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Milí čitatelia,
letná sezóna je v plnom prúde. Po dvoch rokoch to vy-
zerá, že sa cestovný ruch rozbehol naplno a môžeme 
sa znovu vydať na cesty bez výraznejších obmedzení. 
Leto praje cestovaniu. Verím, že vám cestu autom 
spestrí napríklad náš nový podcast, pri vode (a nie- 
len tam) si môžete prečítať náš časopis ARVAL Life. 
A možno v ňom nájdete aj inšpiráciu, kam sa vydať 
v letných horúčavách na výlet, ak vás už omrzí voda 
a kúpanie. Pripravili sme pre vás prehľad zaujímavých 
jaskýň, ktoré možno navštíviť vo svete. A nemôže, 
samozrejme, chýbať ani to najlepšie zo Slovenska. 
Naša vlasť je krásna a jaskýň je tu naozaj obrovské 
množstvo. 

Ak sa vydáte do zahraničia, nezabudnite na cestovné 
poistenie. A ani na to, že ARVAL SLOVAKIA je vám 
k dispozícii aj v Európe nepretržite každý deň v týždni. 
Koniec koncov v tomto vydaní magazínu si môžete 
prečítať i o asistenčnej službe.

Prajem vám, aby ste si leto užili podľa svojich predstáv 
a aby vaše cesty plynuli bez nehôd a porúch. Keby 
však predsa len nejaký problém nastal, môžete sa 
spoľahnúť na to, že ARVAL SLOVAKIA je tu pre vás!

Marek Kramár,
Generálny riaditeľ ARVAL SLOVAKIA

EDITORIÁL
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FOCUS

KRÁĽOM ÁUT NA SLOVENSKU JE PEUGEOT 308
Anketa Slovenské auto roka sa tento rok  konala už po 26. raz. „Kráľom“ áut na Slovensku na rok 2022 sa vo februári stal Peugeot 308, ktorý sa 
potom v marci stal tohtoročným svetovým ženským autom roka. V predchádzajúcich rokoch Peugeot triumfoval s modelmi 607, 307, 
308 a naposledy 508 v roku 2019. Piate víťazstvo francúzskej značky v histórii slovenskej ankety bolo ale veľmi tesné. Tento rok Peugeot 308 
zaujal porotu motoristických novinárov svojím dizajnom a širokou paletou pohonných jednotiek od benzínových cez naftové až po hybridné. 
Vyslúžil si celkovo 87 bodov. Na druhom mieste skončila Kia Sportage, ktorá sa vyrába v Žiline, pričom získala iba o bod menej. A napokon 
bronzová priečka patrí Škode Fabii. Porazený finalista európskej ankety o auto roka Hyundai Ioniq 5, ktorý sa nakoniec stal svetovým autom 
roka, skončil na Slovensku na piatej priečke.

TESLY BUDÚ „SVIETIŤ“ SLOVENSKY
Spoločnosť Hella Slovakia Lighting podpísala kontrakt s lídrom elektromobility, 
firmou Tesla. Do novej Gigafactory Tesly pri Berlíne bude slovenská spoločnosť 
dodávať svetlá. Predné svetlomety sa budú vyrábať v Kočovciach a zadné 
v Bánovciach nad Bebravou. Menšia časť produkcie bude mieriť aj na trhy do Číny či 
Mexika.

text: Petr Korečka, foto: Peugeot

105 000 000
Ministerstvo dopravy SR plánuje z programu Plánu 
obnovy a odolnosti vyčleniť 105 miliónov eur na 
cyklodopravu. V rámci prvej výzvy, ktorú ministerstvo 
odštartovalo v máji, je k dispozícii 36,5 milióna eur. 
O dotácie na stavbu cyklotrás, prístreškov či stojanov 
môžu žiadať obce s viac ako 20 tisícmi obyvateľov.

13 000
V roku 2025 bude na Slovensku 

13 000 novo registrovaných 
batériových elektromobilov (BEV) 
ročne. Vyplýva to z optimistického 
scenára Slovenskej asociácie pre 

elektromobilitu (SEVA). Flotila 
všetkých BEV na Slovensku by tak 

predstavovala 30 039 vozidiel.
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NITRA SA CHYSTÁ NA „MAXI“ DEFENDERA
V nitrianskom závode Jaguar Land Rover Slovakia spustili na konci mája produkciu 
modelu Land Rover Defender 130. Štart výroby najväčšieho modelu z rodiny Defender 
si podľa informácií médií vyžiada až 700 nových zamestnancov. Počet pracovníkov 
v nitrianskej továrni by tak mal vzrásť na 4 500 ľudí. V Nitre sa vyrábajú modely Discovery, 
Defender 90 a 110 a Defender Hard Top. Najväčší zástupca rodiny Defender meria 
na dĺžku 5 358 mm, je široký 2 008 mm a vysoký 1 970 mm. Vďaka rázvoru náprav 
3 022 mm ponúkne v troch radoch sedadiel miesto až pre osem pasažierov. Defender 
130 bude k dispozícii s výkonnými a účinnými elektrifikovanými pohonnými jednotkami 
vrátane mild ‑hybridných trojlitrových vznetovým šesťvalcov Ingenium P300 a P400 
a vznetového trojlitrového šesťvalca Ingenium D300. Vozidlo Defender 130 dostala pri 
príležitosti platinového výročia nástupu na trón darom kráľovná Alžbeta II. Automobilka 
poskytla vozidlo aj Britskému červenému krížu. Land Rover s Medzinárodnou federáciou 
spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca spolupracuje od roku 1954.

SLOVENSKÉ 
AUTO ROKA 2022

Poradie Model Body
1. Peugeot 308 87

2. Kia Sportage 86

3. Škoda Fabia 59

4. Dacia Sandero 44

5. Hyundai Ioniq 42

6. Subaru Outback 39

7. Toyota Yaris Cross 18

SALÓN ELEKTROMOBILOV 2022
Najväčšia výstava venovaná elektromobilite na 
Slovensku sa konala koncom mája v Bratislave 
a  v  prvej polovici júna v  Trenčíne. Salón 
Elektromobilov predstavuje 56 elektromobilov 
a plug ‑in hybridov z portfólia značiek Škoda Auto, 
KIA, Jaguar Land Rover, Audi, BMW, Citroën, DS 
Automobiles, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Mercedes‑
‑EQ, Opel, Peugeot, Suzuki, Volvo a Tesla. Salón 
Elektromobilov zavíta v dňoch 2. až 4. septembra 
ešte do Košíc. Návštevníci sa budú môcť tešiť okrem 
iného na testovacie jazdy.

PORSCHE NA SLOVENSKU
Ministerstvo hospodárstva SR informovalo 
o plánovanej investícii skupiny Porsche na Slovensku. 
Podľa informácií z úradu sa snaží skupina Porsche 
investovať 194,7 milióna eur do výroby batériových 
systémov. Nová továreň má byť postavená neďaleko 
dedinky Horná Streda na západe Slovenska.

TISÍCKA NABÍJACÍCH 
BODOV PREKONANÁ
Na začiatku roka bola na Slovensku prekročená 
hranica tisíc verejných nabíjacích bodov pre 
elektromobily. Podľa informácií Slovenskej asociácie 
pre elektromobilitu (SEVA) bolo na Slovensku koncom 
januára 1 020 nabíjacích bodov v 430 lokalitách. 
Bežné nabíjacie body 22 kW na striedavý prúd tvorili 
takmer tri štvrtiny (739 ks) a takmer štvrtinu (222 ks) 
predstavovali rýchlonabíjacie body s výkonom 50 kW na 
jednosmerný prúd (DC). Zvyšných 59 nabíjacích bodov 
bolo ultrarýchlych s výkonom 150+ kW.

Šesť nabíjacích staníc Tesla s výkonom 
150 kW pri obchodnom centre Aupark v 
Bratislave
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Sériové vozidlo malo svetovú pre-
miéru už o šesť mesiacov neskôr 
a od štúdie bZ4X sa príliš neodli-
šuje. Prvý elektromobil Toyoty je 

zároveň prvou lastovičkou v sérii bZ (be-
yondZero – za nulou) elektromobilov japon-
skej značky. Bohaté skúsenosti nadobúdala 
Toyota celé štvrťstoročie. Áno, tak dlho sa 

automobilka venuje vývoju batérií. Model 
bZ4X je vybavený akumulátorom s kapacitou 
71,4 kWh. V prípade pohonu predných kolies 
má vozidlo dojazd 500 až 516 kilometrov. 
V prípade štvorkolky sa vodič musí uspokojiť 
s dojazdom okolo 460 km.
Z hľadiska dobíjania nie je bZ4X žiadny hviez- 
dny šprintér. Drží sa priemeru ostatných 

konkurentov a ponúka nabíjanie maximál-
nym výkonom 150 kW. V takom prípade sa 
na 80 percent kapacity batérie dostanete 
za približne pol hodiny. Aj tým najväčším 
priaznivcom elektromobility často nedáva 
spať životnosť batérií. Toyota sľubuje, že aj 
po ôsmich rokoch bude mať tá ich „baterka“ 
70 percent pôvodnej kapacity.

