujme aj zvukovým systémom, špeciálne
nakonfigurovaným pre zákazníkom zvolený typ
vozidla,“ poznamenal Samuel Antoš a dodal:
„Som hrdý, že náš nový nitriansky showroom
vytvára jedineĆný zážitok zo znaĆky
Mercedes-Benz.“ HneĈ vedĝa predaja a servisu osobných a úžitkových vozidiel sa nachádza
aj autorizované servisné stredisko pre nákladné automobily Mercedes-Benz, ako aj autobusy
Mercedes-Benz a Setra.
Ako na záver na margo uvedenia najnovšieho
a najmodernejšieho showroomu znaĆky na Slovensku do prevádzky poznamenal Stephan
Moebius, generálny riaditeĝ spoloĆnosti
Mercedes-Benz Slovakia: „Som nesmierne rád,

že vĈaka nitrianskemu zastúpeniu sa aj Slovensko stalo súĆasķou globálnej koncepcie unikátnej zmeny, v rámci ktorej prechádza naša znaĆka z produktovej na prozákaznícku orientáciu
a to pomocou efektívneho využitia najmodernejších digitálnych technológií. Mercedes-Benz
je jednoducho znaĆkou, ktorá predznamenáva
budúcnosķ nielen v rámci inovatívnych automobilových technológií, ale aj formy maloobchodu
a prístupu k zákazníkom.“ Ó
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Pri budovaní
showroomu sa
kládol veĝký
dôraz na to, aby
bolo v nových
priestoroch
spoloĆnosti
Motor-Car Nitra
všetko prispôsobené potrebám
a maximálnej
spokojnosti
klienta znaĆky
Mercedes-Benz.
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SVET MERCEDESU

Factory 56

– budúcnosķ výroby Mercedes-Benz
Vybudovaním závodu Factory 56 sa podarilo úspešne spojiŎ
Áexibilitu, efektívnosŎ, digitalizáciu a trvalú udržateīnosŎ.

Z

nej následne profitujú zamestnanci, lokalita, spoloĆnosķ a taktiež aj
zákazníci znaĆky. Závod, do ktorého bolo v priebehu dva a pol roka
investovaných približne 730 miliónov eur, tak stelesĥuje budúcnosķ výroby
znaĆky Mercedes-Benz a urĆuje nové štandardy na výrobu vozidiel. A nielen to. Koncern Daimler celkovo už v Sindelfingene za
posledných šesķ rokov investoval 2,1 mld.
eur. Aj vĈaka tomu ako prvá zíde z výrobnej
linky Factory 56 nová generácia sedanu
Triedy S, neskôr sa tu bude úplne
flexibilne a na rovnakej linke vyrábaķ aj
Mercedes-Maybach Triedy S Ći model EQS.
V továrni Factory 56 našlo zamestnanie
v dvojzmennej prevádzke vyše 1 500 zamestnancov, priĆom celkovo je v lokalite Sindelfingen zamestnaných až 35 000 ĝudí.
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Plocha závodu Factory 56 má 220 000 m2,
Ćo zodpovedá 30 futbalovým ihriskám. PoĆas

56

výstavby sa presunulo približne
700 000 m3 zeminy, použilo sa 6 400 ton ocele pre konštrukciu (skoro ako pri parížskej Eifellovej veži), približne 66 300 m3 betónu, Ćo
zodpovedá výstavbe asi 150 rodinných domov. Pri výstavbe hlavnej budovy bol použitý výhradne recyklovaný betón. SúĆasķou novej továrne je aj takmer kilometer dlhý kanál
na zadržiavanie dažĈovej vody, s maximálnou hębkou 17 m a priemerom 3 m. V porovnaní s predchádzajúcou výrobou Triedy S sa
zvýšila efektivita až o 25 %. Nové modely –
od kompaktných až po vozidlá kategórie SUV,
od konvenĆných, cez hybridné dobíjateĝné zo
siete, až po elektrické pohony – možno integrovaķ do sériovej výroby už v priebehu pár
dní. Jadrom všetkých aktivít v oblasti digitalizácie je digitálny ekosystém MO360, ktorý
sa premiérovo použil práve vo Factory 56. Základom úplnej digitalizácie Factory 56 sú aj
výkonné siete WLAN a mobilná sieķ 5G. Využívajú sa tu ultramoderné technológie Priemyslu 4.0 – od inteligentných zariadení, až
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po algoritmy Big Data. O príjemnú pracovnú
atmosféru sa stará aj moderné osvetlenie so
svetelnými diódami a inovatívnou architektúrou Blue-Sky, ktoré zamestnancom umožĥuje pracovaķ ako poĆas denného svetla, vytvára
príjemnú pracovnú atmosféru a šetrí energiu.
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Približne 40 % strešnej plochy závodu je
pokrytých zeleĥou, Ćím sa vykompenzuje
utesnenie podlahovej plochy a zachytávaním
dažĈovej vody sa zároveĥ dosiahne aj lepšia klíma v hale. Na zachytávanie dažĈovej
vody sa využíva nový systém, ktorý oddeĝuje
dažĈovú vodu od zneĆistenej vody. V súlade
s plánom Ambition 2039 bude Factory 56 závodom s nulovou uhlíkovou stopou – kompletne neutrálnou z hĝadiska produkcie emisií
CO2 a s výrazne zníženou spotrebou energie.
Je to možné vĈaka inovatívnej energetickej
koncepcii závodu s fotovoltickým zariadením
(vyše 12 000 fotovoltických modulov s výkonom viac ako 5 000 KWp), vĈaka sieti s jednosmerným prúdom a zásobníkom energie
spoloĆnosti Mercedes-Benz Energy GmbH
s kapacitou 1 400 kWh - na báze opätovne použitých akumulátorov vozidiel. Ó

„

Približne 40 % strešnej plochy
závodu je pokrytých zeleĥou,
Ćím sa vykompenzuje utesnenie
podlahovej plochy a zachytávaním dažĈovej vody sa zároveĥ
dosiahne aj lepšia klíma v hale.
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PAPAMOBIL

Pápež Ján Pavol II. v Papamobile postavenom na základe
modelu Mercedes-Benz 230 G s evidenāným āíslom SCV 7.

História pápežských vozidiel znaāky Mercedes-Benz
sa
s zaāala písaŎ už pred deväŎdesiatimi rokmi, v roku 1930.

P

ráve vtedy bol v závode na stavbu
špeciálnych vozidiel v Sindelfingene individuálne postavený model
pápežského vozidla na type Nürburg 460 (W 08). O tridsaķ rokov
neskôr táto tradícia pokraĆovala vo forme ren
prezentatívneho
modelu Mercedes-Benz 300
p
Landaulet
(W 189, 1960) a pred 55 rokmi
L
modelom
Mercedes-Benz 600 Pullman Lanm
daulet
(W 100). Postupom rokov sa rozrástla
d
„pápežská
flotila“ o Ĉalšie vozidlá striebornej
„
hviezdy,
napr. o sedan Triedy S, Ći Triedu M.
h
Avšak
žiadne iné pápežské vozidlo sa tak neA
dostalo
do povedomia verejnosti ako Papamod
bil
b pápeža Jána Pavla II., postavený na základe
d Triedy G.

58
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Pred štyridsiatimi rokmi, v roku 1980, uzrela svetlo sveta „Ćistotou“ žiariaca biela pápežská
štvorkolesová ikona, o akej sa dovtedy nikomu
ani len nesnívalo. Namiesto klasického Ćierneho reprezentatívneho sedanu sa pápež Ján Pavol
II. na svojej návšteve Nemecka, od 15. do 19. novembra 1980 prvýkrát viezol v perleķovobielom
modeli Mercedes-Benz 230 G so zlatými dekoráciami. Bol to 4 392 mm dlhý, 1 950 mm široký
a okolo 2 800 mm vysoký unikát urĆený špeciálne na návštevu pápeža. SúĆasķou výbavy modelu G s dlhým rázvorom kolies bola, okrem iného,
aj výkonná automatická klimatizácia. VĈaka nej
bola aj poĆas leta v priesvitnej kupole príjemná
teplota a poĆas dažĈa a vysokej vlhkosti vzduchu
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Mercedes-Benz 230 G Papamobil. Vozidlo vzniká na úāely návštevy Nemecka pápežom Jánom Pavlom II. Priehīadná kupola je odnímateīná. Aj keă je kupola namontovaná, verejnosŎ má dobrý výhīad na pápeža, ktorý je zároveĵ krytý pred poveternostttnými podmienkami. FotograÀa z roku 1980.

