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Volkswagen T-Roc – bestseller po modernizácii 
VW ID.5 – elektrický športovec

 Volkswagen 
Magazín

Volkswagen ID.Buzz 
Sériová verzia prichádza
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Volkswagen Servis

Máme pre vás Zľavové kupóny Volkswagen na rok 2022 obsahujúce zľavy 
na Originálne diely a príslušenstvo Volkswagen. Akcia je určená pre vozidlá 
vyrobené do 31. 12. 2018.

Rozhodnite sa pre bezpečnosť bez kompromisov – vysoká kvalita, optimálna 
funkčnosť, rozmerová presnosť a dlhá životnosť. Pretože iba tak zaistíte
zachovanie hodnoty vášho vozidla čo najdlhšie na tej najvyššej možnej úrovni.

Zľavové kupóny vám bezplatne poskytne ktorýkoľvek
z našich autorizovaných servisných partnerov Volkswagen.

Zľavové kupóny 2022
na Originálne diely
a príslušenstvo Volkswagen
Špeciálne zľavy pre majiteľov vozidiel vo veku 4+



Výzvy, s ktorými musí v súčasnosti 
zápasiť automobilový priemysel 
na celom svete, sa nekončia. 
K doterajším pribudli nové,  
ktoré ďalej spomaľujú výrobu. 

Po výpadkoch výroby v dôsledku pandémie a nedostatku 
polovodičových súčiastok narušila globálne dodávateľské 
reťazce vojna na Ukrajine. Pre Volkswagen to znamená najmä 
výpadky dodávok káblových zväzkov, ale aj niektorých ďalších 
dielov do interiéru. Opatrenia na obnovenie dodávateľského 
reťazca si vyžadujú určitý čas, kvôli čomu sa dodacie lehoty 
vozidiel môžu ďalej predĺžiť. 
Preto s istotou môžeme iba hodnotiť výsledky uplynulého 
roka a tie sú z ekonomického hľadiska pozitívne. V roku 2021 
značka Volkswagen osobné vozidlá celosvetovo odovzdala 
zákazníkom približne 4,9 milióna automobilov, čo predstavuje 
medziročný pokles o 8 percent. Napriek globálnemu poklesu 
predaja obrat vzrástol o 7 percent a operatívny zisk dokonca 
až o štvrtinu. To umožnilo vytvoriť rezervy pre neočakávané 
krízové situácie bez obmedzenia investícií na výskum, vývoj 
a prípravu nových modelov. Do roku 2026 značka Volkswagen 
plánuje preinvestovať 18 miliárd eur do elektromobility, 
hybridizácie a digitalizácie.
Na Slovensku sa v uplynulom roku celkovo predalo 75 700 
nových automobilov, čo bolo približne rovnaké množstvo 
ako v roku 2020. Predaj značky Volkswagen osobné vozidlá 
vzrástol takmer o 15 percent, čím sa jej trhový podiel zvýšil na 
9,3 percenta. Celosvetovo bol výrazný nárast predaja modelov 
Volkswagen s elektrickým pohonom. Značka v roku 2021 
odovzdala zákazníkom vyše 263 000 elektrických vozidiel, čo 
predstavuje takmer dvojnásobok oproti predchádzajúcemu 
roku a podiel približne 5 percent z celkového predaja. Predaj 
modelov s pohonom plug-in hybrid narástol o 33 percent na 
106 000 kusov. Vďaka tomu sa opäť podarilo s rezervou splniť 
flotilové limity emisií CO2 stanovené predpismi Európskej únie. 
Na slovenskom trhu sa Volkswagen v predaji čisto elektrických 
vozidiel s počtom 163 kusov umiestnil na druhom mieste za 
koncernovou značkou ŠKODA.
Rozvoj elektromobility je jedným z dôležitých pilierov 
transformácie značky v zmysle programu Accelerate, ktorý 
bol v implementovaný v uplynulom roku. Doterajšiu ponuku 
modelov radu ID. aktuálne rozširuje ID.5 – SUV-kupé 
s elektrickým pohonom, odvodené od globálneho modelu 
ID.4. V druhom polroku sa objaví v showroomoch predajcov 
dlho očakávaný ID.Buzz. Značka Volkswagen úžitkové vozidlá 
ho bude vyrábať v päťmiestnej osobnej verzii aj ako skriňovú 
dodávku ID.Buzz Cargo. 
Elektrické modely radu ID. sú vďaka svojej unikátnej 
koncepcii elektroniky priekopníkmi v oblasti využívania 