TECHNIKA
Toyota bZ4X: Prvá elektrická
Japonská Toyota má s vozidlami na alternatívny pohon bohaté skúsenosti. S čisto batériovo 
poháňaným elektromobilom si ale dala načas. Prvým elektromobilom značky je crossover bZ4X, 
ktorého predchodcom bol koncept predstavený v apríli 2021.

text: Petr Korečka, foto: Toyota Motor Corporation

Nový elektromobil Toyoty je aerodynamický 
s nadčasovým dizajnom 
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Toyota bZ4X FWD Comfort
Mesačné náklady na full service leasing: 
603,12 € bez DPH 
(nájazd 15 000 km ročne, zmluva na 48 mesiacov)

Toyota bZ4X má popri uvedenom čo ponúknuť už v základnej 
konfigurácii Comfort. Nechýba celá „armáda“ jazdných asistentov. 
Za príplatok sú zo širokej ponuky len tri: sledovanie mŕtveho uhla, 
sledovanie bdelosti vodiča a asistent bezpečného vystúpenia.

Povestnou čerešničkou na torte, v tomto prípade na Toyote, je 
príplatková solárna strecha. Tá podľa automobilky dokáže ročne 
vyrobiť elektrinu potrebnú na prejdenie až 1 800 kilometrov.

Zákazníci si môžu novú Toyotu objednávať od júna tohto roka. 
Tí prví by sa podľa oznámenia automobilky mali svojich vozidiel 
dočkať už v auguste. •

TOYOTA A ELEKTROMOBILITA

Japonská Toyota sa k elektromobilite chvíľku prikláňa a chvíľku 
zase nie. V priebehu času uprednostňovala alternatívy k čisto 
elektrickým vozidlám. Preto nie divu, že v roku 1997 ako prvá 
predstavila sériovo vyrábaný hybrid Prius. O jeho úspechu 
svedčí viacej než 13 miliónov vyrobených kusov. V roku 2017 
sa predseda predstavenstva Toyoty Takeši Učijamada vyjadril, 
že elektromobily nie sú pripravené na sériovú výrobu. Zatiaľ čo 
ostatní výrobcovia vyrábajú jeden elektrický model za druhým, 
bZ4X je prvou čisto elektrickou Toyotou. O tom, že Toyota verí 
alternatívam, svedčí prvý automobil vyrábajúci elektrinu 
z vodíka – Mirai, uvedený v roku 2014.

Dojazd až 500 km

Toyota stavia na priestornosť 
a vzdušnosť. Palubnej doske 

dominuje 12-palcový dotykový 
displej.

Typ motora: elektromotor vpredu
Max. výkon: 150 kW (204 k)
Objem batožinového priestoru: 452 l
Dojazd: 465 až 500 km
Spotreba (kombinovaná): 14,8 – 16,9 kWh/km 
Emisie CO2 (kombinované): 0 g/km

Solárna strecha je príplatkovou výbavou
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Model Grandland má od svojho 
uvedenia rovnakú techniku 
ako vozidlá značiek Peugeot 
a  Citroën, ktorých materský 

koncern PSA v roku 2017 odkúpil Opel od 

General Motors. Dizajnovú svojbytnosť ex-
teriéru si ale pri Opli vziať nenechali. Vlani 
Opel znovu menil majiteľa, keď sa dostal 
pod krídla koncernu Stellantis. Dizajnové 
omladenie sa týka predovšetkým predných 

partií. Tým dominuje úplne prepracova-
ná čelná maska Vizor, ktorá spoločne so 
svetlometmi pôsobí veľmi kompaktným 
dojmom.

TECHNIKA
Opel Grandland: 
Omladený jazdí ďalej
Pôvabné SUV nemeckého strihu Opel Grandland sa vlani v lete dočkalo svojho omladenia. Pozornosť 
okolia upútalo už v roku 2017 pri svojej premiére. Teraz s čerstvými silami vo forme výraznejšieho dizajnu 
a s dôrazom na digitalizáciu pokračuje v nastavenom kurze. 

text: Petr Korečka, foto: Opel

Novú tvár dodáva Oplom nová 
prepracovaná čelná maska Vizor
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Grandland je podobne ako konkurenčné vozidlá nabitý asistenčnými systémami 
všetkých druhov. Už v základe je dostupný aj 12-palcový digitálny prístrojový 
panel PurePanel, ktorý dopĺňa 10-palcový dotykový displej. Dizajnéri kládli 
dôraz na intuitívnosť ovládania. Či sa im ich snaha vydarila, ukáže až čas.

Grandland je dostupný so spaľovacími motormi v podobe vznetových trojvalcov 
s objemom 1,2 litra a štvorvalcov s objemom 1,5 litra. Ako velí dnešná doba, 
nemôžu chýbať elektrifikované modely v podobe plug -in hybridu. V základnej 
konfigurácii Grandland je v ponuke benzínový štvorvalec s objemom 1,6 litra, 
ktorý spolupracuje s elektromotorom na prednej náprave. Spoločne dosahujú 
výkon 165 kW. Čisto na elektrinu môže Grandland prejsť zhruba 60 kilometrov. 
Málo? Pre elektrosrdciarov je čisto elektrický Grandland na dosah.

OPEL ČISTO ELEKTRICKÝ

Rüsselsheimská 
automobilka pod krídlami 
koncernu Stellantis berie 
cestu k elektromobilite 
pekne zhurta. Už teraz má 
Opel vo svojom portfóliu 
dvanásť elektrifikovaných 
modelov – od vozidielka 
Rocks ‑e až po dodávku 
Movano ‑e. Medzi tieto 
modely patrí aj vodíkové 
Vivaro ‑e HYDROGEN. 
Elektrifikácia čaká do 
konca roka 2024 všetky 
modely v ponuke Opel. 
O štyri roky neskôr, 
keď bude oslavovať 
160. výročie od svojho 
založenia, by mali byť 
v Európe dostupné 
len elektromobily 
rüsselsheimskej 
automobilky. Už o tri 
roky má odštartovať 
výroba batérií v továrni 
v Kaiserslauterne.

Opel Grandland Plug-in Hybrid FWD
Mesačné náklady na full service leasing:  
405,32 € bez DPH 
(nájazd 15 000 km ročne, zmluva 48 mesiacov)

Typ motora: vznetový štvorvalec 1,6 Turbo, predný elektromotor
Max. výkon: 165 kW (224 k)
Objem batožinového priestoru: 390/1 528 l
Dojazd na elektrinu: 56 až 69 km
Spotreba (kombinovaná): 1,5 – 1,9 l/km 
Emisie CO2 (kombinované): 34 – 43 g/km

Prepracovaná
čelná maska 

Vizor

Veko batožinového priestoru je možné podľa 
výbavy otvárať bezdotykovo

Grandland je po dlhšom čase opäť 
dizajnovým počinom Opela, 
za ktorým je radosť sa otočiť
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Pri bavorákoch bola vždy dôležitá radosť z jazdy. 
Ich vlastnosti na ceste boli vždy špičkové. To platí 
i pre dnešné vozidlá, ale… So škatuľou v podo-
be SUV jednoducho žiadne planúce emócie na 
ceste nevykúzlite. Preto je tu práve rad 3, ktorý je 
na svižnú jazdu plnú emócií priam predurčený. 
A, samozrejme, nechýba ani praktický variant 
touring, čiže kombi. Ani tu emócie nechýbajú.

Trojka je k dispozícii tak s benzínovým štvor-
valcom, naftovým šesťvalcom, ako aj s hyb-
ridným pohonom. Široké výkonové rozpätie 
od 150 do 374 koní je prísľubom, že si vyberie 
naozaj každý typ vodiča. Absencia manuálnej 
prevodovky bude problémom skôr vášnivej-
ších než ostatných vodičov. Všetky varian-
ty sú totiž dostupné len s osemstupňovým 

TECHNIKA
BMW radu 3: Bestseller z Bavorska
Dopyt po vozidlách SUV je už niekoľko rokov celosvetovým trendom. Automobilky chŕlia priestorné 
vozidlá po tisícovkách v najrôznejších veľkostiach. V mníchovskej automobilke BMW to nie je inak. 
Avšak jej najpredávanejším modelom nie je SUV. Tie len závistlivo hľadia na chrbát trojkovému radu, 
ktorý je aktuálne po facelifte siedmej generácie.

text: Petr Korečka, foto: BMW Group

ZÓNY BMW EDRIVE

V lete v roku 2020 predstavila 
značka BMW prvé Zóny eDrive 
v európskych mestách. Ide o zóny 
v centrách miest, v ktorých plug ‑in 
hybridné modely mníchovskej 
automobilky automaticky prepnú 
na elektrický pohon. Vjazd do 
Zón eDrive, ktoré sú napríklad 
v nemeckých mestách často 
zhodné s oblasťami označenými 
značkami Umweltzonen, 
automobil pozná vďaka technológii 
geofencingu a GPS. Zóny BMW 
eDrive sú v 138 mestách. Tohto 
roku by ich malo pribudnúť ďalších 
tridsať.

Ikonické prvky dizajnu, ako je dlhý rázvor, krátke 
previsy a dynamický Hofmeister kink, sú podpísané 
pod športovým vzhľadom kombíka i sedana
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automatom. A to i ostrý „emkový“ variant s trojlitrovým 
benzínovým šesťvalcom.

Interiér „trojky“ je komfortný pre všetkých pasažierov. Na 
ich zmysly tu pôsobia čisté a elegantné dizajnové línie. 
Konektivita sa tu skloňuje vo všetkých pádoch. V duchu hesla 
konkurenčnej automobilky: Nič nie je nemožné. Pri BMW 
radu 3 sú jednoducho dôležité emócie, a takých vozidiel, 
bohužiaľ, rýchlo ubúda.

