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EDITORIÁL

Vážení priatelia,
možno ste si to neuvedomili, ale týmto číslom magazínu Hviezdy ciest, v dvadsiatom
druhom roku tohto tisícročia, začíname jeho dvadsiatu druhú sezónu. Je to jasný dôkaz
vašej priazne a vernosti nielen jemu, ale aj samotnej značke Mercedes-Benz. Vážime si to
a sme vám, našim čitateľom a priaznivcom, za to vďační.
Držíte v rukách vydanie magazínu, ktoré prichádza po zime, na jar. Práve tá symbolizuje zrod niečoho nového a pevne veríme, že z dlhodobého hľadiska aj pozitívneho a optimistického. Z pohľadu značky Mercedes-Benz sú toho predpokladmi aj dosiahnuté výsledky, keď aj podľa štatistík Združenia automobilového priemyslu SR obhájila v uplynulom
roku svoje postavenie lídra slovenského trhu. V rámci registrácie osobných vozidiel značky Mercedes-Benz (M1) sme dosiahli medziročný nárast až 16,9 % a stali sa tak slovenskou
„jednotkou“ prémiového segmentu. Zároveň sa naša značka stala absolútnym lídrom slovenského trhu v segmente xEV (elektrické vozidlá a hybridné vozidlá dobíjateľné zo siete), keď si nielenže ukrojila 15,4 %-ný trhový podiel, ale v medziročnom porovnaní zaznamenala nárast o takmer 103 %! Medziročný nárast až 81 % bol pri 20,5 %-nom trhovom
podiele dosiahnutý aj v segmente hybridných vozidiel dobíjateľných zo siete, pričom sa
strieborná hviezda stala absolútnym lídrom tohto segmentu na slovenskom trhu. Úspech
nezaznamenali len osobné vozidlá. Pozíciu lídra si upevnila značka Mercedes-Benz aj
v segmente ťažkých nákladných vozidiel s hmotnosťou nad 7,5 t a zároveň aj v kategórii
N3 (ťažké nákladné vozidlá nad 12 t).
Uvedené úspechy sú dôkazom správnosti obchodnej a výrobnej ﬁlozoﬁe a „politiky“
značky Mercedes-Benz na slovenskom trhu v roku, ktorý sa niesol v duchu neustálych výziev. Tento rok v rámci globálneho pôsobenia prechádza automobilka najväčšou transformáciou za posledné roky. Zo spoločnosti Daimler AG sa stáva Mercedes-Benz Group AG.
Začína sa nová éra a nás len teší, že sme toho - spolu s vami - účastní. A nielen to. Od februára sa stal novým generálnym riaditeľom spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia Oliver
Zink, ktorý v rámci trojcípej hviezdy úspešne pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách
už takmer tri desaťročia. Dnes tak vo svojej súčasnej pozícii pokračuje v dynamickom trhovom prostredí v ešte väčšom upevňovaní vzťahov tak so zákazníkmi, ako aj s obchodnými partnermi.
Vážení čitatelia,
dovoľte nám na úplný záver vysloviť želanie, aby ste spolu s Hviezdami ciest prežili príjemné chvíle relaxu, nových informácií a inšpirácií....
Redakčný tím
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Mercedes-Benz Citan
je variabilný, priestranný, bezpečný
a ideálny pomocník tak v urbánnom
prostredí, ako počas trás mimo neho.
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Mercedes-Benz s prvenstvom v medzinárodnom
systémovom schválení na vysoko
automatizované jazdenie.
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EQE 43 4MATIC a EQE 53 4MATIC+.

счV9| 

ухҌ
 

Štúdiou VISION EQXX značka
Mercedes-Benz ponúka inovatívnu
technologickú koncepciu efektívnej, ekologicky „zelenej a čistej“
dopravy blízkej budúcnosti.

S nositeľom technológií
SUSTAINEER poskytuje divízia
Mercedes-Benz Vans víziu trvalej
udržateľnosti v mestskej distribučnej doprave.
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Po štvrtej generácii hybridov
Triedy S je tu novinka: prvé hyb-

хф
stavil nový exteriér PROFESSIONAL Line, ktorý mu dodal
výrazný terénny vzhľad.

Spoločnosť SAD Poprad uviedla
do prevádzky - v rámci mesta Poprad - štyri nové mestské autobusy
Mercedes-Benz Citaro K.

тчñé
Nová Trieda S s hybridným
pohonom dobíjateľným zo siete,

чуé
Tím Mercedes-AMG Petronas F1
predstavil Mercedes-AMG F1
W13 E Performance, úplne nové
pretekárske vozidlo sezóny 2022.

ridné vozidlo dobíjateľné zo siete
s náhonom na všetky kolesá:
S 580 e 4MATIC.
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ako aj model EQS 450+ prešli
360-stupňovou environmentálnou
kontrolou.
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Štýl a svet Mercedesu
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Slovensko je bohaté na menšie vodopády - zvislé alebo kaskádovité. Sme
krajinou lesov, lúk a riek, a tak nikoho
neprekvapí, že ich máme vyše 200!
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Obchodný riaditeľ spoločnosti
GROTTO a. s. – Ing. Marek Oros
o tom, prečo je a bude súčasťou
úspešného príbehu spoločnosti aj
strieborná hviezda.
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Neďaleko Nitry, v Žiranoch, sídli
stabilná a rozvíjajúca sa spoločnosť
Szonlajtner, ktorej rast a chod má
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Značka Mercedes-Benz
ponúka aktuálne jarné
doplnky a prekvapenia. Už si len vybrať
a prežiť jar tak – ako sa patrí...

70
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Jar a viac slnečných lúčov je pre viacerých z nás impulzom, keď
„oprášime“ svoje novoročné predsavzatia a rozhodneme sa ísť vpred
za našimi cieľmi.

„pod svojou taktovkou“ jej majiteľ
– Jaroslav Szonlajtner.
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Konateľ spoločnosti ARBET, s.r.o.
Ján Šlachta o tom, prečo ich ﬂotilu
obohatil nový Mercedes-Benz
Arocs 3253 8x4 s hydraulickou rukou
FASSI F545RA.2.26 xe-dynamic.
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Napriek dosiahnutým úspechom je
skromným človekom, ktorý svoje
víťazstvá nepreceňuje. Bežecká
veteránska hviezda spod Pustého
hradu - Ján Hazucha...
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Prostredníctvom štúdie VISION EQXX znaĆka Mercedes-Benz
ponúka inovatívnu technologickú koncepciu efektívnej,
ekologicky „zelenej a Ćistej“ dopravy blízkej budúcnosti,
vhodnú aj pre sériovú výrobu.
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dobe elektrickej mobility sú dojazd
a efektívnosķ
smerodajnými faktormi, pretože elektrické vozidlá s veĝkým dojazdom sú vhodné aj na
dlhé trasy a cestné výlety. Vysoká efektívnosķ navyše umožĥuje používanie
menšieho, a teda aj ĝahšieho akumulátora, vĈaka Ćomu sa s použitím menšieho množstva komponentov dosahuje lepší výsledok. Mercedes-Benz
je v tomto ohĝade priekopníkom, Ćo dokazuje napríklad EQS
ako vozidlo s aktuálne najlepším dojazdom. V teste renomovaného poskytovateĝa informácií o automobiloch Edmunds
prešlo vozidlo EQS 450+ vzdialenosķ na úrovni 680 km na
jedno nabitie, Ćo je o približne 124 km viac, než prešlo každé iné predtým testované elektrické vozidlo.
Konštruktéri striebornej hviezdy vyvinuli najefektívnejší
Mercedes všetkých Ćias, ktorého spotreba energie je nižšia
ako 10 kWh na 100 kilometrov! A nielen to. So štúdiou
VISION EQXX ide znaĆka Mercedes-Benz ešte o krok Ĉalej. Na základe interných digitálnych simulácií prejde toto
technologicky vybavené vozidlo v reálnej cestnej premávke na jedno nabitie akumulátora (ktorý by sa, mimochodom, zmestil do malého vozidla) vyše 1 000 km! Dosiahnutý
výkon a dojazd nie sú náhodné a pomáha im nielen použitie všetkých komponentov vysoko moderného elektrického
hnacieho ústrojenstva, ale aj aplikácia pneumatík s extrémne nízkym valivým odporom, prepracovaná aerodynamika
(cW 0,17), použitie ĝahkých konštrukĆných a trvalo udržateĝných materiálov. Štúdia VISION EQXX tak prekonáva doterajšie technologické hranice a urĆuje nové kritériá v oblasti
energetickej úĆinnosti, priĆom nekompromisne a jasne definuje, ako má vyzeraķ elektrické vozidlo budúcnosti.
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Inovácie, emócie a priekopnícky duch sú atribúty, ktoré
hrali prioritnú rolu pri skonštruovaní najefektívnejšieho elek8
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Radikálne bola vynovená koncepcia pohonu, ktorú vyvinula znaĆka
Mercedes-Benz. Teraz dosahuje úĆinnosķ 95 % od akumulátora
až po kolesá, Ćo je v tomto ohĝade nové kritérium.

trického vozidla na svete. Pri štúdii VISION EQXX
sa zároveĥ dosiahli aj nové rekordné hodnoty aerodynamiky a zníženia hmotnosti, priĆom sa vypracovala softvérová koncepcia vozidla, ktorá nanovo definuje cestný výlet v elektrickej dobe. Ide aj
o progresívnu interpretáciu základných princípov
znaĆky Mercedes-Benz: moderného luxusu a zmyselnej Ćistoty. Štúdiou VISION EQXX otvára
Mercedes-Benz nové cesty a absolútne realistický
krok do budúcnosti technológie elektrických vozidiel. „Technologický program na pozadí
VISION EQXX nanovo urĆí a umožní budúce modely a funkcie vozidiel od znaĆky Mercedes-Benz,“
uviedol Markus Schäfer, Ćlen predstavenstva
Daimler AG a Mercedes-Benz AG, vedúci technologického oddelenia zodpovedný za vývoj a nákup
a dodal: „Ako ukážkové vozidlo sa Mercedes-Benz
VISION EQXX jasne etabluje ako znaĆka, ktorá
spája luxus s technológiami v automobilovom svete aj mimo neho. Spôsob, akým sme vyvinuli tento

technologický program, je rovnako revoluĆný ako
samotné vozidlo.“ Pri tvorbe štúdie spolupracovali najlepší odborníci z výskumných a vývojárskych
centier znaĆky Mercedes-Benz s inžiniermi z tímov formuly 1 a formuly E. VĈaka tomu sa dosiahol zhmotnený výsledok v podobe VISION EQXX,
ktorý na premávku spotrebuje menej energie
a zdrojov a napriek tomu ponúka všetkého viac:
väĆší dojazd, viac luxusu a viac komfortu.
Digitálne nástroje a softvérový prístup navyše výrazne skracujú Ćas vynaložený na prácu.
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V rámci realizácie štúdie VISION EQXX sa dosiahli viaceré míĝniky a úspechy, ktoré budú inovatívnou inšpiráciou pre ostatných. Medzi základné patria opatrenia na zvýšenie efektívnosti
zabezpeĆujúce vynikajúco nízku spotrebu na
úrovni menej ako 10 kWh na 100 km. Bola radikálne vynovená koncepcia pohonu, ktorú vy-
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vinula znaĆka Mercedes-Benz. Teraz dosahuje
úĆinnosķ 95 % od akumulátora až po kolesá, Ćo je
v tomto ohĝade nové kritérium. Dosiahol sa dojazd vyše 1 000 km na jedno nabitie akumulátora
na verejných cestných komunikáciách. Získané
know-how z formuly 1 pomohlo odborníkom na
akumulátory zmenšiķ zásobník energie EQXX na
extrémne kompaktný formát. Systém akumulátora VISION EQXX uloží približne 100 kWh energie
pri objeme, ktorý je o 50 % menší, a hmotnosti,
ktorá je o 30 % nižšia ako v tomto ohĝade doteraz
celosvetovo najlepší akumulátor v modeli EQS.
Rovnako boli dosiahnuté aj vynikajúce výsledky
v rámci aerodynamiky a dizajnu exteriéru – získaný súĆiniteĝ odporu vzduchu 0,17 predstavuje celkom nové kritérium (Hodnota cW bola dosiahnutá v aerodynamickom tuneli Daimler pri
rýchlosti vetra 140 km/h). V rámci štúdie VISION
EQXX použité inovatívne recyklované a rastlinné materiály zabraĥujú hromadeniu odpadu na
skládkach a zmenšujú emisnú stopu so zreteĝom
na CO2. V rámci technologického vývoja na štúdii spolupracoval tím inžinierov Mercedes-Benz
so špecialistami na pretekársky šport High Performance Powertrains (HPP) a Mercedes-Benz
Grand Prix (MGP), aby vyvinul vysoko efektívne a kompaktné elektrické hnacie ústrojenstvo
a ĝahký kryt akumulátora. Inžinieri znaĆky sa inšpirovali prírodnými formami, v spolupráci s inovatívnymi start-upmi použili pokroĆilé digitálne
nástroje na zníženie hmotnosti a redukciu odpadu. Pomocou 3D tlaĆe sa podarilo ušetriķ nadbytoĆný materiál. Pri realizácii štúdie sa použili ultra tenké strešné panely, ktoré napájajú systém
akumulátorov a zabezpeĆujú dodatoĆný dojazd až
25 km. O vyšší dojazd vozidla sa starajú aj pne-

,
umatiky s extrémne nízkym valivým odporom,
zlepšenou aerodynamickou geometriou a s ĝahkými horĆíkovými diskami. Znížiķ hmotnosķ vozidla
VISION EQXX umožĥujú aj ĝahké brzdové kotúĆe zo zliatiny hliníka. Efektívnosķ pretekárskeho športu na cestné komunikácie prináša v rámci
štúdie použitý Ćisto elektrický podvozok s ĝahkým pomocným rámom z F1. KĝúĆom k úspechu
pri dosahovaní cieĝov efektívnosti a pri rýchlom
procese vývoja vrátane prelomového systému manažmentu akumulátora sa stal softvérom riadený
prístup. A nakoniec - vo vozidle aplikované intuitívne používateĝské rozhranie a používateĝský zážitok s podporou efektívneho jazdenia, vytvárajú
v elektrickej dobe dokonalé a priam harmonické
rozhranie medzi Ćlovekom a vozidlom.
A Ćo dodaķ na záver? SnáĈ už len to, že
VISION EQXX sa stal de facto reálnou ukážkou
premeny Mercedes-Benz na spoloĆnosķ, ktorá sa orientuje Ćisto na elektrické a softvérové
riešenia, a zároveĥ demonštráciou snahy znaĆky o dosiahnutie vedúceho postavenia v oblasti
elektrifikácie a o stanovenie kritérií trvalo udržateĝnej mobility. Ó

Inovácie, emócie
a priekopnícky
duch sú atribúty,
ktoré hrali
prioritnú rolu pri
skonštruovaní
najefektívnejšieho elektrického vozidla na
svete. Pri štúdii
VISION EQXX sa
zároveĥ dosiahli
aj nové rekordné hodnoty
aerodynamiky
a zníženia hmotnosti, priĆom
sa vypracovala
softvérová koncepcia vozidla,
ktorá nanovo
definuje cestný
výlet v elektrickej dobe.

"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7

HVIEZDY CIEST

vision eqxx.indd 11

11

16. 3. 2022 21:37:22

OSOBNÉ VOZIDLÁ

PRESTÍŽNA
HYBRIDNÁ
„ŠTVORKOLKA“
Netrvalo dlho a po štvrtej generácii hybridného pohonu
v novej Triede S prichádza na trh prvé hybridné vozidlo dobíjateĝné
zo siete s náhonom na všetky kolesá v tomto segmente.
12
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permanentne budeného synchrónneho motora
vo forme vnútorného rotora. Maximálny krútiaci moment elektrického stroja na úrovni 480 Nm
je k dispozícii od prvej otáĆky motora a stará sa
o vysokú agilnosķ pri rozjazde a dynamické jazdné vlastnosti. Maximálna rýchlosķ v jazdnom
programe ELEKTRICKÝ dosahuje 140 km/h,
po jej dosiahnutí nasleduje jemné obmedzenie. Vysokovoltový akumulátor je teraz integrovaný ešte lepšie ako u predchodcu: batožinový priestor už nemá žiaden stupeĥ, a zároveĥ
ponúka možnosķ zväĆšenia ložného priestoru.
Štandardom na palube je nabíjaĆka na trojfázové nabíjanie striedavým prúdom s výkonom
11 kW. Na rýchlonabíjanie jednosmerným prúdom je k dispozícii nabíjaĆka s výkonom 60 kW.
Dokonca aj prázdny akumulátor ĥou možno nabiķ za približne 30 minút.

ZnaĆka
Mercedes-Benz
združila pod
názvom URBAN
GUARD svoju
ponuku v oblasti
bezpeĆnosti
a ochrany
vozidla.
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odel S 580 e 4MATIC, dosahujúci kombinovanú spotrebu paliva 1,0 – 0,7 l/100 km; kombinované emisie CO2 23 – 16 g/km
a kombinovaná spotreba elektriny 25,5 – 21,9 kWh/100 km (podĝa WLTP) je dostupná tak s krátkym a dlhým rázvorom. S elektrickým hnacím výkonom 110 kW/150 k a Ćisto
elektrickým dojazdom viac ako 100 kilometrov
(WLTP) dokáže verzia S 580 e 4MATIC v mnohých prípadoch jazdiķ bez použitia spaĝovacieho motora. Základom hybridného pohonu je
šesķvalcový radový motor M 256 s výkonom
270 kW/367 k z aktuálnej generácie motorov od
znaĆky Mercedes-Benz. Vysoká hustota výkonu hybridnej hnacej hlavy sa dosahuje pomocou

Jednou z noviniek, ktorá sa odrazí aj v novej „hybridnej štvorkolke“, je to, že pri takzvanej nulovej vrstve sa používateĝ nemusí posúvaķ podradenými ponukami ani vydávaķ
hlasové povely. Najdôležitejšie aplikácie sú viditeĝné v najvyššej vrstve v priamom zornom
poli MBUX, vždy podĝa situácie a v závislosti od kontextu. Koncepcia zobrazovania a ovládania sa tak úplne prispôsobí používateĝovi
a robí mu personalizované návrhy pre množstvo funkcií infotainmentu, komfortných funkcií a funkcií vozidla. VĈaka umelej inteligencii
je k dispozícii ponuka viac ako 20 funkcií, od
KOMFORTU ENERGIZING cez pripomienku narodenín až po návrh do zoznamu úloh, pokiaĝ
ide o funkcie, relevantné pre zákazníka.
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Program designo nahradil program MANUFAKTUR – ide o nové oznaĆenie, zodpovedajú13
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Jednou z noviniek, ktorá sa
odrazí aj v novej
„hybridnej
štvorkolke“, je to,
že pri takzvanej
nulovej vrstve
sa používateĝ
nemusí posúvaķ
podradenými
ponukami ani
vydávaķ hlasové
povely.
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okolia s animovanou projekciou príslušného vzoru. Pre Mercedes-Maybach Triedy S je k dispozícii ako novinka aj Ćalúnenie stropu s kosoštvorcovým prešívaním a stredovou Ćasķou s možnosķou
výberu piatich mimoriadnych farieb.
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ce individuálnym želaniam zákazníkov. Vybrané
materiály sú spracovávané najmä ruĆne, priĆom je k dispozícii aj sedem nových exkluzívnych jednovrstvových a metalických lakov: grafitová MANUFAKTUR metallic, historická modrá
MANUFAKTUR jednovrstvový lak, kremíková
sivá MANUFAKTUR jednovrstvový lak, mystická modrá MANUFAKTUR metallic, olivová MANUFAKTUR metallic, noĆná Ćierna MANUFAKTUR magno a kalaharská zlatá MANUFAKTUR
magno. Viaceré z lakov a farieb pripomínajú históriu znaĆky Mercedes-Benz, nakoĝko grafitová MANUFAKTUR metallic a olivová MANUFAKTUR metallic patrili v 80. rokoch 20. storoĆia
k exkluzívnym prvkom výbavy exteriéru. Jednovrstvový lak MANUFAKTUR historická modrá
bol v 80. rokoch 20. storoĆia Ćastou voĝbou pre
Triedu E (W123) a Triedu S (W126). Na zvýšenú mieru individualizácie reaguje aj pätica nových vyhotovení interiérového balíka, medzi ktoré patria nové farebné kombinácie Ćalúnenia
koža napa Exklusiv v interiéri v pastelovej žltej/Ćiernej MANUFAKTUR, orechovej hnedej/
Ćiernej MANUFAKTUR, jachtovej modrej/Ćiernej MANUFAKTUR, hĝuzovkovej hnedej/Ćiernej
MANUFAKTUR alebo sýtobielej/Ćiernej MANUFAKTUR. SúĆasķou balíka je aj kožený dvojfarebný multifunkĆný volant a kožené lemovanie
podlahových rohoží s vysokým vlasom. Už beztak
exkluzívnu výbavu umocĥujú štyri platinové logá
na podlahových rohožiach a vankúšoch hlavových opierok Ći osvetlené prahové lišty so vzormi
Mercedes-Benz, resp. Mercedes-Maybach. V rámci balíka emblémov platinovej farby sú platinové
logá dostupné samostatne, v prípade balíka emblémov zlatej farby sú k dispozícii aj v zlatej farbe. SúĆasķou týchto dvoch balíkov je aj osvetlenie

Pre Mercedes-Benz Triedy S je po prvýkrát
dostupný interiér úplne bez kože. Sedadlá sú
v tomto vyhotovení potiahnuté látkou. Obloženie dverí, prístrojová doska, stredová konzola
a veniec volantu sú potiahnuté imitáciou kože
ARTICO. Absorbér nárazu v strede volantu je
taktiež vyhotovený bez kože. Ide o jednu z ambícií spoloĆnosti zabezpeĆiķ nielen slobodu výberu, ale v snahe dosiahnuķ trvalo udržateĝnú
mobilitu zvýšiķ šetrenie zdrojov a používanie
recyklovaných materiálov, a to všade tam, kde
je to možné.

,3Ư-/3,( 

ZnaĆka Mercedes-Benz združila pod názvom
URBAN GUARD svoju ponuku v oblasti bezpeĆnosti a ochrany vozidla. Okrem známych balíkov Ochrana vozidla URBAN GUARD patrí po
novom do kategórie URBAN GUARD aj prvok
výbavy Vrstvené bezpeĆnostné sklo URBAN
GUARD sķažujúce vlámanie s tepelnou a zvukovou izoláciou. Tento prvok mimoriadnej výbavy môže chrániķ pred vandalizmom a krádežou
vĈaka dodatoĆným fóliám medzi jednotlivými
tabuĝami vrstveného bezpeĆnostného skla. Ó
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Terénnejší vzhĝad ikony
Nie je to tak dávno, āo legendárny oɆ-road Mercedes-Benz Triedy
G predstavil svoj nový exteriér PROFESSIONAL Line, ktorý mu
prepožiāiava mimoriadne výrazný terénny vzhīad.

C

harizmatické terénne vozidlo s kombinovanou spotrebou paliva:
9,4 - 9,1 l/100 km; kombinovanými
emisiami CO2: 248 - 229 g/km (podĝa WLTP) má ako súĆasķ sériovej výbavy viacero noviniek, akými sú napr. ochranné
mriežky proti nárazu kameĥov pre svetlomety, lapaĆe neĆistôt vpredu a vzadu, ako aj pneumatiky
do každého terénu a 18-palcové disky kolies s 5-lúĆovým dizajnom. A to nie je všetko. Množstvo prvkov mimoriadnej výbavy na vystavenom vozidle,
ako aj lak magno a vybrané prvky výbavy exteriéru a interiéru z programu na individuálne prispôsobenie G manufaktur ešte viac zvýrazĥujú jeho
charakteristický vzhĝad. K nemu patrí najzaujímavejší prvok z ponuky voliteĝnej výbavy - exteriérový strešný nosiĆ batožiny PROFFESSIONAL a držiak náhradného kolesa PROFESSIONAL.

û(3ğ3Ư/7+ğ-/"3"!"+&"

Práve lak v medenej oranžovej farbe magno
z programu G manufaktur pretvára exteriér
PROFESSIONAL Line na mimoriadne lákadlo a vytvára efektný kontrast so strechou, ako aj nárazníkmi a rozšíreniami podbehov kolies v noĆnej Ćiernej
farbe G manufaktur magno. Na strešnom nosiĆi batožiny PROFESSIONAL je o. i. možné postaviķ stan,
Ćím sa Trieda G premení na terénny obytný automobil. Rovnako ako disky kolies, aj tieto dva prvky výbavy PROFESSIONAL sú vyhotovené v matnej Ćiernej farbe, Ćím vytvárajú celkový harmonický vzhĝad.