touto znaĆkou sa v tom Ćase totiž predáva v Rakúsku model G, ktorý znaĆky Mercedes-Benz
a Steyr-Daimler-Puch vytvorili a vyrábali ako spoloĆný produkt.
sa nezahmlievali sklá. O pohon sa staral štvorvalcový benzínový motor s výkonom 75 kW (102 k).
Pokojnú jazdu aj na nároĆnom povrchu podporovala automatická prevodovka a mimoriadne
komfortné pruženie. V oblasti zadných sedadiel
bola umiestnená lavica pre Svätého Otca, ktorá stála na súvislej podlahe, vyvýšenej o 40 cm.
ąasķ vozidla, kde sa nachádzal pápež, chránila vysoká priesvitná kupola z plexiskla. VĈaka
nej pápeža dobre videli státisíce divákov podujatí v stoji aj v sede. Pôvodne odnímateĝná nadstavba z plexiskla chránila pápeža pred vetrom
a dažĈom, priĆom veriaci mali stále veĝmi dobrý
výhĝad na Svätého Otca. Po atentáte z roku 1981
bol model G prestavaný a získal nepriestrelné zasklenie. Na podlahe, streche a po stranách nadstavby boli zabudované rôzne svetlomety, ktoré pápeža priamo i nepriamo osvetĝovali, aby bol
dobre viditeĝný aj v tme. Mercedes-Benz prispôsobil v rokoch 1983 a 1985 výbavu pápežského
vozidla Triedy G aktuálnym bezpeĆnostným požiadavkám Vatikánu.
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PastoraĆná cesta spred 40 rokov bola mimoriadnou udalosķou, pretože v rámci nej pápež
navštívil Nemecko po takmer 200 rokoch. Medzi vrcholy jeho návštevy patrili veĝké bohoslužby na priestranstve Theresienwiese v Mníchove, na letisku Finthen v Mainzi a v areáli
letiska Butzweilerhofs v Kolíne. Nové pápežské vozidlo tak demonštrovalo svoje prednosti na
asfaltových a tiež aj na nespevnených cestách.
Zároveĥ sa stalo vĈaka médiám aj mediálnou
hviezdou, priĆom práve táto špeciálna Trieda G
dostala aj prezývku „Papamobil“. Ako pápežské
vozidlo Jána Pavla II. ho sprevádzalo na mnohých
jeho cestách po celom svete – dokonca aj poĆas
pápežovej návštevy Slovenska. Raz sa pri jeho
cestách dokonca odmontovala aj hviezda Mercedes. Pri návšteve pápeža v Rakúsku v roku 1983
sa na „papamobil“ dostalo oznaĆenie Puch. Pod
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„Papamobil“ 230 G z roku 1980 nie je jediným pápežským vozidlom, postaveným na základe Triedy G. Už v roku 1982 vznikol druhý
kus, zvonka takmer identický, založený na modeli 230 GE s výkonom 92 kW (125 k). Na historických fotografiách možno obe Triedy G konštrukĆného radu 460 predstaveného v roku
1979 Ćasto rozoznaķ podĝa evidenĆných Ćísel
vozidla: zatiaĝ Ćo model 230 G má najĆastejšie
tabuĝku s evidenĆným Ćíslom SCV 7, v prípade modelu 230 GE je to SCV 6. Mercedes-Benz
odovzdal v roku 1982 obe vozidlá Vatikánu natrvalo. Prvý Papamobil sa v roku 2004 vrátil
naspäķ do Stuttgartu, kde je súĆasķou zbierky
Mercedes-Benz Classic. V novembri 2007 dostal
pápež Benedikt XVI. model G 500 (konštrukĆný
rad 463) v mystickej bielej farbe s otvorenou karosériou a so sklopným Ćelným sklom. Pri audienciách vo Vatikáne je táto Trieda G buĈ úplne otvorená, alebo pokrytá priesvitnou strechou
ako napríklad pri návšteve Brazílie pápežom
Františkom z júla 2013. Ó
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V roku 1930, teda
pred 90 rokmi, sa
s modelom
Mercedes-Benz
Nürburg 460
(W 08) zaāína
história pápežských
vozidiel od znaāky
Mercedes-Benz.
Vozidlo pripravené
pôvodne pre pápeža
Pia XI. sa v roku
1984 po komplexnej
obnove zo strany
Mercedes-Benz opakovane odovzdáva
Vatikánu a vtedajšiemu pápežovi
Jánovi Pavlovi II.
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BEZPEąNOSTNÉ
INOVÁCIE

„Dernburg-Wagen“, prvý osobný automobil
na svete s pohonom všetkých kolies.
Daimler-Motoren-Gesellschaft skonštruoval toto
vozidlo v roku 1907. V kolónii Nemeckej juhozápadnej
Afriky (dnes Namíbia) sa používalo v roku 1908.

Pred tridsiatimi piatimi rokmi boli v septembri 1985,
na medzinárodnej výstave automobilov (IAA) vo Frankfurte
nad Mohanom predstavené tri inovácie: ASD, ASR a 4MATIC...

P

ráve pomocou nich už nebol vodiĆ v kritických situáciách odkázaný len sám na seba, ale sa mohol spoĝahnúķ na pomoc svojho
vozidla. Dve z nich - ASR a ABS
pritom tvoria základ elektronického systému stabilizácie ESP®. Všetky zvyšovali bezpeĆnosķ jazdy. Automaticky pripájaný náhon
na všetky kolesá (4MATIC) dopęĥal menej nápadný, ale zato nemenej dôležitý automatický
zverný diferenciál (ASD). Tretia, debutujúca

60

novinka bola regulácia prekęzavania hnacích
kolies (ASR).
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ZnaĆka Mercedes-Benz predstavila na už
spomínanej výstave nový model 300 TE (konštrukĆného radu S 124), ktoré malo na zadnej
Ćasti oznaĆenie 4MATIC, Ćo bolo oznaĆenie
vozidla s náhonom na všetky kolesá. V tom
Ćase oznaĆovalo novovyvinutý trakĆný systém, ktorý oslavuje svoju premiéru v šesķ-

HVIEZDY CIEST

retro 4matic.indd 60

2. 12. 2020 19:38:47

valcových modeloch konštrukĆného radu 124.
Nový náhon 4MATIC cielene aktivuje náhon na
predné kolesá a uzávierku diferenciálu v situáciách (na snehu, ĝade, mokrých alebo sypkých
povrchoch), pri ktorých nestaĆí bežný náhon na
zadné kolesá. Srdcom náhonu 4MATIC je jednostupĥová
rozdeĝovap
cia prevodovka
s otvoreným
medzinápravovým diferenciálom, ktorrý vyrovnáva
medzi náootáĆky
otá
ot
tá
pravami.
Je priamo
pr
rav
av
spojený
ssp
pojen
ojen
oj
ený s automatickou
a
prevodovkou
prevvod
pr
o oovvko
kou a spolu
ssp
p s motorom,
meniĆom
men
me
niiĆo
Ćom
om krútiaceho
krút
kr
útia
iaceehoo momentu a náhonom
tvorí úplhoonoom na prednú
h
prreedn
dnú
ú nápravu
náp
ná
prr
nú
hnaciu
jednotku.
Vývoj
nú h
naci
na
ciu
iu jje
edn
dnot
not
otku
otku
u. Výv
V
Vý
ýv náhonu na
všetky kolesá sa po poĆiatoĆnom úspešnom uvedení nezastavil a už v roku 1997
predstavila znaĆka Mercedes-Benz v Triede E
konštrukĆného radu 210 novovyvinutý náhon 4MATIC. Od svojej predchádzajúcej verzie
sa líšil tým, že má stály náhon na všetky kolesá s rozdeĝovaním krútiaceho momentu od
35 až po 65 percent na prednú a zadnú nápravu. Uzávierky diferenciálu sú nahradené systémom 4ETS (systém elektronického riadenia
trakcie), ktorý pri prekęzaní kolies automaticky zasahuje brzdami.
ćalším zlomovým obdobím sa stal rok
2013, odkedy ponúka Mercedes-Benz opäķ
zdokonalený stály náhon na všetky kole-

sá 4MATIC s plne variabilným rozdeĝovaním
momentu. Je založený na architektúre náhonu na predné kolesá s prieĆne zabudovanými
motormi a vyznaĆuje sa, rovnako ako ostatné verzie náhonu 4MATIC, veĝkými rezervami trakcie a vynikajúcou agilnosķou v kombinácii s vyššou bezpeĆnosķou jazdy a lepšou
energetickou úĆinnosķou. VĈaka tomu je
k dispozícii technika 4x4 prispôsobená všetkým kategóriám vozidiel.
V súvislosti s náhonom na všetky kolesá utkvela všetkým motoristickým priaznivcom nápaditá, kreatívna reklamná kampaĥ
z roku 2012 realizovaná pod heslom: „Technológia prekonáva meteorológiu“. V rámci
nej sa stala „nesmrteĝnou“ kĝúĆová fráza: „ąi
už je zima, alebo mokro. Nezáleží na tom. Na
zime zostáva nebezpeĆná len jedna vec: cesta k vozidlu...“
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Druhý jubilant – systém ASD pracuje elektrohydraulicky. Slúži ako pomoc pri rozjazde a pri pretáĆaní kolies do rýchlosti 25 km/h
uzamkne diferenciál na 100 percent, aby sa
dosiahla lepšia trakcia. Na tento úĆel zisķuje riadiaca jednotka rýchlosķ poháĥaných kolies. PoĆas 90. rokov 20. storoĆia sa systém
nahrádza reguláciou prekęzavania hnacích
kolies, ktorá sa pôvodne ponúkala paralelne
s automatickým zverným diferenciálom.
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Hovorí sa, že do tretice všetko dobré a platí
to aj o systéme ASR, ktorý úĆinkuje proti pre-