BMW 320e Sedan
Mesačné náklady na full service leasing:  
670,39 € bez DPH 
(nájazd 15 000 km ročne, zmluva 48 mesiacov)

Typ motora: vznetový štvorvalec 2,0, predný elektromotor
Max. výkon: 150 kW (204 k)
Objem batožinového priestoru: 375 l
Dojazd na elektrinu: 54 až 62 km
Spotreba (kombinovaná): 1,8 – 1,3 l/km 
Emisie CO2 (kombinované): 30 g/km

Štylistická čistota je poznávacím znamením zadnej časti nového BMW radu 3

Takmer všetky funkcie vozidla 
dokážete ovládať cez veľký 

BMW Curved Display
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Spoločnosť Europ Assistance prišla 
v roku 2019 s prevratnou novin-
kou – digitálnou asistenciou po-
mocou webového rozhrania. Teraz 

došlo ešte k zlepšeniu tejto služby, ktorá 
urýchli a zjednoduší objednanie asistencie 
online, a to vďaka QR kódom na zelených 
kartách. Ak má zákazník problémy s vozi-
dlom, stačí vyfotiť QR kód a otvorí sa mu 

aplikácia s už vyplnenými údajmi o vozidle. 
Zákazník len doplní niekoľko informácií 
o tom, čo sa mu stalo, a pomoc je hneď na 
ceste.

„Aktuálne pripravujeme ďalšie nové funkcie, 
aby sme aplikáciu prispôsobili potrebám 
a prianiam našich zákazníkov. Napríklad pri-
pravujeme možnosť zvoliť si konkrétny deň 

a čas, pokiaľ zákazník chce, aby cestná asis-
tencia prišla neskôr. Ďalšou pripravovanou 
funkciou je objednanie náhradného vozidla 
pri odtiahnutí. Zákazník si náhradné vozi-
dlo objedná priamo v aplikácii ihneď a bez 
čakania na spojenie s našou asistenčnou 
centrálou,“ opisuje plánované zmeny David 
Köhler, Key Account Manager spoločnosti 
Europ Assistance.

Asistenčná služba 
sa neustále zlepšuje
Jednou z najdôležitejších služieb, ktorá klientom spoločnosti ARVAL SLOVAKIA skutočne ušetrí starosti, 
je asistenčná služba. Tú pre ARVAL SLOVAKIA od roku 2006 zabezpečuje Europ Assistance, najstaršia 
asistenčná služba na svete. Vďaka partnerstvu oboch firiem majú klienti Arvalu k dispozícii kompletné 
asistenčné služby k vozidlu vrátane zabezpečenia úplnej mobility, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.
text: Martina Peřinková, foto: Europ Assistance

ZO ŽIVOTA ARVALU
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Počet klientov, ktorí sa dokážu plne obslúžiť 
sami pomocou digitálnej asistencie, neustá-
le rastie. Služba bola spustená v roku 2019. 
Dnes je úplne digitálne bez nutnosti zásahu 
operátora obslúžená približne jedna šestina 
klientov, ktorí potrebujú cestnú asistenciu.

Jedným zo sledovaných parametrov je rých-
losť asistencie. „Digitálne aplikácie majú 
našim zákazníkom zjednodušiť, spríjemniť 
a urýchliť objednanie pomoci. Priemerný 
čas, ktorý zákazník strávi v aplikácii, kým 
si objedná asistenciu, je 3,5 minúty. U vir-
tuálneho agenta, ktorý pomáha ďalším na-
šim zákazníkom, je priemerný čas hovoru 
4,5 minúty. Priemerný čas trvania hovoru 
s operátorom je 8,5 minúty,“ vysvetľuje 
David Köhler.

Digitálna asistencia je k dispozícii na úze-
mí Slovenska a Českej republiky. Mimo 
týchto oblastí sú zákazníci obslúžení vý-
hradne operátormi. Je to hlavne z toho 
dôvodu, že zásahy v zahraničí sú zložitej-
šie na koordináciu a oveľa citlivejšie pre 
zákazníkov, ktorí sa nachádzajú v strese, 
a navyše v cudzom prostredí. „Treba však 

podotknúť, že naše digitálne aplikácie, 
ktoré pomáhajú zákazníkom v  Českej 
a Slovenskej republike, pomáhajú aj zákaz-
níkom v zahraničí, a to tým, že operátorom 
poskytnú oveľa viac priestoru starostlivo sa 
postarať o zákazníkov v zahraničí,“ dodáva 
David Köhler.

POMOC AJ PRE ELEKTROVOZIDLÁ
Na cestách sa objavuje čoraz viac elektro-
mobilov. Asistenčná služba je schopná po-
starať sa aj o tento typ vozidiel. Najčastejšie 
vyráža na pomoc pre bežné poruchy, ako 
sú defekty pneumatík či zrážka s prekáž-
kou. V roku 2021 zabezpečovala Europ 
Assistance pre elektromobily asistenciu 
v 82 prípadoch nehôd a 114 prípadoch 
porúch. O vybitú batériu išlo v 39 prípa-
doch. Elektromobily s vybitou batériou sa 
vždy odťahujú, a to buď do servisu, alebo 
k dobíjacej stanici.

NOVINKY
Europ Assistance sa neustále snaží inovo-
vať svoje služby. Pre vodičov už niekoľko 
rokov funguje systém na automatické ob-
jednávanie odťahových a cestných služieb. 
„Nedávno sme podobný systém úspešne 

spustili na oddelení domácej asistencie. 
Najnovšie už nie je nevyhnutné telefonicky 
kontaktovať technikov a overovať si ich 
dostupnosť. Operátor iba zašle zákazku 
do systému a tú potom prijme sám jeden 
z  dostupných technikov. Výrazne sme 
tým skrátili čas od ukončenia hovoru so 
zákazníkom po objednanie konkrétneho 
technika,“ vysvetľuje David Köhler.

O EUROP ASSISTANCE

Europ Assistance poskytuje svoje 
služby už od roku 1963. Zabezpečuje 
asistenčné služby v štyroch hlavných 
oblastiach, ktorými sú automobily, 
zdravie, cestovanie, domácnosť 
a rodina. Najväčšiu časť obratu tvorí 
automobilová asistencia. Asistenčné 
služby sú v prevádzke 24 hodín denne 
sedem dní v týždni a pre Slovensko 
a Českú republiku sú zabezpečované 
zo špecializovaných centrál v Prahe 
a v Košiciach.



ĽUDIA

Mohli by ste predstaviť vašu spoločnosť? 
Kedy vznikla a kde všade pôsobí?
Naša spoločnosť sa venuje distribúcii prie- 
myselných lepidiel a systémov na ich na-
nášanie. S lepidlami sme začali v roku 2005 
a v súčasnosti pôsobíme na slovenskom, 
českom a maďarskom trhu.

Lepidlá priamo nevyrábame, ale v mno-
hých prípadoch pre nás naši dodávatelia 

vyrobia – alebo takzvane uvaria – lepidlo 
na mieru. Častokrát je potrebné zmeniť 
niektorý z parametrov tak, aby lepidlo zá-
kazníkovi presne sadlo.

Kde všade sa s vašimi produktami môžeme 
stretnúť?
V dnešnej dobe sa lepí všetko a všade – 
nábytok, okná, knihy, rôzne balenia, ako 
napríklad múka, cukor, šampanské, etikety, 

puzzle, automobily. Napríklad v aute je 
celkovo 18 kg lepidla.

Zasiahli činnosť vašej firmy aktuálne krízy, 
ako napríklad pandémia či vojna?
Áno, hlavne v narastajúcich vstupných 
nákladoch a nedostatku základných su-
rovín, ktoré sa používajú na výrobu lepidiel. 
Dopyt však neustále rastie.

Automobily sú náš 
výrobný prostriedok
Priemyselné lepidlá sú všadeprítomné a každý z nás je obklopený vecami, ktoré by bez lepidla nevznikli. 
Spoločnosť Agglu pôsobí na slovenskom, českom i maďarskom trhu a zaoberá sa distribúciou týchto 
lepidiel. Nielen o činnosti spoločnosti sme hovorili so CEO firmy Ing. Jánom Antalom.
text: Martina Peřinková, foto: Agglu
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Aká je ďalšia vízia vašej spoločnosti?
Byť úspešná, stabilná, vysoko prosperujúca 
firma a jednotka v oblasti lepenia v stred-
nej Európe. Vybudovať dcérske spoločnosti 
v Českej republike a v Maďarsku.

Očakávate v budúcnosti vo vašom odbore 
nejaké prevratné zmeny súvisiace 
s vývojom a technológiou?
Všetko sa posúva dopredu, ale nejaké pre-
vratné zmeny v krátkej dobe určite nebudú. 
Skôr budú zmeny v niektorých základných 
surovinách.

Aké dôležité sú pre činnosť vašej spoločnosti 
automobily?
Automobily sú náš výrobný prostriedok, 
pretože ich používame každý deň. Sme ob-
chodná spoločnosť, cestujeme dennodenne.

Koľko automobilov vlastníte a sú všetky na 
operatívny leasing?
Celkovo máme 19 vozidiel, z toho 16 je na 
operatívny leasing.

Spolupracujete s  Arvalom. Prečo ste si 
vybrali práve Arval a ako ste s jeho službami 
spokojní?
Keď sme sa v roku 2014 rozhodovali, či prej-
deme na operatívny leasing, oslovili sme vi-
acero spoločností. Nakoniec sme sa rozhodli 
pre Arval, lebo ste ako jediní reagovali na 
našu požiadavku rýchlo a nebolo potrebné 
zodpovedať milión otázok.