Na želanie sú dodávané v rámci prvkov výbavy balíka Night v Ćiernej farbe aj telesá vonkajších zrkadiel, hviezda Mercedes a oznaĆenie typu. Navyše,
Ćierne kožené Ćalúnenie, ako aj Ćierne ozdobné prvky G manufaktur z vlnito lesklého jaseĥového dreva
s otvorenými pórmi s Ćiernym odtieĥom zdôrazĥujú
v interiéri vysoký stupeĥ individuálneho prispôsobenia Triedy G. K Ĉalším prvkom rozšírenej sériovej
výbavy patrí aj náladové osvetlenie so 64 farbami
namiesto doteraz dostupných ôsmich farieb, ako aj
desaķ farebných svetov. Z výrobného závodu je
Trieda G navyše vybavená predvýbavou pre zábavnú techniku vzadu, ako aj predvýbavou pre spájacie
zariadenie. Nové línie výbavy exteriéru a interiéru
navyše zjednodušujú zákazníkom konfiguráciu ich
vysnívaného modelu. Zákazníci tak majú okrem bohatšej sériovej výbavy pre všetky modelové varianty a exteriéru PROFESSIONAL Line na výber aj dve
Ĉalšie línie výbavy exteriéru (exteriér EXCLUSIVE
Line a AMG Line) a tri tematické svety interiéru (interiér so sériovou výbavou, interiér EXCLUSIVE Line
a interiér SUPERIOR Line). Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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TRVALO
UDRŽATEĪNÝ
LUXUS
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Nová Trieda S s hybridným pohonom
dobíjateĝným zo siete, rovnako ako aj
plne elektrický model EQS 450+
ponúkajú množstvo výhod, ktoré
sú výsledkom 360-stupĥovej
environmentálnej kontroly
od znaĆky Mercedes-Benz.

S

,

pomínaná environmentálna kontrola
berie do úvahy všetky environmentálne aspekty modelu vozidla: od výroby
surovín a výroby vozidla až po jazdnú
prevádzku a následnú recykláciu na
konci životnosti vozidla – teda celé hodnotenie
životného cyklu.
S dojazdom vyše 100 km poskytuje
Mercedes-Benz S 580 e dvojnásobne väĆší
elektrický dojazd, elektrický výkon na úrovni 110 namiesto 90 kW a rovný batožinový
priestor s prepájacím otvorom na zväĆšenie ložného priestoru, kombinovanou spotrebou paliva 1,0 – 0,6 l/100 km (vážená, WLTP), kombinovanými emisiami CO2 22 – 15 g/km (vážené,
WLTP) a kombinovanou spotrebou elektriny
24,8 – 20,7 kWh/100 km (vážená, WLTP). Ak
sa zoberie do úvahy jeho výroba, používanie vozidla na viac ako 300 000 km a prepoĆtoch jeho
celého životného cyklu, je tak k životnému prostrediu šetrnejšie a aj trvalo udržateĝnejšie než
jeho predchodcovia. V prepoĆte na celú životnosķ vyprodukuje spomínaný hybridný model
približne o 14,1 % (nabíjanie elektrinou z európskeho energetického mixu), resp. o 36,2 %
(elektrina z vodných elektrární) menej emisií CO2 ako jeho predchodca, model S 560 e. Je
teda šetrnejšie k životnému prostrediu a aj trvalo udržateĝnejšie. Štandardom na palube nového
modelu je pritom aj nabíjaĆka na trojfázové na-

Novinku
charakterizuje
nielen jej výkon,
ale aj efektívne
spätné získavanie energie
poĆas brzdenia.
RekuperaĆný
výkon dosahuje
hodnotu až
300 kW.

17
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Až 186 komponentov - vrátane
malých dielcov
- s celkovou
hmotnosķou
82,4 kg bolo
v modeli EQS
vyrobených
z materiálov šetriacich zdroje.

18

bíjanie striedavým prúdom s výkonom 11 kW.
Na rýchlonabíjanie jednosmerným prúdom je
k dispozícii nabíjaĆka s výkonom 60 kW. Dokonca aj prázdny akumulátor ĥou možno nabiķ za
približne 30 minút.
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Pokiaĝ sa na 360-stupĥovú environmentálnu
kontrolu pozrieme dôslednejšie, zistíme rad Ĉalších zaujímavých faktov, ako napr. to, že v novej Triede S sa celkovo nachádza 202 konštrukĆných dielcov vyrobených z materiálov, ktoré
šetria zdroje. Celková hmotnosķ týchto konštrukĆných dielcov je 98,9 kg. Podlahové krytiny napr. pozostávajú z regenerovaného nylonového vlákna znaĆky ECONYL®. Ten sa vyrába
recykláciou odpadov z nylonu, ktoré sú urĆené
na skládku. Ide napríklad o staré rybárske siete,
zvyšky látky Ći koberce. Nová Trieda S bola vyvinutá v súlade s požiadavkami peĆate kvality
Európskeho centra pre výskum alergií (ECARF
– European Centre for Allergy Research Foundation) a jeho peĆaķ získala. ECARF touto peĆaķou odlišuje produkty, ktoré boli vedecky testované na vhodnosķ pre alergikov. Podmienky na
jej získanie sú rozsiahle: testuje sa množstvo
konštrukĆných dielcov na každý variant výbavy vozidla na výskyt inhalaĆných alergénov. ćalej sa kontroluje funkĆnosķ peĝového filtra v novom i použitom stave. K tomu sa ešte pridávajú
pokusy s testovanými osobami. Pri koncepcii re-

cyklácie zohrávajú pre miesta na odovzdávanie starých vozidiel dôležitú úlohu informácie
o demontáži. Aj pre Triedu S sú všetky potrebné informácie elektronicky k dispozícii prostredníctvom takzvaného Medzinárodného informaĆného systému o demontáži (IDIS).
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Overovacím auditom „360-stupĥová environmentálna kontrola“ prešiel ako prvý model založený na elektrickej architektúre pre veĝké autá
model EQS 450+, ktorého kombinovaná spotreba
elektrickej energie sa podĝa WLTP pohybuje na
úrovni 19,8 – 15,7 kWh/100 km – pri dosiahnutí nulových emisií. Dosiahnutie tohto úspešného výsledku nie je náhodné, o Ćom svedĆí niekoĝko nezanedbateĝných faktov: katódy Ćlánkov
akumulátora EQS majú obsah kobaltu 10%; až
186 komponentov EQS s hmotnosķou 82,4 kg
je vyrobených proporcionálne z materiálov šetriacich zdroje (recyklované a obnoviteĝné suroviny). So svojou hodnotou koeficientu odporu
vzduchu cW už od 0,20 je EQS v súĆasnosti najaerodynamickejším sériovým automobilom na
svete. V porovnaní s elektromobilom s dobrou
aerodynamikou (cW0,23) to prináša výhodu pri
dlhšom dojazde o štyri (v rámci cyklu WLTP) až
päķ percent. Medzi dôležité faktory pre hodnotenie životného cyklu elektromobilu patrí výroba
vysokonapäķového akumulátora a procesy externého nabíjania poĆas prevádzky vozidla.
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Na streche je nainštalované fotovoltické zariadenie s približne
12 000 fotovoltickými modulmi a maximálnym výkonom približne
5 000 kWpa dokážu tak v roĆnom priemere pokryķ okolo
30 % energetických potrieb závodu.
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Model S 580 e, ako aj model EQS 450+, sa vyrába v mimoriadne flexibilnej a efektívnej výrobnej
hale Factory 56 v Sindelfingene. Na jej streche je
nainštalované fotovoltické zariadenie s približne
12 000 fotovoltickými modulmi a maximálnym
výkonom približne 5 000 kWpa dokážu tak v roĆnom priemere pokryķ okolo 30 % energetických
potrieb závodu. Spotreba energie Factory 56 je
celkovo o 25 % nižšia ako v iných montážnych halách Mercedes-Benz. Výrobná hala je tak napájaná zelenou energiou vlastnej výroby. Približne 40% strešnej plochy Factory 56 je pokrytých
zeleĥou a na stavbu budovy bol prvýkrát použitý recyklovaný betón. A to nie je všetko. Podlahové krytiny používajú novú priadzu z regenerovaného nylonu. Jedna tona tejto priadze (ECONYL)
ušetrí 6,5 tony CO2 v porovnaní s nerecyklovaným materiálom. PoĆas celej doby prevádzky disponujú oba modely mnohými výhodami - najmä
pokiaĝ ide o produkciu emisií CO2. Platí to najmä vtedy, keĈ sa na nabíjanie používa elektrina z obnoviteĝných zdrojov. Model S 580 e oproti
svojmu predchodcovi vykazuje aj výhody v oblasti eutrofizácie (EP, potenciál presýtenia biologického systému základnými živinami) a potenciálu
letného smogu (POCP, Potenciál tvorby fotochemických oxidantov). V dôsledku vyššieho podielu použitej elektrickej energie sa podarilo znížiķ
spotrebu fosílnych zdrojov (ADP, zníženie globálnej zásoby surovín v dôsledku ķažby neobnoviteĝných zdrojov) o 16 % (Európsky energetický
mix), resp. 59 % (elektrina z vodných elektrární).
Po použití v aute je možný aj druhý život akumulátorov - napr. v systéme skladovania energie od
Mercedes-Benz Energy. SpoloĆnosķ spolu so svojimi partnermi priniesla do nemeckej siete už tri
veĝkokapacitné skladovacie systémy s celkovým
objemom približne 50 MWh energie z automobilových akumulátorových systémov. A navyše väĆšina dodávateĝov, tvoriacich približne 90% roĆného objemu nákupu, chce v budúcnosti dodávaķ
len diely vyrobené CO2-neutrálne, priĆom najneskôr od roku 2039 budú za brány závodu Mercedes-Benz vpustené diely len z výrobných materiálov, ktoré boli vyrobené na CO2-neutrálnej báze vo
všetkých fázach vytvárania hodnoty. Ó
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VYSOKOVÝKONNÉ
ELEKTRICKÉ
DVOJIĀKY
ZnaĆka Mercedes-AMG rozšírila portfólio svojich produktov
o dva vysokovýkonné plnoelektrické modely sedanov
Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC a EQE 53 4MATIC+.

K

ým prvý model je vstupom do elektrického jazdného výkonu od znaĆky Mercedes-AMG, „päķdesiattrojka“
sa, naopak, zameriava na ešte športovejšie vlastnosti a ešte vyššiu dynamiku jazdy. Prioritnou cieĝovou skupinou je síce business klientela, každopádne sú urĆené všetkým
aktívnym a progresívne zmýšĝajúcim ĝuĈom, preferujúcim Ćistú, a zároveĥ dynamicky komfortnú,
bezpeĆnú mobilitu.

ť/7+3Ư(,+

Oba modely Mercedes-AMG EQE ponúkajú
koncepciu pohonu orientovanú na výkon s dvoma elektromotormi. Výkonné elektrické hnacie ústrojenstvo (eATS) obsahuje jeden motor
na prednej náprave a jeden motor na zadnej náprave a ponúka plne variabilný náhon na všet20
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ky kolesá. Výkonové spektrum siaha od 350 kW
(476 k) v modeli EQE 43 4MATIC až po 505 kW
(687 k) v modeli EQE 53 4MATIC+ s voliteĝným
balíkom AMG DYNAMIC PLUS a funkciou zvýšenia výkonu. Maximálny krútiaci moment sa
pohybuje od 858 do 1 000 Nm. Model EQE 43
4MATIC má kombinovanú spotrebu elektriny
22,5 – 19,7 kWh/100 km; kombinované emisie
CO2 0 g/km a dojazd 462 – 533 km (podĝa WLTP).
Zrýchlenie z 0 – 100 km/h dosiahne za 4,2 sekundy a maximálnu rýchlosķ 210 km/h. Jeho športovejší a dynamickejší „súrodenec“ má kombinovanú spotrebu elektriny 23,2 – 20,3 kWh/100 km;
kombinované emisie CO2 0 g/km a predbežný dojazd 444 – 518 km (podĝa WLTP). Zrýchlenie
z 0 – 100 km/h dosiahne za 3,5 až 3,3 sekundy.
Maximálna rýchlosķ je 220 km/h (s balíkom AMG
DYNAMIC PLUS až 240 km/h).
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Na prednej
a zadnej náprave
sú synchrónne
elektromotory
s permanentnými magnetmi
(PSM). Elektromotory modelu
EQE 43 4MATIC
sú nastavené
a riadené špecificky pre AMG.

Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC

32(,3Ư7ûƷ&1,(

OzvuĆovací systém vytvára v oboch modeloch pomocou špeciálnych reproduktorov, budiĆa kmitov a generátora zvuku osobitný zvukový
zážitok. K dispozícii sú programy „Autentický“ a na želanie „Výkonnostný“ (iba model EQE
53 s balíkom AMG DYNAMIC PLUS). Oba sú dostupné v troch variantoch: „Vyvážený“, „Športový“ a „Výkonný“. Tento exkluzívny ZVUKOVÝ ZÁŽITOK AMG sa generuje vnútri aj vonku
a svojou tonalitou a intenzitou je prispôsobený
konkrétnemu jazdnému stavu, zvolenému jazdnému programu alebo želaniu vodiĆa.
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Na prednej a zadnej náprave sú synchrónne
elektromotory s permanentnými magnetmi (PSM).
Elektromotory modelu EQE 43 4MATIC sú nastave-

né a riadené špecificky pre AMG. Pri EQE 53
4MATIC+ disponujú elektromotory špecifické pre
AMG prispôsobenými vinutiami vyššími elektrickými prúdmi a špecifickými invertormi, Ćo umožĥuje vyššie otáĆky motora, a ešte vyšší výkon citeĝný najmä pri zrýchĝovaní a v maximálnej
rýchlosti. Navyše, elektromotor na zadnej náprave
je mimoriadne výkonný vĈaka šesķfázovému vyhotoveniu, založenému na dvoch vinutiach, z ktorých
každé má tri fázy. Stator s priķahovacím vinutím
zabezpeĆuje mimoriadne silné magnetické pole. To
všetko dopęĥa vysoko zaķažiteĝná tepelná koncepcia, umožĥujúca opakované zrýchĝovacie manévre
s nemenným vysokým výkonnom.
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Oba modely sú vybavené 328-voltovým vysokovýkonným akumulátorom pohonu, s využiteĝnou ka21
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Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+

pacitou energie 90,6 kWh. Akumulátor má desaķ modulov s 360 Ćlánkami typu pouch. Systém
manažmentu akumulátora je v prípade modelu EQE 53 nastavený špecificky pre AMG. Jazdné programy „Šport“ a „Šport+“ sú orientované
na výkonnosķ, jazdný program „Komfort“ na dojazd. Generácia akumulátora sa vyznaĆuje vysokou energetickou hustotou a vysokým nabíjacím výkonom. Novinkou je možnosķ inštalácie
aktualizácií vzduchom pre systém manažmentu akumulátora pre priebežné zlepšovanie poĆas
životného cyklu. Veĝký pokrok sa dosiahol v oblasti chémie Ćlánkov: obsah kobaltu sa znížil na
desaķ percent. Optimalizovaný aktívny materiál
pozostáva z niklu, kobaltu a mangánu v pomere 8:1:1. Výhodou novej generácie akumulátorov
sú ich krátke Ćasy nabíjania a to jednosmerným
prúdom do 170 kW na rýchlonabíjacích staniciach. V tomto prípade možno nabiķ vozidlo na
180 km za 15 minút (podĝa WLTP). VĈaka palubnej nabíjaĆke možno vozidlo AMG nabiķ výkonom 11 kW alebo voliteĝne striedavým prúdom do 22 kW celkom komfortne doma alebo na
verejných nabíjacích staniciach. Akumulátor má
aj dlhú životnosķ, k Ćomu prispieva funkcia Nabíjanie ECO. Dokladom o dlhej životnosti vyso22
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kovoltových akumulátorov je certifikát akumulátora, ktorý platí desaķ rokov alebo do najazdenia
250 000 km.
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Akumulátor možno nabíjaķ aj spätným získavaním energie pomocou rekuperácie. RekuperaĆný
výkon dosahuje hodnotu až 260 kW a jeho intenzitu možno nastaviķ v troch stupĥoch pomocou radiacich páĆok na volante, priĆom v závislosti od situácie môže optimálne pomáhaķ aj asistent ECO.
Pri stupĥoch rekuperácie D a D- je možné jazdenie
s použitím jedného pedála a kombinované brzdenie až do úplného zastavenia. V programe DAuto sa
dosahuje spomalenie 5 m/s2, z toho 3 m/s2 rekuperáciou (2 m/s2 pomocou vysokovýkonnej brzdovej sústavy AMG). Pomocou funkcie DRIVE PILOT
(dodávanej na želanie) vozidlo automaticky spomalí pred rozpoznanými vozidlami idúcimi vpredu až
do úplného zastavenia.
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Sériový, plne variabilný náhon na všetky kolesá AMG Performance 4MATIC (EQE 43) alebo 4MATIC+ (EQE 53) prenáša silu motorov
na cestu. Na rozdiel od minulosti znamená „+“
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Oba modely Mercedes-AMG EQE sú sériovo vybavené riadením zadnej nápravy. Uhol natoĆenia
kolies až 3,6 stupĥa podporuje agilné jazdné vlastnosti. Pri rýchlostiach pod 60 km/h sa zadné kolesá natáĆajú opaĆným smerom ako predné kolesá,
Ćo má pozitívny úĆinok pri odboĆovaní, svižných
zmenách smeru jazdy a manévrovaní. Od rýchlosti presahujúcej 60 km/h sa zadné kolesá natáĆajú
rovnakým smerom ako predné kolesá. Rázvor, ktorý sa tým virtuálne predęži, ponúka vyššiu jazdnú
stabilitu, bezpeĆnosķ jazdy vo vyšších rýchlostiach
Ći náhle vyhýbacie manévre.

3,)"+Ư'7!+Ư7ûƷ&1,(

vo 4MATIC+ nielen plne variabilný náhon na
všetky kolesá, ktorým disponujú EQE 43 a EQE
53, ale aj celkové plus v oblasti výkonu a dynamiky, ktoré EQE 53 ponúka. Krútiaci moment sa
kontroluje 160-krát za sekundu a je k dispozícii podĝa potreby. Momenty sa rozdeĝujú v závislosti od zvoleného jazdného programu: program
Komfort je orientovaný na maximálnu efektívnosķ, v programe „Šport“ a „Šport+“ sa sila rozdeĝuje s ķažiskom za stredom rázvoru v zmysle
vyššej prieĆnej dynamiky.

,!3,7,(1)*"+&"

Podvozok AMG RIDE CONTROL+ so vzduchovým pružením a adaptívnym nastaviteĝným tlmením je založený na prednej náprave so štyrmi
ramenami a zadnej náprave s priestorovým zavesením kolies. SúĆasķou inteligentnej regulácie
jazdnej výšky je aj efektívnosķ, výsledkom Ćoho
je lepšia aerodynamika a nižšia spotreba elektriny. V jazdných programoch S a S+ jazdia modely
Mercedes-AMG EQE v zníženej výške (-15 mm) už
od rýchlosti 0 km/h. V jazdnom programe C závisí regulácia od rýchlosti, priĆom k zníženiu jazdnej
výšky dochádza pri rýchlosti 120 km/h a k opätovnému zvýšeniu pri 80 km/h.

Pomocou piatich
jazdných programov AMG
DYNAMIC
SELECT „Klzká
vozovka“,
„Komfort“,
„Šport“, „Šport+“
a „Individuálny,“
vodiĆ zmení
jazdné vlastnosti
podĝa vlastnej
preferencie.

Pomocou piatich jazdných programov AMG
DYNAMIC SELECT „Klzká vozovka“, „Komfort“,
„Šport“, „Šport+“ a „Individuálny,“ vodiĆ zmení
jazdné vlastnosti podĝa vlastnej preferencie. Maximálny hnací výkon možno získaķ v jazdnom
programe „Šport+“ alebo vo všetkých jazdných
programoch podradením dorazovým spínaĆom. Parametre ako charakteristika pohonu a výkonu, nastavenie podvozka, Dynamika AMG o. i. s krivkou
závislosti krútiaceho momentu otáĆania volantom
a ZVUKOVÝ ZÁŽITOK AMG sú obsiahnuté v zvolenom jazdnom programe. Pomocou jazdných
programov AMG DYNAMIC SELECT sa dá predvoliķ aj základné nastavenie podvozka.

60,(,3Ư(,++ğ/7!6

Prvotriedne spomalenie s vysokou odolnosķou
a výdržou poskytuje vysokovýkonná brzdová sústava AMG so šesķpiestikovými strmeĥmi bīzd
a brzdovými kotúĆmi s rozmermi 415 x 33 mm
na prednej náprave. Na zadnej náprave pracujú jednopiestikové strmene bīzd a brzdové kotúĆe s rozmermi 378 x 22 mm. V prípade keramickej vysokovýkonnej kompozitnej brzdovej sústavy
AMG, ktorá sa dodáva na želanie, sa vpredu používajú ešte väĆšie brzdové kotúĆe s rozmermi
440 x 40 mm (iba v kombinácii s 21-palcovými kolesami). A navyše, inteligentný posilĥovaĆ bīzd
i-Booster zabezpeĆuje, že brzdový systém maximálne efektívne kombinuje elektrickú rekuperáciu
s hydraulickou brzdou. “ Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѸ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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Mercedes-Benz
SUSTAINEER
S nositeīom technológií SUSTAINEER
(SUSTAINABILITY PIONEER) poskytuje divízia
Mercedes-Benz Vans konkrétnu víziu toho, ako by
mohla vyzeraŎ trvalá udržateīnosŎ v mestskej
distribuānej doprave budúcnosti.
24

HVIEZDY CIEST

vany mb.indd 24

17. 3. 2022 8:54:45

V

podstate ide o úžitkové
vozidlá urĆené na poslednú míĝu, ktoré sú
klimaticky neutrálne,
dokážu samy vytváraķ
ekologický elektrický prúd a aktívne zlepšovaķ kvalitu vzduchu
v mestách. Plnoelektrické úžitkové
vozidlo založené na modeli
Mercedes-Benz eSprinter tak vĈaka
inštalovaným technológiám v sebe
spája množstvo inovatívnych riešení na zlepšenie kvality života v mestách, ochranu zdrojov a klímy Ći na
zlepšenie zdravia a bezpeĆnosti vodiĆa a ostatných úĆastníkov cestnej premávky. Patria medzi ne napr.
filtre jemného prachu na prednom
module a spodku vozidla, solárny
panel na streche, konštrukĆné diely z recyklovaných materiálov Ći
kúrenie v blízkosti tela. Filtre jemného prachu na prednom module
a spodku vozidla kompenzujú emisie o vyše 50 %. Energia zo solárnej strechy zase umožĥuje zvýšenie

,

dojazdu o niekoĝko tisíc kilometrov
roĆne, inovatívne recyklované materiály demonštrujú potenciál recyklaĆného hospodárstva a zvýšenie
tepelnej úĆinnosti kúrením v blízkosti tela zase zvyšuje komfort a dojazd. Inovácie a technické riešenia
zabudované v nositeĝovi technológií SUSTAINEER boli navrhnuté tak,
aby boli pripravené na sériovú výrobu a aby sa mohli použiķ v budúcich
generáciách vozidiel divízie
Mercedes-Benz Vans, Ćím už aj týmto spôsobom sa divízia snaží v rámci trvalo udržateĝnej obchodnej stratégie Ambícia 2039 dosiahnuķ cieĝ,
aby bol do roku 2039 autopark nových súkromných a podnikateĝských úžitkových vozidiel CO2
neutrálny naprieĆ celým životným
cyklom. Od vývoja cez dodávateĝskú
sieķ, vlastnú výrobu, elektrifikáciu
produktov až po obnoviteĝné energie pre fázu používania elektrických
vozidiel, ako aj recykláciu. Ó

Energia zo
solárnej strechy
umožĥuje zvýšenie dojazdu
o niekoĝko
tisíc kilometrov
roĆne.
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PRVÁ VOĜBA