táĆaniu kolies a vyboĆeniu poháĥaného kolesa tak, že reguluje vzájomné pôsobenie pozdęžnych síl medzi pneumatikou a vozovkou.
ASR úĆinkuje tak na brzdy, ako aj na krútiaci moment motora, Ćím stabilizuje rozjazd na
povrchu so slabou priĝnavosķou (na ĝade, snehu, mokrých dlažbových kockách a štrku).
Pri použití snehových reķazí umožĥuje vypínaĆ preklz až do rýchlosti 60 km/h. Softvér
obmedzuje kompenzaĆný pohyb druhého kolesa v diferenciáli prostredníctvom lamelovej
uzávierky. Systém si bolo možné za príplatok
objednaķ od jesene 1985, spoĆiatku výhradne
v nových osemvalcových modeloch Triedy S
(konštrukĆný rad 126). Neskôr je systém ASR
k dispozícii aj pre šesķvalcové modely konštrukĆného radu 126, ako aj pre jednotlivé
modely Triedy E (konštrukĆného radu 124)
a vozidla SL (konštrukĆného radu R 107).
Okrem protiblokovacieho systému (ABS), ktorého senzorika využíva nové systémy, tvorí regulácia prekęzavania hnacích kolies základ elektronického systému stabilizácie ESP®
predstaveného v roku 1995, ktorý patrí od
roku 1999 do sériového rozsahu výbavy všetkých konštrukĆných radov osobných motorových vozidiel znaĆky Mercedes-Benz.
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Pred štvrķstoroĆím, v máji 1995 mal svoju svetovú premiéru v rámci sériovej výroby Elektronický stabilizaĆný program (ESP®),
ktorý je dnes úplne bežnou štandardnou výbavou motorových vozidiel. Popri bezpeĆnostných pásoch, airbagoch a ABS sa od polovice
62
2
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90. rokov stal najdôležitejším bezpeĆnostným
systémom v moderných osobných automobiloch. Po prvý raz na svete bol uvedený v modeli S 600 kupé (konštrukĆného radu 140)
ako súĆasķ sériovej výbavy. O niekoĝko mesiacov neskôr, v septembri 1995, bol systém inštalovaný v modeloch S 600 sedan a SL 600
roadster vybavených motormi V12.
V Ćom spoĆíva Ćaro tohto systému? Jeho
hlavnou úlohou je zvýšiķ bezpeĆnosķ jazdy
a v kritických situáciách stabilizovaķ automobil pomocou riadených brzdných zásahov jedného alebo viacerých kolies.
V súvislosti s ESP® sa spája aj zaujímavá
príhoda. KeĈ švédsky motoristický novinár
Robert Collin z magazínu Teknikens Värld
21. októbra 1997 pri teste Triedy A (konštrukĆného radu 168) prekroĆil pri prudkom
vyhýbacom manévri, tzv. „losom teste“, dynamický limit, kompaktné vozidlo Triedy A
sa následne prevrátilo nabok. A hoci sa to
spoĆiatku javilo ako neúspech, znaĆka
Mercedes-Benz vyriešila túto záležitosķ veĝmi promptne a konštruktívne: všetky vyrobené vozidlá Triedy A boli v priebehu niekoĝkých mesiacov vybavené systémom ESP®
– už ako sériovým komponentom. Výsledkom je tak fakt, že Trieda A od tohto momentu spęĥala aj extrémne testy lepšie než
jej konkurencia.

nia, prieĆneho zrýchlenia a rýchlosti stáĆania. VĈaka ESP® možno využiķ plný potenciál
jazdných vlastností automobilu. Pomáha vodiĆovi zvládnuķ kritické situácie pri riadení auta pomocou systému rôznych snímaĆov,
ako napr. snímaĆa natoĆenia volantu, kolies,
otáĆok kolies, tlaku brzdovej kvapaliny, polohy plynového pedálu, Ći pozdęžneho a prieĆneho zrýchlenia.
V roku 1999 sa stal Mercedes-Benz prvou
znaĆkou na svete, ktorá štandardne a sériovo
vybavila všetky svoje modely osobných vozidiel
bezpeĆnostným systémom ESP®. Následne sa to
prejavilo aj v štatistikách nehodovosti s ķažkými následkami, v rámci ktorých bol vĈaka ESP®
vo vozidlách znaĆky Mercedes-Benz zaznamenaný pokles až o 42 percent. Od 1. novembra
2011 musí maķ podĝa nariadenia Európskej
komisie každý novo homologizovaný automobil povinne nainštalovaný elektronický stabilizaĆný program, priĆom od roku 2014 musí
byķ týmto systémom vybavený každý novo
predávaný automobil. Ó
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Systém ESP®, vyvinutý v spolupráci spoloĆností Daimler-Benz a Bosch, je založený
na úspešnom protiblokovacom brzdovom systéme (ABS) a regulácii prekęzavania (ASR),
využíva však ešte rozsiahlejšiu technológiu snímaĆov vrátane senzorov uhla riade-
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Gastronomické
Ćaro Vianoc
Slovensko je známe tým, že takmer každý jeho chotár
a dolina majú svoje špeciÀcké a jedineāné tradície,
náreāie a aj zvyky. A presne to platí aj o období Vianoc.

Ž

ijeme uponáhĝanú, dištanĆnú dobu, v ktorej si akosi nedokážeme nájsķ miesto na
chvíĝkové zastavenie sa a zamyslenie sa
nad sebou, Ći nad túžbami a starosķami svojich blízkych. ąoraz Ćastejšie žijeme akosi plytko, len tak „naoko.“ Našķastie, jednou
z príležitostí to napraviķ sú vianoĆné sviatky. Obdobie, ktoré odnepamäti patrilo sláveniu a zamysleniu. Okamihom rozhovorov s najbližšími, chvíĝam
pohody a šķastia. A tiež tradiĆného spoloĆného sviatoĆného „hodovania“ pri štedroveĆernom stole.

64
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V minulosti sa najrozmanitejšie zvyky na Slovensku týkali sviatoĆného obdobia, trvajúceho od Vianoc po Nový rok. Nie náhodou – zosobĥovali uctievanie zimného slnovratu, ako aj oslavy sviatku
narodenia Ježiša Krista. V rámci vianoĆných sviatkov má svoje miesto na piedestáli Štedrý veĆer. Ten
sa stal akousi symbolickou hranicou, oddeĝujúcou
ubúdajúce a pribúdajúce svetlo. Ako taký mal na
dnešnom území Slovenska rôzne pomenovania: najstarším domácim slovanským pomenovaním Via-
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hodovanie s podávaním obradových a sviatoĆných
jedál má svoj pôvod v predkresķanskom období. Typickými vianoĆnými a taktiež štedroveĆernými boli
najmä obilninové jedlá, pokrmy zo strukovín, ovocia
a kapusty, priĆom ako ingrediencie sa na niektoré
z nich používal v hojnom množstve mak, med a cesnak. Pôst sa nekonĆil na Štedrý veĆer náhodou.
Z tohto dôvodu boli jedlá varené aj v súlade s náboženským uĆením a zásadami, v rámci ktorých štyri týždne pred Vianocami - do polnoci 24. decembra trval pôst, tzv. advent. Išlo o formu duchovnej
prípravy na samotné vianoĆné sviatky, priĆom najsilnejšie je táto tradícia v súĆasnosti dodržiavaná
najmä medzi pravoslávnymi a gréckokatolíckymi
veriacimi na východnom Slovensku.
TradiĆná štedroveĆerná hostina sa zaĆínala predjedlom: oplátkami s medom a cesnakom, niekedy
– pre zmiernenie chuti posypanými aj vlašskými

noc a aj daného dĥa bol na juhu stredného Slovenska a na Zemplíne názov KraĆun. Medzi jeho Ĉalšie
pomenovania patria Svjaty veĆur, Posný dzeĥ, Prosní veĆer, Ći Hodi, resp. Godi. Na Orave bolo zaužívané pomenovanie Viĝija, na Turci zase Dohviezdni
veĆer. Zároveĥ bol - a v niektorých domácnostiach
aj stále je, jeho najcharakteristickejším znakom celodenný, až do sviatoĆnej veĆere prísne dodržiavaný pôst. A hoci sa dnes už nielen doba, ale aj tradície menia, stále platí, že pre samotný Štedrý veĆer
by nemalo byķ príznaĆné bezhraniĆné „obžerstvo“
a vĈaka splátkovému úveru bezhlavé nakupovanie
darĆekov.
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Ale vráķme sa k jedlu. ŠtedroveĆerný pôst sa konĆil s vyjdením prvej hviezdy na oblohu. VianoĆné
65
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orechmi. A keĈže v rámci Vianoc je všetko o symbolike, oplátky ako také symbolizujú skromný nekvasený chlieb, med zdravie a cesnak chránil pred
zlom a zlými duchmi…