Aké sú podľa vás hlavné výhody 
operatívneho leasingu?
Z môjho pohľadu je to určite akási bez-
starostnosť – nemusím myslieť na to, či 

treba objednať nové pneumatiky, alebo 
kde ich uložiť. Keď sa objedná nové auto, 
tak ide všetko mimo nás – dostaneme len 
termín prevzatia nového vozidla. A keďže 
máme kolegov po celom Slovensku, Česku 
i Maďarsku, keď sa im čokoľvek stane s vo-
zidlom, tak to vybavia tam, kde bývajú, 

a dostanú náhradné vozidlo. Nemusíme 
od nás z  Turčianskych Teplíc ponáhľať 
s náhradným autom do Prahy, aby mohol 
kolega fungovať.

Čo nesmie chýbať vo vašom vozidle?
Rezerva… (úsmev)
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1  HAMILTON POOL, TEXAS, USA
Neďaleko texaského hlavného mesta Austin sa nachádza prírod-
ný úkaz, ktorý akoby vypadol z katalógu exotických dovoleniek. 
Čiastočne prepadnutá jaskyňa ukrýva na dne jazierko, ktoré vzniklo 
pred niekoľkými tisíckami rokov zrútením klenby nad podzemnou 
riekou. Došlo k tomu v dôsledku erózie. Okrem jazierka turis-
ti obdivujú aj zachovanú vápencovú stenu, z ktorej visia väčšie 
či menšie kvaple. Scenériu dopĺňa vodopád dopadajúci z výšky 
15 metrov zo skalného previsu.
 

2  ŠKOCJANSKÉ JASKYNE, SLOVINSKO
Medzi najnavštevovanejšie miesta Slovinska patria Škocjanské 
jaskyne, ktoré sú dokonca uvedené na Zozname svetového de-
dičstva UNESCO. Nachádzajú sa neďaleko hraníc s Talianskom 
v blízkosti Terstu. Celý jaskynný súbor tvorí jedenásť rozvetvených 
jaskýň prepojených mostmi, a to buď prírodnými, alebo umelo 
vytvorenými. Celková dĺžka podzemného labyrintu je 5 800 met- 
rov a verejnosti bola doposiaľ sprístupnená približne polovica 
podzemných priestorov. Niektoré jaskyne sú hlboké vyše 200 met- 
rov, v komplexe nechýbajú ani vodopády. V jednej z jaskýň boli 
objavené archeologické predmety z obdobia starovekého Grécka. 
Pravdepodobne bola teda pútnickým miestom.

3  LEHMANOVE JASKYNE, NEVADA, USA
V Národnom parku Great Basin v Nevade (USA) sa nachádzajú 
jedinečné jaskyne vytvorené raritnými vápencovými formáciami. 
Objavil ich v roku 1885 Absalom Lehman, po ktorom dostali svoj 
názov. K objaveniu však došlo úplnou náhodou. Absalom Lehman 
ucítil podivný studený závan vychádzajúci zo zeme, ktorý nebol pre 
túto oblasť vôbec typický. Keď prešiel „vchodom“, uchvátili ho prí-
tomné stalaktity a stalagmity. Ekosystém jaskyne je zároveň domo-
vom niekoľkých živočíchov, ktoré na inom mieste nenájdeme. Sú to 
rôzne druhy pavúkov a hmyzu, napríklad šťúrik (pseudoškorpión).

4  JASKYŇA REED FLUTE, ČÍNA
Jaskyňa, ktorej názov by sa dal preložiť ako Trstinová flauta, je pýchou 
Číny. Názov sa odvodzuje od trstiny rastúcej neďaleko vchodu do jasky-
ne, z ktorej je naozaj možné zhotoviť flautu. Táto jaskyňa bola prvý raz 
objavená pred 1 200 rokmi. K jej znovuobjaveniu potom došlo počas 
druhej svetovej vojny, keď na ňu narazili japonskí vojnoví zbehovia.

Jaskyňa ponúka skutočne úchvatný pohľad na kvapľovú scenériu. 
Nájdeme tu stalagmity, stalaktity, stĺpy, kamenné záclony i kvety 
v rôznofarebných odtieňoch. Nádherný zážitok ešte umocňuje 
farebné osvietenie jaskyne, ktoré umožňuje špeciálna technológia.

Úchvatné a tajomné jaskyne
V minulosti slúžili jaskyne ako úkryt, často bývali aj posvätnými miestami. V súčasnosti sú predovšetkým 
obľúbenými výletnými cieľmi, ktoré uchvacujú svojou krásou. Rebríčky tých najkrajších na svete sú rozmanité, 
tieto jaskyne však nájdeme vo väčšine z nich.
text: Martina Peřinková, foto: Shutterstock

FOCUS
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5  JASKYŇA BATU, MALAJZIA
Len 15 kilometrov od hlavného mesta Malajzie sa nachádza vápen-
cová jaskyňa Batu, ktorá je nielen jednou z najznámejších malaj-
zijských prírodných lokalít, ale aj najvýznamnejšou hinduistickou 
svätyňou tohto štátu. Jaskyňa je stará asi 400 miliónov rokov, ale až 
v posledných sto rokoch patrí medzi najznámejšie svetové jaskyne. 
Ku vchodu do nej vedie 272 očíslovaných schodov, ktoré stráži ob-
rovská socha boha Murugana. Práve do tejto jaskyne mieria pútnici 
pri tzv. slávnostiach bolesti. V priebehu troch dní ju obvykle navštívi 
vyše milióna ľudí. Inak je jaskyňa prístupná celoročne a je na nával 
turistov pripravená. Vo vnútri sa nachádzajú stánky s občerstvením 
i suvenírmi, ba dokonca i malá zoo napríklad s krokodílom.

6  JASKYŇA SON DOONG, VIETNAM
V strednom Vietname sa nachádza jaskyňa Son Doong. Ide o naj-
väčšiu jaskyňu, aká bola doposiaľ objavená. Je vysoká asi 200 met- 
rov a dlhá 9 kilometrov. Vo vnútri sa nachádzajú menšie jaskynné 
systémy, rieka i džungľa a rozmanité skalné formácie.

Jaskyňa bola objavená až v roku 1991, jej objaviteľom bol muž 
menom Ho Khanh. Pre burácavý hluk rieky ale dovnútra nikdy 
nevstúpil. A nepokúsil sa o to ani nikto z miestnych obyvateľov. 
Dovnútra sa tak nakoniec odvážili až vedci z Britskej vedeckej 
speleologickej asociácie v roku 2009. Vtedy bola jaskyňa zdoku-
mentovaná pre celý svet.

Prístup do jaskyne je striktne obmedzený. Ročne je umožnený 
maximálne tisícke turistov. Každý rok sa predávajú vstupenky 
záujemcom, ktorí boli medzi prvými žiadateľmi a ktorí zároveň 
spĺňajú prísne zdravotné kritériá. Výprava do jaskyne trvá celkovo 
päť dní. Cestou je nutné absolvovať 50 kilometrov vo veľmi ná-
ročnom teréne. Pokiaľ sprievodcovia v priebehu cesty zistia, že 
návštevník nie je fyzicky zdatný, musí sa bez milosti vrátiť späť. 
Cena expedície je 3 000 dolárov, cestu je možné absolvovať len 
od januára do augusta.

5
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7  DRAČIA JASKYŇA, MALORKA
Jedným z najobľúbenejších výletných cieľov na Malorke je Dračia 
jaskyňa, španielsky Cuevas del Drach, ktorá sa nachádza vo východ-
nej časti ostrova. Počas hodinovej prehliadky je možné absolvovať 
sprístupnených 1 200 metrov a obdivovať tisíce kvapľov i niekoľko 
vodných plôch. Najväčšou z nich je jazero Martel, na ktorom sa 
pri prehliadke zveziete na loďke. Súčasťou prehliadky podzemia 
je i desaťminútový koncert vážnej hudby sprevádzaný svetelnými 
efektmi, pri ktorom oceníte dokonalú akustiku podzemnej siene.
Prvá zmienka o tomto jaskynnom komplexe sa datuje už od roku 
1338. V liste adresovanom starostovi neďalekého mestečka Manacor 
o nich napísal zopár riadkov vtedajší španielsky guvernér Rovenara 
Rovera. Až v roku 1896 sa pustil do podrobného preskúmania jaskyne 
Édouard -Alfred Martel, francúzsky kartograf a zakladateľ speleoló-
gie. Objavil tu deväť ďalších priestorov a hlavne rozľahlé podzemné 
jazero, ktoré dnes svojou dĺžkou 200 metrov a šírkou okolo 35 metrov 
patrí k najväčším podzemným vodným plochám vôbec.

8  JASKYŇA SVÄTÉHO MICHALA, GIBRALTÁR
Túto jaskyňu nájdeme v prírodnej rezervácii Upper Rock Nature 
Reserve na Gibraltári. Je známa prakticky od nepamäti, pretože 
zmienky o nej sú doložené už z dôb antiky. Možno i preto je s ňou 
spojený rad povestí. Verilo sa napríklad, že je bezodná. V skutočnosti 
ústi do prírodného podzemného tunela, ktorý spája gibraltársku 
skalu s Afrikou. Ďalšia historka tvrdí, že opice obývajúce Gibraltár 
sa na európsku pevninu dostali práve týmto tunelom z Maroka.
Jaskyňa je veľkým turistickým lákadlom. Každý rok ju navštívi takmer 
milión ľudí. Konajú sa tam rôzne koncerty, zaujme aj kreatívnym 
farebným osvetlením svojej kvapľovej výzdoby.