Znaāka GROTTO, ktorú charakterizujú kvalita, Áexibilita,
spoīahlivosŎ āi stabilita, onedlho oslávi štvrŎstoroāie svojho
pôsobenia na Slovensku. SúāasŎou jej úspešného príbehu je
a aj bude strieborná hviezda, o āom nám porozprával
obchodný riaditeī spoloānosti GROTTO a. s. – Ing. Marek Oros.
26
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-… a nielen tie. Okrem nich sú to
aj sendviĆe, panini Ći croissanty, ktoré ako zdravá a stabilná spoloĆnosķ riadená slovenským majiteĝom vyrábame v Bartošovej Lehôtke
pri Kremnici. Nemáme zahraniĆných investorov,
niĆ nedovážame polomrazené a mrazené zo zahraniĆia, ale naopak - zamestnávame tunajších ĝudí,
pomocou ktorých mesaĆne zabezpeĆujeme vlastnú výrobu milióna kvalitných bagiet v spolupráci
s pekárĥou a mäsovýrobou.
,(&Ő3&"*Ѹ1(+&"01"'"!&+Ư*3Ư/, ,*1,%Ҍ
1,0,/1&*"+12ѷV,1,3-/5&-/"3û07+*"+ûѾ
- KeĈ máte silného konkurenta, je to pre firmu
pozitívum, pretože máte motiváciu a ste nútení sa
neustále zlepšovaķ. Tak v rámci výroby a ponuky,
ako aj v službách. Naším prvoradým cieĝom je
maximálna kvalita nami produkovaných surovín
a výrobkov. A nielen to. Radi inovujeme a prinášame ako prví na trh novinky, aj napriek malej cieĝovej skupine, napr. v podobe vegánskych Ći vegetariánskych bagiet, ako aj vegánskych
sendviĆov. My si aj napriek tomu potrpíme na originalitu. To bol aj dôvod, preĆo sme prišli na trh aj
s vlastnými croissantmi, ktoré síce nemali vĈaka
množstvu ÉĆiek trvanlivosķ niekoĝko mesiacov, ale
neboli „prešpikované“ chémiou a ÉĆkami. Práve
naopak – robili sme ich podĝa originálnej francúzskej receptúry s nutellou a so sušenými malinami.
Žiaĝ, Ćasom sme zistili, že ĝudia na Slovensku svojim deķom stále radšej kúpia croissanty menšie,
aromatickejšie a lacnejšie ÉĆkové než o Ćosi drahšie – hoci neporovnateĝne kvalitnejšie – bez zbytoĆnej chémie.
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- Momentálne je to ešte stále flotila tridsiatich
vozidiel, ktorú tvorí kombinácia viacerých znaĆiek
vrátane znaĆky Mercedes-Benz. Postupne vozový
park obmieĥame s tým, že koncom roka 2023 ho
budú tvoriķ len trojcípe hviezdy. Je to podmienené
tým, že ešte dobieha v minulosti využívaný prenájom vozidiel.
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- Z dlhodobého hĝadiska je prenájom ideálny pre
spoloĆnosti, ktoré si nemusia strážiķ náklady. No
my takou nie sme a aj preto sme pred vyše rokom
- po mojom príchode do spoloĆnosti - pristúpili
k budovaniu vlastného vozového autoparku. Na základe dôsledných analýz a kalkulácií finanĆných
nákladov vyšlo ako výhodnejšie riešenie, pretože
postupným obmieĥaním vozidiel za jednu znaĆku
v našom vlastníctve máme pod kontrolou tak ich
nákup, servis, ako aj prevádzku. Vieme presne, Ćo
nás Ćo stojí, neriešime drahší prenájom vozidiel –
Ćo sa následne prejaví aj na lepšej ekonomike. Nie
sme totiž firmou, ktorá si môže dovoliķ zbytoĆne
rozhadzovaķ peniaze…

Momentálne je
to ešte stále flotila tridsiatich
vozidiel, ktorú
tvorí kombinácia viacerých
znaĆiek so
znaĆkou
Mercedes-Benz.
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- Naše výrobky si vyžadujú rýchlu a spoĝahlivú
distribúciu, aby mal zákazník Ćerstvú ponuku výrobkov od výroby vĆas na pulte, a to je aj dôvod,
preĆo si vybrala za svojho partnera v zabezpeĆení
distribúcie striebornú hviezdu. Ide o silného partnera, ktorý najlepšie spęĥa naše nároĆné požiadavky. A navyše, prešovský Motor-Car, ako autorizovaný predajca znaĆky Mercedes-Benz, nám ušil
ponuku na mieru do tej miery, aby sme spęĥali aj
tie najprísnejšie distribuĆné kritériá. V prípade našich výrobkov ide o rýchloobrátkový tovar a jeho
každodennú distribúciu k zákazníkom a aj preto
znamená pre nás spoĝahlivosķ techniky viac – než
len nejaký bežný parameter. Nehovoriac o tom, že
ide o silnú znaĆku nielen svojou tradíciou a inováciami, ale aj dostupným, silným servisným zázemím a popredajnými službami po celom Slovensku.
,-/"!-,()!û*ѸƷ"(/&1ğ/&,*+",))"+0"/Ҍ
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- Bez ohĝadu na fakt, že majiteĝ našej spoloĆnosti je veĝký srdciar, Ćo sa týka osobných vozidiel
znaĆky Mercedes-Benz, sme si urobili podrobný
prieskum a dali vypracovaķ viacerým spoloĆnostiam a znaĆkám detailné ponuky. Svoje vozidlá
plánujeme využívaķ desaķ rokov, s Ćím nesúvisia
len ich servis a predajná cena, ale aj celkové pre27

grotto sprintery.indd 27

17. 3. 2022 8:56:01

,

ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ

Sprinter
z nášho
prieskumu
vyšiel jednoznaĆne
najlepšie a aj
preto sme sa
rozhodli pre
spoĝahlivé, bezpeĆné vozidlo
s veĝmi dobrou
motorizáciou
a spotrebou.

vádzkové náklady poĆas celého životného cyklu vozidla. Teda aj jeho zostatková predajná cena.
A keĈže sa snažíme správaķ ako „poriadni gazdovia“, zohĝadĥovali sme nielen prvotnú cenu, ale
celkový osoh a koneĆný efekt. Sprinter z toho vyšiel jednoznaĆne najlepšie a aj preto sme sa rozhodli pre spoĝahlivé, bezpeĆné vozidlo s veĝmi
dobrou motorizáciou a spotrebou. V koneĆnom dôsledku - bezplatný servis na 10 rokov alebo do najazdenia 500 000 km v cene vozidla, predęžená záruka na 3 roky a individuálny balík služieb – to
sme v ponuke nedostali od žiadnej inej znaĆky.
A tiež – v ich prospech hrá aj to, že po jazdených
Sprinteroch a Mercedesoch je taký dopyt, že sa
predávajú za veĝmi slušnú cenu ako „teplé rožky.“
,Ő(Ư*&3)01+Ư*&3,7&!)*&7+Ę(6
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- Ešte minulý rok sme zakúpili dvanásķtonové Atego s chladiarenskou technikou, ktoré vozí
výrobky z výroby do skladov vo Veĝkej MaĆi pri
Seredi a v Košiciach. Pokiaĝ sa nám podarí expandovaķ do susedných krajín, sme pripravení
si kúpiķ vlastný ķahaĆ aj s návesom – rovnako
od Mercedesu. Nateraz sa nám podarilo zakúpiķ
do vlastnej flotily úžitkových vozidiel prvé dva
modely Sprinter 311 CDI a osem modelov
Sprinter 315 CDI. Ide o desaķ a pätnásķkubíkové

28

úžitkové vozidlá s chladiarenskou nadstavbou.
Nimi zabezpeĆujeme rozvoz zo skladov ku koneĆným zákazníkom v rámci celého Slovenska.
Postupne, do konca budúceho roka – keĈ nám
konĆí zmluva o prenájme zvyšných dvadsiatich
vozidiel – ich vymeníme za Sprintery, priĆom
budúcnosķ a dopyt na trhu ukážu, Ći k nim pribudnú aj Ĉalšie…
(ğ0Ɣ3Ɔ" &")"!,2!Ɣ +,01&Ҏ+&")"+Ę,0
1Ư(0*,1+ğ%,/,7Ɔ&/,3+&0"$*"+121,Ҍ
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- OĆakávame, že sa v priebehu niekoĝkých mesiacov trh po odznení pandémie upokojí. Samozrejme, že máme „v klobúku“ pripravených viacero aktivít, týkajúcich sa nášho rastu a rozšírenia
ponuky služieb. Prvoradou je však stabilizácia
spoloĆnosti a ešte väĆšie upevnenie pozície našej znaĆky na trhu. Cestou k tomu je po štvrķstoroĆí pôsobenia na trhu aj pripravovaný rebranding – komplexný proces zmeny marketingovej
stratégie a vnímania našej znaĆky a spoloĆnosti na trhu. Pretože naším cieĝom je byķ u zákazníka prvou voĝbou a to nemusíme byķ ani jednotkou
na trhu. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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IDEÁLNY MESTSKÝ
„PRACANT“

Po triumfoch z rokov 1995, 1997 a 2005 získal
Mercedes-Benz, v renomovanej ankete International
Van of the Year 2022, s úžitkovým modelom
Mercedes-Benz Citan už štvrté prvenstvo.

C

itan si získal odbornú porotu (spomedzi 14 nominantov) svojou všestrannosķou, výnimoĆnými jazdnými vlastnosķami a agilnosķou.
Popri svojich kompaktných rozmeroch a robustnosti oĆaril rozsahom vnútorného
priestoru, suverénnym vzhĝadom a až nadštandardnou úrovĥou bezpeĆnosti. V jeho prospech
hrala aj jeho variabilita, keĈ sa dodáva nielen
ako skriĥové vozidlo, ale aj v osobnej verzii Tourer, priĆom disponuje úspornými a výkonnými benzínovými a naftovými motormi s výkonmi od 55 kW (75 k) do 96 kW (131 k). Je to
ideálny pomocník tak v urbánnom prostredí,
ako aj poĆas dlhších trás aj mimo neho.

"7-"Ę+,0ƌ+!,3Ɔ"1(,

KĝúĆovým faktorom aj pri udeĝovaní ocenenia za najlepšie úžitkové vozidlo bola jeho
vysoká miera bezpeĆnosti. Práve tá je pre
Mercedes-Benz kritériom, na ktorom si maximálne potrpí. Z pohĝadu bezpeĆnosti je bezkonkurenĆná už samotná sériová výbava, v rámci
ktorej napr. skriĥový Citan disponuje až šiestimi airbagmi, priĆom jeho konkurencia ich má
sériovo inštalované len jeden, Ći dva. Nehovoriac o modeli Citan Tourer, ktorý ich má až sedem! A nielen to. Podĝa slov Lukáša Csányiho,
produktového manažéra úžitkových vozidiel
spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia: „Absolútnym unikátom je v Citane zabudovaný stredo29
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Z hĝadiska využiteĝnosti, na boku
umiestnených
posuvných dvier
a prevádzky, je
Citan ideálnou
voĝbou pre
podnikateĝský
sektor.

vý airbag, umiestnený medzi sedadlom vodiĆa
a spolujazdca, ktorý sa používa napr. aj v novej luxusnej Triede S! Zároveĥ je k dispozícii
konektivita Mercedes me Ći rad asistenĆných
systémov, akými sú Aktívny asistent riadenia,
Asistent udržiavania odstupu, Aktívny asistent
udržiavania v jazdných pruhoch, Aktívny asistent brzdenia Ći Asistent mītvych uhlov… To je
tá pridaná hodnota, ktorú klient pri iných znaĆkách v tomto segmente nedostane…“
30
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Na otázku, preĆo automobilka
Mercedes-Benz
nešla pri vývoji modelu Citan
vlastnou cestou,
ale formou spolupráce striebornej
hviezdy so znaĆkou Renault a Ći
tak tým neklesá jeho renomé,
Lukáš Csányi
rázne odpovedá: „Ani najmenej. Segment malých úžitkových
vozidiel je cenovo veĝmi senzitívny. Z tohto dôvodu nie je efektívne nanovo
vyvíjaķ úplne nový model, ale naopak – vzniká priestor pre vzájomne výhodnú synergiu
a kooperáciu s inou znaĆkou – v tomto prípade Renault.
VĈaka jej dlhoroĆným skúsenostiam s motorizáciou tohto typu vozidiel a implementácie
našej DNA doĥ, vzniklo spoĝahlivé a nadmieru úĆelné a kvalitné mestské úžitkové vozidlo.
Nakoniec, potvrdzuje to aj pozitívna spätná
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Lukáš Csányi, produktový manažér úžitkových
vozidiel spoloānosti Mercedes -Benz Slovakia

väzba od jeho majiteĝov, Ći našich autorizovaných servisných centier.“

#"(1ľ3+-/"3û!7(

V prípade modelu Citan ide o variabilné, obratné, kvalitné a praktické vozidlo, ideálne do
mestskej premávky najmä v rámci tzv. „last
mile delivery.“ VĈaka jeho kompaktnosti sa
s ním poĆas parkovania veĝmi dobre manévruje. Popritom disponuje aj veĝkorysým úložným priestorom. Motor tohto „malého veĝkého
pracanta“ spęĥa najprísnejšie emisné normy
EURO 6d, priĆom jeho benzínové a dieselové
varianty sú mimoriadne úsporné.
Efektivita jeho prevádzky je z pohĝadu spotreby a vyprodukovaných emisií veĝmi prijateĝná. „Z hĝadiska jeho využiteĝnosti, na boku
umiestnených posuvných dvier a prevádzky, je Citan ideálnou voĝbou pre podnikateĝský sektor. V rámci neho je „požehnaním“ najmä pre drobných živnostníkov, remeselníkov,
menšie stavebné firmy, ale v koneĆnom dôsledku aj flotilových zákazníkov pracujúcich
v oblasti špedície. Navyše, jeho variabilnému
využitiu zodpovedá aj množstvo variácií: od
skriĥového vozidla, cez päķmiestne polopresklené MIXTO (v ĥom sa dá vzadu uložiķ tovar
alebo náradie a v prednej Ćasti usadiķ napr.
pracovníkov) - až po celkom presklený model
Citan Tourer, urĆený na prepravu osôb,“ dodáva Lukáš Csányi.

"7(,+(2/"+Ę+ğ0)2Ʒ6

SúĆasķou vozidiel segmentu malých úžitkových vozidiel je aj fascinujúco intuitívny multimediálny systém s umelou inteligenciou
MBUX, schopný uĆiķ sa s disponujúcim hlasovým asistentom „Hey, Mercedes“. A aby sme
na záver nezabudli - kúpou modelu Citan získava zákazník rovnako kvalitné služby a bonusy, ako aj pri drahších modeloch osobných
vozidiel znaĆky Mercedes-Benz, Ćo mu nedokáže garantovaķ žiadna iná znaĆka. Tento
„nadštandard“ ho robí vhodným dopravným
prostriedkom aj pre firmy, ktoré – v rámci
svojej flotily – už disponujú napr. inými modelmi znaĆky Mercedes-Benz. Nielenže budú
maķ rovnaké služby, jednotný servis, ale aj
v rámci riadenia vozového parku aj jeho zjednodušené ovládanie a konektivitu.Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ"1"/Á(,/ŜѸ"/ "!"0Ҍ"+7
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NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Vývoj vodíkovej
infraštruktúry
Spoloānosti Daimler Truck AG a Total Energies podpísali
dohodu o spolupráci na dekarbonizácii nákladnej cestnej
dopravy v Európskej únii.
32
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vaķ 150 vodíkových Ćerpacích staníc v Nemecku,
Holandsku, Belgicku, Luxembursku a vo Francúzsku. V rámci spolupráce bude Daimler Truck
do roku 2025 dodávaķ svojim zákazníkom nákladné motorové vozidlá s palivovými Ćlánkami
v Holandsku, Belgicku, Luxembursku a vo Francúzsku. Výrobca nákladných motorových vozidiel
bude svojich zákazníkov podporovaķ v tom, aby
svojim vozidlám zabezpeĆili jednoduchú a konkurencieschopnú prevádzku. Ako na margo spolupráce uviedla Karin Rådström, zodpovedná
za nákladné motorové vozidlá znaĆky
Mercedes-Benz a Ćlenka predstavenstva Daimler
Truck AG: „Sme plne odhodlaní dodržiavaķ Parížsky klimatický dohovor... Popri nákladných motorových vozidlách s elektrickým pohonom s akumulátormi vidíme ako CO2-neutrálne riešenie na
dlhé trasy najmä nákladné motorové vozidlá s vodíkovými palivovými Ćlánkami...“

V rámci
spolupráce
bude Daimler
Truck do roku
2025 dodávaķ
svojim zákazníkom nákladné
motorové
vozidlá s palivovými Ćlánkami
v Holandsku,
Belgicku,
Luxembursku
a vo Francúzsku.
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baja partneri budú spolupracovaķ na
vývoji vodíkovej infraštruktúry pre
ķažké nákladné motorové vozidlá
a demonštrovaķ tak atraktivitu a efektivitu CO2-neutrálnej nákladnej cestnej dopravy na báze vodíka. Dôvod spolupráce
je prostý - pri zavádzaní tejto technológie majú
partneri v úmysle hraķ vedúcu úlohu. Spolupráca zahīĥa obstarávanie vodíka vrátane logistiky s tým spojenej, zásobovanie Ćerpacích staníc
vodíkom, vývoj vodíkových nákladných motorových vozidiel, vybudovanie zákazníckeho kmeĥa,
ako aj Ĉalšie oblasti. Total Energies má ambíciu
do roku 2030 priamo alebo nepriamo prevádzko-

S cieĝom etablovaķ vodík v nákladnej cestnej
doprave chcú obe spoloĆnosti (ktoré sú taktiež
Ćlenmi konzorcia H2Accelerate) preskúmaķ aj
možnosķ, ako by sa dali zredukovaķ celkové prevádzkové náklady vodíkového nákladného motorového vozidla. Mimochodom, Daimler Truck už
teraz testuje zdokonalený prototyp nákladného
motorového vozidla Mercedes-Benz GenH2 na verejných cestných komunikáciách v Nemecku,
priĆom od roku 2027 chce odovzdaķ zákazníkom
prvé sériové vozidlá. SpoloĆnosķ totiž uprednostĥuje používanie kvapalného vodíka, pretože nosiĆ energie v tomto skupenstve má v porovnaní
s plynným vodíkom výrazne vyššiu energetickú
hustotu. 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.
Zároveĥ možno natankovaķ väĆšie množstvo vodíka, Ćo významným spôsobom zvyšuje dojazd.
VĈaka tomu je sériové nákladné motorové vozidlo GenH2 rovnako vhodné na ķažké, viacdĥové diaĝkové prepravy, ktoré možno naplánovaķ
a ktoré sa vyznaĆujú vysokým denným prietokom energie, podobne ako konvenĆné dieselové
nákladné motorové vozidlo. Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ&*)"//2 (
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RODINA
A „CHLAPSKÉ“
SLOVO

NeĈaleko Nitry, v Žiranoch, sídli stabilná
a rozvíjajúca sa spoloĆnosķ Szonlajtner, ktorej
rast a chod má „pod svojou taktovkou“
jej majiteĝ - Jaroslav Szonlajtner...

34
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S

poloĆnosķ de facto pôsobí na trhu už
dvadsaķsedem rokov. Jaroslav Szonlajtner zaĆínal ako živnostník, ktorý svoje
podnikanie pretransformoval po šestnástich rokoch na právnický subjekt SZONLAJTNER spol. s r. o. Dnes do portfólia jeho
podnikateĝských aktivít patrí nielen autodoprava, ale aj skladovanie tovaru, špedícia, prevádzka STK a servisu. „HneĈ po strednej škole som
si v roku 1993 vyskúšal podnikanie ako osemnásķroĆný živnostník v oblasti nákupu a predaja zeleniny. Po dvoch rokoch som ako vyuĆený
autoklampiar presmeroval oblasķ podnikania na
autodopravu. HneĈ od zaĆiatku som sa sústredil na prepravu tovaru v zahraniĆí. Zo zaĆiatku
väĆšinou v Nemecku a Taliansku, dnes jazdíme
v rámci celej Európy s ķažiskom prepráv na Španielsko, Rakúsko a Nemecko. UrĆitý Ćas sme vozili aj do Veĝkej Británie, Škandináviu robíme
len ojedinele a Balkán vôbec,“ vysvetĝuje majiteĝ
spoloĆnosti Jaroslav Szonlajtner. Ako poznamenáva, prvý výraznejší zlom v rámci podnikania
nastal v roku 2004, keĈ kúpil prvé tri kamióny – Ćím rozšíril svoju flotilu vozidiel o prvé veĝké vozidlá. O štyri roky neskôr ustál vzniknutú krízu a v roku 2011 pretransformoval živnosķ
na právnickú osobu. Vlastne, práve to bol aj zaĆiatok jej rozmachu do súĆasnej podoby: z roka
na rok nakupoval viac vozidiel, zvyšoval objemy prepráv, priĆom „špiĆku“ dosiahol v roku
2018, keĈ jeho vozový park tvorilo až 70 vozidiel. Dnes jeho flotila pozostáva zo 63 vozidiel
rôznych kategórií: od dodávok, cez 7,5-tonové

a 12-tonové vozidlá - až po ķahaĆe. K viditeĝným
úspechom podnikania Jaroslava Szonlajtnera patrí aj v roku 2014 vybudovaný priestranný firemný areál, v rámci ktorého sa nachádzajú administratívne priestory, veĝká parkovacia
plocha, servis, pneuservis, vlastné skladové
priestory, od roku 2019 Stanica technickej kontroly, vlastný Benkalor (nádrž na PHM s výdajným stojanom na tankovanie pohonných látok
a AdBlue) Ći zariadenie na overovanie tachografov. VodiĆi tým získali nadštandardné komplexné zázemie pre vozidlá a výkon svojej práce.

,

V prospech
Mercedesov
hrá aj blízkosķ
autorizovaného
servisu v Nitre,
s ktorým máme
korektné vzķahy
a dobré skúsenosti.

"/ "!"06+0 ğ+"

Prvé Mercedesy zakúpila spoloĆnosķ SZONLAJTNER v roku 2014. Najskôr Actros a následne na to aj Atego. Dnes tvorí ich flotilu už 23 vozidiel Mercedes-Benz, z Ćoho je dvanásķ modelov
vozidla Actros a zvyšok Atego. Oba modely jazdia výluĆne v rámci Európy. V rámci komplexného riešenia dopravy prevádzkuje aj osem
úžitkových vozidiel Sprinter, s ktorými zabezpeĆuje služby Just in Time. „Tretinu vozového parku tvoria Mercedesy, v ktorých prospech hrá aj
blízkosķ autorizovaného servisu v Nitre, s ktorým máme korektné vzķahy a dobré skúsenosti. A nielen preto. Ide aj o bezpeĆné, komfortné
a technologicky vyspelé vozidlá s nízkou spotrebou paliva a tým aj dobrými prevádzkovými nákladmi. Všetky spęĥajú najvyššie emisné normy, priĆom disponujeme aj viacerými novými
modelmi ķahaĆov Actros s moderným a inovatívnym systémom Mirror Cam,“ poznamenáva ma-
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Myslím si, že
zainteresovanie
detí a rodiny do
chodu firmy bolo
správne rozhodnutie. Zatiaĝ som
spokojný. Obe
dcéry to baví,
lebo na to boli
pripravované.
Rodina je nadovšetko.

jiteĝ spoloĆnosti a dodáva, že si nemyslí, že by
boli Mercedesy drahé – ako sa to o nich hovorí. Ich cena je síce o Ćosi vyššia než pri iných
znaĆkách – no tomu podĝa jeho slov zodpovedá aj ich výbava, nízka spotreba, komfort, prevádzkové náklady Ći stále – oproti konkurencii
vyššia odpredajná cena. „Z dlhodobého hĝadiska sa mi poĆiatoĆná investícia vždy vrátila. To je
pre dobrého hospodára najpodstatnejšie. Vozidlá
pravidelne obmieĥame - už v priebehu marca
sme pristavili na dvore Ĉalšie, priĆom päķ
modelov Atego a 3 modely Actros máme objednané už aj v roku 2023. A nejde len o nákladné
vozidlá, ale srdce nám bije pre znaĆku
Mercedes-Benz aj v segmente osobných: vlastníme dve vozidlá CLS 400, dcéra jazdí na modeli
CLA 180 a v Nitre mám objednaný najnovší model GLS...“ Ako prezrádza, poĆet vozidiel vo vozovom parku v najbližšom období navyšovaķ nebudú, skôr sa sústredia na jeho udržanie a ešte
väĆšiu stabilizáciu. Plánujú však rozšíriķ skladové kapacity o Ĉalšiu halu a rozšírenia sa doĆká
aj parkovacia plocha.