nových možností, ktoré automobilom poskytuje softvér. To 
predstavuje ďalší pilier stratégie transformácie značky. Pri 
aktualizácii softvéru vozidlá získavajú napríklad dokonalejšie 
asistenčné systémy, nové spôsoby zobrazovania informácií 
a nové funkcie nabíjania. Okrem zvýšenia nabíjacieho 
výkonu je to napríklad aj automatická identifikácia vozidla na 
nabíjacej stanici Plug & Charge, ktorá bude v priebehu tohto 
roka dostupná pre všetky existujúce automobily radu ID. 
Aktualizácia softvéru sa môže uskutočňovať aj na diaľku (over-
the-air), čo výrazne zvyšuje komfort užívateľa. Volkswagen 
tento spôsob aktualizácie zaviedol v uplynulom roku 2021 
ako prvý masový výrobca a v Európe a doteraz ho využilo vyše 
100 000 vozidiel.
No Volkswagen nestavia všetko na jednu kartu. Naďalej 
vyvíja a modernizuje aj automobily so spaľovacím motorom, 
medzi ktorými zaujímajú dôležité miesto modely SUV, na 
ktoré v súčasnosti pripadá najväčší podiel predaja. K nim 
začiatkom roka na Slovensku pribudol nový Taigo a od 
marca modernizovaný T-Roc. O všetkých týchto témach sa 
dozviete podrobnejšie na stránkach nášho magazínu. Okrem 
toho nájdete ako vždy aj praktické rady a tipy, rozhovory 
s osobnosťami, informácie zo závodu Volkswagen Slovakia 
a cestopis – jazda na polárny kruh s 20-ročným Passatom, 
ktorý má na tachometri vyše pol milióna kilometrov. Želám 
vám príjemné čítanie.

Čas neistoty

3

Milena Holweg  
Riaditeľka úseku Volkswagen Osobné vozidlá
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Volkswagen T-Roc je 2. najpredávanejší 
model značky v Európe. Od roku 2017, 
kedy sa prvýkrát dostal do predaja, si 
našiel už vyše milión zákazníkov. Kedysi 
nový prírastok do rodiny SUV značky Vol-
kswagen si tak rýchlo zabetónoval dôležitú 
pozíciu. Aj preto sa mu pri facelifte dostalo 
naozaj nadpriemerne veľa pozornosti.

Z rockera cukrík
Model T-Roc to pri svojom predstavení 
hral na drsného dobrodruha. Teraz trochu 

dospel a naučil sa čo-to o slušnom sprá-
vaní. Začal sa starať aj o svoj zovňajšok. 
Dostal nový predný nárazník. Základné 
verzie T-Rocu sa môžu stále tešiť na šes-
ťuholníkové LED denné svetlá na mieste, 
kde by ste bežne očakávali hmlovky, av-
šak aj tento prvok je pozmenený, aby dal 
viac vyniknúť lakovaným častiam karo-
série. Ak si zvolíte výbavu R-Line, denné 
svietenie zmení grafiku úplne a dostane-
te niečo, čo sa podobá na najvýkonnejšiu 
verziu T-Roc R. Ten sa vyznačuje zvislými 

LED svetlami po bokoch nárazníka. 
Tým sa však zmeny nekončia. Vynove-
né svetlá môžu obsahovať technológiu 
IQ.Light s 24 LED v každom svetlomete, 
ktorá zabezpečuje, aby ste mali doko-
nalý rozhľad bez toho, aby ste oslňovali 
okolitých účastníkov premávky Ak si ich 
zvolíte, dostanete aj svetelný pás v pred-
nej maske k tomu. Zadné svetlá tvoria 
taktiež LED diódy. Majú novú grafiku, 
ktorá dodáva autu viac technologický 
nádych. 

Vynovený 
Volkswagen T-Roc: 
Zapracoval najmä 
na kvalite
Názory zákazníkov sú pre inžinierov 
a dizajnérov naozaj dôležité. Chcete dôkaz? 
Je ním vynovený bestseller Volkswagen 
T-Roc. Jeho interiér je úplná revolúcia!

6 Novinky
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Vítaným prírastkom je rozšírená paleta 
farieb, kam pribudli ozaj pekné, cukríkové 
farby. Vynovenému T-Rocu sa náram-
ne hodia. Najmä ak si ho objednáte ako 
kabriolet. Áno, aj táto verzia pokračuje! 
Oficiálne ju v slovenských cenníkoch síce 
nenájdete, ale ak o ňu máte záujem, im-
portér vám toto štýlové kabrio zabezpečí.