7
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KAM ZA JASKYŇAMI 
NA SLOVENSKU?
Za krásami jaskynných priestorov nemusíte len do 
zahraničia. Na Slovensku máme jaskyne, ktoré sú 
nielen krásne, ale mnohé z nich sú natoľko unikátne, 
že sa nachádzajú v Zozname svetového dedičstva 
UNESCO. Prinášame vám niekoľko tipov, kam vyraziť 
v lete na výlet.

9  DEMÄNOVSKÁ JASKYŇA SLOBODY
Najznámejšia a najnavštevovanejšia jaskyňa Slovenska 
sa nachádza uprostred Demänovskej doliny na sever-
nom úpätí Nízkych Tatier. Je súčasťou najdlhšieho 
jaskynného systému na území Slovenska, ktorý sa 
nielen vďaka svojim rozmerom stal národnou prí-
rodnou pamiatkou. Jaskyňu zdobí unikátna kvapľová 
výzdoba, ktorá ju zaraďuje medzi najkrajšie v Európe.
Návštevníkom sú k dispozícii dve prehliadkové trasy. 
Dlhý okruh meria 2 150 metrov a jeho prehliadka trvá 
100 minút. Tradičný okruh prejdete za hodinu a jeho 
dĺžka je 1 150 metrov. Medzi najzaujímavejšie úkazy, 
ktoré môžete obdivovať, patrí napríklad nevysychavý 
vodopád padajúci zo stropu, tzv. večný dážď.

10  JASKYŇA DOMICA
Ďalším obľúbeným výletným cieľom je jaskyňa 
Domica v juhozápadnej časti Slovenského krasu. 
Jaskyňa je súčasťou rozsiahleho jaskynného systé-
mu, ktorý zasahuje až do Maďarska. Na Slovensku 
si môžete prehliadnuť len štvrtinu jej plochy. Vďaka 
kvapľovej výzdobe s množstvom stalagmitov a stalak-
titov si jaskyňa vyslúžila zápis do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO.

Okrem klasického prehliadkového okruhu sa dá zvoliť 
i okruh s plavbou po podzemných vodách. Pripravte sa 
tak na nezabudnuteľný zážitok, pri ktorom prebrázdite 
podzemné priestory na loďke po toku s mytologickým 
názvom Styx.

11  GOMBASECKÁ JASKYŇA
Aj táto kvapľová kráska si vyslúžila miesto v Zozname 
svetového dedičstva UNESCO. Nájdeme ju me-
dzi Rožňavou a  Plešivcom v  Slovenskom krase. 
Návštevníkov lákajú predovšetkým tzv. tenké sintro-
vé brčká, dosahujúce dĺžku až tri metre. V niektorých 
miestach sú brčká tak blízko pri sebe, že vytvárajú 
dojem kamenného dažďa. Ich sfarbenie závisí od kom-
binácie oxidov mangánu a železa. Ďalším lákadlom 
sú kvaple rôznych tvarov a farieb. Nájdeme tu naprí-
klad Sieň Hirošima, ktorá si svoj názov vyslúžila pre 
stalagnát pripomínajúci atómový hríb. Za pozornosť 
rozhodne stojí i Mramorová sieň, ktorej kužeľovité sta-
lagmity pripomínajú mraveniská z tropických krajín. 
V jaskyni sú mimoriadne priaznivé mikroklimatické 
pomery. Preto sa od roku 1968 využívala pri liečbe 
prevažne respiračných ochorení.

9

10
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12  DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Táto jaskyňa, ktorú nájdeme v Slovenskom raji, sa pýši hneď nie-
koľkými superlatívmi. Vďaka svojej dĺžke (1 232 metrov) a hĺbke 
(112 metrov) patrí medzi najväčšie ľadové jaskyne na svete. Zároveň 
je najnižšie položenou ľadovcovou jaskyňou na svete. Chlad sa 
v nej udržuje pre jedinečný tvar, ktorý od vchodu klesá. V jej vnútri 
sa tak udržuje vzduch s teplotou pod bodom mrazu počas celého 
roka a unikátna ľadová výzdoba sa nemení. Môžete si tu prezrieť 
napríklad mohutné ľadové vodopády a stĺpy vo Veľkej sieni, kde 
hrúbka ľadu miestami dosahuje až 25 metrov.

K zaujímavostiam tejto jaskyne patrí, že v roku 1882 sa stala prvou 
elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku. Až do roku 1946 bola 
verejnosti sprístupnená i na korčuľovanie počas leta, a dokonca tu 
v lete trénoval aj známy československý krasokorčuliar Karol Divín.

13  OCHTINSKÁ ARAGONITOVÁ JASKYŇA
Ďalšou jaskyňou, ktorú nájdeme na Zozname svetového prírodného 
dedičstva UNESCO, je Ochtinská aragonitová jaskyňa v Slovenskom 
rudohorí. Patrí do trojice unikátnych aragonitových jaskýň na svete 
a v Európe je jediná svojho druhu! Dve ďalšie nájdeme až v ďalekom 

Mexiku a v Argentíne. V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa nachádza 
230 metrov verejne sprístupnených chodieb s aragonitovou výzdo-
bou v obličkovitej, ihlicovitej či špirálovitej forme. Medzi najstaršie 
miestne aragonity patrí 138 tisíc rokov stará obličkovitá generácia, 
ktorá vznikla pôsobením atmosférických vôd v kryštalických vá-
pencoch. Vrcholom prehliadky je návšteva siene s názvom Mliečna 
dráha, ktorej strop pokrývajú biele trsy aragonitu, žiariace vo svetle 
lámp ako hviezdy na nočnej oblohe.

14  DEMÄNOVSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Medzi najstaršie známe európske jaskyne patrí Demänovská 
jaskyňa, ktorá sa nachádza na severe Demänovskej doliny. Priamo 
k jej vchodu vedie náučná cestička. Návštevníci môžu obdivovať vý-
zdobu z kvapľov, ľadovcových stĺpov, vodopádov i prízemného ľadu. 
Podľa jeho hrúbky speleológovia odhadujú, že sa miestna ľadová 
výplň vytvorila pred 400 – 500 rokmi. V jaskyni žije desať druhov 
netopierov a v minulosti ju obývali aj jaskynné medvede. Obrovské 
kosti prehistorického zvieraťa pripisovali vydesení návštevníci 
drakom, a tak mala jaskyňa v minulosti i názov „Dračia jaskyňa“.

11
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Už na konci dvadsiatych rokov mi-
nulého storočia sa do vtedajšieho 
Československa začali dovážať naj- 
prv motocykle BMW, v tridsiatych 

rokoch nasledovali automobily, z ktorých 
najznámejší bol malý model Dixi, a neskôr 
dodnes krásne a veľmi oceňované športové 
kupé a roadstery BMW 327 a BMW 328.

V období krátko po druhej svetovej vojne 
u nás zostalo len málo jazdených vozidiel 

BMW, ktoré tu skončili väčšinou pokazené 
pri ústupe nemeckých vojsk. Určitou ku-
riozitou bol v tom čase automobil Bristol. 
Išlo v podstate o predvojnové kupé BMW, 
s ktorým jazdil a za Československo sa zú-
častnil aj na Rallye Monte Carlo vtedy známy 
pretekár Zdeněk Treybal so spolujazdcom 
Ing. Františkom Dobrým.

Od roku 1948 do začiatku šesťdesiatych ro-
kov boli u nás automobily BMW prakticky 

zabudnuté. Známu značku mohla pripomí-
nať len vozidlám BMW nápadne podobná 
a v podstate identická limuzína EMW 340, 
vyrábaná do roku 1955 v bývalom, ale už zná-
rodnenom závode BMW v Eisenachu, ktorý 
sa nachádzal v Nemeckej demokratickej re-
publike, známej aj ako Východné Nemecko. 
V názve vozidla bolo B (ako Bayerische) na-
hradené písmenom E (ako Eisenach), čím 
vzniklo EMW. Následne sa tu vyrábali u nás 
známejšie vozidlá IFA F9 na báze západných 

TECHNIKA
31 rokov BMW na Slovensku
Vozidlá BMW sa pred rokom 1990 objavovali na našich cestách len sporadicky. Kto si chcel toto nemecké 
vozidlo zaobstarať, musel sa spoľahnúť na individuálny dovoz. To sa zmenilo v roku 1991, keď začal 
skutočný a systémový import vozidiel BMW. Slovenské zastúpenie tejto automobilky prešlo za uplynulých 
31 rokov výrazným vývojom.

text: Petr Korečka, foto: BMW Group
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DKW F9, na ktoré nadviazali vo svojom čase 
obľúbené Wartburgy. Len naozaj výnimočne 
sa u nás v šesťdesiatych rokoch objavilo 
zopár malých športových kupé BMW 700.

Medzi rokmi 1970 až 1989 sa k nám nové 
automobily BMW dovážali prostredníctvom 
Tuzexu len výnimočne na objednávku, a to 
iba niektorým valutovo silným alebo režimo-
vo prominentným či zaslúžilým jedincom. 
Na individuálne dovezenom BMW 2000 
CS sa u nás vtedy preháňal okrem iného 
aj Karel Gott.