҇,!&++û7û)"Ʒ&1,0ƌ҄

V spoloĆnosti zo Žirian je zamestnaných
92 zamestnancov, z ktorých je 70 vodiĆov. Zvyšok tvorí administratíva, dispeĆing, skladníci,
mechanici a pracovníci servisu. V prevažnej väĆšine ide o ĝudí z okolia. Podobne, ako aj ostatní dopravcovia, sa aj Jaroslav Szonlajtner borí
s nedostatkom kvalitných šoférov, pretože „mladej krvi“ je medzi nimi málo a aj keĈ sú, zvyĆajne trpia nestabilitou. Na Ćo je okrem spoĝahlivých zamestnancov, z ktorých poniektorí uĥho
pracujú aj 15 rokov, hrdý, je jeho rodina. Tá je
prirodzenou súĆasķou firmy: manželka Zuzana
dohliada na úĆtovníctvo a faktúry, staršia dcéra Nikola v nej pôsobí na pozícii obchodnej ria36

diteĝky a momentálne je na materskej. Mladšia
dcéra Dajana sa postupne stáva súĆasķou riadenia firmy, preberá otcovo „žezlo“ a zároveĥ je aj
majiteĝkou STK, aby – ako hovorí Jaroslav Szonlajtner s úsmevom – mala „pod palcom“ svojho
švagra, ktorý je jej vedúcim. Bratranec majiteĝa je vedúcim servisu a majiteĝova švagriná zase
vedúcou úĆtovníĆkou. „Myslím si, že zainteresovanie detí a rodiny do chodu firmy bolo správne
rozhodnutie. Zatiaĝ som spokojný. Obe dcéry to
baví, lebo na to boli pripravované. Rodina je nadovšetko. Aj preto verím, že nepotrvá dlho a preberú „opraty“ firmy do tej miery, že sa budeme môcķ s manželkou venovaķ namiesto firme
a podnikaniu – len sami sebe. Viete, celé roky
som budoval firmu, stabilizoval podnikanie –
následkom Ćoho som s rodinou trávil minimum
Ćasu. Bez ich dôvery a podpory by som to nedokázal. Bohužiaĝ, zaplatil som za to daĥ – nebol som pri tom, keĈ moje deti vyrastali. Aj preto som manželke za jej obetu veĝmi zaviazaný
a vĈaĆný. Dnes, keĈ vidím, ako aktívne sa deti
zapájajú do chodu firmy, viem, že ich vychovávala a viedla veĝmi dobrým smerom,“ vyznáva
sa z pocitov Jaroslav Szonlajtner a na našu prosbu, aby prezradil aspoĥ jednu vec, na ktorú je
okrem rodiny hrdý, na záver dodal: „Som Ćlovek,
ktorý vždy dá na chlapské slovo. Dodržanie daného slova je pre mĥa podstatnejšie než akákoĝvek zmluva. Pretože vtedy viete, s akým Ćlovekom máte doĆinenia a Ći sa mu dá veriķ. A verte
mi, dôvera v dnešných Ćasoch, je veĝmi vzácna vec. A ešte nieĆo ma vystihuje: pri výbere vodiĆov a zamestnancov sa s nimi vždy bavím „na
rovinu.“ Je to férovejšie, než keby som mal voĆi
nim z pozície majiteĝa firmy a ich zamestnávateĝa nadradené správanie. Radšej preferujem
osobný „rodinný“ prístup a dôveru...“. Ó
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JEDINEĀNÝ
STAVBÁR AROCS
Stavebná spoloĆnosķ ARBET, s.r.o., pôsobí na trhu od roku 2002.
Špecializuje sa na inovatívne postupy pri výstavbe nároĆných
stavebných konštrukcií, stavebných systémov pre bývanie aj
realizáciu železobetónových stavieb a skeletov. VĈaka svojim
bohatým skúsenostiam sa presadila nielen na Slovensku, ale aj
v Belgicku Ći v Poĝsku.
37
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Využijeme ho pri
rozvoze žúmp,
stavbe pivníc
Ći zriaĈovaní
stavenísk,
kam vozíme
kontajnery
a unimobunky.

P

kou, akú máme na tomto novom Arocse. Dnes
má toto staršie auto už pätnásķ rokov, no napriek veku je stále spoĝahlivé. KeĈ sme sa rozhodli, že kúpime Ĉalšie, tentoraz nové auto, porovnával som si ceny, rozhodoval som sa medzi
viacerými znaĆkami.

re svoju Ćinnosķ potrebuje ARBET
všestrannú, výkonnú, no najmä spoĝahlivú techniku. A tak do jej radov pribudol koncom minulého roka
nový Mercedes-Benz Arocs 3253 8x4
s hydraulickou rukou FASSI F545RA.2.26 xe-dynamic. Viac nám o ĥom povedal konateĝ
spoloĆnosti ARBET, s.r.o., pán Ján Šlachta.
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- Využijeme ho pri rozvoze žúmp, stavbe pivníc Ći zriaĈovaní stavenísk, kam vozíme kontajnery a unimobunky. Takisto sa dá využiķ na
prevoz materiálu, pri šalovaní domĆekov, stavbe striech a pod. Rameno má 26 metrov a na
túto vzdialenosķ stále zdvihne jednu tonu, Ćo
ukazuje, aké flexibilné a široko využiteĝné je
toto auto. VĈaka tomu ho dokážeme vyķažiķ po
celý rok.

V,/,7%,!),3-/,0-" %*,!")2/, 0Ѿ
- ZaĆalo sa to vysokou odbornosķou predajcu znaĆky Mercedes-Benz, pána Kicka, ktorý
nám vedel veĝmi dobre poradiķ. Ako môžete vidieķ, ide o špeciálne vozidlo, ktoré bolo potrebné dobre poskladaķ. Riešili sme, Ći ho dáme
na perá, na mechy, Ći tridem alebo bude klasika, jednoducho tých možností je veĝa a technická odbornosķ pána Kicka nám pri zostavovaní auta veĝmi pomohla. Navyše sme dostali aj
veĝmi konkurencieschopnú cenu. V prospech
Mercedesu rozhodla tiež servisná sieķ a dobré
referencie, ktoré sme na ĥu dostali.

"'!"3Ɔ(,-/3Ư"/ "!"03,3Ɔ"' ޗ,1&Ҍ
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- Je to tak, máme starší model, ktorý sme kúpili v Nemecku ako ojazdený, s podobnou ru-
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- Tu sme sa rozhodovali medzi dvoma znaĆkami. Z podnikateĝského hĝadiska je predsa
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Ja som doposiaĝ svojmu snu obetoval,
Ćo sa len dalo. Svoju vytrvalosķ, um
a energiu. Na kabíne sú zobrazené
naše stroje, autá, na ktorých sme
zaĆínali. Prácu pána Bašnára, ktorý
nám ho robil, som videl už predtým,
maĝoval auto aj jednému
autoservisu, takže som vedel,
že je to kvalitný odborník.

len lepšie, keĈ si máte z Ćoho vyberaķ. S obomi znaĆkami, z ktorých sme vyberali, máme
skúsenosti aj z minulosti a boli sme s nimi
spokojní. Napokon sme sa rozhodli pre znaĆku Fassi. Jej zástupca, pán Halanda je takisto odborník, s ktorým spolupracujeme už dlho
a v prospech znaĆky Fassi hovorí aj servisné
zázemie, ktoré na Slovensku má. Prvky, ktoré prepravujeme, majú aj desaķ ton, takže je
potrebné vedieķ, ako ich správne prepravovaķ,
nakladaķ a vykladaķ. Aj šoféri aj strojníci musia byķ veĝmi zodpovední.
V,%,3,/ľ++,3ğ21,01/,'+ľ(Ѹ(1,/Ư0+ľ*
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- Oproti starému autu, s ktorým jazdil, je v podstate všetko iné, musí si zvykaķ na nové ovládanie,
v starom aute mal napríklad poloautomatickú prevodovku, tu je automatická prevodovka, takže urĆite je spokojný, no musí si zvykaķ na nové veci.
21"*û1"(/û0+6&//20%Ѹ0&*û1/,Ҍ
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- UrĆite má strach z toho, že ho niekde poškriabe (úsmev). Navyše vie, že poskladaķ také-

to špeciálne auto stálo nemalé peniaze, takže
má pred ním rešpekt, no na druhej strane, Štefan Poliak je Ćlovek, ktorý u nás pracuje minimálne 15 rokov, pre našu firmu žije, o autá sa
príkladne stará a jazdí veĝmi zodpovedne.
&//20%&3&!&"ƌѸƷ"&!",(3)&1+Ɣ-/û 2Ѹ
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- Na kabíne sú zobrazené naše stroje, autá,
na ktorých sme zaĆínali. Prácu pána Bašnára,
ktorý nám ho robil, som videl už predtým, maĝoval auto aj jednému autoservisu, takže som
vedel, že je to kvalitný odborník. Potvrdilo sa
to, aj keĈ robil náš airbrush, dal si záležaķ na
každom detaile. Toto je naše prvé nové auto,
preto sme ho chceli maķ jedineĆné. Navyše, aj
airbrush je chodiaca reklama.
13"+ğ21,01(,21,(ľ+,27/"'*"
-Ɣ13"Ő-,7,/+,01&Ѿ
- Púta, púta. Dokonca nám ĝudia zvyknú zavolaķ a povedaķ nám, aké máme pekné auto.
Všade, kam prídeme, si ho fotia. Možno ho zoberieme aj niekam na zrazy. (smiech). Ó
"51#,1,ѹ/1&+&(0
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TRAJĀO GEORGIEV:

„NIKDY SA NEVZDÁVAM“
Vyše tridsaķ rokov sa na trhu autobusovej dopravy
pohybuje naturalizovaný „KošiĆan“ - TrajĆo Georgiev,
ktorý spoloĆne so svojimi deķmi prevádzkuje dopravnú
spoloĆnosķ INTERBUS, s.r.o.
40
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V okamihu, keĈ som mal zabezpeĆený autobus,
založenú živnosķ, som sa rozhodol týždeĥ absolútne niĆ nerobiķ. Len som oddychoval, spal a premýšĝal. Odpútaval som sa od dovtedajšieho pôsobenia, Ćistil si hlavu a v pokoji sa pripravoval na
svoju novú etapu života – na podnikanie,“ opisuje
svoje zaĆiatky pán Georgiev a s úsmevom dodáva,
že nikdy nezabudne ani na svoju prvú, pomerne
neoĆakávanú zákazku: odviesķ ĝudí na cintorín na pohreb.

,

V rámci cestovnej kancelárie
sme robili
pomerne veĝké
objemy autobusových prepráv
do Grécka,
Chorvátska
a Bulharska.

,3,)"+(6')&+(6

P

odobne ako takmer väĆšina autodopravcov, aj on zaĆínal najskôr ako živnostník. Bol jedným z prvých súkromných podnikateĝov na východnom
Slovensku, keĈže živnosķ získal na
Štedrý deĥ - 24. decembra 1989. „Pochádzam
z bývalej Juhoslávie – z Macedónska, odkiaĝ som
v roku 1976 prišiel na Slovensko a usadil sa v Košiciach. Vždy som v sebe mal obchodníckeho
a podnikateĝského ducha a keĈ sa po zmene režimu naskytla možnosķ a zmenili pomery, okamžite som sa chopil šance. Potreboval som sa osamostatniķ, vedieķ, na Ćo mám a za Ćo pracujem. Ako
bývalý zamestnanec ąSAD som si prvý autobus
požiĆal práve z podniku, v ktorom som pôsobil.

Podobne ako všetci, ktorí v tých rokoch v tomto segmente zaĆínali, aj on si robil aj zamestnávateĝa a aj vodiĆa. A aby sa mu „stálo“ pevnejšie
a stabilnejšie, o dva roky neskôr k autobusovej doprave pridal aj živnostenské prevádzkovanie Cestovnej kancelárie ADRIA. „V tých rokoch bol hlad
po cestovaní autobusmi do zahraniĆia na nákupy
a k moru. Aj preto sme približne do roku 1998 vozili klientov do Viedne, Turecka Ći krajín bývalej
Juhoslávie. Vlastne pôsobili sme výluĆne ako prepravcovia do zahraniĆia. Na Slovensku sme jazdili len ojedinele. V tom období sme spustili aj
pravidelnú autobusovú linku Košice – Bratislava a podarilo sa mi získaķ aj licenciu na autobusovú prepravu do Veĝkej Británie, kam roky rokúce
jazdili pravidelné linky. K nej sme postupne pridali aj linky do Nemecka, jazdili sme do Talianska
a ąiech. A v rámci cestovnej kancelárie sme robili pomerne veĝké objemy autobusových prepráv do
Grécka, Chorvátska a Bulharska,“ s urĆitou nostalgiou v hlase dodáva TrajĆo Georgiev. Nie náhodou
– roky rastu vystriedal cestovateĝský útlm, ktorý
sa im podarilo vykryķ pravidelnými autobusovými
41
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„Viete, nikdy som sa nevzdával. Ani keĈ bolo veĝmi ķažko, keĈ mnohí,
Ćo zaĆali podnikaķ rovnako ako ja, to Ćasom vzdali. Ja som sa vždy,
keĈ sa nedarilo, keĈ som už myslel, že to nezvládnem, „zaķal.“

Trajčo Georgiev

linkami a v rámci cestovnej kancelárie si pre svojich stálych klientov ponechali len Grécko, kam ich
aj vozili. A popritom, samozrejme, aj prepravu autobusmi k moru - na základe individuálnych objednávok klientov Ći firiem.

/3,/!,2'"(3)&1

S rastom prepráv vznikla aj potreba transformácie živností, a tak sa po dvadsiatich rokoch
podnikania v autobusovej doprave pretransformovala na právnický subjekt. V roku 2010 pokraĆoval pán Georgiev v rámci INTERBUS s.r.o. Podobnou transformáciou prešla aj cestovná kancelária.
Spolu s pánom TrajĆom, ktorý je „hlavou“ rodinného podnikania, je spolumajiteĝkou aj jeho dcéra
Vaska, ktorá má v rámci ich podnikania na starosti obchod, ekonomiku a predaj. Jej brat Zoki
má ako vedúci najdôležitejšej Ćasti ich živobytia – firemnej flotily - na starosti aj komunikáciu
s dodávateĝmi autobusov a servismi. A hoci od
zaĆiatku podnikania mali viaceré znaĆky autobusov, postupne sa v ich flotile udomácnili prestížne
znaĆky Mercedes-Benz a Setra, ktorých kupovali najviac. „Vlastne, od momentu, ako sme zaĆali prevádzkovaķ pravidelné linky, sme stavili na
kvalitu, spoĝahlivosķ a najmä bezpeĆnosķ. Koniec
koncov, Setra je vlajkovou loĈou autobusovej dopravy – poskytuje cestujúcim a aj vodiĆom úplne iný komfort, jazdné vlastnosti, bezpeĆnosķ než
akákoĝvek iná znaĆka, Ćo pocíti každý, len Ćo do
nej nasadne. Veĝmi podstatné sú aj ich dobré prevádzkové náklady. A tak sme na modeloch
Setra S 417 HDH jazdili až do Portugalska, Veĝkej Británie, Nemecka, Talianska a Grécka. A nielen na nich, disponovali sme aj trojnápravovými
modelmi Mercedes-Benz Tourismo Ći dvadsaķmiestnym minibusom Sprinter. Momentálne používame okrem vozidiel iných znaĆiek aj dva modely Setra S 517 HD, z ktorých je jeden v dlhšej
verzii. S nimi zabezpeĆujeme pravidelnú linku do
Nemecka, prípadne iné objednávky,“ podrobnejšie opisuje hviezdnu flotilu košickej autobusovej
spoloĆnosti vedúci vozového parku Zoki Georgiev.
42

Jeho slová dopęĥa sestra Vaska: „Veríme, že ten
marazmus, spôsobený pandémiou korony, pominie a my opäķ rozbehneme linky, ktoré sme museli pre rôzne - s ĥou súvisiace obmedzenia - pozastaviķ a tiež, že sa Slováci opätovne rozcestujú,
napr. aj na juh Európy k moru. To bol aj dôvod,
preĆo sme do Setier zainvestovali a vybavili ich
monitormi inštalovanými v sedaĆkách, aby mohli
naši klienti poĆas cesty nielen pozeraķ filmy, poĆúvaķ rádio, ale sa aj zahraķ hry. Úplnou samozrejmosķou je v Setrách aj bezplatný prístup na
wi-fi. A hoci nie je pre autobusových dopravcov
ĝahké obdobie, napriek tomu držíme vysokú kvalitu, technický stav, úroveĥ a kondíciu našich autobusov. SvedĆia o tom nielen ich najekologickejšie emisné normy, vyžadované pre vstup do miest
západnej Európy, ale najmä spokojnosķ našich
klientov s vybavením Setier, ich komfortom a najmä bezpeĆnosķou.“

6)"1"+&"҇7%+&"7!҄

Na záver sa pýtame „bossa“ rodinnej firmy pána TrajĆa Georgieva, vĈaka Ćomu podnikanie
aj po toĝkých rokoch a mnohých prekážkach stále „nezavesil na klinec.“ Vysvetĝuje, že je celý život optimista a aj preto verí, že všetko – aj toto
súĆasné ķažké obdobie „prehrmí“ a autobusovej
doprave sa zaĆne opäķ dariķ. „Viete, nikdy som
sa nevzdával. Ani keĈ bolo veĝmi ķažko, keĈ
mnohí, Ćo zaĆali podnikaķ rovnako ako ja, to Ćasom vzdali. Ja som sa vždy, keĈ sa nedarilo, keĈ
som už myslel, že to nezvládnem, „zaķal.“ Mám
pevnú vôĝu, som tvrdohlavý a aj preto som stále
aj so svojou spoloĆnosķou. Už vyše tridsaķ rokov.
Viem totiž, že po „zime“ v podobe ķažkých Ćasov
sme s príchodom jari dokázali vždy rozbehnúķ
podnikanie a „vyletieķ“ ako vtáĆiky z hniezd. Aj
preto sa spolu s deķmi nevzdávame, bojujeme
a veríme, že nepotrvá dlho a našu flotilu rozšírime o nové Setry, jazdiace na nových autobusových zahraniĆných linkách...“ dodáva na záver
TrajĆo Georgiev. Ó
"51#,1,ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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KVALITNÁ EKOLOGICKÁ
DOPRAVA POD TATRAMI
SpoloĆnosķ Slovenská autobusová doprava Poprad
(SAD Poprad) uviedla zaĆiatkom februára do prevádzky
- v rámci mesta Poprad - štyri nové mestské autobusy
Mercedes-Benz Citaro K.

„M

esto Poprad tým urobilo Ĉalší
významný krok k tomu, aby ĝudia chceli a v oveĝa väĆšom meradle aj využívali mestskú hromadnú dopravu. Sme jediné
slovenské mesto, ktoré sa rozhodlo ísķ do takých
kvalitných, prevádzkovo efektívnych a bezpeĆných autobusov, akými sú Mercedes-Benz

Citaro. V súĆasnosti disponujeme už desiatimi novými autobusmi tejto znaĆky a dvoma zánovnými. Pripravujeme sa tak na deĥ „D“, kedy
by sme pre PopradĆanov chceli od 1. septembra
2022 spustiķ bezplatnú autobusovú dopravu,“
zdôraznil na margo skvalitnenia flotily vozidiel
mestskej hromadnej dopravy pod Tatrami primátor mesta Anton Danko.
43
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Pridaním
štyroch modelov
Mercedes-Benz
Citaro s ich pohonom - spęĥajúcim najprísnejšie
emisné normy
- sa snažíme
prispieķ k ešte
vyššej ekologickosti mestskej
hromadnej
dopravy v unikátnej podtatranskej oblasti.
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ZaĆiatkom jesene 2020 bolo v Poprade uvedených do prevádzky šesķ nových trojdverových, 12 m dlhých autobusov Mercedes-Benz
Citaro. Tentoraz ich doplnili štyri dvojdverové, 10,5 m dlhé modely Mercedes-Benz Citaro K. Ako uviedol v súvislosti s najnovšími
hviezdami v portfóliu SAD Poprad predajca autobusov spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia
(MBSK) Ivan Korda: „Ide o najmodernejší mestský autobus tejto veĝkosti z produkcie striebornej hviezdy, a zároveĥ aj prvé vozidlá tohto
modelu, prevádzkované na Slovensku. Ich charakteristickým rysom je najmä komfort, jednoduchosķ ovládania a Ćo je podstatné - nízke prevádzkové náklady. Najnovšie autobusy
Citaro, jazdiace pod Tatrami, disponujú motormi, spęĥajúcimi najprísnejšie emisné normy EURO 6e.“ A nielen to, ako sa dozvedáme,
autobusy Citaro K majú automatickú prevodovku, sú plne klimatizované, disponujú informaĆným systémom, wi-fi, GPS lokalizáciou,
s farebnými LED displejmi, hlásením zastávok
vnútri vozidla a cúvacou kamerou, priĆom ich
prevádzkovou výhodou je veĝmi dobrá manévrovateĝnosķ. Nemožno zabudnúķ na nízku nástupnú výšku a plynulo prechádzajúcu, nízko

položenú podlahu. VĈaka tomu sa do autobusu
Citaro K nastupuje bez najmenších problémov,
priĆom jeho veĝkorysý interiér pre cestujúcich
ponúka všetko, Ćo si cenia aj pri veĝkých modeloch: dobre osvetlenú nástupnú oblasķ, veĝké panoramatické okná, ergonomické sedadlá,
ako aj pohodlnú výšku a flexibilný systém tyĆí
na držanie.
„Doterajšie nasadenie autobusov Citaro
v mestskej hromadnej doprave v Poprade v podtatranských klimatických podmienkach
len preverilo, a zároveĥ aj potvrdilo ich vysokú
kvalitu a špiĆkové technologické prevedenie. Je
to dôkaz, že mestská autobusová mobilita sa dá
realizovaķ efektívne a ekologicky v akomkoĝvek
mestskom prostredí na Slovensku. Doposiaĝ
úspešný príbeh modelu Citaro v meste Poprad
je pozitívnou výzvou aj pre ostatné samosprávy, ktorým nie je ĝahostajná nielen efektivita prevádzky, bezpeĆnosķ, komfort cestujúcich,
ale vĈaka vysokému štandardu motorizácie
a najvyšším stanoveným mimoriadne prísnym
kritériám povolených emisií - ani Ćo najmenší
vplyv prevádzky autobusov na ekosystém a životné prostredie,“ doplnil svojho kolegu vedúci
predaja autobusov a špeciálnych vozidiel MBSK
Robert Osvald. Zároveĥ vyjadril presvedĆenie,
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Zástupcovia mesta
Poprad a spoloānosti SAD Poprad
poāas uvedenia nových autobusov do
prevádzky mestskej
hromadnej dopravy

Doterajšie nasadenie autobusov Citaro v mestskej hromadnej doprave
v Poprade - v podtatranských klimatických podmienkach len preverilo,
a zároveĥ aj potvrdilo ich vysokú kvalitu a špiĆkové
technologické prevedenie.

že sa vĈaka progresívnemu a ekologicky efektívnemu prístupu vedenia mesta Poprad a aj
spoloĆnosti SAD Poprad k mestskej hromadnej
doprave v budúcnosti vozový park pod Tatrami
rozšíri aj o ekologické modely eCitaro, jazdiace bez emisií.