Na nespoznanie
Model T-Roc si rýchlo získal svoju popula-
ritu. Zákazníci aj novinári však autu vyčí-

tali použitie tvrdých plastov. To sa s faceli-
ftom kompletne zmenilo. Nový T-Roc má 
mäkčenú palubnú dosku, ktorej horná časť 
je dokonca ozdobená prešívaním. Výplne 
dverí sú taktiež bohatšie čalúnené, takže 
pocitová kvalita modelu T-Roc je mnoho-
násobne lepšia. 
Môže za to aj pozmenená architektúra pa-
lubnej dosky. Dotykový displej sa presunul 
na jej hornú časť, výduchy klimatizácie sú 
pod ním. Vyzerá to omnoho modernejšie 
a najmä T-Roc je teraz originálny a neko-

píruje iné modely Volkswagenu. 
Na pohon novinky slúžia už doteraz 
známe pohonné jednotky. To zname-
ná, že sa môžeme tešiť na trojvalec 1.0 
TSI, štvorvalce 1.5 TSI a 2.0 TSI, dízlový 
štvorvalec 2.0 TDI a aj vrcholnú verziu 
T-Roc R s výkonom 221 kW (300 k), ktorá 
dostala do vienka veľké pádla pod volan-
tom po vzore modelu Golf R.
Pozor! Na model VW T-Roc sa vzťahuje 
uvádzací bonus vo výške až 1 500 €. Jeho 
cena sa tak začína na hladine 21 490 €.

PokRRRačujeme!
Tristo koní v kompaktnom SUV s inteligentným pohonom 4 × 
4 znie ako recept na zábavu! Môžete si ho vychutnávať aj vo 
vynovenej podobe!

Najrýchlejší T-Roc taktiež dostal vynovenú tvár a nové 
technológie. To podstatné však zostalo: neúnavný motor 2.0 
TSI s výkonom 221 kW (300 k), masívny krútiaci moment 400 
Nm, pohon 4Motion Active Control, špičková prevodovka 
DSG s funkciou Launch Control a možnosť úplne deaktivovať 
ESC. Potešíme aj fanúšikov kvalitného ozvučenia – výfuk od 
Akrapoviča je aj naďalej v ponuke. Síce za mastných 3 450 €, ale 
aj za dobrú audio sústavu sa platí.

Nová, široká maska chladiča s jednou priečnou lamelou miesto 
dvoch pôsobí ešte agresívnejšie a môže v spojení so svetlami 
IQ.Light obsahovať LED pásik tiahnuci sa napriek celou jej 
šírkou. Predný nárazník dostal výraznejšie lesklé čierne 
lemy otvorov pre prívod vzduchu ku chladičom. Zadnú časť 
charakterizujú najmä nové zatmavené svetlá s LED technológiou 
a novým svetelným podpisom a nárazník s rozsiahlou lesklou 
čiernou plochou za tabuľkou s EČV a s výraznejším difúzorom. 
V ponuke sú nové dizajny diskov kolies.

A cena? Na Slovensku dostanete toto praktické SUV schopné 
zrýchliť na stovku len za 4,8 sekundy za 43 190 €. 

Novinky 7
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Okrídlený elektromobil: 
toto je VW ID.5!

Športová silueta prináša nielen rýchlejší tep 
srdca, ale aj vylepšenú aerodynamiku.

8 Novinky
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Napätie stúpa! Po modeli Volkswagen 
ID.4, ktorý sa hrdí titulom Svetové auto 
roka, prichádza model ID.5, ktorý z neho 
preberá väčšinu techniky. To znamená, že 
všetko, čo náročná porota oceňovala na 
modeli ID.4, bude platiť aj pre ID.5. A ID.5 
má možno dokonca aj niečo navyše.