Prvé rýchle kroky v budovaní obchodných 
zastúpení niektorých západných značiek 
priniesol až rok 1991 a automobilka BMW 
bola medzi nimi jednou z najaktívnejších. 
Nastal prechod od individuálnych dovozov 
k oficiálnemu importu, čo sa prejavilo aj 
tým, že sa u nás v tom roku predalo celkovo – 
na tú dobu až neuveriteľných – 439 kusov 
nových vozidiel značky BMW. Tie predsta-
vovali začiatok úspešnej tridsaťročnej cesty. 
V roku 1991 patrilo automobilke BMW tretie 
miesto medzi najpredávanejšími dováža-
nými značkami. Viac vtedy predal len Fiat 
(569 kusov) a Opel (473).

Deväťdesiate roky boli obdobím budovania 
nových zastupiteľstiev. Automobilka BMW 
však už v  roku 1992 našla na Slovensku 
spoľahlivého partnera v spoločnosti AWT 
a najmä v Ing. Petrovi Kramárovi. Počas pô-
sobenia spoločnosť priebežne menila svoje 
názvy z AWT Bratislava na AWT Slovakia a ná-
sledne AWT Bavaria. Showroomy postupne 
vznikli v každom zo slovenských vyšších 
územných celkov, navyše špecifické požia-
davky zákazníkov na juhu Slovenska dokáže 
efektívne riešiť predajca v Dunajskej Strede.

Od roku 2006 patria obchodné aktivity zna-
čiek BMW, MINI a BMW Motorrad priamo 
pod krídla materskej mníchovskej automo-
bilky. Spoločnosť tak dôsledne nasleduje 
stratégiu dlhodobých partnerstiev pre dlho-
dobo udržateľnú predajnú a servisnú sieť. 
BMW Slovenská republika ponúka, aktuálne 
pod vedením Olivera Rademachera, na slo-
venskom trhu špičkové automobily, moto-
cykle a prémiové služby. Slovenská predajná 
sieť sa dokázala veľmi rýchlo adaptovať na 
meniace sa prostredie a zvyšujúce sa nároky 
na showroomy. Postupne pribúdali predajné 
miesta pre značku MINI, ako aj pre moto-
cykle BMW Motorrad.

V súčasnosti poskytuje svoje služby zákaz-
níkom na Slovensku desať autorizovaných 
predajcov a servisov automobilov značky 
BMW, jeden autorizovaný Servis -only servis-
ný zástupca značky BMW, dvaja autorizo-
vaní predajcovia MINI so servisom a dve 
samostatné servisné prevádzky v Bratislave 
a Banskej Bystrici. A štyria predajcovia mo-
tocyklov BMW.

BMW GROUP

Spoločnosť BMW Group je 
prostredníctvom značiek BMW, 
MINI, Rolls ‑Royce a BMW Motorrad 
najväčším výrobcom prémiových 
automobilov a motocyklov na svete. 
BMW Group prevádzkuje 31 výrobných 
a montážnych podnikov v 15 krajinách 
a predajnú sieť so zastúpeniami vo viac 
ako 140 krajinách. Spoločnosť BMW 
Group zaznamenala v roku 
2021 celosvetový predaj viac než 
2,5 milióna osobných automobilov 
a viac než 194 000 motocyklov. Úspech 
spoločnosti BMW Group sa vždy 
zakladal na vizionárskom myslení a na 
zodpovednom konaní. Ekologické 
programy a sociálna udržateľnosť 
preto tvorili neoddeliteľnú súčasť 
stratégie spoločnosti v rámci celého 
hodnotového reťazca, a to od výroby 
až po záver fázy životnosti všetkých 
produktov.
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TECHNIKA
AKTUÁLNE MODELY BMW
BMW IX3
BMW iX3 v novej generácii 
elektromobilov značky 
BMW vytvára cestu 
elektrickej radosti 
z jazdy. Išlo o prvý model 
vybavený technológiou 
BMW eDrive piatej 
generácie, ktorá je 
použitá aj v modeloch 
BMW iX a BMW i4. Jeho 
vysoko integrovaná 
pohonná jednotka spája 
elektromotor, výkonovú 
elektroniku a prevodovku 
do jedného celku 
a poskytuje maximálny 
výkon 210 kW (286 k). 
Výkon motora sa na 
vozovku prenáša tradične 
cez zadné kolesá.

BMW IX
Nový model BMW iX 
je prvým vozidlom, 
ktoré stojí na 
novej, modulárne 
upraviteľnej 
stavebnici budúcnosti 
spoločnosti BMW 
Group. Novým 
modelom, ktorý od 
začiatku vznikal ako 
čistý elektromobil, sa 
značke BMW podarilo 
nanovo vytvoriť 
úspešný koncept 
Sports Activity Vehicles 
(SAV). V ponuke je aj 
verzia BMW iX M60. 
Prvý čisto elektrický 
automobil BMW M 
v segmente SAV 
dosiahne výkon viac 
ako 440 kW (600 k).



BMW I4
BMW i4 v rámci svojej 
konkurencie nastavuje 
novú latku nielen 
v oblasti jazdnej 
dynamiky a komfortu 
cestovania, ale i svojím 
elegantným a výrazným 
vizuálnym stvárnením, 
ako aj nekompromisnou 
prémiovou kvalitou 
pri výbere materiálov 
a spracovaní. BMW i4 
eDrive40 kombinuje jeden 
elektromotor s výkonom 
250 kW (340 k) s klasickým 
pohonom zadných kolies.
Jeho dojazd nameraný 
v testovacom cykle WLTP 
dosahuje až do 
590 kilometrov.

BMW I7
Prvé čisto elektrické BMW i7 
kombinuje dynamiku 
elektrického pohonu so 
zábavou pre viaceré zmysly 
do výsledku, ktorým je 
nezabudnuteľný zážitok z jazdy. 
Kobalt a lítium, využívané 
ako suroviny pri výrobe 
vysokovýkonnej batérie pre 
nové BMW i7, pochádzajú zo 
zodpovednej ťažby. Verzia 
i7 má výkon 400 kW (544 k) 
a elektrický dojazd až do 
625 kilometrov.

BMW IX1
Model BMW iX1 prinesie zážitok 
radosti z jazdy bez lokálnych emisií 
do segmentu vozidiel, ktorý sa teší 
celosvetovému rastu, a sprístupní 
ho veľmi širokému cieľovému 
publiku. Model BMW iX1 xDrive30 je 
prvým elektromobilom s pohonom 
všetkých kolies, ktorý značka 
predstavila v segmente prémiových 
kompaktných vozidiel. Dve vysoko 
integrované pohonné jednotky na 
prednej a zadnej náprave poskytujú 
kombinovaný výkon 230 kW (313 k) 
a dojazd až do 438 kilometrov.
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ZO ŽIVOTA ARVALU

MobilityTALK by 
ARVAL SLOVAKIA
Večné starosti s autom? Vyriešené! – takto je 
nazvaný prvý diel nového podcastu MobilityTALK 
by ARVAL SLOVAKIA. Podcast je dostupný na 
platformách Apple Music a Spotify.

ROZŠIRUJEME MIESTA NA DOBÍJANIE
Verejná sieť dobíjacích staníc elektromobilov nie je na Slovensku ideálna. 
Sme preto radi, že ARVAL SLOVAKIA sa podieľa na jej rozvoji. Podpísali 
sme zmluvu so spoločnosťou ejoin, ktorá je už naším tretím partnerom 
v oblasti verejných nabíjacích staníc elektromobilov na Slovensku. Má viac 
než 200 nabíjacích staníc. Vďaka tomu majú zákazníci ARVALu SLOVAKIA 
možnosť nabíjania na viacej než 650 verejných staniciach na Slovensku. 
Firma ejoin je zároveň partnerom roamingovej platformy Gireve, ktorá 
zjednodušuje účtovanie pre klientov i v zahraničí. Vďaka spoločnostiam 
Gireve a Hubject môže každý vodič využívať tisíce verejných nabíjačiek 
po celom svete s fakturáciou prostredníctvom ARVALu SLOVAKIA.

SPUSTILI SME PROJEKT KOLOBEŽIEK
Pred nejakým časom Arval predstavil stratégiu Arval Beyond, ktorá zahŕňa 
komplexné riešenie elektromobility, a to nielen v podobe elektroauto‑
mobilov. V rámci tejto stratégie sa nám teraz podarilo spustiť ďalší pro‑
jekt – elektrické kolobežky. Tie sú dostupné pre všetkých zamestnancov 
ARVAL SLOVAKIA. Ich skúsenosti nám postupne pomôžu implementovať 
túto službu i medzi našich klientov.

Lenka Haluzová
V Arvale mesiacov: 74

Súčasná pozícia: Purchase Team Leader

Poznávacie znamenie: s humorom ide všetko ľahšie

Motto: Dobré vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. 

Ja pred desiatimi rokmi: team leader v centre zdieľaných služieb 
v inej spoločnosti

Ja o desať rokov: zrelá žena na dôležitej pracovnej pozícii v Arvale

Prečo som v Arvale: Práca v Arvale je veľmi zaujímavá a nikdy nepadá 
do stereotypu. Každý deň sa dokážem naučiť niečo nové a vždy ma 
dokáže niečo prekvapiť.