&"Őѹ0-,(,'+,0ƌ "012'Ɣ & %

„Naša spoloĆnosķ sa v rámci spolupráce
s mestom Poprad sústreĈuje najmä na zákazníka a cestujúcu verejnosķ. Ich nároky sú Ćoraz vyššie a aj preto je naším prvoradým záujmom dosiahnuķ, aby mali cestujúci pozitívny
pocit z využívania komfortnej, spoĝahlivej,
bezpeĆnej a najmä kvalitnej MHD. To je dôvod, preĆo sme sa v poslednom období sústredili predovšetkým na skvalitnenie služieb pre
cestujúcich. A nielen to. Pridaním štyroch modelov Mercedes-Benz Citaro s ich pohonom spęĥajúcim najprísnejšie emisné normy - sa
snažíme prispieķ k ešte vyššej ekologickosti
mestskej hromadnej dopravy v unikátnej podtatranskej oblasti,“ poznamenala generálna
riaditeĝka SAD Poprad Marianna KrajĆová GoĆová. Ako dodala, v rámci MHD v Poprade nejde o koneĆný stav, ale postupne bude prebiehaķ obmieĥanie aj zvyšných starších vozidiel
za znaĆku Mercedes-Benz. „Poprad sa tým urĆite zaradí medzi mestá s najvyššou úrovĥou
kvality a štandardu cestovania,“ doplnil ju primátor Anton Danko. Novinkou v rámci štyroch dodaných autobusov Citaro K je aj nové

graficko-vizuálne oznaĆenie autobusov znaĆkou „365 CITY PopRAD CESTUJEM,“ ktorej
cieĝom je podĝa slov vedúceho dopravy a podpredsedu predstavenstva SAD Poprad Mareka
Modranského nielen symbolika zmeny k lepšiemu, ale aj rýchla identifikácia liniek MHD
Poprad v meste Poprad a priĝahlom podtatranskom regióne.

-,Ő%)&3Ư21,/&7,3+Ư0"/3&0

ąo najdlhšiu prevádzkovú efektívnosķ a návratnosķ investícií mesta do vozového parku zabezpeĆujúceho MHD garantuje aj kvalitný profesionálny autorizovaný servis, ktorý
pre SAD Poprad zabezpeĆuje už od roku 2021
podtatranská spoloĆnosķ Motor Group Poprad.
„V rámci našich nedávno vybudovaných nových servisných priestorov poskytujeme profesionálne služby autorizovaného servisu pre
SAD Poprad a aj ich nové autobusy Citaro od
uplynulého roku. Za ten Ćas sme vykonávali na autobusoch pravidelné kontroly a údržbu,
záruĆné opravy, v prípade potreby aj servisné
práce, Ći dodatoĆné montáže na prianie zákazníka. Aj vĈaka tejto spolupráci sa nám potvrdila opodstatnenosķ investícií do kvality moderného technologického vybavenia, služieb
a spokojnosti zákazníkov a našej prejazdnej,
priestorovo veĝkorysej servisnej hale,“ podotkol
v tejto súvislosti Pavel JanĆík, majiteĝ spoloĆnosti Motor Group Poprad. Ó

Primátor mesta
Poprad Anton
Danko a Marianna
Krajāová Goāová,
generálna riaditeīka
SAD Poprad
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RETRO

Dodávka znaāky Benz
z roku 1896 vychádzajúca
z modelu Benz Victoria.
FotograÀa z areálu továrne
v Mannheime. Benz&Cie.
dodáva v decembri 1896
vozidlo do tradiāného
parížskeho obchodného
domu Grands Magasins
Du Bon Marché.

125 ROKOV

OD VZNIKU PRVEJ DODÁVKY
A KUPÉ BENZ
História úspechu prvých úžitkových vozidiel sa zaāala písaŎ
pred 125 rokmi - premiérou dodávky znaāky Benz v roku
p
1896. Toto vozidlo sa stalo zároveĵ prvým motorizovaným
úžitkovým vozidlom so spaīovacím motorom na svete.
ú

R

ok 1896 bol pre továreĥ Rheinische
Gasmotoren fabrik Benz & Cie.
v Mannheime bohatým na udalosti: paleta jej produktov sa po otvorených osobných vozidlách rozšírila
nielen o dodávku, ale aj o prvé kupé so spaĝova-

46

cím motorom. Tým sa zaĆala úspešná modelová
diverzifikácia u vynálezcu automobilu…
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Prvá zmienka o „dodávke Benz‘“ pochádza
z katalógu spoloĆnosti Benz & Cie. z mája 1896.
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Dodávka znaāky Benz z roku 1896 vychádzajúca z modelu Benz Victoria.
Popis vozidla s cenou a technickými údajmi v katalógu z mája 1896. Benz&Cie.
dodáva v decembri 1896 vozidlo do tradiāného parížskeho obchodného domu
Grands Magasins Du Bon Marché.

Nový koncept „patentovaného motorového vozidla
pre dodávky tovaru vybaveného motorom s piatimi konskými silami vo vysoko hodnotnom vyhotovení“ (z originálneho vyjadrenia) bleskovo vzbudil
záujem. Prvý o toto pokrokové vyhotovenie vozidla prejavil záujem parížsky obchodný dom Du
Bon Marché, ktorému bol aj odovzdaný prvý zdokumentovaný exemplár. Samotná stránka v katalógu, na ktorej je dodávka uvedená, zobrazuje ilustráciu tohto vozidla spolu s reklamou spomínaného
parížskeho obchodného domu. To, že prvý zákazník
dodávky pochádzal z Francúzska, zodpovedalo vtedajšiemu vývoju trhu s automobilmi: k vynálezu nového dopravného prostriedku síce dochádza v roku
1886 v Nemecku – nezávisle od seba zásluhou Carla Benza a Gottlieba Daimlera. Táto pokroková inovácia však v poĆiatkoch našla vysoké uznanie najmä vo Francúzsku a Veĝkej Británii. Logicky preto
5. decembra 1896 táto prvá motorizovaná dodávka
so spaĝovacím motorom priamo od výrobcu automobilov putovala do Paríža…

používal aj pri modeloch Victoria
a Vis-à-Vis. Konštruktéri tak optimálne využívali
celkovú dęžku vozidla tak, že motor umiestnili pod
ložnú plochu. Dodávka tak bola súĆasne prvým úžitkovým motorovým
vozidlom s podpodlahovou konštrukciou. VodiĆ
sedel priamo nad prednou nápravou, priĆom zadnú
nápravu tvorili menšie kolesá s drevenými lúĆmi
s plnogumovými obrubami. VodiĆ a ložná plocha sa
nachádzali takmer na rovnakej úrovni, Ćo však pozorovateĝovi nebolo na prvý pohĝad zjavné. Vozidlo
bolo ako skriĥové vozidlo na boĆniciach opatrené
honosnou reklamou obchod-
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Prvá dodávka v dejinách mala užitoĆné zaķaženie
300 kg a bola postavená na podvozku, ktorý Benz
Carl Benz vo vozidle Benz
Victoria. Prvý štvorkolesový model od Benz&Cie.
bolo možné vyrábaŎ od
roku 1893 văaka plne
funkānému systému riadenia s otoānými strmeĵmi,
ktorý vynašiel Benz.
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Kupé znaāky
Benz z roku 1896
vychádzajúce
z modelu Benz
Victoria. Unikátny kus sa dodal
zákazníkovi do
Paríža v decembri 1896.

ného domu a úĆelom využitia tohto automobilu dovezeného z Nemecka: „Grands Magasins
Du Bon Marché. Livraison des Marchandises.“
(„Obchodný dom Du Bon Marché. Dodávka tovaru“). Premiérový zákazník uviedol do praxe to, Ćo výrobca odporúĆal v katalógu z roku
1896. Benz & Cie. totiž vyzdvihovali potenciálny
reklamný efekt dodávky, o Ćom svedĆí aj zmienka v prospekte, hovoriaca o tom, že: „Veĝká reklama pre každý významný obchod.“
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Dodávku poháĥal naležato zabudovaný jednovalcový motor so zdvihovým objemom 2,9 litra a výkonom 3,7 kW (5 k). Silu motora hnali
na cestu spolu tri prevody: najprv odstupĥované remenice, potom planétová prevodovka a nakoniec predlohová prevodovka. Odtiaĝto viedli
k reķazovým kolesám zadných kolies dve reķaze. Radilo sa zatláĆaním a vytláĆaním remeĥov.
VĈaka tejto kombinácii motora a systému prevodov dosahovala dodávka pri maximálnom zaķažení rýchlosķ 15 km/h a prekonávala desaķpercentné stúpania.
Koncom roku 1896 vyvíjal Émile Roger, generálny zástupca znaĆky Benz pre Francúzsko,
plán vlastnej dodávky vychádzajúcej z mode48

lu Benz Velo. Jeho partnerom pri tomto projekte
bol Léon L’Hollier z Birminghamu vo Veĝkej Británii. V tamojšej miestnej štvrti Digbeth sa vyrábalo niekoĝko takýchto „kombinovaných dodávok“ znaĆky Benz. Po smrti Émila Rogera
v roku 1897 projekt konĆí.
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V roku 1896 predstavil Benz aj nový tvar karosérie pre osobné vozidlá – kupé: jedineĆný elegantný automobil s krátkou uzavretou
konštrukciou. Prvé kupé bolo taktiež odovzdané klientovi v Paríži. Jeho maximálna rýchlosķ
predstavovala až 32 km/h a vozidlo vychádzalo z modelu Benz Victoria. Obzvlášķ viditeĝným
rozdielom kupé oproti Victorii bolo jeho zakrivené Ćelné sklo. Ešte nemá nijaký stieraĆ, pretože tie boli vynájdené až zaĆiatkom 20. storoĆia.
Aj to bol dôvod, preĆo sa s kupé jazdilo pomerne obtiažne najmä v daždi. Na jeho pohon slúžil pravdepodobne 2,9-litrový vzadu montovaný
jednovalcový motor s výkonom 3,7 kW (5 k). Aj
prenos sily na zadnú nápravu bol zrejme vyriešený podobne ako pri dodávke, priĆom ho spomaĝovala Ćeĝusķová a pásová brzda na zadných
kolesách. Ó
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PRIEKOPNÍCI
AUTOMATIZOVANÉHO
JAZDENIA

Mercedes-Benz, ako prvá automobilová spoloĆnosķ
na svete, získal prvé medzinárodne platné systémové
schválenie na vysoko automatizované jazdenie.

S

plnil tým prísne zákonné požiadavky
smernice UN-R157 pre systém úrovne 3. Ten spoĆíva v tom, že automatizovaná jazdná funkcia prevezme urĆité jazdné úlohy, no vodiĆ je však stále
potrebný a musí byķ vždy pripravený prevziaķ
kontrolu nad vozidlom, keĈ ho vozidlo vyzve,
aby zasiahol. Spolkový úrad pre motorové vozidlá na to udelil systémové schválenie, Ćím
pripravil pôdu pre medzinárodnú existenciu
takéhoto systému v rámci 57 Ćlenských štá-

tov EHK – vrátane štátov EÚ, Veĝkej Británie,
Japonska, Kórey a Austrálie. Mercedes-Benz
bude spoĆiatku ponúkaķ DRIVE PILOT v Nemecku na 13 191 diaĝniĆných kilometroch.
Rozsiahle testovacie jazdy systému už prebiehajú napríklad v USA a ąíne. Len Ćo bude existovaķ na Ĉalších trhoch vnútroštátny právny
rámec na prevádzku vysoko automatizovaného jazdenia, ktorý odbremení vodiĆa najmä od
úlohy jazdenia, bude táto technológia postupne
zavádzaná medzinárodne.
49
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Na urĆenie
presnej polohy
Triedy S sa používa mimoriadne
presný systém
urĆovania
polohy. Je oveĝa
výkonnejší ako
bežné systémy
GPS.

VĈaka systémovému schváleniu si prví zákazníci budú môcķ kúpiķ Triedu S s mimoriadnou výbavou DRIVE PILOT ešte v prvej polovici roku
2022 a v hustej premávke alebo v zápchach na
vhodných diaĝniĆných úsekoch v Nemecku tak
budú môcķ jazdiķ vysoko automatizovane až do
rýchlosti 60 km/h. Prvky potrebné na jeho ovládanie sa nachádzajú vo venci volantu nad priehlbinami pre palce vpravo a vĝavo. Ak vodiĆ aktivuje DRIVE PILOT, systém zaĆne regulovaķ rýchlosķ
a odstup a viesķ vozidlo suverénne v rámci jazdného pruhu. Vyhodnocuje sa a zohĝadĥuje trasa,
udalosti na trase a dopravné znaĆky. Systém reaguje aj na neoĆakávané dopravné situácie a samostatne ich rieši, napr. vyhýbacími manévrami
v rámci jazdného pruhu alebo brzdnými manévrami. Mimoriadna výbava DRIVE PILOT tak odbremení vodiĆa a umožní mu venovaķ sa sekundárnym Ćinnostiam na centrálnom displeji, napr.
online nakupovaniu alebo riešeniu e-mailov
v kancelárii v automobile (In-Car-Office). Systémové schválenie sa vzķahuje aj na model EQS.

PILOT okrem toho disponuje redundantným riadiacim a brzdovým systémom, ako aj redundantným palubným elektrickým systémom, aby sa
s vozidlom aj pri výpadku jedného z týchto systémov dalo aj naĈalej manévrovaķ a aby mohlo
dôjsķ k bezpeĆnému prevzatiu riadenia zo strany vodiĆa. Pokiaĝ vodiĆ neprevezme riadenie vozidla ani po opakovanej výzve na prevzatie riadenia a uplynutí doby na prevzatie riadenia, napr.
z dôvodu akútneho zdravotného problému, systém vozidlo kontrolovane zabrzdí v rámci bezpeĆnostného zastavenia a s primeraným spomalením
privedie vozidlo do úplného zastavenia. Zároveĥ sa aktivujú výstražné svetelné signály, poĆas státia sa aktivuje Systém núdzového volania
Mercedes-Benz a dvere a okná sa odomknú, resp.
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DRIVE PILOT je založený na senzorike na
snímanie okolia z balíka asistenĆných jazdných systémov a obsahuje Ĉalšie snímaĆe, ktoré Mercedes-Benz považuje za nevyhnutné pre
bezpeĆné vysoko automatizované jazdenie. Medzi ne patrí LiDAR, ako aj kamera v zadnom skle
a mikrofón, najmä na detekciu majákov a iných
výstražných signálov pohotovostných vozidiel Ći
snímaĆ vlhkosti v podbehoch kolies. Okrem údajov zo snímaĆov prijíma DRIVE PILOT informácie o geometrii vozovky, profile trasy, dopravných
znaĆkách Ći mimoriadnych dopravných udalostiach (napr. nehody alebo staveniská) z mapy
s vysokým rozlíšením. Táto mapa sa aktualizuje a je k dispozícii prostredníctvom pripojenia na
pozadí. Trieda S s mimoriadnou výbavou DRIVE
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„
otvoria, aby sa osobám poskytujúcim prvú pomoc
uĝahĆil prístup do vozidla.
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Na urĆenie presnej polohy Triedy S sa používa mimoriadne presný systém urĆovania polohy. Je oveĝa výkonnejší ako bežné systémy GPS.
Údaje, získané zo satelitnej navigácie porovnávajú s údajmi zo snímaĆov a údajmi z mapy s vysokým rozlíšením. Údaje zo snímaĆov, ktoré sa zaznamenávajú LiDARom, kamerou Ći radarovými
snímaĆmi, poskytujú informácie o geometrii vozovky, charakteristike trasy, orientaĆných bodoch
Ći dopravných znaĆkách.
Mapa s vysokým rozlíšením poskytuje trojrozmerný obraz cesty a okolia. Kartografické dáta sa

Prvky potrebné
na ovládanie DRIVE
PILOT sa nachádzajú
vo venci volantu nad
priehlbinami pre palce
vpravo a vĝavo.

ukladajú a neustále aktualizujú vo výpoĆtových
strediskách na pozadí. Každé vozidlo okrem toho
ukladá na palube zrkadlový obraz týchto kartografických údajov, neustále ho porovnáva s údajmi na pozadí a aktualizuje lokálny súbor dát.
Mapa s vysokým rozlíšením tak ponúka stabilné
urĆovanie polohy prostredníctvom reprezentácie
okolia, bez ohĝadu napr. na tiene alebo zneĆistený
snímaĆ. Zároveĥ poskytuje informácie o geometrii vozovky alebo o mimoriadnych dopravných
udalostiach, napr. o staveniskách. Táto vysoko
presná mapa sa líši od máp pre navigaĆné prístroje, o.i. svojou vyššou presnosķou v centimetroch
namiesto metrov Ći svojím podrobným modelom
križovatiek a jazdných pruhov. Ó
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Nová éra Mercedes-Benz Group
Zo spoloānosti Daimler AG sa 1. februára 2022 stala
Mercedes-Benz Group AG, āím sa zavľšilo historické preskupenie,
zahájené schválením akcionárov ešte minulý rok.

Z

menou názvu tak spoloĆnosķ zvýrazĥuje svoje zameranie na automobilový
biznis krátko po tom, ako zažila úspešný debut na burze spoloĆnosķ Daimler
Truck. ZnaĆka Mercedes-Benz vznikla
v roku 1926 ako súĆasķ fúzie pôvodných spoloĆností Carla Benza a Gottlieba Daimlera s cieĝom
revolucionizovaķ výrobu automobilov. Títo dvaja

priekopníci už v roku 1886 predstavili svoje prelomové vynálezy nezávisle od seba, Ćím predznamenali zaĆiatok automobilového veku.
V rámci premenovania Daimler AG na
Mercedes-Benz Group AG sa zmenila aj burzová skratka spoloĆnosti z »DAI« na »MBG«. Akcie
Mercedes-Benz Group AG zostávajú súĆasķou nemeckého akciového indexu DAX. Ako na margo zmeny názvu o. i. uviedol Ola Källenius, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Group AG:
„Hviezda Mercedesu bola vždy prísĝubom do budúcnosti: zmeniķ súĆasnosķ s cieĝom zlepšiķ ju.
Chceme pokraĆovaķ v tomto odkaze našich zakladateĝov tým, že sa ujmeme vedenia v oblasti elektromobility a softvéru vozidiel.“
V súvislosti s vyššie uvedenou zmenou dochádza aj k premene názvu Daimler Mobility AG na
Mercedes-Benz Mobility AG, priĆom premenovaná spoloĆnosķ bude poskytovaķ služby mobility
pre osobné vozidlá a vany v oblasti financovania,
lízingu a poistenia. Uvedená divízia financií a mobility umožní zákazníkom Mercedes-Benz flexibilne využívaķ svoje vozidlá pomocou modelov
prenájmu a predplatného, správy vozového parku a digitálnych služieb, súvisiacich s nabíjaním
a platbou. Ó
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52

HVIEZDY CIEST

mb group.indd 52

16. 3. 2022 22:51:55

SVET MERCEDESU

Nový
generálny
riaditeĝ
Mercedes-Benz
Slovakia
Od zaāiatku februára 2022
sa novým generálnym
riaditeīom (CEO)
spoloānosti Mercedes-Benz
Slovakia (MBSK) stal
Oliver Zink (51), bývalý
vedúci služieb zákazníkom
znaāky Mercedes-Benz
v Maăarsku.

V

tejto funkcii vystriedal Floriana
Wedlera, ktorý urĆité obdobie zastával aj pozíciu doĆasného generálneho riaditeĝa a opäķ sa plne zameria na pozíciu finanĆného riaditeĝa
(CFO). Oliver Zink zaĆal svoju profesijnú kariéru v roku 1993, keĈ sa pripojil k organizácii služieb zákazníkom znaĆky Mercedes-Benz ako
manažér servisného trhu, priĆom bol zodpovedný najmä za riadenie trhu v strednej a východnej Európe. Po desiatich rokoch vo svete služieb
zákazníkom prešiel ako konzultant pre maloobchod do organizácie predajnej a servisnej siete znaĆky Mercedes-Benz. Úspešne rozvinul
program maloobchodného poradenstva pre oblasķ zákazníckych služieb, ktorý poĆas piatich
rokov implementoval aj na Ćínskom trhu. V roku
2008 prevzal úlohu riaditeĝa služieb zákazníkom
v Bulharsku. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil ako
vedúci manažmentu trhu v regionálnej kancelárii

v Dubaji. Po návrate do Stuttgartu bol 4 roky
vedúcim oddelenia Obchodnej analytiky v regióne
Overseas. V auguste 2019 nastúpil do
Mercedes-Benz MaĈarsko, kde sa podieĝal na
transformácii oddelenia služieb zákazníkom na organizáciu orientovanú na maloobchod, Ćo prispelo
k neustálemu rastu obchodu s náhradnými dielcami a silnému obchodnému partnerstvu s autorizovanými partnermi. Oliver Zink je presvedĆený:
„že spoloĆne s tímom MBSK budeme pokraĆovaķ
v upevĥovaní vzķahov s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi v dynamickom trhovom prostredí. Vozidlá našej znaĆky preukázali v minulom
roku, že sú najobĝúbenejšie spomedzi prémiových
znaĆiek na Slovensku. Okrem toho naše automobily zo segmentu xEV dosiahli na slovenskom trhu
Ĉalšie výnimoĆné prvenstvá. Aj preto hĝadíme do
budúcnosti pozitívne a sme radi, že zákazníkom
budeme prinášaķ Ĉalšie novinky...“. Ó
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Hviezdni experti
Technologické inovácie sú do nových modelov vozidiel
implementované do takej miery, že bežný spotrebiteī āasto
nevie, āím jeho vozidlo nielenže disponuje a ako to môže
poāas jazdy efektívne využiŎ vo svoj prospech...

N

ašķastie, jeho pomyselným „záchranným lanom“ na vysvetlenie
potrebných informácií – Ći už pred
kúpou vozidla, alebo po nej – je produktový expert, prítomný v rám-

54

ci každého zastúpenia znaĆky Mercedes-Benz na
Slovensku. Ide o komunikaĆne zdatnú a kompetentnú osobu zodpovedaķ otázky týkajúce sa
technických záležitostí, konektivity, dát a informácií všetkých modelových typov vozidiel
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V prvom rade je táto pozícia
prácou s emóciami ĝudí. Preto
musí byķ komunikatívny, vedieķ
príjemne vystupovaķ, maķ veĝmi
pozitívny vzķah k autám a ich
technológiám.

znaĆky. Na Slovensku sú produktoví experti zastúpení len mužmi. Ako nás informuje školiteĝ a produktový expert spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter KrajĆí: „V susednej ąeskej
republike robia produktových expertov striebornej hviezdy aj šarmantné dámy, priĆom jedna
z nich dokonca pochádza zo Slovenska.“
Hlavnou úlohou produktového experta je
klienta upútaķ a získaķ si jeho pozornosķ pre
jemu vyhovujúci model znaĆky Mercedes-Benz.
V rámci toho mu predstaví jeho jedineĆnosti
a výhody ešte pred kúpou vozidla. „Klienti našej znaĆky stoja o osobný kontakt s produktovými expertami, lebo to je úplne iné, ako keĈ si
majú dohĝadaķ informácie online. Aj preto produktový expert neraz absolvuje aj predvádzaciu
jazdu, poĆas ktorej predstaví technologické vymoženosti vozidla z hĝadiska jeho úĆelu a využiteĝnosti, napr. v prípade využitia konektivity
a neustále sa rozširujúcich služieb v rámci platformy Mercedes me.“
Adept na pozíciu produktového experta síce
nemusí maķ technické vzdelanie, no to je každopádne výhodou. „V prvom rade je táto pozícia prácou s emóciami ĝudí. Preto musí byķ komunikatívny, vedieķ príjemne vystupovaķ, maķ
veĝmi pozitívny vzķah k autám a ich technológiám. Ostatné veci sa dajú nauĆiķ poĆas našich
školení na Slovensku, alebo raz roĆne v rámci školiaceho eventu nemeckej centrály. Zároveĥ je nepísaným pravidlom, že si každý jeden
sám, pomocou samoštúdia, dopęĥa aj informácie o modeloch iných znaĆiek, aby v koneĆnom
dôsledku bol kompetentný našim klientom vysvetliķ pozitíva a výhody našich modelov oproti iným,“ vysvetĝuje Peter KrajĆí a dodáva,
že jednotliví experti v rámci Slovenska komunikujú nielen sami medzi sebou, aby si vymie-

Peter Krajāí, školiteī a produktový expert spoloānosti
Mercedes-Benz Slovakia.