ť7+,/,!ğ03&1,Ę+ğ*"+2

Prvé, viditeĝnejšie rozdiely nastávali pri Ĉalších jedlách. Nielen podĝa regionálnych tradícií, ale
aj podĝa spoloĆenského postavenia a náboženskej
konfesie. Štedrý deĥ podĝa juliánskeho kalendára pripadá na 6. januára, a preto väĆšina pravoslávne veriacich slávi sviatky nie 24. decembra, ktorý
je pre nich bežným dĥom, ale až na Troch kráĝov.
Dnes však „liberálnejší“ pravoslávni veriaci slávia
Štedrý veĆer hneĈ dvakrát, Ćím len potvrdzujú, že
je komfortnejšie a najmä výhodnejšie „dvakrát sláviķ - ako len raz jesķ…“
Židia od novembra do decembra (každý rok
v inom Ćase) oslavujú osemdĥovú Chanuku - sviatok svetiel. Každý deĥ na deväķramennom svietni-
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ku zapaĝujú jednu svieĆku (deviate rameno slúži
na upevnenie svieĆky šámesa). ZvyĆajne sa nekonzumuje bravĆové mäso – takže prípadná polievka
Ći kapustnica je bez klobás a bravĆového údeného,
zemiakový šalát sa robieva bez mlieka. Na druhej
strane na stole nechýbajú šišky sufganiyot Ći zemiakové placky latkes. Aj v židovských rodinách je
menu individuálne prispôsobené rozdielnemu dôrazu na dodržiavanie zvyklostí.
Katolíci v rámci štedroveĆerného menu uprednostĥovali pred mäsom poĆas hlavného chodu
rybu, najĆastejšie kapra, no dnes sú obĝúbenými
aj pstruh, zubáĆ Ći losos. Katolíci si kedysi dopriali mäso až po polnoĆnej svätej omši a po skonĆení
pôstu. Dnes takéto striktné dodržiavanie nejedenia
mäsa poĆas veĆere na Štedrý deĥ u viacerých katolíckych veriacich neplatí, pretože sa aj medzi nimi
nájde Ćoraz viac liberálnejších vyznávaĆov hriešne
dobrého údeného, Ći klobásky v kapustnici.
Evanjelici si na rozdiel od katolíkov dopriali
nielen údené mäso ako také, ale aj klobásu, ktorú jedli buĈ ako súĆasķ kapustnice, alebo aj samostatne. V rámci spoloĆenských vrstiev sa –
ako sme už spomenuli – jedlo taktiež líšilo. Kým
meštianska spoloĆnosķ a aj vyššie vrstvy uprednostĥovali ĝahšie jedlá, nižšie vrstvy spoloĆnosti mali ķažisko štedroveĆernej a vianoĆnej stravy
položené hlavne na kyslých polievkach a prívarkoch, strukovinách a zemiakoch. Vo viacerých
regiónoch sa tak namiesto dnes tradiĆnej vianoĆnej, Ći štedroveĆernej kapustnice varila napríklad kyslá šošovicová polievka, pretože tá symbolizovala dostatok peĥazí.
Dokonca, aj v rámci samotnej kapustnice boli
rozdiely v jej „výslednom spracovaní“. Niekto ju robil a robieva s mäsom, iný bez, niekde sa do nej
ako špeciálne ingrediencie pridávajú slivky, huby
a pod. A nielen to. Rozdiely boli aj v pomenovaní
a druhoch štedroveĆerných polievok. Na Gemeri sa
varil mäseník, vianoĆný kiseĝ (kyslá polievka), hubová máĆanka zase v Above, na Spiši jušková polivka so scirankou, maĆanka s juškou (polievka z húb
a kyslej kapusty), v okolí TrenĆína kvaĆková polievka (kvaková polievka), na Liptove zase uvarený žltý
hrach. Vo viacerých lokalitách Slovenska sa poĆas
Vianoc a Štedrého veĆera podávala namiesto vianoĆnej kapustnice rybacia polievka, Halászlé (korenená rybacia polievka), hrachová Ći Ćisto hríbová
polievka. S mliekom, klobáskou Ći so slivkami. Polievkam popri tom robili „partnerov“ Ćerstvo napeĆené chleby a posúchy, Ći varené osolené zemiaky.
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V minulosti sa najrozmanitejšie zvyky na Slovensku týkali sviatoĆného
obdobia, trvajúceho od Vianoc po Nový rok. Nie náhodou – zosobĥovali
uctievanie zimného slnovratu, ako aj oslavy sviatku narodenia Ježiša Krista.
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Podobne ako aj pri cunami, aj pri Štedrej veĆeri platí, že po úvodnej jemnej „predohre“ nastupuje druhá vlna. Tá má – najmä na pôstom stiahnuté, Ći zdravým stravovacím životným štýlom na atak
nepripravené žalúdky - priam devastaĆný úĆinok.
Takže, po polievke nasledoval prílev kalórií v podobe „beznohého mäsa“ - najĆastejšie vo forme vyprážanej ryby so šalátom. A to buĈ klasickým zemiakovým s cibuĝkou, alebo majonézovým. Kapor
sa zvyĆajne nakrájal na podkoviĆky, symbolizujúce
šķastie. Dnes kapra z jeho piedestálu vytláĆajú grilovaný losos, zubáĆ, jeseter alebo pstruh. Pokiaĝ sme
v úvode spomínali rôznorodosķ, tá platí aj v hlavných jedlách. Niektoré domácnosti sú aj napriek
tradíciám verné vyprážaným bravĆovým, teĝacím,
Ći kuracím rezĥom, iné husi, kaĆici Ći zajaĆiemu
mäsu. Dokonca, v obci Beĥuš jedia halušky s bryndzou a klobásou, ktorá sa vyvarila s kapustou. ąiže
aj tu platí, že koĝko ĝudí – toĝko chutí…
A to zĈaleka nie je gastronomický koniec… S jedlom ešte nekonĆíme, pretože po kyslom polievkovom a beznoho-majonézovom chode je najvyšší Ćas
na nieĆo sladké a lepkavo medové. SúĆasķou štedroveĆerného menu a dôstojným zavīšením vianoĆného hodovania sa tak väĆšinou stávajú sladké štrúdle, koláĆe a záviny - s makom, tvarohom,

orechmi a jablkami, z lístkového alebo kysnutého cesta. Prípadne – keĈže sa kulinárskej tvorivosti medze nekladú - sa ako dezert podávajú rezance
s makom alebo plnené varené pirohy.
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Hovorí sa, že „koniec dobrý – všetko dobré“. Po
niĆivej gastronomickej vlne je najvyšší Ćas na pohladenie chuķových receptorov. JednoznaĆné absolutórium si v tejto súvislosti (aj na radosķ autora textu) držia opekance, v niektorých regiónoch
nazývané aj bobáĝky, pupáky a pupáĆiky. Robia
sa najĆastejšie s makom (niekedy aj tvarohom, Ći
orechmi), namáĆajú sa do vriaceho mlieka a ako
„prísady“ obsahujú okrem maku aj med a práškový
cukor. Svojou zmyselnou kalorickou „výbavou“ sú
predzvesķou nielen neskoršej žalúdoĆnej ķažoby, ale
hlavne – ako hovoria tradície - dobrej budúcoroĆnej
úrody. ąo by však empatický Ćlovek neurobil, pre
šķastie a záchranu tradícií! Pretože – a to zrejme neviete - ĝudia, sediaci okolo štedroveĆerného stola sa
musia najesķ dosýta, pretože odchod od stola s poloprázdnym žalúdkom by znamenal nebezpeĆenstvo
nielen pre prítomnú rodinu, ale aj nevydarený a nepriaznivý celý nasledujúci rok pre všetkých ostatných. A to snáĈ nikto z nás nechce… Ó
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SVET MERCEDESU

KAŽDÝ SA MÔŽE
DOTKNÚō SVOJEJ
HVIEZDY
Je príkladom životného optimizmu a nezlomnej viery v to, že
aj keĈ je Ćlovek do urĆitej miery hendikepovaný, môže sa staķ
v tom, Ćo robí, hviezdou a príkladom pre ostatných. Slovenský
paralympionik a reprezentant v lyžovaní – Martin France.
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- Prvé lyžiarske kroky som urobil s mojím
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zdravým bratom – dvojĆaķom a rodiĆmi asi ako
osemroĆný, vĈaka lyžiarskej škole. KĝúĆové
bolo aj to, keĈ sme na Liptove stretli paralympijského reprezentanta a medailistu v lyžovaní
Jozefa Mištinu. Ten ma - napriek môjmu strachu - vzal so sebou lyžovaķ a bol aj tým, kto
nás nasmeroval do lyžiarskeho klubu ŠKZP Pegas Remata v Handlovej, kde ma vychoval lyžiarsky a aj inak Peter Matiaško, a v ktorom od
svojich desiatich rokov pôsobím dodnes.
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- V prvom rade by to nebolo možné bez obetavosti a nasadenia rodiĆov. Je pravda, že to máme
možno ķažšie a komplikovanejšie než napr. Sagan, Vlhová Ći Tatar, avšak máme Ćosi, Ćo zdraví
športovci Ćasto nemajú...
ѷѷѷ1,Ѿ
- Motiváciu dokázaķ sami sebe, že na to máme
a následne nabúranie nedôvery tých, ktorí nám
neveria. Naším hnacím motorom je tak vnútorná sila a pevná vôĝa zvíķaziķ sami nad sebou,
svojím osudom a Ćasto aj pochybnosķami. Pretože ten, kto povie, že nikdy o sebe nepochyboval
– nie je úprimný. A hoci sa zdravým športovcom nevyrovnáme dosiahnutými Ćasmi, odhodlaním, cieĝavedomosķou a vytrvalosķou ich
Ćasto dokážeme aj predstihnúķ.
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- Do urĆitej miery. Ale hlavne v tom je akási podvedomá snaha presvedĆiķ ĝudí okolo seba,