Rozmery
Volkswagen ID.5 je dlhý 4 599 mm, 
široký 1 852 mm a vysoký 1 613 mm, 
s rázvorom 2 766. Najvýkonnejšia verzia 
GTX má rozmery odlišné len v rámci 
kozmetických milimetrov. V porovnaní 
s modelom ID.4 je to +15 mm do dĺžky, 
s rovnakou šírkou a s výškou skresanou 
o 27 mm pre dynamickejšiu siluetu. 
Rázvor sa zmenšil o 5 mm, čo pripisuje-
me na vrub odlišnej geometrii. 
Štedrá priestorová ponuka modelu ID.4 
zostala v novinke zachovaná. Batožinový 
priestor dokonca o pár litrov narás-
tol a teraz má objem 549 litrov (+6 l) 
v základnom usporiadaní. Po sklopení 
zadných operadiel vznikne rovná plocha 
a využiteľný objem sa nafúkne na 1 561 
litrov, čo je o zanedbateľných 14 l menej 
než ID.4. Samozrejmosťou je možnosť 
objednať si elektrické otváranie kufra aj 
s bezdotykovým ovládaním Easy Open.
Z dizajnového hľadiska je nové stvárnenie 
predného nárazníka klasického modelu 
ID.5. Ten si požičal dizajn spodnej čeľuste 
z modelu Golf GTI Clubsport. Naopak, 
verzia GTX používa nárazník, ktorý je tva-
rovo takmer zhodný s tým, ktorý využíva 
klasický model ID.4. Zadnú partiu potom 
zdobí zaujímavý spojler, ktorý je akoby 

integrovaný do karosérie. Inak je ID.5 
presne to, čo má byť. Obúva 19 – 21-pal-
cové disky.

Aerodynamika
Nová silueta však má aj praktický výz-
nam. Tým je lepšia aerodynamika. Kým 
model ID.4 dosahuje koeficient odporu 
vzduchu Cd = 0,28, model ID.5 vďaka 
menšej čelnej ploche a tvaru, ktorý priro-
dzenejšie vedie obtekanie vzduchu okolo 
karosérie, dosahuje vynikajúcu hodnotu 
0,26! Model ID.5 GTX potom pre väčšie 
potreby chladenia dosahuje hodnotu 
0,27. 
V praxi to znamená vyšší dojazd pri jazde 
vo vyšších rýchlostiach. Deklarovaný 
dojazd podľa WLTP je však rovnaký ako 
v prípade ID.4, teda 520 km pre všetky 
verzie okrem GTX. Tá dosahuje stále 
výbornú hodnotu 480 km napriek tomu, 
že zo sebou vozí ešte jeden elektromotor 
navyše.

Jedna batéria
Ponuka modelu ID.5 je vskutku jedno-
duchá. Všetky verzie sa ponúkajú so 
77 kWh (netto) batériou, ktorá má 12 
modulov po 24 článkov. Auto udržuje jej 
optimálnu teplotu pre maximálny výkon, 
minimálnu spotrebu a rýchle nabíjanie. 
Na výber sú tri úrovne výkonu. Základný 
model ID.5 Pro dosahuje výkon 128 kW 
(174 k). Na stovku zrýchli za 10,4 sekun-
dy. Výkonnejší variant ID.5 Pro Perfor-
mance dosahuje výkon 150 kW (204 k), 
čo mu stačí na to, aby zdolal šprint na 
stovku za príjemných 8,4 sekundy. Oba 

modely majú batériu v strede a elektro-
motor umiestnený vzadu, a teda aj zadný 
náhon. Vrcholom je potom, podľa očaká-
vaní, verzia GTX, ktorá má ďalší elek-
tromotor vpredu, pohon 4 × 4 a výkon 
220 kW (299 k). Na rozdiel od bežných 
modelov, ktoré majú maximálnu rýchlosť 
obmedzenú na 160 km/h, vytiahne GTX 
až 180 km/h. Na stovku zrýchli len za 6,3 
sekundy, čo je údaj, ktorý tromfne aj Golf 
GTI!
Nabíjanie s výkonom až do 135 kW zaru-
čuje, že na dlhých cestách vás nabíjacie 
prestávky nebudú zdržovať. Veď za 30 
minút nabíjania môžete získať dojazd 
ďalších až 390 km! Palubná nabíjačka na 
striedavý prúd má výkon 11 kW. Nový 
ekosystém We Charge zaručuje pohodl-
né a jednoduché nabíjanie kdekoľvek na 
cestách vďaka jednotnej karte a nabíja-
ciemu programu. Auto zvláda aj účinnú 
rekuperáciu brzdnej energie s výkonom 
až do 100 kW!