ĥali svoje skúsenosti a informácie, ale aj s obchodnými zástupcami. Dokonca, raz mesaĆne
produktoví experti pre tím obchodníkov pripravujú prezentáciu nových informácií o technologických, inovatívnych a modelových novinkách
týkajúcich sa vozidiel Mercedes-Benz. A ako je
možné, že pri takom širokom portfóliu vozidiel s rozdielnym typom pohonu dokážu experti pracovaķ s takým množstvom údajov a informácií? „Žijeme v digitálnej dobe, vĈaka Ćomu
majú k dispozícii podporu vo forme aplikácie
Mercedes-Benz Guides (tá je k dispozícii na
bezplatné stiahnutie aj pre klientov), Ći firemnú platformu ADVANTAGES,“ uzatvára produktový expert spoloĆnosti Mercedes-Benz Slovakia Peter KrajĆí a dodáva, že po pandemickej
odmlke sa opäķ v rámci jednotlivých zastúpení znaĆky na Slovensku obnovia aj veĝmi populárne a klientami žiadané tzv. Technologické veĆery, poĆas ktorých pozvaným majiteĝom
vozidiel Mercedes-Benz produktoví experti vysvetlia Ćo najviac informácií o novinkách
a možnostiach ich využitia. Ó
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Prevencia „ruže“ prináša
Nielen dobrý hospodár, ale aj zodpovedný majiteī osobného
vozidla vie, že na príchod jari je potrebné sa vāas
a najmä dôkladne pripraviŎ. To platí dvojnásobne
o preventívnej servisnej kontrole vozidla...

N

apriek prežitiu zimy v pohodlí
tepla domova nemožno zabúdaķ
na fakt, že vaše osobné motorové vozidlo svojou prevádzkou
v chladných zimných podmienkach – na solených a posypávaných cestných
komunikáciách - dostáva poriadne „zabraķ.“
O to dôležitejšia je následná starostlivosķ po
zime, keĈ je bezpodmieneĆne nevyhnutná
kontrola nielen jeho technického stavu, ale aj
podvozku, tlmiĆov a bīzd, Ći možného poškodenia jeho karosérie.
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Služby Mercedes me connect prepájajú vozidlo s digitálnym svetom a nielenže
umožĥujú spojiķ sa cez internet so svojím
56
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vozidlom, ale ponúkajú aj väĆší komfort,
viac Ćasu a pocit bezpeĆia. Aktiváciou služby majiteĝ vozidla dokáže jednotlivé funkcie ovládaķ intuitívne, pomocou smartfónu, tabletu alebo poĆítaĆa. Sprístupĥovanie
informácií o stave vozidla na diaĝku môže
ušetriķ nielen Ćas, ale v mnohých prípadoch
upozorniķ autorizovaný servis o možnostiach hroziacich porúch a tým aj o prípadnom bezpeĆnostnom riziku. Autorizovaný
servis v takomto prípade proaktívne kontaktuje zákazníka. Zároveĥ sa s ním dohodne na jemu vyhovujúcom termíne, keĈ sa
diagnostikovaný problém promptne vyrieši.
Systém poskytne majiteĝovi vozidla aj informácie o potrebných termínoch pravidelnej
údržby vozidla.
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kov. Zároveĥ sa vĈaka nej na povrchu vozidla
vytvára jedineĆný samoĆistiaci efekt a hydrofóbnosķ, Ćím lak ostáva výrazne Ćistejší,
s menšími nárokmi na jeho Ĉalšiu údržbu.

/"3"+1ľ3+(,+1/,)
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V súĆasnosti Ćoraz obĝúbenejšou najmodernejšou formou starostlivosti o lak auta sú
keramické úpravy. Po zime trpí predovšetkým predná maska a predná kapota automobilu, ktoré sú poškodené menšími odreninami od kamienkov lietajúcich od ostatných áut.
A práve tu má význam keramický ochranný
lak, ktorého špeciálne nanášané vrstvy vytvárajú tvrdý a vysoko odolný povlak podobný
sklu. Ide o materiál, ktorý je zložený z Ćastí najkvalitnejšieho kremíka. Pretože táto merateĝná sklo-keramická ochranná vrstva je
omnoho tvrdšia než lak, ochráni povrch vozidla pred negatívnymi vplyvmi prostredia,
ako sú napr. oxidácia, UV žiarenie, mechanické poškrabanie alebo nárazy kamien-

Klientmi striebornej hviezdy využívanou
službou je 20-minútová bezplatná servisná prehliadka vozidla raz roĆne. Realizuje sa
v autorizovaných servisoch znaĆky. V rámci nej pracovníci servisu skontrolujú základnú výbavu vozidla - Ći obsahuje všetko, Ćo
má podĝa posledných servisných a prehliadkových služieb a platných predpisov maķ.
Skontrolujú platnosķ STK, známku platnosti emisnej kontroly, lak, Ćelné sklo, hustotu
chladiacej zmesi, bod varu brzdovej kvapaliny, mieru opotrebenia bīzd, mieru poškodenia pneumatík, skontrolujú výfuk, tesnosķ agregátov, vôĝu riadenia a taktiež Ćapy – Ćiže
uloženie kolies. Na kontrolnej stolici tlmiĆov
skontrolujú tlmiĆe a brzdy. Pri prechode zo
zimy do jarných mesiacov je optimálny Ćas aj
na kontrolu stieraĆov a ich prípadnú výmenu,
pretože po zime je guma stieraĆov Ćasto poškodená od namrznutého snehu a ĝadu. OdporúĆa sa skontrolovaķ ostrekovaĆe, Ći sú v takej kondícii, v akej majú byķ. A samozrejme,
v rámci servisnej kontroly vozidla je vhodné „jedným šupom“ využiķ aj služby pneuservisu a s tým spojenú možnosķ sezónneho
uskladnenia pneumatík, prípadne výhodne
nakúpiķ nielen sady letných pneumatík, ale
aj kolies.
Takže, priatelia, nepodceĥujte situáciu, pretože nepotrvá dlho a jar sa vás - cez technický
stav a bezpeĆnosķ vášho vozidla - opýta, Ćo ste
pre ne urobili po zime…Ó

,

Klientmi striebornej hviezdy
využívanou
službou je
20-minútová
bezplatná
servisná
prehliadka vozidla raz roĆne.
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NEZLOMNÝ
VETERÁN

Napriek dosiahnutým úspechom je skromným Ćlovekom,
ktorý svoje víķazstvá nepreceĥuje. Stále aktívny statik,
no predovšetkým celoživotný športovec a bežecká
veteránska hviezda spod Pustého hradu - Ján Hazucha...

M
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- Na beh nie je nikdy neskoro. Ja som sa vo svojich 19 rokoch prihlásil ako
študent vysokej školy do horolezeckého oddielu a venoval sa mu na vrcholovej úrovni, spolu
s rovesníkmi, akými boli skvelí lezci Peter a Ivan
Dieškovci, Vlado Launer, Ivan Fiala Ći Milan Kriššák. Po návrate do Zvolena sme liezli napr. s Igorom Kollerom, Janom Búrkom a Petrom Košíkom
a Ĉalšími chlapcami najmä v Tatrách. A nesmiem
nespomenúķ tréningy na našej Kalamárke na Poĝane. Tatry postupne doplnili výstupy na alpské
štíty, Kaukaz a Pamír.

,01",)&2ƷĘ)"+,*Ɔ&/Ɔ&"%,Ę"0(,0),3"+Ҍ
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- Áno a práve na ĥom, keĈ sme v roku 1972 absolvovali ako prípravu na Himaláje, pri výstupe
na najvyšší vrch dnešného Tadžikistanu – Kullai
Ismoili Somonij – vysoký 7 495 m n. m. mi prišlo
zle, výstup som nedokonĆil a nakoniec som zistil,
že v príliš veĝkých výškach mám problém s nedostatkom Ćervených krviniek v tele. To znamenalo môj koniec v plánovanej ceste na osemtisícové
výstupy do Himalájí - Ći už na Makalu alebo o pár
rokov neskôr na KandženĆongu, ktoré viedol Ivan
Gálfy. No na horolezectvo som nezanevrel, liezol

som Ĉalej a pätnásķ rokov som bol aj predseda
horolezeckého oddielu vo Zvolene.
Ư-,Ę"13Ɔ& %Ɔ-,/1,3Ư %(1&3ľ1-,-/&%,Ҍ
/,)"7" 13"'"3Ɔ(3þĘƆľѷ
- Som vyuĆený statik, pôsobil a aj stále pôsobím ako projektant statiky. Mal som s manželkou
tri deti, a tak sme spolu trávili víkendy buĈ na
horách a skalách, alebo napr. v zime na lyžiach.
Zaujalo ma, keĈ sa v roku 1973 zaĆalo pripravovaķ bežecké podujatie Biela stopa SNP (dnes len
Biela stopa) a vo februári 1974 som spolu s Ĉalšími ZvolenĆanmi stál na jeho štarte prvého roĆníka tohto 51-kilometrového maratónu na Krahuliach. Dnes som jediným aktívnym pretekárom,
ktorý nechýbal ani na jednom z doterajších roĆníkov. Hoci, pár rokov dozadu sme boli ešte dvaja,
ale môj veĝmi dobrý – o sedem rokov starší - kamarát z Prešova nešķastne spadol zo stromu, poranil si chrbticu a tým svoju sériu prerušil. Tento
rok pobežím už 49. roĆník a verím, že ak mi zdravie vydrží, pobežím vo svojich 80 rokoch aj jubilejný - päķdesiaty.
0,)3,3)&01""Ʒ(û/0("-/"1"(6'37Ҍ
%/+&ĘľѾ
- Samozrejme. ąeskú Jizerskú 50 som si odjazdil asi desaķkrát. Ide o krásne preteky, Ćistú klasiku, ktorú mám rád. Pred vyše jedenástimi rokmi
som ako 68-roĆný absolvoval aj najstarší, najsláv59
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nejší, najväĆší a jeden z najdlhších diaĝkových
behov na svete –„Vasaloppet“, Ćiže Vasov beh vo
Švédsku. Ide o vytrvalostné preteky v bežeckom
lyžovaní klasickou technikou na 90 km trati zo
Sälenu do Mory.

,
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- Osemdesiate roky priali športovým podujatiam a maratóny boli jednými z nich. Na Slovensku sa ich v tom Ćase behávalo okolo dvanásķ.
Jedným z úplne najmladších bol aj Zvolenský maratón. Kamaráti ma nahovorili na jeho tretí roĆník
a keĈže som mal kondiĆku aj z lezenia a aj lyžovania, v roku 1988 som si ako 45-roĆný zabehol
svoj prvý maratón v živote v Ćase 3 hodiny 29 minút. To ma „posmelilo“ aj na Ĉalšie. O dva roky
neskôr som svoj tretí maratón zabehol už za 2 hodiny a 56 minút. Potom som sa na pár rokov odmlĆal. Venoval som sa práci a rodine.

Som jediným
maratóncom,
ktorý v kategórii
veteránov vyhral
všetkých šesķ
pretekov seriálu
Marathon
Majors.

*/1Ť+0(6"%01"3Ɔ(+"7+"3/")&ѻ
- Ani najmenej. V roku 1998 som v Košiciach
ako päķdesiatpäķroĆný bežal svoj štvrtý maratón a o štyri roky neskôr - po prvý raz aj Pražský maratón, po ktorom nasledovali maratóny
v Budapešti, Viedni, Barcelone, Ríme Ći v Paríži. Zistil som, že vo svojej vekovej kategórii nad
60 rokov patrím medzi najlepších bežcov. Až nakoniec - v roku 2013 som vo svojich sedemdesiatich rokoch dostal možnosķ bežaķ Berlínsky
maratón, ktorý je prvým zo šestice hlavných
a najprestížnejších maratónov na svete (seriálu Marathon Majors), na ktorých štartuje približne 50 000 bežcov. Bol to prvý z nich, ktorý
som vo svojej kategórii s Ćasom 3:29:32 hod. vyhral! Nasledovali víķazstvá na Bostonskom maratóne v roku 2015, v roku 2017 na maratóne
v New Yorku, v roku 2018 v Chicagu a v roku
2019 v Tokiu a v Londýne. Navyše, v sezóne
2018/2019 som sa stal aj víķazom súķaže Abbott WMM Wanda Age Group v kategórii 75 až
79 rokov. A odbehol som si iné zaujímavé preteky: niekoĝkokrát som absolvoval Psotkov memoriál vo Vysokých Tatrách, 7× som bežal a trikrát aj - vo svojej kategórii nad 60 rokov - vyhral
takmer 50 km dlhý horský Beh hrebeĥom Nízkych Tatier, priĆom doposiaĝ s Ćasom 5:39 hodiny držím rekord v mojej vekovej kategórii…
"'"!"+Ę),3"(-/&-/"!013"3Ư%/6Ɔ&"0Ҍ
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- To ani najmenej. Je to vec výzvy, zdolávania limitov, dokázania si, že Ćlovek na to má a samozrejme – aj otázka pomerne znaĆných finanĆných
nákladov. Nie som Ćlenom žiadneho bežeckého
atletického oddielu, zo mĥa funkcionársky aparát na zväze radosķ nemá, pretože nedostávajú
na mĥa žiadne dotácie od štátu. Na spoluprácu Ći
Ćlenstvo ma nik ani neoslovil, Ćo je aj dobré, lebo
nepotrebujem byķ organizovaný. Behám s kamarátmi pre pocit radosti. A to, že sa mi darí maratóny odbehnúķ a prípadne aj vyhraķ, je len Ĉalšia
motivácia. Nebehám a nevyhrávam preteky, aby
som sa tým uživil. Stále, aj vo svojich 79 rokoch,
sa živím prácou stavebného inžiniera, špecializujúceho sa na statiku stavieb. Aj preto, aby som
mohol behaķ a športovaķ. Všetky cesty na preteky do zahraniĆia, letenky, štartovné a následný
pobyt poĆas pretekov si hradím zo svojich úspor
a v poslednom Ćase pomocou peĥazí, ktoré sa mi
darí získaķ aj od sponzorov.
/"!0)"+Ѹ("601",)&,/$+&7,3+ƯѸ
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- Nemal som tú potrebu. Nakoniec, náš skvelý
bežec Vincent Bašista, o rok odo mĥa starší, ich
vyhral viackrát. Niet divu - už od mlada bol veĝmi
talentovaným bežcom. Na druhej strane – som jediným maratóncom, ktorý v kategórii veteránov
vyhral všetkých šesķ pretekov seriálu Marathon
Majors. ąiže ide o otázku osobného nastavenia sa
a urĆení si svojich priorít.
(ğ*ğ16601" % ")&3/û* &*/1Ť+2Ę&
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- Rád by som si ešte zabehol maratón v Amsterdame a Lisabone. Ako som už spomenul, o rok by
som na svoju osemdesiatku chcel zabehnúķ jubilejný 100. roĆník Košického maratónu - pod štyri hodiny. A som zvedavý, koĝko osemdesiatnikov
sa nás tam zíde. V máji tohto roku sa chystám na
Pražský maratón a budúci rok chcem v zime na
bežkách absolvovaķ jubilejný 50. roĆník Bielej stopy. Aj preto sa stále udržiavam v pohybe a kondícii. Plávam, behám, poĆas zimy lyžujem, „bežkujem“ a chodím aj na skialpy…
ѻ0(&)-3,3"(2шъ/,(,3Ѿ
- A preĆo nie? Samozrejme, kedysi som bežne robil skialp na Chopok a ćumbier Ćastejšie.
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Dnes ho absolvujem pomenej: bol som v Bachledovej doline, no Ći vyjdem túto zimu ešte z Krúpovej na Chopok alebo Trangoškou na Štefánikovu chatu, uvidím. A síce už nejde o nejaké
vrcholové výkony, som rád, že sa stále ešte kde-kade „vydriapem,“ že stále robím aj skialp.
Športujem tak, aby mi to neuškodilo, aby som
mal z toho „pasiu“. Tú mám napr. po odbehnutí tréningových 14 km, lebo následne mám zo
seba nielen lepší pocit, ale aj chuķ do práce a života. Milujem šport, neviem byķ bez pohybu,
som súķaživý typ, ktorý rád vyhráva…
Ę&1(6"%+&*) ޖ,3ğ%,%/!&+2 ,//"0Ҍ
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- Vyrastal som v Lieskovci, dedinke pri Zvolene a celé dni som bol v neustálom pohybe. To
dnes mnohí mladí ĝudia ani len netušia, Ćo to je
a o Ćom hovorím. Pohyb mám asi v génoch. Moji
predkovia, Hazuchovci, pochádzali z Látok na
Podpoĝaní. Starí rodiĆia boli „od mrku - do mrku“
vonku na poliach a chotároch. K pohybu viedli aj nás deti. VĈaka nemu a športu tak vo svojom

veku stále pracujem a som odolný nielen fyzicky, ale aj duševne. Nechátram a nemám depresie
ako mnohí už len z toho, že po veĆeri a noci príde
ráno. Nerezignoval som, nespohodlnel. Nežijem
„stratený,“ pasívny život.
Î-)+"+7û3"/*&!,3,Ő1"'"!+,!2 %Ɣ
,1û7(2ѹĘ,3û*-,*û%),-/&+-ŏŜ+ľ3Ҍ
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- Na to neexistuje jednoduchá odpoveĈ. V prvom rade to, že si verím. Odmala som sa ako polosirota, ktorá nemala nikoho, musel spoliehaķ len
sám na seba. Bol som asi najchudobnejším dieķaķom v našej dedine – a aj preto som bol nútený
sa životom cieĝavedome prebíjaķ sám. ąi už v škole, kde som bol vyznamenaným, najlepším žiakom Ći na vysokej škole v Bratislave, ktorú som
absolvoval rovnako s vyznamenaním. Vedel som,
že ak chcem nieĆo dosiahnuķ, závisí to len a len
odo mĥa samotného. NauĆil som sa ísķ za svojím
cieĝom – aj napriek prvotným nezdarom, bolesti Ći prekážkam. Takže nezlomnosķ a cieĝavedomosķ boli a aj sú „motorom“, ktorý ma poháĥa po
celý život… Ó
"51ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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SVET MERCEDESU

Nový monopost
pre rok 2022
Príchod novej éry vo formule 1 neostal bez povšimnutia
ani v tíme Mercedes-AMG Petronas F1, āoho výsledkom je
predstavenie úplne nového pretekárskeho vozidla na sezónu
2022, ktorým je Mercedes-AMG F1 W13 E Performance.

V

zhĝadom na najvýznamnejšie
zmeny v technických predpisoch
stála pred konštruktérmi tímu
Mercedes-AMG skutoĆná výzva:
nájsķ spôsob na zvýšenie výkonu
monopostu. Po 18 mesiacoch sa doĆkalo premiéry
vozidlo W13, ktoré je na 98 % nové. Do jeho kokpitu sa poĆas sezóny 2022 posadí nová jazdecká
dvojica: Lewis Hamilton a George Russell. Ako na
margo jeho premiéry o. i. uviedol Toto Wolff, šéf
a konateĝ tímu Mercedes-AMG Petronas F1:
„... Nemôžeme zaspaķ na vavrínoch a spoliehaķ
sa na úspechy z minulosti. Môžeme sa však spo-

62

ĝahnúķ na našich zamestnancov, našu kultúru,
štruktúru a mentalitu a veriķ, že v roku 2022 odvedieme najlepšiu možnú prácu.“ W13 je tak
13. vozidlom vyvinutým pretekárskym tímom
Mercedes-AMG od jeho návratu do formuly 1
v roku 2010. OznaĆenie technológie „E Performance“ predstavuje pokraĆujúcu úzku spoluprácu medzi tímom a Mercedes-AMG.

û3/1(01/&"/2

Prechodom do Ćiernej farby na zaĆiatku sezóny
F1 2020 sa tím zaviazal podporovaķ väĆšiu rozmanitosķ. V roku 2022 sa farba „strieborných šípov“

HVIEZDY CIEST

new monopost.indd 62

17. 3. 2022 8:59:39

hviezdneho monopostu zmení na prevažne striebornú, ktorá je nielen DNA znaĆky, ale aj jej históriou. Ako k tomu poznamenal Toto Wolff: „Ako tím
sme vyrástli zo „strieborných šípov“ na Ćoraz rôznorodejší a inkluzívnejší tím a aj preto budú naše
farby v budúcnosti strieborné a Ćierne.“

'3Ư/7+"'Ɔ&"7*"+6

Najvýraznejšie zmeny sa týkajú podvozku. Pozornosķ si zaslúžia tri aspekty: spôsob, akým
sú nastavené pravidlá – ten je úplne iný, najmä v oblasti aerodynamiky. Druhým aspektom
je to, že pomocou aerodynamiky sa mení aj zásadne odlišný tvar auta. Po tretie je to po prvýkrát, Ćo sa rieši takáto veĝká zmena v rámci rozpoĆtového stropu. Jediným prvkom, prevzatým
od predchodcu je len volant. Kvôli aerodynamike sa kompletne prepracoval interiér Ći elektrické usporiadanie a zabudovanie vecí. Zavesenie
zohĝadĥuje nepoužitie hydrauliky a pružín ovládaných na diaĝku, ktoré sú najnovšie zakázané.
Zmenami sú teraz boĆné skrine na vzduch a kryt
motora mimoriadne úzke. Novinkou sú aj nové
18-palcové kolesá, ktoré nahrádzajú predchádzajúce 13-palcové disky. ćalším zásadným
prvkom je zmrazenie urĆitých komponentov, ktoré sú teraz nastavené na niekoĝko rokov, vrátane prevodovky a pohonnej jednotky. V roku 2022 sa môže poslednýkrát zvýšiķ
výkon. Zlepšenie systému ERS sa potom musí

implementovaķ do 1. septembra. Následne budú
špecifikácie výkonu zmrazené až do zaĆiatku
Ĉalšieho regulaĆného cyklu v roku 2026. Povinným zavedením paliva E10 pre rok 2022 (zmesi pozostávajúcej z 10 % z etanolu a z 90 % z fosílnych palív), uskutoĆní formula 1 dôležitý krok
k tomu, že sa od roku 2026 bude používaķ len
100 % trvalo udržateĝné palivo. V tejto súvislosti za absolútne kĝúĆovú považuje Mercedes-AMG
úzku spoluprácu s hlavným partnerom PETRONAS. Inovácií je na novom monoposte také
množstvo, že všetky (poĆnúc novým podvozkom, v kombinácii s vylepšenou a nanovo navrhnutou pohonnou jednotkou) zmenia jazdné vlastnosti vozidla na pretekárskej trati. Tak,
aby boli strieborné šípy naĈalej najjagavejšími
hviezdami formuly 1... Ó
"51ѹ"1"/Á(,/ŜѺ ,1,ѹ"/ "!"0Ҍ"+7
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Míĝniky motošportu
Kronika motoristického športu znaāky Mercedes-Benz
zaznamenáva v týchto mesiacoch dôležité jubileá, a preto
je na mieste si ich aspoĵ v krátkosti pripomenúŎ...
ľƌ7013û0-,'"+ ,3

Pretekárske vozidlo formuly 1 McLaren-Mercedes
MP4/12, ktoré riadil David Coulthard. Coulthard vyhral
Veīkú cenu Austrálie v Melbourne 9. marca 1997.

Pred 25 rokmi sa po dvoch rokoch Ćakania
spojenectvo medzi znaĆkami McLaren
a Mercedes koneĆne doĆkalo: dostavilo sa prvé
víķazstvo nového strieborného šípu, keĈ
9. marca 1997 zvíķazil David Coulthard vo Veĝkej cene Austrálie, priĆom porazil Michaela
Schumachera vo Ferrari a okrem neho aj svojho
vlastného tímového kolegu Miku Häkkinena.
Výrazná farba monopostu McLaren-Mercedes
MP4/12: strieborno-biela farba, ktorá nahradila dovtedy používanú bielo-Ćervenú farbu, nadväzuje na skoršie úspešné obdobia strieborného šípu Mercedes-Benz. Následne - v rokoch
1998 a 1999 získal Mika Häkkinen v monoposte McLaren-Mercedes dva tituly majstra sveta
za sebou, tretí titul majstra sveta pre tento tím
s jednobodovým náskokom vybojoval Lewis Hamilton v roku 2008.
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V sezóne 2010 znaĆka Mercedes-Benz
opätovne, po 55 rokoch vstúpila do pretekov formuly 1 s pretekármi Michaelom Schumacherom a Nicom Rosbergom.
O dva roky neskôr - 15. apríla 2012 zvíķazil Nico Rosberg za tím AMG Petronas F1
na Veĝkej cene ąíny v Šanghaji pred kolegami z McLaren-Mercedes Jensonom Buttonom a Lewisom Hamiltonom. Na pódiu sa
tak ocitli vodiĆi troch pretekárskych vozidiel s pohonom od znaĆky Mercedes-Benz
– spoloĆne so šéfom divízie motoristického
športu Norbertom Haugom, ktorý za celý
tím prevzal prvý pohár pre strieborné
šípy v novej ére.