že nie ste Ćlovekom „druhej kategórie.“ Neraz
ma „nabilo“ napr. to, keĈ som porazil v lyžiarskych pretekoch svojho zdravého brata, hoci ten
lyžuje veĝmi dobre. Tiež mi – najmä po psychickej stránke - dalo do života veĝmi veĝa umožnenie chodiķ do školy so zdravými deķmi. Aj vĈaka
tomu som skonĆil najskôr obchodnú akadémiu,
priĆom od roku 2010 som aj absolventom bratislavskej Ekonomickej univerzity, odboru obchod
a marketing. Takže, dosiahnuķ sa dá všetko, pokiaĝ sa Ćlovek rozhodne „bojovaķ“ a vytrvá.
2'),*ѸƷ"+-/&"(03,'*2%"+!&("-2
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- Áno a „hrával“ som aj s vinylmi, hoci to nebolo vždy jednoduché. ZaĆínal som popri otcovi,
ktorý to robil kedysi na amatérskej báze, postupne som si kúpil aj svoju aparatúru. Prvú diskotéku som robil na Silvestra v Bohatej, neskôr si ma
„pod svoje krídla“ vzal renomovaný diskoklub
v Nových Zámkoch. V ĥom som hrával päķ rokov a taktiež na svadbách, nejakých festivaloch,
mestských akciách a školských beániách. Bavilo ma to. Cítil som, že ma ĝudia berú takého, aký
som. Dodnes mám aparatúru stále v pivnici...
û1""Ɔ1"+"'(ğ+"+-)+"+ğ &")"Ѿ
- Mám. Dlhodobo sa snažím si nájsķ prácu
v oblasti, ktorú som vyštudoval, no napriek vy69
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Druhým mojím
nesplneným cieĝom je stáķ na
paralympiáde
na stupni víķazov a aj preto
som sa rozhodol v lyžovaní
a v príprave
na najbližšiu
paralympiádu
pokraĆovaķ,
aby som po
trojnásobnom
štvrtom mieste
dokázal, že na
to – byķ medailistom - mám.

,

naloženej snahe sa mi to zatiaĝ nedarí. Žiaĝ, cítim, že v našej spoloĆnosti a aj vo firmách - nech
sa tvária akokoĝvek progresívne – prevládajú stále voĆi hendikepovaným ĝuĈom rôzne neopodstatnené predsudky. Takým je aj skreslená predstava, že so svojimi rukami nezvládnem písaķ
a šoférovaķ. VäĆšinu z nich ani poriadne nezaujímalo, že písanie a aj šoférovanie zvládam - dokonca som pri tom druhom nikdy nepotreboval
ani len špeciálne upravené vozidlo. Našķastie, pomocnú ruku mi podal pán Riapoš a Paraolympijský výbor, pre ktorých momentálne pracujem
na ĆiastoĆný úväzok. Druhým mojím nesplneným cieĝom je stáķ na paralympiáde na stupni víķazov a aj preto som sa rozhodol v lyžovaní
a v príprave na najbližšiu paralympiádu pokraĆovaķ, aby som po trojnásobnom štvrtom mieste dokázal, že na to – byķ medailistom - mám.

/"!  устщ3'2%,(Ť/"'0(,*
',+$Ę+$201"3*"+"-/)6*-&,+&(,3
7),Ʒ&)&0Ő2-/"7&!"+1,3&+!/"',3&&0(,3&ѷ
V,1,-/"3û0,0,+"7+*"+),Ѿ
- Hrdosķ, že reprezentujem všetkých hendikepovaných športovcov, ktorí reprezentujú svoju
vlasķ v zahraniĆí. Od mlada jazdím slalom, obrovský slalom, zjazd, super G a superkombináciu. Reprezentujem nielen seba, ale hlavne Slovensko a pritom sa snažím zo seba vždy vydaķ
svoje maximum. Darí sa mi dosahovaķ hodnotné výkony aj napriek tomu, že v mojej kategórii štartuje spoloĆne viacero druhov hendikepov,
priĆom ten môj je v porovnaní s konkurenciou
o dosķ väĆší.
,(&Ő3&"*Ѹ1(01",)&Ɣ0-"Ɔ+Ư'3/û* &
-/"1"(,33"1,3ğ%,-,%û/ѷѷѷ
- Tie som vyhral trikrát a viackrát som skonĆil na „bedni“ - do tretieho miesta. V rámci
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MARTIN SPOLU
S OTCOM KAROLOM.

Svetového pohára bolo mojím najlepším celkovým umiestnením druhé miesto, ktoré som
získal vo svojej najsilnejšej disciplíne - v obrovskom slalome.
"Ɣ0-" %Ɔ13,/+û0,+ğ%,-/)6*-&'Ҍ
0(ğ%,/"-/"7"+1+11/,'+û0,+ğ%,3ľҌ
ƌ7-/"1"(,33"1,3ğ%,-,%û/ ޖ++Ę+"
1/(1ľ3+6Ѿ
- Úprimne? Od poslednej paralympiády uplynuli viac ako dva roky a za moje 4. miesto som
stále nedostal vyplatenú celú resp. porovnateĝnú Ćasķ peĥazí, tak ako zdraví športovci. Žiaĝ,
Slovensko je krajinou, kde je to oficiálne možné, prehliadané a tolerované. Nesķažujem sa,
len to konštatujem, pretože okrem ĆiastoĆného úväzku (od júla 2020) nemám ako športovec na plný úväzok a hendikepovaný reprezentant tejto krajiny žiadny iný príjem. Svetové
poháre a majstrovstvá sveta máme bez finanĆných odmien.
-/&"(1,*2ѸƷ"01"003,'*2,02!2!,-,Ҍ
0&Ő-,013&)&7,Ę&Ҍ3,Ę&3& -"3+"'Ɔ&"Ѹ+"Ʒ
(Ư(,Ő3"(&+Ư %)-Ѹ72'ľ**Ѹ!,("'
*&"/601")&*&1,3+Ư3Ɔľ*%"+!&("-,*
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Reprezentujem nielen seba, ale hlavne Slovensko a pritom
sa snažím zo seba vždy vydaķ svoje maximum.

+-/ѷ-/&Ɔ,#ğ/,3+ľѷ-,*ľ+)&01"ѸƷ"+"Ҍ
*û1"+&2-/3,3+ğ*,1,/,3ğ3,7&!),ѷѷѷ
- Nie a ani som ho upravované nikdy nemal.
A to som – keĈ to bolo potrebné - šoféroval aj
Sprinter a aj mikrobus. Dokonca, poĆas sústredenia v Austrálii, kde sa jazdí na ĝavej strane,
bolo potrebné šoférovaķ aj väĆšie vozidlo s lyžami
a vybavením. Kým ostatní z našej výpravy sedeli v SUV-eĆkách, mne dali riadiķ Ćosi, Ćo pripomínalo menší truck. A aby som sa nebál, ako spolujazdca som dostal zrakovo postihnutého kolegu.
Verte, alebo nie, ale nebol som to ja, kto mal poĆas sústredenia kolíziu... (úsmev).
+Ę(3,7&!)Ѹ+(1,/"''7!ľ1"Ѹ'"ҙ' ޖҌ
++Ę+"Қ-/"!0)"+1/, %2+&+"'-,7ľ &&+"Ʒ
1ûѸ(1,/Ɣ01"*)&-/"!1Ư*ѷ-/&"(1,*201"
0/,7%,!)&-/"Ŝ2ѷ/"Ę,Ѿ
- V prvom rade som sa pozrel na ponuku
z pohĝadu celkovej efektívnosti – predpokladaných nákladov do vozidla poĆas jeho prevádzky. Nechcel som dopadnúķ ako môj otec, ktorý je
so svojím vozidlom až príliš Ćasto v servise. Svoju úlohu zohrali aj viaceré ponúkané benefity.
K našetreným peniazom som doložil príspevok,
ktorý na vozidlo dostávam ako hendikepovaný
od Sociálnej poisķovne a aj malú pôžiĆku, ktorú
dokážem splácaķ. Z porovnávania ponuky viacerých znaĆiek mi najlepšie vyšiel Mercedes. Svoju
rolu pri tom zohral aj zástupca znaĆky v Nových
Zámkoch, pán riaditeĝ Zauko, ktorý mi vyšiel s výškou zĝavy pre ZĶP maximálne v ústrety a dokázal tak, že nie je len úspešný manažér a priaznivec športu, ale predovšetkým Ćlovek
s veĝkým srdcom. Taký, akých je dnes málo.
,(&Ő3&"*Ѹ-/"/&"!201"0+"/,7%,!Ҍ
)&%+"Ěѷѷѷ
- Predtým som si vyskúšal model GLA a aj
Triedu B, ktorá je síce vyššia, no pre mĥa zby-