SEDEMKRÁT „NAJ“ NA TELO
Môj najväčší úspech: Aktuálne za najväčší úspech považujem skĺbenie 
pracovného a rodinného života. Samozrejme, čo sa týka pracovných 
úspechov, bolo ich viac. 

Môj najväčší „malér“: Každý „malér“ je najväčším vtedy, keď sa práve 
deje. Dôležité je zachovať chladnú hlavu a snažiť sa situáciu vyriešiť. 
O pol roka si už na to nikto nespomenie.

Môj najväčší zážitok: Ťažko vypichnúť jeden zážitok, ktorý by bol na- 
ozaj najväčší. Každopádne jedným z nich bolo určite narodenie dieťaťa. 

Moje najobľúbenejšie pitie: voda

Moje najobľúbenejšie jedlo: pizza

Môj najväčší koníček: joga

Môj najobľúbenejší kolega/moja najobľúbenejšia kolegyňa a prečo: 
V Arvale pracuje veľa šikovných a priateľských ľudí. Každý je u mňa 
svojím spôsobom obľúbený. 

TVÁR ARVALU
V každom z nových vydaní predstavíme niekoho, kto sa 
do dejín firmy navždy zapísal nezabudnuteľným 
spôsobom.

DC NABÍJECÍ STANICE - 120 KW

Nabíjecí stanice: 120 kW | Maximální pracovní výkon: 120 kW
Pracovní proud: 240A – 3 fáze | Délka kabelu: 4,5 m

Nabíjecí stanice pro venkovní použití. Umožňuje nabíjet vozidla a autobusy vyžadující nabíjení stejnosměrným proudem. 
Nejvhodnější použití: Na veřejných nabíjecích stanicích, zastávkách elektrických autobusů atd.

Zhotovení nabíjecí stanice zaručuje dlouhou životnost při krytí IP54. Nabíječka obsahuje dva typy konektorů: 1x CHAdeMO 
a 1x CCS Combo 2.

Nabíječka disponuje možností autorizace uživatele prostřednictvím čárového / QR kódu nebo RFID karty. Nabíječka má 
dotykový LED displej, který slouží na její ovládání.

Parametry:

Nabíjecí kapacita na konektor: 120 kW

Typ konektoru: 1x CHAdeMO, 1x CCS Combo 2

Počet současně nabíjených vozidel: 2

Certifikát: CE

Výstupní napětí: 3 fáze, 400V, 240A

Teplotní rozsah: -20 °C až +50 °C

Vlhkost.: max. 95 %

Indikace stavu: LED, dotyková obrazovka

Autorizace: RFID karta, čárový / QR kód

Krytí: IP54

Materiál: hliník / UV odolný plast

Hmotnost: 350 kg

Rozměry: 1850 x 750 x 650 mm
Konektor CCS

Combo 2
Konektor

CHAdeMO



Očakávania treba aj napĺňať, po-
vedali si v  spoločnosti Opel, 
keď tvorili novú Astru. Na novej 
technickej platforme sa podarilo 

vytvoriť dosť možností na to, aby sa pod ka-
rosériu s odvážnymi tvarmi a najmä s neza-
meniteľnou prednou maskou Visor s veľkou 
čiernou plochou dostali široké možnosti 
motorizácií.

Pokiaľ hovoríme o pohone, tak v ponuke 
sa nachádza benzínový 1,2-litrový motor 
s troma valcami naladený na výkon 81 kW 
(110 k) alebo na 96 kW (130 k). Základná 
verzia sa vyznačuje veľmi nízkou spotrebou, 
ktorá môže aj v reálnej premávke atakovať 
hranicu 6 l/100 km. Silnejšia verzia ponúka 
okrem spojenia so 6-stupňovou manuálnou 
prevodovkou aj možnosť 8-stupňovej auto-
matickej prevodovky. Rovnaký výber prevo-
doviek ponúka aj úsporný naftový motor so 
štyrmi valcami a objemom 1,5 litra naladený 
na výkon 96 kW (130 k).

Záujemcov o vyšší výkon istotne oslo-
ví plug -in hybridná pohonná jednotka 
kombinujúca prepĺňaný benzínový štvor-
valec s objemom 1,6 litra a elektromotor, 

ktorý čerpá energiu z 12,4 kWh batérie. Na 
čisto elektrický pohon prejde nová Astra 
približne 60 km, no oveľa podstatnejší je 
celkový výkon 133 kW (180 k). Batéria sa 
pri nabíjaní z 22 kW wallboxu a pomocou 
7,4 kW nabije za necelé 4 hodiny. Výsledkom 
spolupráce oboch druhov pohonu je spo-
treba paliva podľa WLTP iba 1,1 l/100 km 
a 15,1 kWh elektrickej energie na 100 km. Ak 
sa k tomu pridá zrýchlenie z 0 na 100 km za 
7,6 sekundy a maximálna rýchlosť 225 km/h, 
tak z toho vychádza momentálne najvýkon- 
nejšia pohonná jednotka v ponuke.

Lenže mágia novej Astry sa neskrýva 
iba v ponuke jej pohonných jednotiek, ale 
najmä vo výbave. Tá je už v štandardnej ver-
zii bohatá a ponúka mnoho bezpečnost-
ných a komfortných asistenčných systémov. 
Z vyšších výbav treba nevyhnutne spomenúť 
vynikajúco svietiace IntelliLux LED Pixel 
svetlomety, ktoré dokážu vyrezávať okolitú 
premávku, takže vodič má v noci neustále 
dokonalý prehľad o dianí na ceste.
Opel Astra myslí predovšetkým na vodiča 
a na to, aby mal všetky podstatné infor-
mácie neustále k dispozícii. Na to slúžia 

dve obrazovky. Jedna vo funkcii digitálnej 
palubnej dosky, druhá ako stredová obra-
zovka natočená na vodiča. Napriek tomu, že 
interiér dostal veľmi čisté línie a minimum 
tlačidiel, dá sa infotainment veľmi dobre 
ovládať prostredníctvom dotykových poky-
nov, ako aj tlačidlami na volante.
Popri tom všetkom je podstatnou aj infor-
mácia, že výrobca poskytuje na Opel Astra 
záruku na 5 rokov a 150 000 km. Rovnako 
poteší, že základná cena Astry sa začína 
od 19 990 € za základný benzínový motor. 
Naftový štartuje od 23 990 € a plug -in hyb-
ridný od 32 490 €, čo v dnešnej konkurencii 
možno pokladať za veľmi konkurencie-
schopné ceny.

Nová Astra je viac než len rozumná voľba
Príchod novej generácie modelu Opel Astra vzbudil záujem. Veď prišla s úplne novou technikou, 
odvážnym dizajnom a okrem benzínového a naftového motora ponúka aj plug-in hybridný pohon. 
A to je už dostatočný dôvod na veľké očakávania.
text a foto: Opel

Komerčná prezentácia
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FOCUS
Slovenské korene Andyho Warhola
Svetoznámy umelec a jeden z najznámejších tvorcov pop-artu Andy Warhol sa síce narodil v USA, 
ale jeho korene siahajú na východ Slovenska. Práve odtiaľ pochádzali jeho rodičia. I vďaka tomu sa 
v Medzilaborciach nachádza Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, ktoré bolo otvorené 
ako vôbec prvé na svete. 

Warholovi rodičia pochádzali z malej obce Miková, kde 
dnes žije asi 140 obyvateľov. Nachádza sa na pome- 
dzí slovensko -poľsko -ukrajinskej hranice. Volali sa 
Andrej Varchola a Júlia Zavacká a obaja sa hlásili k ru-

sínskej národnosti. V čase, keď opustili Mikovú, ešte Slovensko 
neexistovalo. Bolo vtedy súčasťou rakúsko -uhorskej ríše.

Po príjazde do USA si manželia upravili priezvisko na anglic-
ky znejúce Warhol. Ich tretí syn Andy sa narodil v roku 1928. 
Umelecké sklony sa u neho prejavovali už od detstva. Študoval 
odbor komerčnej dizajnovej tvorby na Carnegieho technologickom 
inštitúte. Po štúdiu pracoval ako ilustrátor časopisov a dizajnér 
reklamných materiálov. Preslávil sa v priebehu 60. rokov, keď sa stal 
jedným z najslávnejších amerických umelcov svojej doby. Maľoval 
známe americké produkty, napríklad plechovky Campbellovej 
polievky, alebo portréty známych osobností.

Matkin vplyv
Na tvorbu Andyho Warhola mala veľký vplyv matka Júlia, ktorá ni-
kdy nezabudla na svoj rusínsky pôvod. O svojej domovine Andymu 
často rozprávala, rodina dodržiavala rusínske tradície, napríklad 
veľkonočné, a Andy sa s matkou každý deň modlil v rusínskom 

Múzeum moderného umenia Andyho 
Warhola vzniklo v roku 1991. Dnes je jeho 
zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj.

Andy Warhol na snímke 
s herečkou Jo Anne Worleyovou
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REKORDNÁ AUKCIA
Slávny portrét herečky Marilyn Monroe od Andyho Warhola sa 
začiatkom mája predal v aukčnej sieni Christie’s v New Yorku za 
195 miliónov dolárov. Ide o najvyššiu cenu, za akú sa doposiaľ 
vydražilo akékoľvek dielo z 20. storočia. Výťažok putuje na 
charitatívne účely. Predlohou serigrafie je fotografia herečky 
vyhotovená na propagáciu filmu Niagara z roku 1953. Obraz 
je súčasťou päťdielnej série, len tento ale zostal nepoškodený. 
V roku 1964 vstúpila do Warholovho ateliéru zvaného Factory 
žena s pištoľou, ktorá vystrelila na prítomné portréty Marilyn 
Monroe. Guľkám unikol jediný obraz. Je to ten, ktorý bol 
rekordne vydražený. Ostatné kusy sú v súkromných zbierkach. 
Nový majiteľ obrazu je neznámy.