Nico Rosberg zvíŎazil s pretekárskym vozidlom
formuly 1 Mercedes F1 W03 Veīkú cenu Āíny
v Šanghaji 15. apríla 2012. FotograÀa po prejdení
cez cieīovú āiaru.
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Pretekár Al Unser jr., ktorý oslávi 19. apríla 2022 šesķdesiatku, dosiahol medzi rokmi 1982 a 1997 až
31 víķazstiev v americkej sérii Indy
Car/Champ Car, priĆom sa dvakrát
stal aj majstrom 500-míĝových pretekov v Indianapolise. Svoj obdivuhodný úspech dosiahol Unser jr. v roku
1994 na pretekárskom vozidle PC 23,
poháĥanom motorom Mercedes-Benz
500I, ktorý je v súĆasnosti vystavený
ako exponát v Múzeu Mercedes-Benz.
Penske-Mercedes PC 23 s motorom
Mercedes-Benz 500I V8 pretekára Ala Unsera jr.
na 500-míīových pretekoch v Indianapolise
29. mája 1994.

Pretekárske vozidlo
Sauber-Mercedes C9
skupiny C po dvojnásobnom víŎazstve
a dosiahnutí 5. miesta v 24-hodinových
pretekoch Le Mans
od 10. do 11. júna
1991. Stanley
Dickens, Jochen
Mass a Manuel
Reuter zvíŎazili
v pretekoch s vozidlom so štartovacím
āíslom 63.
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Jubileum, sedemdesiatiny,
oslávi 7. mája 2022 aj švédsky pretekár vozidiel GT - Stanley Dickens. Práve on bol v roku
1989 jedným z troch pretekárov
vo víķaznom kokpite vozidla Sauber-Mercedes C9 poĆas 24-hodinových pretekov Le Mans (spolu
s ním aj Jochen Mass a Manuel
Reuter). Dickens sa ako pretekár
v rokoch 1978 a 2010 zúĆastnil
111 pretekov, priĆom dosiahol
špiĆkové výsledky nielen v Európe, ale aj v Japonsku a v USA.
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Pred 120 rokmi, 11. mája 1902,
odštartoval sám Ferdinand Porsche
v dvojmiestnom vozidle Lohner-Porsche s motorom Mercedes s výkonom
28 k na pretekoch na kopci Exelberg
v Dolnom Rakúsku. Na štrkovej trati
so stúpaniami od štyroch do ôsmich
percent nakoniec aj zvíķazil tento
konštruktér, ktorý bol od roku 1906
technickým riaditeĝom spoloĆnosti Oesterreichische Daimler-Motoren-Gesellschaft (Austro-Daimler), s vozidlom Mercedes-Lohner-Porsche
v kategórii veĝkých vozidiel. Ó
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Mercedes-Lohner-Porsche s motorom
Mercedes s výkonom 40 k poāas
pretekárskeho
týždĵa v Nice (4. až
11. apríla 1902), za
volantom sedí Emil
Jellinek.
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Prvé eSprintery už zásobujú Turiec
V polovici februára, presne na sviatok zaīúbených, si spoloānosŎ Fatra TIP, s. r. o., prebrala prvé āisto
elektrické skriĵové dodávky, ktorými bude odteraz zásobovaŎ bez emisií oblasŎ Turca.

Z

ástupcovia Fatra TIP, s. r. o., Martin a Ján Kavulekovci si vo februári prevzali od vedúceho predaja Motorr Martin, s. r. o., Jána ćurkoviĆa prvé elektrické vozidlá, ktoré predstavujú prvú Ćasķ z celkového poĆtu ôsmich objednaných vozidiel Mercedes-Benz na rok 2022.
Konkrétne šlo o dve skriĥové úžitkové vozidlá eSprinter 3924 s výkonom 85 kW a úžitkovej veĝkosti L2H2, ktoré sa už plnohodnotne využívajú napríklad aj na distribúciu ovocia a zeleniny do školských jedální
v Martine a okolí, Ćím spoloĆnosķ Fatra TIP chce zaviesķ trend ekologického podnikania v regióne Turiec. Okrem nich si prebrali aj nový model vozidla EQV 300 L. Zvyšnú Ćasķ dodávky, ktorá bude spoloĆnosti
Fatra TIP dodaná v najbližšom období, budú tvoriķ Ĉalšie štyri skriĥo-

vé vozidlá eSprinter 3924 a neskôr aj jedno vozidlo Triedy G. V prípade modelov eSprinter ide
o prvú elektrickú lastoviĆku v segmente úžitkových vozidiel, dodanú martinským zastúpením
striebornej trojcípej hviezdy. SpoloĆnosķ Fatra
TIP sa rozhodla obnoviķ svoj vozový park s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,
a tak sa zamerali na elektrické varianty pre svoje podnikanie, Ćomu prispôsobili aj svoju celkovú
prevádzku. Ó
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Hviezdne prázdniny na Donovaloch
MOTOR-CAR a horské stredisko PARK SNOW DONOVALY
pripravili poāas jarných prázdnin exkluzívny Mercedes
Lounge priamo na zjazdovke Nová hoīa.

M

ercedes Lounge okrem špeciálnej atmosféry a nemeckých
gurmánskych špecialít priniesol novinky znaĆky Mercedes-Benz.
Nechýbala ani premiéra novej plne
elektrickej EQB alebo Mercedes-Benz
CLS, GLE kupé a výkonné GLB 35
AMG. Dokonalý snehový manchester
a takmer prázdny svah mohli zažiķ
zákazníci a priatelia znaĆky
Mercedes-Benz poĆas podujatia Fresh
Track. Ranné lyžovanie len pre pozvaných hostí v Ćase, keĈ na svahu
ešte nikto nebol, je výnimoĆný športový zážitok, ktorý ocení každý milovník lyžovania Ći snoubordingu. Po
športových výkonoch na rannej lyžovaĆke dobre padli chutné raĥajky
v Mercedes Lounge by Motor-Car... Ó
"51#,1,ѹ,1,/Ҍ/
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Dobíjanie īadového severu vozidlami Mercedes-Benz
DesaŎ klientov spoloānosti MB Panónska sa v prvej polovici februára zúāastnilo v extrémnych
podmienkach švédskeho severu na exkluzívnom podujatí Mercedes-Benz Winter Driving Event.

P

ráve tu, v Sorsele v Laponsku – len 150 kilometrov južne od polárneho kruhu – si v nároĆných klimatických a jazdných podmienkach na zamrznutom jazere, otestovali Mercedes-Benz „vyzbrojených“ hrotmi na pneumatikách, svoje vodiĆské zruĆnosti, rýchlosķ
a schopnosķ zvládnuķ šmyk. Exkluzivitu podujatiu dodal aj fakt, že driftovanie v kruhoch alebo tréning na ĝadových dráhach bolo navrhnuté
architektom okruhu formuly 1 Hermannom Tilke. ÚĆastníkom boli na
jazdu „severským peklom“ k dispozícii modely C 300 4MATIC,

C 300 e kombi, C 300 sedan a model EQA 350.
V prípade zapadnutia do snehových závejov boli na vytiahnutie vozidiel „poruke“ dve
„svalnaté“ Triedy G. Ako sa jednotne zhodli všetci úĆastníci, event a vyprodukovaný adrenalín poĆas neho boli také silné, že ho môže
prekonaķ len jeho „repete“.... Ó
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Atraktívna bažantia
poīovaāka
Hneă zaāiatkom nového roka
2022 zorganizovala spoloānosŎ
Motor-Car Prešov pre klientov
znaāky Mercedes-Benz a taktiež
poīovníkov v Bažantnici
Rozhanovce atraktívny event poīovaāku na bažanty.

O

krem vyskúšania si „jágerských“ zruĆností Ćakala na klientov striebornej
hviezdy nielen príjemná atmosféra
umocnená mrazivou zimou, ale aj kvalitné gurmánske obĆerstvenie, ktorému kraĝoval horúci
kotlíkový guĝáš, ktorý zahrial všetkých prítomných 20 hviezdnych poĝovníkov. V rámci podujatia nechýbala ani hviezdna prítomnosķ modelov EQA, EQV a GLS 400d 4MATIC – a to tak
ich statická prezentácia, ako predvádzacie tes-

tovacie jazdy, ktoré mali „pod palcom“ naslovovzatí odborníci: vedúci predaja, predajcovia, ako aj produktový manažér. Tí prezentovali
klientom najmä informácie o dojazde elektromobilov, ich možnosti Ći rýchlosti ich nabíjania.
Akcia mala taký úspešný priebeh, že o jej budúcoroĆnom pokraĆovaní niet najmenších pochybností...Ó
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Vábivé jarné inšpirácie
Nórsky literát a nositeī Nobelovej ceny za literatúru Bjørnstjerne Martinius Bjørnson
je autorom myšlienky, že: „Jar je krásna pre toho, kto zažil dlhú zimu.“ A keăže sami
uznáte, že sa zjavne nemýlil, v duchu jeho myšlienky prichádza prémiová znaāka
Mercedes-Benz s ponukou aktuálnych jarných doplnkov a prekvapení, z produkcie
striebornej hviezdy. Už si len vybraŎ a prežiŎ jar tak – ako sa patrí...

 Ҍ



Zmyselne voňajúci pánsky parfum vo forme rozprašovača s objemom 50 ml a znakom trojcípej striebornej
hviezdy navrchu.
Cena s DPH: 60,40 €
(B66956177)

9
Dámska kabelka čiernej farby obsahuje rôzne vnútorné priehradky, vrátane priehradky na notebook. Je
vyrobená zo 100 % hovädzej kože, pričom podšívka je
vyrobená zo 100 % polyesteru. Kabelka s uchom na nosenie disponuje aj magnetickým zámkom. Jej rozmery
sú cca 35 x 15 x 27 cm.
Cena s DPH: 342,75 €
(B66956088)

99]  
Švajčiarske dámske náramkové hodiny striebornej a čiernej farby.
Puzdro je z ušľachtilej ocele. Čierny ciferník je vyhotovený s indexmi
v oceľovej farbe. Hodinky disponujú minerálnym sklíčkom, náramkom z ušľachtilej ocele s veľmi kvalitnou zapínacou sponou. Obsahujú
aj zobrazenie dátumu a sú vodotesné do 5 ATM. Priemer hodiniek je
32,5 mm a vnútri ukrývajú Quartzový strojček Ronda 785.
Cena s DPH: 352,84 €
(B66955798)
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Sivá nákupná taška vyrobená zo 100 % polyesterovej plsti disponuje na vrchu uchami na prenášanie
z materiálu. Obsahuje aj vnútorné vrecko na zips
a karabínku. Jej rozmery sú cca 26 x 14 x 40 cm.
Cena s DPH: 17,00 €
(B66952989)

9V] 
Dámske slnečné okuliare modrej a striebornej farby.
Acetátové očnice s bočnicami sú vyhotovené z ušľachtilej ocele. Majú sivé šošovky s prechodom - od spoločnosti Carl Zeiss Vision. Okuliare poskytujú 100 %
ochranu proti UVA/UVB (UV-400), pričom je ﬁlter
kategórie 3. Na konci bočnice je zapustená
hviezda Mercedes.
Cena s DPH: 141,00 €
(B66955788)

9 
Sivobéžový dámsky batoh je vyrobený z hovädzej kože.
Obsahuje veľkú hlavnú priehradku s vnútorným vreckom.
Šnúrka a ďalšie zapínanie na olovku. Jeho ramenné popruhy
sú nastaviteľné. Na vnútornom vrecku je vyrazený nápis
Mercedes-Benz, nit na zdrhovadle šnúrky je v tvare hviezdy
Mercedes. Rozmery batohu sú cca 28 x 14,5 x 32 cm.
Cena s DPH: 242,00 €
(B66955034)
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Reštartujte sa po zime
Zima – obdobie, keă sa väāšine z nás do fyzickej aktivity
nechce veīmi púšŎaŎ. Viac ako šport āi cviāenie nás láka
sadnúŎ si do kresla, naliaŎ si pohár vína a vychutnaŎ
si dobrú knihu alebo Àlm.
70
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P

ríchod jari, predlžovanie dní a viac slneĆných lúĆov je však pre viacerých
z nás tým správnym impulzom, keĈ
„oprášime“ svoje novoroĆné predsavzatia a máme chuķ sa posunúķ vpred, smerom k našim cieĝom. VäĆšina z nás si dáva ciele
lepšie sa stravovaķ, pravidelne športovaķ, vyformovaķ si lepšiu postavu, Ći schudnúķ do plaviek. Možno veĝa z vás si stanovilo aj športové ciele. Výzva
zabehnúķ prvých 10 km, Ći zdolanie triatlonu je
v súĆasnosti veĝmi populárne. A preĆo nie? Dôležité je maķ svoj vlastný cieĝ, ktorý nás bude motivovaķ a posúvaķ Ĉalej na ceste.
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Každý z nás je iný, a každého motivuje nieĆo iné. Spísali sme pre vás zopár overených motivaĆných tipov, ktoré zaruĆene fungujú. Možno sa
v niektorých z nich nájdete aj vy.

36Ɔ+ğ-,3&+,Ę+ğ(&)û

Pohĝad na nás v zrkadle je prvým faktorom
zamyslieķ sa nad sebou a nieĆo s tým zaĆaķ robiķ. VeĈ Ćoskoro je tu letná sezóna a sezóna
formovania postavy do plaviek. Ale urĆite sa
neupínajte na tehliĆky na bruchu, to nie je priorita. Priorita je zmeniķ svoj postoj k cviĆeniu
a plnohodnotnej výžive. Ak tieto atribúty splníte, pôjde to ĝahšie a možno aj sami budete prekvapení, ako vám aktívny životný štýl dodá veĝa
energie. Spokojnosķ so sebou samým sa prejaví
aj v iných oblastiach života.
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SúĆasné obdobie ponúka neskutoĆnú variabilitu krásneho a funkĆného športového obleĆenia od
rôznych výrobcov. Dámy budú s nami urĆite súhlasiķ (a možno aj niektorí páni), že keĈ máte na sebe
nieĆo nové - napríklad bežecké tenisky, na tréning
sa tešíte oveĝa viac. Okrem iného, vedci zistili, že
vaša psychika sa prepne do tréningového módu
a cviĆenie alebo trénovanie ide samo, ak sa prezleĆiete do športového obleĆenia.
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vy – je dobré nájsķ si trénera/trénerku. A to nie
len ako odborníka vo svojej Ćinnosti, ale aj ako
motivátora. Tréner vám vytvorí personalizovaný
tréningový program a vždy je tu pre vás. SpoloĆne hodnotíte spoloĆnú spoluprácu, snažíte sa nielen kvôli sebe, ale aj kvôli nemu. Ide o tzv. „double motiváciu“.
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Výskumy potvrdili, že aj sociálne siete patria
k tomu, aby vás nakopli k športovaniu. Môžete
zdieĝaķ vaše zaĆiatky a vaše zlepšovanie sa. Môžete cviĆiķ podĝa rôznych fitness aplikácií, motivovaķ
sa trénermi po celom svete. Aj tento virtuálny svet
môže byķ inšpiratívny – keĈ ho využívate s nadhĝadom.

/ğ+,3+&"30(2-&+"

Každý z nás je iný. Niekto rád trénuje sám
a nemá s tým problém. Niekomu sa lepšie trénuje
v dvojici alebo v skupine. Tréning v skupine má tú
výhodu, že vždy sa nájde niekto, kto vám pomôže
prekonaķ nechuķ k cviĆeniu. Ukáže, že to ide a že
sa nesmieme vzdávaķ. Možno to bude dokonca váš
partner/partnerka, kolega, kamarátka.
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Ak áno, to sme radi. Vašu chuķ športovaķ je potrebné hneĈ zužitkovaķ, a tak sme si pre vás pripravili tipy na športové aktivity, ktoré sú efektívne
pri chudnutí a formovaní postavy.

NAKOPLI SME VÁS?
Ak áno, to sme radi. Vašu chuŎ
športovaŎ je potrebné hneă
zužitkovaŎ, a tak sme si pre vás
pripravili tipy na športové aktivity,
ktoré sú efektívne pri chudnutí
a formovaní postavy.

Ak máte svoj vytúžený cieĝ, vydržíte byķ motivovaný oveĝa dlhšie, ako keĈ ste bez cieĝa. Cesta za
cieĝom sa skladá z menších krokov, ktoré keĈ budete nasledovaķ, Ćoskoro uvidíte prvé výsledky svojej cieĝavedomej práce. Potom aj prekážky každodenného života sa vám budú zdolávaķ ĝahšie. Tak
ako to býva – pri akomkoĝvek cieli nezabúdajte na
trpezlivosķ a postupnosķ. Nie všetko príde hneĈ.

тѷ"%
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VĈaka Peķovi Saganovi patrí cyklistika
k TOP športom, ktorým sa na Slovensku venujeme. Okrem toho, že bicyklovanie je efektívne z pohĝadu spálených kalórií (od 420 do 700 kcal podĝa

Ak sa rozhodnete, že sa pustíte do svojho vytúženého cieĝa, Ći už v podobe urĆitého športového
výsledku, redukcie váhy alebo formovania posta-

Asi nie je novinkou, že beh patrí medzi najefektívnejšie športy z hĝadiska chudnutia. PoĆas
1 hodiny behania viete spáliķ až 700 kcal – v závislosti od intenzity, akou bežíte. PoĆas behu zapájate rôzne svalové skupiny – od stredu tela a brušných svalov, cez zadok, stehná a lýtka.
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Východiskovou pozíciou je vzpor kĝaĆmo – pozícia na 4. Ruky sa dotýkajú
podložky a sú na šírku ramien, nohy na šírku panvy. Sedacie svaly stiahnite, brucho spevnite. Následne s nádychom zanožte pravú nohu, s výdychom
sa vráķte do východiskovej pozície. PokraĆujte zanožením ĝavej nohy (nádych) a vráķte sa do východiskovej pozície s výdychom. CviĆenie opakujte
striedavo po stanovený Ćas/poĆet opakovaní.

intenzity a terénu), je aj veĝmi šetrné k našim kębom a šĝachám.
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Plávanie je ideálny šport na chudnutie, pri ktorom nezaķažujete kęby a posilĥujete všetky svaly rúk, nôh, chrbta i hrudníka.
PoĆas hodiny viete spáliķ až 420 kcal. Dajte si však pozor na teplotu vody – v teplejšej
vode bude vaše chudnutie efektívnejšie.

хѷ,/!& 4)(&+$

V posledných rokoch – najmä poĆas obdobia pandémie nabrala rekreaĆná chôdza na veĝkej popularite – a to najmä medzi ženami. Ide o pohyb, ktorý je nám
všetkým vlastný, a preto ho zvládnu aj úplní
športoví zaĆiatoĆníci. PoĆas hodiny chôdze
dokážete spáliķ okolo 350 kcal.

цѷ("1,3ğƆ-,/16

Squash, tenis Ći bedminton sú ideálnymi športmi na chudnutie, pretože okrem
toho, že sa pri nich naozaj veĝa nabeháte,
musíte pri nich neustále meniķ smer pohybu. Tým posilĥujete nohy, zadok, stred tela,
ako aj ruky a ramená. Okrem toho je preukázané, že vĈaka veĝkému poĆtu výpadov
a náhlych štartov a zastavení sú tieto športy
veĝmi efektívne v boji s celulitídou. Za hodinu hry niektorého z raketových športov viete spáliķ približne 450 – 500 kcal.

' 3&Ę&ƌ1/"

Ak nepatríte k fanúšikom športovania mimo
svojho domova, máme aj pre vás riešenie.
Formovaķ postavu a dosiahnuķ svoje vytúžené krivky dokážete aj pravidelným cviĆením
doma. Vybrali sme pre vás TOP 3 cviĆenia
cielené na formovanie najžiadanejších oblastí postavy:
72
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Zaujmite ĝah na podložke na chrbte, paže položte pozdęž tela, nohy sú
pokrĆené, vzdialené na šírku panvy, chodidlá sú celé na podložke. GumiĆku
si umiestnite nad kolená. Stiahnite sedacie svaly, spevnite brucho. Pomalým
pohybom s výdychom zaĆnite zdvíhaķ panvu nahor, zadok je stiahnutý. Nasleduje unoženie s odporom (gumiĆkou), po ktorom s nádychom spúšķajte panvu
nadol. CviĆenie opakujte po stanovený poĆet opakovaní, alebo po stanovený
Ćas. Technika prevedenia ako pri zdvíhaní panvy len pomocou gumiĆky, väĆší
odpor, sķaženie cviĆenia v porovnaní s cviĆením bez gumiĆky. Pri pohybe
nahor vydychujte a pri pohybe nadol sa nadychujte.

фѷéñ

Technika prevedenia pri tomto cviĆení je ako pri klasickom drepe, avšak v pozícii drepu zostanete po dobu 5 sekúnd a až následne potom sa vrátite nahor.
Postavenie nôh je na šírku ramien, ruky sú voĝne pri tele, panva je podsadená. Zhlboka sa nadýchnite, stiahnite lopatky a spevnite strednú Ćasķ tela
(z angl. ‘core’ – jadro). Následne sa spúšķajte dole ohýbaním kolien, až kým
nebudete maķ stehná rovnobežne s podlahou. Päty musia byķ po celý Ćas
nadol pokrĆte ruky v lakķoch so spojením
pevne na zemi. SúĆasne s pohybom
po
dlaní p
pred hrudníkom.
V te
tejto pozícii zotrvajte 5 sekúnd a následne sa vráķte
s výd
výdychom do východiskovej pozície. Pri výdychu sa
stále sústreĈte na udržanie sily v chodidlách a pätách.
Chrbtica by mala zostaķ po celý Ćas v neutrálnej polohe,
Chrbt
lopatky stiahnuté. V žiadnom prípade by nemalo dôjsķ k
ohybom aleb
alebo zakriveniu chrbta. Pri spúšķaní sa do drepu sa
nadychujte a pri pohybe späķ vydychujte.

HVIEZDY CIEST

cvicenieNew.indd 72

16. 3. 2022 23:15:44

ф

ф

 V   
 

 V   
é V|

тѷ  

тѷé   
 

Východisková pozícia je ĝah na chrbát. Nohy sú
vystreté na podložke a ruky v tyle, kríže tlaĆte do
podložky. Následne zdvihnite lopatky od podložky
a pomaly zdvihnite kolená do 90-stupĥového uhla, priĆom obe nohy sú vyššie ako vaše boky. Chodidlá sú
flexnuté. Vydychujte a pomaly prechádzajte pohybom
bicyklového pedálu, priĆom pravé koleno zdvíhate
smerom k ĝavému lakķu, zatiaĝ Ćo vyrovnávate druhú
nohu a naopak. Pri cviĆení dochádza k rotácii trupu.

уѷ¸ 9

Východisková pozícia je ĝah na podložke. Nohy ohnite
do pravého uhla v kolennom kębe, ruky predpažte,
kríže tlaĆte do podložky. Následne spúšķajte pravú
nohu a súĆasne ĝavú ruku, potom nasleduje výmena.
Nadychujte sa pri návrate do východiskovej pozície
a vydychujte pri vykonaní cviĆenia. CviĆenie opakujte stanovený Ćas/poĆet opakovaní.

CviĆenie je zamerané na prácu
v Ćlenkovom kębe, pohyb sa zaĆína postavením jednej nohy na
špiĆke, postupne prepínate koleno a päta sa približuje k zemi,
práca špiĆka - päta, tento pohyb
sa opakuje. Kolená zdvíhajte Ćo
najvyššie, paže sú uvoĝnené a vychádzajú z bežeckého postavenia, trup v miernom predklone.
Pohĝad smeruje vpred, dôraz
dávame na frekvenciu cviĆenia. CviĆenie vykonávate na
mieste po stanovený Ćas / poĆet
opakovaní.

уѷé

Zo stoja spojného vykonáte
výpad vzad tak, že vykroĆíte
jednou nohou vzad tak, aby
sa vaše koleno jemne dotklo
podložky, alebo aby zostalo tesne
(cca 5 cm) nad podložkou. Predná noha po dokroĆení zadnej
nohy zviera 90 stupĥov. Koleno
prednej nohy sa nesmie dostaķ
pred špiĆku chodidla. Následne
sa vráķte späķ do východiskovej
pozície a vystriedajte nohu. Pri
pohybe nadol sa nadychujte
a pri pohybe nahor vydychujte.
CviĆenie opakujte po stanovený
Ćas/poĆet opakovaní.
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Ĝahnite si na podlahu tvárou k zemi. Kolená sú na šírku bokov, ruky sú položené na podložke na predlaktí.
Panvu držte mierne podsadenú tak, aby ste mali rovný
chrbát. Telo musí tvoriķ priamu líniu od hlavy k vašim
nohám. Dôležitá je výdrž v tejto statickej polohe. Plank
je jedným z mála cviĆení, ktoré zapoja celé telo bez
toho, aby ste museli vykonávaķ pohyb. Dýchanie má
byķ prirodzené, bez zadržiavania dychu.