toĆne veĝká. Nakoniec som sa rozhodol
pre benzínový kompaktný päķdverový
Mercedes-Benz A 180 hatchback s AMG Stylingom. Navyše má, na rozdiel od môjho predchádzajúceho vozidla, automatickú prevodovku, Ćo mi vyhovuje.
V,,),1,ѸĘ,+(,+&" /,7%,!),3'"%,
-/,0-" %Ѿ
- V prvom rade bezpeĆnosķ, agilita, výborné jazdné vlastnosti, stabilita a množstvo asistenĆných systémov. Má MBUX (Používateĝský
zážitok Mercedes-Benz), systém ovládania hlasom a vizuálne zaujímavo riešený projekĆný
displej Ći vnútorné osvetlenie. A hoci sa mi na
prvý pohĝad zdalo malé, zistil som, že je v skutoĆnosti vysoko komfortné a opticky priestorovo dostaĆujúce. Ako „ušité“ pre mĥa. Svoje
rozhodnutie neĝutujem. Skôr naopak. Dokázal som tým o. i. nielen sebe, ale aj ostatným –
a to nielen hendikepovaným, ale aj zdravým ĝuĈom, že keĈ sa Ćlovek rozhodne ísķ pevne za
svojím snom, neuhne a drží sa životných zásad, tak ho raz dosiahne. Tak v športe, ako aj
v osobnom živote. Len nesmiete stratiķ vieru
v to, že aj vy sa môžete dotknúķ svojej hviezdy.
Všetko ostatné záleží už len na vás… Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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ZahraniĆné diela
v domácich zbierkach
V minulosti sa v spojitosti s naším umením āasto
uvádzalo, že jeho pomyselná (āítaj prehnaná) hodnota
„platí“ len po prvé hranice. A teda, že prechodom cez najbližší
hraniāný priechod Benka, za ktorého ste zaplatili milión
slovenských korún, okamžite stratí na hodnote.

Andy Warhol (1928 – 1987), Cowboys and Indians: Kachina Dolls, 1986
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V obĝube domácich (Ćasto tých) zaĆínajúcich zberateĝov
ostávajú grafické listy velikánov svetového umenia ako
Salvador Dalí, Picasso Ći Marc Chagall.

Roul Dufy (1877 – 1953)
Parížske monumenty na Àalovom pozadí, 1923

G

Béla Kádár (1877 – 1956)
Kompozícia, okolo 1920 - 1935

lobalizácia priniesla popri rôznych vymoženostiach aj posun
na viacerých úrovniach obchodovania, e-komercie, internetových
predajov. To zabezpeĆilo, že informácie o jednotlivých predajoch sú zverejĥované a dohĝadateĝné a teda že naše rekordy, aj
keĈ sú len regionálne, sú a musia byķ obchodne akceptované aj mimo nášho prostredia.
Konsolidácia našej spoloĆnosti, nové generácie podnikateĝov, Ćo absolvovali prestížne zahraniĆné univerzity a žili, Ći žijú v zahraniĆí,
naznaĆovala, že aj v prostredí trhu s umením
môžeme oĆakávaķ zmeny. Že títo ĝudia, tak ako
nadregionálne vedú vlastné firmy, budú pristupovaķ aj ku kreovaniu osobných zbierok.

V súĆasnosti sa však stále väĆšina domácich
zberateĝov, aj napriek nepochybnej firemnej
Ći korporátnej expanzii smerom k zahraniĆiu, orientuje na lokálne umenie. Samozrejme,
urĆite sú aj u nás záujemcovia, ktorí kupujú
a zbierajú zahraniĆných autorov, ale stále ostávajú v menšine. Istá otvorenosķ, ktorá našim
kolektorom chýba aj pri základnom rozhodovaní sa medzi klasickým a súĆasným, je pri polarite domáce verzus zahraniĆné ešte vypuk73
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Judit Reigl
(1923 – 2020)
Kompozícia, 1974

Hugo Demartini
(1931 – 2010)
Priestorový
reliéf, 1965

lejšia. Pritom okolité štáty, keĈ už nechceme
„cestovaķ Ĉaleko“, ponúkajú množstvo autorov,
ktorých presah na medzinárodné trhy je oveĝa zreteĝnejší, ako je to u našich autorov. Nielen v cenovo takmer nedostupnej rovine autorov
moderny, ale aj v skupine súĆasných autorov.
Samozrejme, v obĝube domácich (Ćasto tých)
74

zaĆínajúcich zberateĝov ostávajú grafické listy
velikánov svetového umenia ako Salvador Dalí,
Picasso Ći Marc Chagall. Tu však treba pripomenúķ, že pravé, originálne tlaĆe týchto autorov sa
cenovo pohybujú v desiatkach tisícov eur. To, Ćo
sa našincovi najĆastejšie dostane do rúk – prirodzene, Ćesķ výnimkám – sú prednostne listy pochybnej kvality a proveniencie. Aj preto, že celý
biznis s medzinárodnou grafikou je mimoriadne neprehĝadný, odporúĆam sa tejto komodite,
pokiaĝ nie je kupovaná v rešpektovanej galérii
s náležitými certifikátmi a v spomínanej cenovej úrovni radšej vyhnúķ. Za rovnaké peniaze
možno výhodne nakúpiķ súĆasných autorov, originálne grafiky, ale aj významné mená druhej
polovice 20. storoĆia.
Výhodou zahraniĆného prostredia však sú
štandardizované vzķahy a fungujúci systém.
Dá sa ĝahko zorientovaķ a pochopiķ, kto sú kĝúĆoví hráĆi – aukĆné domy, galérie, díleri. Ani
v tejto oblasti nemá význam špekulovaķ, šetriķ
Ći obchádzaķ systém. Viedeĥ, Budapešķ Ći Praha; nehovoriac o iných svetových a európskych
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„
metropolách ponúkajú neraz celé „umelecké“
štvrte, galerijné distrikty. PoboĆky najvýznamnejších aukĆných domov tiež nájdete takmer
v každom európskom štáte.
Treba si skôr zadefinovaķ, Ćo hĝadáte a akú
sumu ste ochotní oferovaķ.
Rovnako ako v domácom prostredí odporúĆam
vyberaķ skôr overené mená ako riskovaķ s „objavovaním“ nových autorov, pokiaĝ v danej oblasti
nemáte dokonalý prehĝad. Opatrnosķ je potreb-

Výhodou zahraniĆného prostredia
však sú štandardizované vzķahy a fungujúci systém. Dá sa ĝahko zorientovaķ
a pochopiķ, kto sú kĝúĆoví hráĆi –
aukĆné domy, galérie, díleri.

ná najmä pri kúpe cez internetové portály, ak je
cena výhodná (až neprimerane), rátajte s možnosķou, že dielo môže byķ problematické. Je rovnako dôležité oboznámiķ sa s vývoznými náležitosķami – zistiķ Ći netreba dodatoĆné povolenia
na vývoz.... Napriek možným poĆiatoĆným komplikáciám a zdanlivo zložitejším procesom sa
však nedajte odradiķ. Radosķ z objavovania nových autorov a diel, túžba vlastniķ ich Ći kochaķ
sa nimi, nech vám je hlavnou motiváciou. Ó
"Ő/!,01&+!Ɔ"+&72*"+&Ѽ
"51ѹ&+ Ʒ,3&Ę,3ûѺ ,1,ѹ 

PR ĀLÁNOK

Láska
pretavená
do kovu
Kamea Diamonds je slovenská
rodinná klenotnícka znaāka
s 23-roānou tradíciou. Zlatníci
v Trenāíne plnia sny o výnimoāných
šperkoch īuăom z celého sveta.

Z

akladateĝ firmy Juraj Kobza hovorí, že
o profesii klenotníka sníval už odmaliĆka. „Každý sen, ktorý Ćlovek nosí v srdci,
má svoju príĆinu. Dnes, po 23 rokoch pôsobenia v tejto oblasti viem, že splniķ si ho, bola
tá najlepšia vec, akú som mohol urobiķ. NiĆ nie je
krajšie, ako milovaķ a byķ milovaný. A platí to aj
v prípade mojej profesie, lásku tu naozaj tavíme do
kovu,“ povedal klenotník Juraj Kobza.
V trenĆianskom sídle Kamea Diamonds pred Ćasom otvorili unikátne štúdio šperkov s najširšou
ponukou od renomovaných dizajnérov. Byķ pri naj-

krajších chvíĝach, ktoré spolu ĝudia zažívajú, poĆúvaķ ich príbehy a zhmotniķ ich túžby do reality tu
nie je len práca, ale aj radosķ a vášeĥ.
„Sme rodinná firma, naši klienti sa k nám neustále vracajú a Ćasto stávajú našimi priateĝmi. Aj preto
ku každému pristupujeme individuálne a s najväĆšou pozornosķou. Všetkým spoloĆne však ponúkame špiĆkovú ruĆnú prácu a do detailov prepracovaný šperk,“ skonštatoval Juraj Kobza. Jeho slová
potvrdzujú stovky pozitívnych referencií od spokojných klientov. PresvedĆte sa aj vy o jedineĆnej kvalite a prvotriednom servise na www.ikamea.sk. Ó
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Beh
na tanieri
Urāite to poznáte – len āo sa
beh stal pravidelnou
a stabilnou súāasŎou vášho
života, postupne sa vám zaāali
meniŎ aj chute a s nimi
aj váš jedálniāek.