Múzeum moderného umenia 
Andyho Warhola

Múzeum v Medzilaborciach je prvé na svete, 
ktoré bolo venované osobnosti Andyho 

Warhola. Stála expozícia zameraná na tohto 
umelca obsahuje okrem obrazov aj niekoľko 

jeho predmetov, napríklad fotoaparát, slnečné 
okuliare či magnetofón.

muzeumaw.sk

jazyku. Vplyv východnej byzantskej kultúry sa prejavil i v jeho 
tvorbe vo forme rôznych farebných variácií, ktoré pripomínajú 
ikony v grécko -katolíckych kostoloch.

Aj známy motív lebky, ktorý sa často objavoval v jeho dielach, má 
pôvod na východnom Slovensku. Pochádza z historky, ktorú mu 
rozprávala matka Júlia, ako išli v Mikovej do lesa na huby a namies-
to húb našli lebky vojakov. Andy si motív lebky zakreslil do svojho 
zápisníka a neskôr ho použil vo svojich dielach s témou smrti.

Hoci sa Andy Warhol chcel pozrieť do miest, odkiaľ jeho rodičia 
pochádzali, nikdy sa mu to nepodarilo, lebo komunistický režim 
mu nedovolil návštevu uskutočniť. Júlia Warholová písala svojim 
príbuzným, že Andy sa stal slávnym maliarom. Tí sa však domnie-
vali, že je z neho maliar bytov. Andy Warhol zomrel v roku 1987. 
O štyri roky neskôr došlo k otvoreniu Múzea moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzilaborciach, ktoré je cieľom predovšetkým 
zahraničných turistov. V zbierkach múzea je okrem niekoľkých 
diel slávneho umelca napríklad aj biela košieľka, v ktorej bol Andy, 
rovnako ako jeho bratia, pokrstený.

Pred múzeom sa nachádza 
socha Andyho Warhola

Medzi exponátmi 
múzea nájdeme 
i košieľku, v ktorej 
bol Andy Warhol 
pokrstený
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Cesta do Chorvátska automobilom 
so spaľovacím motorom je dáv-
no rutinnou záležitosťou. Naproti 
tomu prejsť trasu dlhú až 900 ki-

lometrov elektromobilom je už malé do- 
brodružstvo. Plánovanie cesty predstavuje 

neoddeliteľnú súčasť dovolenky a bez neho 
na cestu vyrážajú len tí najväčší voľnomy-
šlienkári a dobrodruhovia. Koniec koncov 
na cestu elektromobilom sa môžete vydať 
aj bez predchádzajúcej prípravy. Možno do 
cieľa dôjdete bez problémov, a možno tiež 

nie. Vydať sa na dovolenku elektromobilom 
bez prípravy bude určite o pár rokov úplne 
normálne. V súčasnosti je však naplánovanie 
si cesty skutočne namieste.

TECHNIKA
Plánujeme s elektromobilom
Cieľ: Chorvátsko
Letnú dovolenku tento rok plánuje 60 percent Slovákov. Väčšina z nich u nás doma. Muži preferujú hory 
a turistiku, zatiaľ čo ženy vyhľadávajú kúpele a aquaparky. Tretím miestom v poradí, kde tráviť domácu 
dovolenku, sú chaty a chalupy. Na cestu do zahraničia sa vydá 33 percent občanov. A hoci Chorvátsko 
nie je pre Slovákov ani zďaleka tou najlacnejšou destináciou, tento rok tam plánuje cestu 12 percent 
dovolenkárov.

text: Petr Korečka, foto: archív
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SPOTREBA
Rovnako ako s dĺžkou dojazdu je to so spotrebou 
elektrickej energie. Aj v prípade áut so spaľo-
vacími motormi sa pre dovolenkový rozpočet 
spotreba sledovala. Tú by sme mali mať tiež 
vyskúšanú takzvane na vlastnej koži. Čím lepšia 
bude naša znalosť spotreby a vzdialenosti do 
cieľovej destinácie, tým bude plán presnejší.

Množstvo nabíjacích staníc v Maďarsku z roka na rok rastie. Ich 
počet sa teraz pohybuje mierne pod 2 000. Z toho viac ako tretina 
pripadá na hlavné mesto Budapešť. V Maďarsku pôsobí celý rad 
poskytovateľov nabíjania, od českého ČEZu cez Ionity až po Shell či 
Mol. Rozhodne sa oplatí stiahnuť si aplikáciu do smartfónu (napr. 
ALTE -GO, DREM či EmobilitySolutions).

V Chorvátsku je dobré stiahnuť si aplikáciu Elen. Rovnomenná 
sieť nabíjacích staníc je v tejto krajine najrozsiahlejšia. Patria totiž 
národnej energetickej spoločnosti Hrvatska elektroprivreda. Cena 
za nabíjanie sa pritom líši podľa toho, kde nabíjačky sú (diaľnice 
a podobne), podľa výkonu a podľa času, keď nabíjate. Ceny zistíte 
v aplikácii alebo na webe spoločnosti.

DOJAZD
Na trhu je celý rad modelov automobilov poháňaných 
čisto na elektrinu. Pri plánovaní cesty do Chorvátska 
musíme v prvom rade vziať do úvahy dojazd. Presnejšie 
povedané skutočný dojazd, ktorý máme vyskúšaný. 
Z praxe totiž vieme, že dojazd udávaný automobilkami 
je slušne povedané veľmi orientačný. Čím väčší má 
elektromobil reálny dojazd, tým pohodovejšia bude 
cesta. Podľa nedávneho testu Nórskej automobilovej 
federácie sa udávaný a reálny dojazd môžu líšiť o 11 až 
takmer 32 percent.

CENA ZA NABÍJANIE
Za koľko budeme cestou nabíjať, je dobré zistiť ešte pred tým, než na 
cestu vyrazíme. Jednak šťastie praje pripraveným, jednak si nechcete 
cestu pokaziť nejakým prekvapením na mieste.

NABÍJANIE
Do Chorvátska je to zo Slovenska od 700 kilometrov 
(z Bratislavy do Zadaru) do 1 265 kilometrov (z Košíc do 
Molunatu). Je teda viac než jasné, že to na jeden záťah ne-
zvládneme a cestou budeme musieť nabíjať. Na plánovanie 
je dobré si stiahnuť vhodnú aplikáciu do smartfónu (napr. 
Chargemap). Tá nám ukáže, s akými typmi nabíjačiek sa 
na ceste stretneme. Podľa toho sa musíme totiž pripraviť, 
aby sme mali vhodné napájacie káble. Aplikácia takisto 
spočíta celkový čas cesty, ako aj čas potrebný na nabíjanie.



Mercedes‑Benz 300 SL „Gullwing“
Po druhej svetovej vojne mali ľudia úplne iné starosti ako kupovať nové, a už vôbec nie luxusné či športové 
autá. Predaje boli nízke. V Stuttgarte usilovne hľadali riešenie, ako potenciálnych motoristov presvedčiť 
o kúpe.
text: Petr Korečka, foto: Mercedes-Benz

GULLWING V AUKCII
O  jedinečnosti tohto vozidla 
svedčia aukčné výsledky. Na 
snímke je kúsok z roku 1955, ktorý 
sa pýši hliníkovou karosériou. 
Tých bolo vyrobených len 24. 
Vozidlo s  číslom karosérie 
5500332 je v  poradí trináste 
vyrobené. A cena? Rekordných 
2,3 milióna eur.

TECHNIKA

V roku 1952 sa na pretekárskych tratiach 
predstavil súťažný špeciál 300 SL (W 194). 
Posádky s týmto vozidlom v tom istom 
roku dominovali svetovým súťažiam. 

Všetko sa začalo druhým a štvrtým miestom na 
Mille Miglia. Nasledovalo trojnásobné víťazstvo 
na pretekoch v Berne, prvé a druhé miesto na 
pretekoch 24 hodín Le Mans a štvornásobné ví‑
ťazstvo na Nürburgringu. Poslednými pretekmi 
bol tretí ročník Carrera Panamerica v Mexiku. Bolo 
z toho prvé a druhé miesto. Volanie po produk‑ 
čnom modeli bolo čoraz hlasitejšie. A tak o dva 
roky neskôr 6. februára mal na autosalóne v New 
Yorku premiéru model 300 SL Coupé (W 198). Do 
roku 1957 ich bolo vyrobených 1 400 kusov s oceľo‑
vou karosériou. Cena za Gullwing sa v dnešných 
cenách pohybovala od 75 000 do 84 000 €.
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Mistrovství 
chce čas



Opel ASTRA  Kombinovaná spotreba 3,6 – 5,0 l/100 km; emisie CO2 94 – 125 g/km.

OPEL ASTRA
DOKONALÝ V KAŽDOM DETAILE
  Digitálny Pure Panel® s dvoma 10“ obrazovkami
 Ergonomické aktívne sedadlá AGR
 Svetlá IntelliLux LED Matrix® 
 Plug-in Hybridný pohon
 Ikonický Opel Vizor® 
 
 Viac na opel.sk

NOVÝ
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