Východisková pozícia je stoj
spojný, podsaĈte panvu, nohy
sú v podrepe, na šírku panvy.
Ruky sú vbok, hlava
vzpriamená, pohĝad smerujeme vpred. GumiĆka (band)
je umiestnená nad Ćlenkami.
Nasleduje chôdza do strany
striedavo doprava a doĝava tak, aby gumiĆka bola
natiahnutá. Urobte 4 kroky
na jednu stranu a 4 na druhú
stranu.
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TERCHOVSKÁ
MUZIKA

Slovensko nie je známe len
svojimi pamiatkami, zapísanými v Zozname svetového
dediĆstva UNESCO, ale
6 elementov má zapísaných aj v Zozname nehmotného kultúrneho dediĆstva,
Ći až 18 výrobkov, registrovaných v rámci systému Politiky kvality EÚ –
z ktorých je 10 výrobkov v registri chránených zemepisných oznaĆení,
7 výrobkov v registri zaruĆených tradiĆných špecialít a 1 výrobok v registri
chráneného oznaĆenia pôvodu. Mnohí o týchto slovenských „delikatesách“
ani len netušia. Aj preto vám ich postupne predstavíme...
74
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aj jedineĆný úkaz: v každom terchovskom dome
žije nejaký hudobník a každá z jej osád mávala a aj dnes ešte má vlastnú muziku. A keĈ náhodou aj nie, tak podĝa slov znalca miestnych
pomerov sa vždy nájde minimálne niekto, kto
z Ćasu – na Ćas zahrá.
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L

en málokto a máloĆo na svete si môže
povedaķ, že vzniklo priĆinením sa – Ći
vôĝou „tam toho hore…“. O Terchovej
a jej muzike to platí dvojnásobne. Podĝa neoverenej, avšak ani nevyvrátenej pradávnej legendy - je práve terchovská zem,
uzavretá a „uĆupená“ pod majestátnym Mníchom, v náruĆí okolitých vrchov a hôr - pozostatkom zatúlanej nebeskej hviezdy. Jej dvorní hudobníci - nebeskí muzikanti – boli teda prvými
pôvodnými obyvateĝmi Terchovej. A zrejme to je
aj pravda. Inak by sa v Terchovej a jej okolitých
osadách – roztrúsených ako omrvinky chleba nevyskytovalo najviac muzikantov a spevákov
na štvorcový meter na svete. Výsledkom toho je

,

Kto si myslí, že typickými „hudobnými“ nástrojmi horalov, žijúcich v kraji zbojníkov a Jánošíka, sú poriadne nabrúsený „žabykláĆ“
a valaška, ten sa hlboko mýli. Archaickú ĝudovú formu terchovskej „nebeskej“ muziky charakterizuje troj- Ći štvorĆlenná skupina hudobníkov, hrajúcich na sláĆikových nástrojoch
a špecifickej malej dvojstrunovej base. TradiĆné zloženie „muziky“ tak pozostávalo z huslí,
kontry a basiĆky, priĆom neskôr túto „nebeskú klasiku“ doplnili druhé husle. Terchovský
hudobný inštrumentár dopęĥa aj bezdierková píšķala - koncovka, na ktorej hrávali predovšetkým baĆovia a pastieri pri pasení oviec
Ći dobytka. Okrem nej aj trúba z rohu zvierat a v posledných desaķroĆiach aj heligónka.
Tá sa stala - vĈaka jednoduchému ovládaniu aj sólovým nástrojom, priĆom uplatnenie našla všade tam, kde chýbala kompletná muzika.
Typickým pre hru na heligónke bol aj spev jej
hráĆa, striedajúceho pomalé tempo s rýchlym,
využívajúc pritom inštrumentálnu medzihru
a charakteristickú dohru. Identickým rysom
terchovskej muziky je aj viachlasný spev (dvojhlasný, ku ktorému sa v posledných rokoch
zaradil aj troj-, štvor- i viachlasný, s prevládajúcim mužským spevom). Prvý hlas spieva

Terchovský
hudobný inštrumentár dopęĥa aj
bezdierková píšķala - koncovka,
na ktorej hrávali
predovšetkým
baĆovia a pastieri pri pasení
oviec Ći dobytka.
Okrem nej aj trúba z rohu zvierat
a v posledných
desaķroĆiach aj
heligónka.
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„Hrajže mi, muziĆka, nebeský andele,
radšej ķa naĆúvam jak kĥaza v kostele.
Veruže mi zahraj, KvoĆkovská muzika,
aby som odpadol ĝuĈom od jazyka...“
„Vyletela holubiĆka ze skalia,
zeska, zeska, ze skalia, zeska, zeska, ze skalia.
Zebudela moju milú ze spania,
zespa, zespa, ze spania, zespa, zespa, ze spania...“
obyĆajne jeden spevák Ći speváĆka, a zároveĥ
spieva 2-4 slabiky z každej novej strofy piesne.
Zvyšní speváci sa pridávajú do predspievania
so sprievodnými hlasmi a spievajú stále naplno, hrdelne, priĆom mužský vokálny prejav sa
pohybuje v znaĆných výškach. Špecifikom terchovských piesní je ich interpretácia. Skladby sa nespievajú v celku, ale sú rozdelené do
dvoch Ćastí: pomalšia spevná Ćasķ býva po každej strofe vystriedaná rýchlou inštrumentálnou medzihrou. Spev a hudba sú zároveĥ úzko
prepojené s tancom. Z pohĝadu štýlu
hrania ide o temperamentný hudobný prejav,

76

miestami až zemitý s rýchlymi medzihrami
„do skoku“ a pomalšími spevnými pasážami –
„vlekom“. Pod pojmom terchovská muzika si
teda nemožno predstaviķ len troch Ći štyroch
muzikantov. Ide o celkové vnímanie hudobnej
tradície – spoloĆne s piesĥami, taneĆným prevedením, špecifickým hudobným štýlom a interpretmi. Je to teda akýsi komplex faktorov,
vytvárajúcich jeden jednoliaty, špecifický kultúrno-duchovný celok
identity ĝudí,
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la terchovská muzika pred celým auditóriom aj naživo…
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žijúcich na severe Slovenska - pod horským masívom Malej Fatry.
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Prvé dochované hmotné dôkazy o existencii terchovskej „nebeskej“ muziky pochádzajú
z prelomu 19. a 20. storoĆia, keĈ v osade KvoĆkovia pôsobila trojĆlenná hudba nazvaná „KvoĆkovská muzika“. Neskôr, v roku 1935, bola terchovská „Ištvaniarska muzika“ Franca Baláta
zachytená slovom aj obrazom vo filme Jánošík, režiséra Martina FriĆa. A nielen to. Každá
terchovská osada mala svoju muziku s jej charakteristickým repertoárom a interpretaĆným
štýlom. Jej tradícia a „grífy“ sa odovzdávali z generácie na generáciu aj vĈaka muzikantským
rodom KvoĆkovcov, Struhárĥanských, Balátovcov, Rybárovcov, Meškovcov, Mihovcov, Bobáĥovcov, Kuzmovcov, PatrnĆiakovcov Ći Muchovcov. Terchová dala svetu mnoho skvelých
muzikantov, heligónkarov a interpretov: píšķalkárov Vincenta PatrnĆiaka so synom Rudolfom;
heligónkarov Viliama Meška, Františka Muchu,
Jána Miha, Miloša Bobáĥa, Vincenta Krkošku
a mnohých Ĉalších.

Terchová – vĈaka zatúlanej
hviezde – dala svetu nielen
nebeskú muziku, ale aj jediného, ideologicky neškodného
a na každý režim a príležitosķ
použiteĝného zbojníka a hrdinu spod vrchu Pupov - Juraja Jánošíka, Ći „slovenského
Sokratesa“, riaditeĝa cisárskej dvornej knižnice, dvorného radcu cisárovnej Márie Terézie –
Adama Františka Kollára. Je to malebné miesto,
chránené nielen korunou roklín, vrchov, pasienkov a hôr, ale aj silnou a stále pretrvávajúcou
úctou k tradíciám, mýtom a legendám, ktoré
Terchovú a jej ĝudí sprevádzajú od ich poĆiatku. Aj preto by bol „hriech“ nevyužiķ príležitosķ
a nezažiķ výnimoĆnú a neopakovateĝnú atmosféru niektorých z množstva podujatí, akými sú Jánošíkove dni, Stretnutie zbojníkov, Halušky Terchová Ći Gazdovské kone. Verte mi, stretnutie
s „nebeskou“ muzikou a tradiĆnými (nie súĆasnými) „nebeskými“ zbojníkmi stojí za to… Ó

Terchová –
vĈaka zatúlanej
hviezde – dala
svetu nielen nebeskú muziku,
ale aj jediného,
ideologicky
neškodného a na
každý režim
a príležitosķ použiteĝného zbojníka a hrdinu spod
vrchu Pupov
- Juraja Jánošíka,
Ći „slovenského
Sokratesa“, riaditeĝa cisárskej
dvornej knižnice, dvorného
radcu cisárovnej
Márie Terézie –
Adama Františka
Kollára.
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Terchovská muzika je endemitom - unikátnym umeleckým fenoménom, vĈaka Ćomu preslávila Terchovú nielen na Slovensku, ale aj na
celom svete. Dodnes sa pestuje nielen v Terchovej a jej okolí, ale napr. aj na Záhorí - v Skalici, na Žitnom ostrove, v Turci Ći všade tam, kam
„zavialo“ svetobežníkov z tohto rázovitého hornatého kúta Slovenska. Aj preto je prirodzené,
že sa „nebeská muzika“ doĆkala svojho zadosķuĆinenia. V roku 2013 bola v azerbajdžanskej
metropole Baku zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dediĆstva
ĝudstva (UNESCO). Pri tejto príležitosti zazne-
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KRÁLICKÝ VODOPÁD
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VODOPÁDY
(1. ĀASō)
Slovensko je bohaté na technické, historické Ći prírodné zaujímavosti
a atrakcie. Aj preto úplne postaĆí, keĈ namiesto lákavej zahraniĆnej
destinácie sa vyberiete hĝadaķ to, Ćo inde nenájdete a aj preto nám to
neraz závidí nejeden zahraniĆný návštevník.

T

entoraz sme našu pozornosķ sústredili na vodopády, teda miesta, v ktorých
sa voda v urĆitom stupni rieĆneho koryta „láme“ a prepadá. Nakoniec, nejde
o niĆ neznáme, pretože každý cestovania chtivý a vzdelaný Ćlovek pozná minimálne tri
najznámejšie hraniĆné vodopády sveta: Viktóriine
vodopády na hraniciach Zambie a Zimbabwe
(vysoké 108 m a široké 1700 m), vodopády Iguazú na hraniciach Argentíny a Brazílie (vysoké
60 - 80 m a široké 2700 m) a samozrejme asi najznámejšie Niagarské vodopády na hraniciach Kanady a USA (vysoké 50 m a široké 1200 m). Málokto však vie, že najvyšším vodopádom na svete je
979 m dlhý venezuelský Angelov vodopád (Salto Ángel). A aj keĈ sa poĆtom Ći dęžkou naše vodopády so svetovými, škandinávskymi Ći tými na
Islande porovnávaķ nemôžu, nie sú o niĆ horšie.
Slovensko je bohaté predovšetkým na menšie vodopády. Všetky, vyššie než 3 metre - a je jedno,
Ći sú zvislé alebo kaskádovité - sú zákonom chránené. Sme krajina lesov, lúk a riek, a tak nikoho neprekvapí, že ich máme vyše 200! Len päķ
z nich však predstavuje najvýznamnejšie prírodné dediĆstvo štátu, vĈaka Ćomu boli vyhlásené
za národné prírodné pamiatky. Ide o Brankovský
vodopád, Kĝacký vodopád, LúĆanský vodopád,
Starohutský vodopád (resp. Starohutiansky) a vodopád Bystré (resp. aj Vodopád Bystrého potoka
Ći vodopád Bystrô)...

1/,%210(Ư3,!,-û!

Necelých šesķ kilometrov západne od Novej
Bane v okrese Žarnovica, sa v lese Považského
Inovca – 300 metrov nad osadou Stará Huta –
na Sklennom potoku v nadmorskej výške 505 m

,

RUDNIANSKY VODOPÁD

n. m. nachádza päķ metrov vysoký Starohutský vodopád. Z vizuálneho hĝadiska patrí k našim najkrajším a aj najmohutnejším vodopádom.
Vznikol tektonickým poklesom krýh doliny Starohutského potoka oproti bloku Ješekovej skaly
v horninovom prostredí treķohorných sopeĆných
andezitov. V tesnej blízkosti vodopádu je aj informaĆná tabuĝa, priĆom posedenie pri tejto prírodnej pamiatke a zapoĆúvanie sa do šumu lesa
a padajúcej vody má doslova lieĆivé úĆinky...
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Po krátkom relaxe pokraĆujeme Ĉalej: kĝukatými serpentínami sa presúvame asi 20 kilometrov južnejšie, k jedinému vodopádu, nachádzajúcemu sa v Štiavnických vrchoch. Ten sa
nachádza v lesoch, v nadmorskej výške 615 m
n. m., hneĈ v tesnej blízkosti cesty neĈaleko
osady Uhliská. Rudniansky vodopád je asi štyri metre vysoký. Na svoje dno padá v niekoĝkých

Rudniansky vodopád je asi štyri
metre vysoký.
Na svoje dno
padá v niekoĝkých stupĥoch.
Je napájaný
Rudnianskym
potokom
a pozostáva
z viacerých prúdov obtekajúcich
mohutný skalný
schod.
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stupĥoch. Je napájaný Rudnianskym potokom
a pozostáva z viacerých prúdov obtekajúcich mohutný skalný schod. Trochu nad ním vytvára potok aj peknú malú kaskádu, priĆom v jeho blízkosti je vytvorený aj priestor na posedenie.
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Zo Štiavnických vrchov sa presúvame na hriĥovské lazy. Dôvodom je Vodopád Bystrého potoka, nazývaný aj vodopád Bystrô Ći vodopád Bystré.
Za „zarezaný“ v Chránenej krajinnej oblasti Poĝana, patrí medzi naše najkrajšie vodopády a svojou
výškou 23 metrov aj medzi najvyššie. Vodopád sa
nachádza v nadmorskej výške 983 m n. m. na južných svahoch Poĝany, v katastrálnom území mesta Hriĥová, v hornej Ćasti Bystrého potoka - pod
sedlom Priehybina. Jeho horninové podložie je tvorené vulkanickým andezitom. Vznikol približne
pred 13,5 miliónmi rokov, stuhnutím lávy, z ktorej sa vytvorili Ćierne andezitové bloky, pripomínajúce veĝké kvádre, po ktorých steká burácajúci
prameĥ vodopádu. Vodopád Bystré patrí k najväĆším vodopádom vo vulkanitoch Západných Karpát a možno sa k nemu dostaķ dvoma trasami:
buĈ Ćasovo nároĆnejšou z Raticovho vrchu v Hriĥovej, cez Vrátku, Rechtorovu studniĆku - až pod
vodopád. Trasa je dlhá približne štyri a pol kilo-

,

Vodopád Bystrého potoka sa
nachádza v nadmorskej výške
983 m n. m. na
južných svahoch
Poĝany, v katastrálnom území
mesta Hriĥová,
v hornej Ćasti
Bystrého potoka
- pod sedlom
Priehybina.
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VODOPÁD BYSTRÉHO POTOKA

STAROHUTSKÝ VODOPÁD

metra s prevýšením 370 metrov. Menej nároĆnou
a aj rýchlejšou je polhodinová trasa spod chaty Poĝana po klesajúcej malebnej horskej lúke a les až
k vrcholu vodopádu, odkiaĝ sa pod vodopád dostanete obídením jeho boĆnej strany pomocou rebríkov a reķazí.
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Z Podpoĝania sa presúvame šesķdesiat kilometrov severnejšie – do obce Králiky neĈaleko Banskej Bystrice. V nej je východzí bod do dvojkilometrovej Králickej tiesĥavy, na ktorej konci sa na
Farebnom potoku v Kremnických vrchoch, v nadmorskej výške 650 m n. m. vypína prekrásny,
takmer 7 metrov vysoký Králický vodopád. Voda
vodopádu, obkoleseného skalným masívom, padá
z mohutného skalného stupĥa. Skalné steny vôkol
vodopádu, ako aj neĈaleké balvany sú porastené
zeleným machom, ktorý spolu s kusmi spadnutých drevín v koryte potoka vytvárajú jedineĆnú
atmosféru, ktorú ešte viac umocní posedenie v neĈalekom altánku....

/+(,30(Ư3,!,-û!

Cestou z Králikov, cez Banskú Bystricu – smerom na Ružomberok, sa v pohorí Nízkych Tatier,
pod Donovalmi, neĈaleko osady Podsuchá nachádza najvyšší vodopád Nízkych Tatier a tretí najvyšší na Slovensku – 55 metrov vysoký Brankovský vodopád. Vznikol prepadom horského
potôĆika cez skalnú vápencovú hranu a spadá
z mohutného skalného útvaru Kuruckej skaly, tvorenej dolomitmi. Je situovaný v nadmorskej výš-
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Voda v LúĆanskom vodopáde padá travertínovými kaskádami
do jazierka z travertínovej terasy vysokej 12 metrov (niektoré
zdroje uvádzajú výšku až 13 m).

LÚĀANSKÝ VODOPÁD

ke 830 m n. m,, v tmavej dolinke, zarastenej lesom,
vytvárajúcim príjemnú klímu najmä poĆas cesty
v letných horúĆavách. Je podobný horolezcami obĝúbeným skalám na podpolianskej Kalamárke, akurát má svetlejšiu farbu. Od Koliby Bodega v Podsuchej sa po zelenej turistickej znaĆke dá k vodopádu

BRANKOVSKÝ VODOPÁD

- v boĆnej doline Vyšný Brankov - dostaķ po 4 km
pokojnej chôdze a prevýšení 286 metrov za pol až
trištvrte hodiny.
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Posledný vodopád nášho tripu tejto Ćasti magazínu sa nachádza dvadsaķ kilometrov severne, v blízkosti Ružomberka a Veĝkého ChoĆu, v strede kúpeĝnej obce LúĆky. V nej – pod kostolom Povýšenia
Sv. Kríža každého návštevníka už na prvý pohĝad
oĆarí malebný a najmä „fotogenický“ LúĆanský vodopád. Voda v ĥom padá travertínovými kaskádami
do jazierka z travertínovej terasy vysokej 12 metrov
(niektoré zdroje uvádzajú výšku až 13 m). Travertínové podložie vodopádu sfarbuje vodu (najmä v letných mesiacoch) do nápadnej bledomodrej farby.
Mimochodom, v jeho blízkosti sa nachádzajú nielen
LúĆanské travertíny, ale v úvode Kalamenianskej
doliny, za obcou Kalameny, aj jazierko Kalameny. To
je plnené termálnou 33 ° Celzia teplou lieĆivou vodou, vyvierajúcou z 500 metrov hlbokého vrtu. Jednoducho - ideálna príležitosķ osviežiķ a zregenerovaķ svoje telo a pripraviķ sa na Ĉalšie vodopády.
Pýtate sa ktoré? Nechajte sa prekvapiķ – už v budúcom Ćísle... Ó
"51ѹ"1"/Á(,/Ŝ
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Novinka v Činohre SND prináša po
ťažkých pandemických časoch hru, ktorá sa pozrie na svet s nadhľadom, ale
aj ironicky a so sarkazmom. Konkrétne - na svet rokenrolu, pričom mapuje situácie, v rámci ktorých sa pred koncertom Rolling Stones schádzajú rôzni
ľudia – členovia ochranky, bedňáci, bufetári, promotéri, zdravotníci a, samozrejme, fanúšikovia. Všetci rozprávajú,
čo pre nich Rolling Stones a rokenrol
ako taký znamená, rozprávajú o svojom
živote, o jeho svetlých i temných stránkach a o tom, ako ich v tomto živote zachraňovala, oduševňovala, ale i rozčuľovala hudba. Hra Kým prídu Stouni...
je vážnym, ale aj vtipným zamyslením
nad takým kultúrnym fenoménom, ako
je rokenrol a jeho najživotaschopnejšie
a najslávnejšie vtelenie – skupina The
Rolling Stones. V réžii Matúša Bachyneca a v dramaturgii Daniela Majlinga
sa umelecky „vyhrali“ a podali skvelé
výkony Emília Vášáryová, Jana Oľhová, Emil Horváth, Robert Roth, Táňa
Pauhofová, Daniel Fischer či Alexander Bárta.
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DANUBIANA MEULENSTEEN
ART MUSEUM, ĀUNOVO
Originalita a výnimočnosť sa u Ondreja Rudavského prejavuje v maľbách,
sochách, ﬁlmoch a videoinštaláciách.
V „srdci“ Danubiany sa od 1. 3. 2022
do 1. 5. 2022 predstavuje exkluzívny
prierez jeho tvorbou - od konca osemdesiatych rokov až po súčasnosť: animované videoinštalácie v HDTV monitoroch, sochy, šperky, malé objekty,
rozmanité skice. K nim pribudli aj veľkoplošné archívne tlače, ktoré dotvára akrylom, perom, kolážou, niekedy
reliéfnymi a pohyblivými plastickými prvkami. Návštevníci tak zistia, že
v jeho dielach sú výtvarne zachytené
rozmanité podoby sna, fantázie a tajomnej hry súčasného sveta. Objavíte
v nich metamorfózy nekonečnej predstavivosti, ale aj neustálych dialógov
umenia a spoločnosti. Sú pretavené do
sugestívneho farebného výrazu, metaforickej reči a imaginatívnej hry symbolov a znakov. Často sprítomňuje silné
zážitky a inšpirácie z americkej scény a duchovných hodnôt rodnej krajiny. Ukladá ich do rozmanitých rovín,
vrství, obmieňa a prekrýva. Sú symbolom významového kontrastu zmyslového a pocitového vnímania človeka svojej doby.

ĀINOHRA SND, BRATISLAVA

Magazín spoločnosti
Mercedes−Benz Slovakia s. r. o.
Einsteinova 33, 851 01 Bratislava, SR
IČO: 35 780 754

ESCAPING
REALITY
ONDREJA
RUDAVSKÉHO
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Podľa WLTP: Citan spotreba paliva (kombinovaná): 6,6 – 5,0 1) l/100 km; emisie CO2 (kombinované): 150 – 131 1) g/km
1)
vážený priemer

Nový Citan

Väčší, než sa zdá
Využite výhodnú splátku operatívneho leasingu
na nový Mercedes-Benz Citan:

už od 299 € / mesiac*
Viac informácií nájdete na stránke www.mercedes-benz.sk/citan
Poskytovateľ financovania je Mercedes-Benz Financial Services.

*Splátka je bez DPH a platí pre operatívny leasing skriňového vozidla Citan na 5 rokov do 75 000 km
a obsahuje taktiež servisný balík na 5 rokov alebo do 15 000 km ročného nájazdu. Servisný balík zahŕňa
výmenu opotrebiteľných dielov.
Pre všetky modely Citan zároveň platí servis v cene vozidla na 6 rokov alebo do 160-tisíc kilometrov
(údržba vrátane prác a materiálu).
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PRE UDRŽATEĽNÚ
BUDÚCNOSŤ
Vychutnajte si komfortnú jazdu v plne elektrickej EQS s dojazdom až do 770 km. Vďaka
výkonnému nabíjaniu môžete prejsť 300 km už po 15 minútach na rýchlonabíjacej stanici.
Aktívne náladové osvetlenie sa postará o atmosféru, projekčný displej s rozšírenou realitou
MBUX zas o bezproblémovú navigáciu. So vzduchovým pružením AIRMATIC a riadením
zadnej nápravy zažijete komfort, ktorého sa už nebudete chcieť vzdať.
Viac informácii na www.mercedes-benz.sk/eqs

Podľa WLTP: EQS 450+: spotreba elektriny v kWh/100 km (kombinovaná): 20,4 - 15,7;
emisie CO2 v g/km (kombinované): 0. [1]
[1] Vážený priemer.
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