S

travovanie, výživa a behanie totiž
idú ruka v ruke. ąo by ste ako bežec
nemali vo svojej výžive zanedbávaķ?
Ako sa stravovaķ pred a po tréningu?
To sú najĆastejšie otázky, ktoré nám
– bežcom idú hlavou.
Nie je novinkou, že to, Ćo jeme, má vplyv
na našu športovú výkonnosķ. Pre každého
bežca je dôležité, aby svoj energetický výdaj
vyvážil dostatoĆným množstvom živín, ktoré mu dodajú dostatok síl a energie na Ĉalší tréning. V prvom rade je potrebné povedaķ,
že aj napriek tomu, že zvýšeným poĆtom odbehaných kilometrov týždenne rastie aj chuķ
po sacharidoch a sladkostiach, je potrebné sa
stravovaķ vyvážene. Každé jedlo by malo obsahovaķ sacharidy, tuky aj bielkoviny. Pomery jednotlivých živín závisia od vašej celkovej dennej aktivity, ale aj od toho, Ći ste už po
tréningu, alebo vás ešte len Ćaká. Takisto je
potrebné povedaķ, že tak, ako neexistuje univerzálny tréningový plán pre všetkých, tak
ani neexistuje univerzálny návod zdravého
stravovania, a každý z nás si postupne nájde
to, Ćo je pre jeho telo dobré.

 %/&!6Ҏ7û()!+Ư
-/3,(01/36"Ʒ ,3

Sacharidy, alebo aj uhĝohydráty sú spolu
s tukmi a bielkovinami jednou z troch hlavných makroživín. Sacharidy sú pre organiz-
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mus primárnym zdrojom energie. Takže aj
keĈ sú v strave obsiahnuté tuky, telo prednostne využije sacharidy. Preto by mali v jedálnom lístku vytrvalostných bežcov tvoriķ
najväĆšiu Ćasķ – približne 60 %. Zvyšné percentá patria tukom a bielkovinám. Najlepšími pre nás bežcov sú komplexné sacharidy,
ktoré budú slúžiķ ako zásobáreĥ energie, napríklad ovsené vloĆky, hnedá ryža, pohánka,
celozrnný chlieb Ći celozrnné cestoviny.

2(60Ɣ!,/ğ

Tuk v jedálniĆku neznamená tuk na tele.
Z tukov samotných ako takých nepriberiete, nadbytoĆné kilogramy vznikajú z celkového nadbytoĆného kalorického príjmu, keĈ
skonzumujete viac energie, ako vaše telo využije. V jedálniĆku by tuky mali maķ zastúpenie 20 – 25 %. V organizme plnia mnoho dôležitých funkcií. Tuky sú dôležité pre správne
fungovanie hormonálneho systému Ći vstrebávanie vitamínov A, D, E, K z potravy.
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Každý, športovec aj nešportovec, potrebuje
prijímaķ bielkoviny na dennej báze,
aby zabezpeĆil správne fungovanie všetkých
orgánových sústav.

&")(,3&+6+&"0Ɣ)"+
-/"(2)12/&01,3

Každý, športovec aj nešportovec, potrebuje prijímaķ bielkoviny na dennej báze, aby zabezpeĆil správne fungovanie všetkých orgánových sústav. Zdroje bielkovín môžu
byķ rastlinné alebo živoĆíšne. ŽivoĆíšne bielkoviny obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny. Patria medzi ne mäso, vajcia, ryby,
mlieko a mlieĆne výrobky. Rastlinné bielkoviny nájdeme v úplne bežných potravinách,
ako sú strukoviny, semená rastlín, obilniny,
orechy, zelenina (brokolica, špenát, cuketa,
klíĆky) Ći v rôznych vegánskych výrobkoch.
Rastlinné bielkoviny neobsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, poprípade ich neobsahujú v dostatoĆnom množstve. Je preto potrebné ich správne kombinovaķ.

"!û)+&Ę"(-/"!1/ğ+&+$,*

Pred bežeckým tréningom vo všeobecnosti
platí odporuĆenie vyberaķ si zdravšie a ĝahšie
stráviteĝné jedlá – ktoré vám nezaķažia žalúdok a dodajú dostatok energie. Ideálnym základom je kombinácia sacharidov a bielkovín.
Sacharidy vám dodajú dostatok energie, bielkoviny zasa pomôžu k lepšej regenerácii svalov. Posledné jedlo pred tréningom sa odporúĆa 2 hodiny pred, ak však cítite hlad, niektorí
bežci radi siahnu krátko pred vybehnutím po
energetickej tyĆinke.

V,'"0ƌ-,"%2Ѿ

UrĆite neodporúĆame po akomkoĝvek tréningu hladovaķ. Po behu je lepšie najesķ sa –
ideálne do hodiny po tréningu. Rovnako ako
pred cviĆením, aj po ĥom je najvhodnejšie doplniķ sacharidy a bielkoviny, ktoré vám pomôžu s regeneráciou, telo sa nedostane do
šoku a nebude si za každú cenu budovaķ zásoby. Dajte si však pozor, aby ste sa po tréningu v domnení, že si „zaslúžite“, neprejedli.
To môže viesķ k nerovnováhe medzi výdajom
a príjmom, a môže vás nepríjemne prekvapiķ
nárastom hmotnosti. Ó
"51ѹ27+2/ ,3ûѸ"1/2(),3&Ę,3û
,1,ѹ/ %ľ3"Ʒ" (ğ%,()22 /2+0

77

behanie4.indd 77

2. 12. 2020 19:48:42

MB COLLECTION

Pripravenosķ na zimu
Nie je podstatné, kto to povedal, ale samotná myšlienka, že „To, āo z diaīky vyzerá obrovské, nebýva zblízka až také veīké,“ má pomerne silný význam. Ten platí aj vzhīadom
na bežný život, v rámci ktorého potrebujeme zdolávaŎ viaceré úskalia a na ich úspešné
zdolanie potrebujeme aj adekvátny „výstroj“. ZvlášŎ v týchto zimných mesiacoch je veīmi
dôležitý a praktický aj ten najmenší – na prvý pohīad možno nepodstatný detail.
A práve o tom je aj naša najnovšia ponuka špiākovej a kvalitnej ponuky kolekcie
prémiovej znaāky Mercedes-Benz...

Hliníková čierna baterka s logom
Mercedes-Benz so svetelným tokom
260 lúmenov. Čas svietenia je približne
50 hodín a dosah svetelného lúča až 160 m.
Baterka, dlhá cca 32 cm obsahuje
aj ovládanie zaostrenia.
Cena: 50,32 € s DPH
(B66953317)

  ҙ Қ
Vodoodpudivý čierny batoh. Vonkajší materiál 70 %
PVC / 30 % PES, podšívka 100 % PES. Batoh obsahuje
vnútornú priehradku na notebook a iPad, zips v hlavnej
komore, ako aj priehradku na nápoje po oboch stranách
batohu. Na prednej strane je aj patch vrecko na zips,
pričom jeho súčasťou je aj čalúnený ramenný popruh
spojený s hrudníkom cez remienok.
Cena: 181,42 € s DPH
(B66956785)

 ѸсѸфцҟсѸц
ҟ сѸц
Farba: strieborná/čierna. Materiál: nehrdzavejúca oceľ, dvojplášťový obal. Nádoba obsahuje
yrazeným
funkčný uzáver na pitie, ako aj silikónový remienok na zápästie so zvýšeným, vyrazeným
znakom Mercedes-Benz. Na nádobe je laserom gravírované strieborné logo trojcípejj hviezdy.
3 35,20 €
Cena s DPH : B66955013
4 45,28 €
B66955014
(B66955013 0,35L, B66955014
014 0,5 L)
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Farba: Čierna a biela. Materiál: 100-percentný priedušný
polyester, odolný vode a vetru. Vpredu a aj vzadu dodatočné vetracie otvory. Hydroizolácia značky Purtex®, s duálnou ochranou
System®. Kapucňa je veľkostne nastaviteľná, rovnako ako šírka
rukávov. Predĺžená guma manžety obsahuje otvor pre palec.
Bunda moderného strihu má viaceré vrecká. Na hrudi sa nachádza biela potlač 3D loga AMG, potlač loga AMG je aj na vnútornej strane zozadu, na čiernej podšívke, ako aj na vrecku.
Cena: 262,08 € s DPH
(B66958651-55)

 ҂ 
Farba: Čierna. Materiál: 100-percentný priedušný
polyester, odolný vode a vetru. Hydroizolácia značky
Purtex®, s duálnou ochranou System®. Kapucňa je veľkostne nastaviteľná, rovnako ako šírka rukávov. Predĺžená
guma manžety obsahuje otvor pre palec. Bunda moderného strihu obsahuje viaceré vrecká. Na hrudi sa nachádza
biela potlač 3D loga AMG, potlač loga AMG je aj
na vnútornej strane zozadu, na čiernej podšívke,
ako aj na vrecku..
Cena: 262,08 € s DPH
(B66958646-50)
(B66
6958646-50)

Á ҙ
ҙ Қ
Polyesterová šiltovka antracitovej farby
by je vyrobená
u, s perforovaz vonkajšieho vodoodpudivého materiálu,
s. Šiltovka má
ným logom značky Mercedes.
venie veľkosti.
prispôsobiteľné nastavenie
0,32 € s DPH
Cena: 50,32
(B66954291)
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Prezentácia prémiových „hviezd“
Príchod jesene bol pre milovníkov štyroch kolies na Slovensku ozvláštnený aj
prezentáciou horúcej novinky Mercedes-Benz Triedy S.

V

priestoroch každého z autorizovaných zastúpení striebornej hviezdy na Slovensku
sa konal prezentaĆný deĥ pre pozvaných
klientov, poĆas ktorého si mohli toto zmyselne
inšpiratívne, technologicky a bezpeĆnostne výnimoĆné prémiové vozidlo pozrieķ - a reálne sa
s ním zoznámiķ na vlastné „oĆi“. Prítomní produktoví experti vysvetlili nielen najnovšie asistenĆné systémy, inteligentný systém osvetlenia
pomocou nových svetlometov DIGITAL LIGHT,
infotainment MBUX najnovšej generácie s centrálnym 12,8-palcovým OLED displejom, 3D displej vodiĆa, jedineĆnú konektivitu, a najnovšie
zmeny v exteriéri a interiéri vozidla, ale odpovedali aj na otázky klientov. Viacerých z nich zaujal ozvuĆovací systém Burmester® so štvor-

rozmerným priestorovým zvukom, ktorý okrem
špiĆkového trojrozmerného zvukového zážitku prináša aj možnosķ hudbu dokonca cítiķ a to
vĈaka do sedadiel integrovaným budiĆom harmonického zvuku (exciter). PoĆas predstavenia
najnovšej generácie Triedy S sa tak klienti znaĆky bližšie oboznámili so všetkými inováciami,
vĈaka ktorým Mercedes-Benz dlhodobo, tak, ako
je to už zvykom, udáva trendy v segmente prémiových vozidiel.
V rámci prezentácie noviniek bola v showroomoch viacerých autorizovaných zastúpení klientom odprezentovaná aj Ĉalšia lahôdka prémiového segmentu striebornej trojcípej hviezdy
- modernizovaná Trieda E. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"/

Najhodnotnejšia luxusná automobilová znaāka
Podīa rebríāka „Best Global Brands“ za rok 2020 obsadila znaāka
Mercedes-Benz úspešné ôsme miesto v rámci znaāiek z celého sveta.

S

odhadovanou hodnotou znaĆky 49,268 miliardy amerických dolárov je jedinou európskou spoloĆnosķou, ktorá sa umiestnila
v prvej desiatke. A nielen to. Už štvrtý rok po sebe
obhájila pozíciu najcennejšej automobilovej znaĆky na svete. Ako na margo úspechu uviedla
Bettina Fetzer, šéfka marketingu v spoloĆnosti
Mercedes-Benz AG: „KĝúĆom k nášmu úspechu je
neustále zameranie našej znaĆky na potreby zákazníkov, pre ktorých vytvárame prostredníctvom
širokej škály digitálnych a fyzických formátov mimoriadne zážitky z produktov a znaĆky.“ Viac informácií na: www.bestglobalbrands.com. Ó
"51ѹ Ѻ ,1,ѹ&*)"/
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Sklokeramická ochrana „hviezd“
Pod „krídlami“ spoloānosti Motor-Car Banská Bystrica, autorizovaného zastúpenia znaāky Mercedes-Benz, pôsobí už od roku 2017 aj Motor-Car Detailing,
profesionálne autodetailingové štúdio.

T

o, že je zárukou vysokej kvality – rovnako ako aj strieborná hviezda – potvrdzujú aj produkty svetoznámej firmy Modesta,
s ktorou pod Urpínom spolupracujú. Nie náhodou.
Ide o najexkluzívnejšiu japonskú znaĆku produktov na ochranu lakov vozidiel, ktoré po aplikovaní vytvárajú tvrdý a vysoko odolný povlak podobný sklu, zložený z najkvalitnejšieho kremíka.
Táto merateĝná sklokeramická ochranná vrstva je
omnoho tvrdšia než lak, Ćím ochráni povrch vozidla pred negatívnymi vplyvmi prostredia, ako sú
napr. oxidácia, UV žiarenie, mechanické poškrabanie alebo nárazy kamienkov. Zároveĥ sa vĈaka
nej na povrchu vozidla vytvára jedineĆný samo-

Ćistiaci efekt a hydrofóbnosķ, Ćím lak ostáva výrazne Ćistejší, s menšími nárokmi na jeho Ĉalšiu
údržbu. Ako uviedol Michal Lamper, vedúci detailingového centra: „V rámci banskobystrického
Motor-Car Detailingu tak klienti znaĆky
Mercedes-Benz môžu spokojne zveriķ svoje vozidlá do rúk našich certifikovaných profesionálov,
ktorí majú s dokonalou starostlivosķou o vozidlá
dlhoroĆné skúsenosti. Prémiovú kvalitu služieb
garantujú navyše aj naše moderné technológie,
umiestnené v samostatnom, špeciálnom stredisku
- v rámci areálu spoloĆnosti - urĆenom výhradne
len na poskytovanie služieb detailingu.“ Ó
"51ѹ& %)ľ+"/Ѹ Ѻ ,1,ѹ& %)ľ+"/

Bystrický autosalón 2020
V Banskej Bystrici, sa v priestoroch Europa SC v druhej polovici
októbra uskutoānil druhý roāník podujatia Bystrický autosalón
2020, ktorého súāasŎou bola aj znaāka Mercedes-Benz.

T

á, vĈaka autorizovanému zástupcovi
znaĆky - spoloĆnosti
Motor-Car
Banská Bystrica, poĆas siedmich dní predstavila širokej verejnosti všetky najnovšie modely prémiovej striebornej hviezdy. Pred
vstupom do nákupného centra dominovala (v mobilnom
glassboxe, Ćím vytvárala neprehliadnuteĝnú výstavnú „skriĥu“) vlajková loĈ elektrických vozidiel Mercedes-Benz EQC

400 4MATIC, ktorá najnovšie získala sériovú palubnú nabíjaĆku a nabíjanie striedavým prúdom s výkonom 11 kW. Nemohli chýbaķ ani Ĉalšie „hviezdne lahôdky“, akými boli nová
faceliftová E 450 4MATIC sedan a Mercedes-AMG CLS 53
4MATIC+, ktoré „kraĝovali“ centrálnemu priestoru obchodného centra. Po stranách, vnútri centra ich dopęĥali modely Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ a neprehliadnuteĝná Ćervená
trojica vozidiel: Mercedes-Benz GLB 200, Mercedes-Benz GLA
220 d 4MATIC a Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC. Tri modely na alternatívny pohon pritom neboli v Banskej
Bystrici vystavené náhodou, ale demonštrovali jednoznaĆné
smerovanie znaĆky Mercedes-Benz k ekologickej mobilite
bez emisií. Ó"51ѹ& %")Á2/&+,3ûѸ Ѻ ,1,ѹ"1"/,/ľ(
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Ročník XX / číslo 4

Epilóg, ktorý prišiel
priskoro...
V živote to tak chodí – īudia, pri ktorých
by si to nikto nepomyslel a už tobôž neprial, ktorých poslanie a cesta neboli ani
len zăaleka ukonāené, odchádzajú predāasne, neāakane a hlavne potichu.

P

resne tak ako vo svojich 66 rokoch Viliam Turan. Nie je to tak
dávno, ako tento významný slovenský podnikateĝ v autobusovej preprave, v oblasti predaja osobných
a úžitkových motorových vozidiel,
Ći popredajných služieb znaĆky
Mercedes-Benz, ale aj vždy spoĝahlivý partner v poskytovaní služieb
cestovného ruchu pre náš magazín
povedal, že sa nehrá na niĆ, Ćím nie
je. „Prešiel som si vo firme od jej poĆiatkov všetkými pozíciami, hoci
som bol jej majiteĝom. Som chlapec
z dediny. Viem, Ćo je tvrdá drina.
KeĈ nastane v našej firme situácia,
že je nutné riadiķ autobus, nehrám
sa na veĝkého a dôležitého majiteĝa,

ale pokojne ho odšoférujem aj dnes.
K takejto poctivosti a zmyslu pre realitu vediem aj svoje deti.“ A na záver dodal, že sa vždy snažil nerobiķ iným to,
Ćo nechce, aby oni robili jemu, kvôli
Ćomu celý Ćas podniká dôsledne, vytrvalo a najmä poctivo.
Viliam Turan, Ćlovek, ktorého život a podnikanie boli pevne ukotvené v meste pod Zoborom, bol nielen
renomovaným podnikateĝom, ale aj
výraznou osobnosķou „rodiny“ striebornej hviezdy od jej poĆiatkov na
Slovensku. A hoci jeho odchod bol
neĆakaný a priskorý, navždy ostane
jej súĆasķou. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Ste #eReady?
Nové eVito a eSprinter.
Budúcnosť podnikania je elektrická. Viac informácií nájdete u vášho
predajcu Mercedes-Benz alebo na stránke www.mercedes-benz.sk/evans
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