Vždy nový softvér
Volkswagen ID.5 schádza z výrobných 
liniek už s novým softvérom 3.0. Vďaka 
systému OTA (over-the-air) aktualizácií 
bude váš Volkswagen ID.5 vždy jazdiť 
s najnovšou verziou softvéru a môžu mu 
pribúdať aj nové funkcie. Práve vďaka 
tomuto systému sa softvér 3.0 postupne 
dostane aj do už vyrobených vozidiel 
rodiny ID., takže získajú rýchlejší systém, 
nové možnosti navigácie, inteligentný 
plánovač trás a mnoho ďalších výhod.
Cena modelu Volkswagen ID.5 sa začína 
na úrovni 48 790 €.

„So 135 kW nabíjaním získate 
za 30 minút nabíjania dojazd 
ďalších 390 km!“

Novinky 9
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Pozitívna energia
Začiatkom marca mal premiéru Volkswagen ID.Buzz. 
Máloktorý automobil s elektrickým pohonom bol tak 

nedočkavo očakávaný ako práve tento.

Text: Kamil Pecho    Foto: Volkswagen

10 Predstavenie
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Hovorí sa, že v dizajne existujú tvary, 
ktoré sa už nedajú zlepšiť. Mnohí mo-
toristickí fanúšikovia za takýto tvar po-
važujú aj Volkswagen Transporter prvej 
generácie z roku 1950, ktorý sa najmä 
v osobnej verzii Bus stal kultovým vozid-
lom. Jeho jedinečný, monolitický, mierne 
zaoblený tvar s takmer kolmou prednou 
stenou a maximálnym využitím priestoru 
ešte dodnes nadchýna nielen na zrazoch 
automobilových veteránov, ale napríklad 
aj v podobe mobilných predajných stán-
kov na občerstvenie každého druhu.  

Dlhá cesta k cieľu
ID.Buzz neprišiel náhle, idea interpre-

tácie ikonického modelu do 
aktuálnej doby dozrievala 
takmer 20 rokov. Už v roku 
2001 Volkswagen predstavil 

na autosalóne v Detroite štúdiu Micro-
bus, inšpirovanú modelom T1. Vozidlo 
na platforme T5, malo karosériu dlhú 5 
metrov s párom bočných posuvných dve-
rí na obidvoch stranách. Predné kolesá 
poháňal benzínový motor V6 3,2 litra so 
6-stupňovou automatickou prevodovkou 
a pôvodný plán predpokladal, že to môže 
byť nový van pre severoamerický trh. 
V roku 2011 mala na jarnom ženevskom 
autosalóne premiéru štúdia Bulli. Aj jej 
tvar bol čiastočne inšpirovaný legen-
dárnym historickým vzorom, čo ešte 
zvýrazňovalo dvojfarebné lakovanie. No 
rozmery boli úplne kompaktné – s dĺžkou 
3,96 m bola karoséria s dvoma pármi 
klasických bočných dverí kratšia ako Golf. 
Novinkou bol aj pohon – elektromotor 
s výkonom 85 kW (115 k), napájaný 
z batérie 40 kWh. O päť rokov neskôr 

nasledovala elektrická štúdia BUDD-e, 
ktorej príliš futuristický dizajn však zaujal 
najmä v Japonsku.
A rok 2017 sa nakoniec stal triumfom 
štúdie I.D BUZZ, ktorá nadchla publi-
kum na veľkých autosalónoch v USA aj 
Európe. Bola už skonštruovaná na báze 
modulárnej stavebnice elektromobility 
MEB koncernu Volkswagen a jej dizajn 
vytvoril Einar Castillo, ktorý má v dizaj-
novom tíme značky na starosti návrh 
exteriéru. 

Dizajn podľa štúdie
Sériový ID.Buzz sa od pôvodnej štúdie líši 
iba minimálne. Okrem dĺžky menšej o cca 
20 cm predstavujú najvýraznejší rozdiel 
predné svetlomety, ktoré zodpovedajú 
jednotnej tvári rodiny ID. a modifikovaný 
nárazník. Pochopiteľne, interiér je menej 

ID.Buzz sa bude od začiatku vyrábať v osobnej 
päťmiestnej verzii aj ako skriňová dodávka Cargo

Predstavenie 11

10-15_ID Buzz.indd   11 4/22/22   1:26 PM



futuristický a viac podriadený funkčnosti 
– ako je to pre modely značky Volkswa-
gen Úžitkové vozidlá tradíciou už vyše 70 
rokov. ID.Buzz sa bude vyrábať vo viace-
rých verziách ako osobný aj ako úžitkový 
ID.Buzz Cargo. Okrem aktuálnej päť-
miestnej verzie bude neskôr nasledovať 
predĺžená verzia s tretím radom sedadiel. 
Stavebnica MEB poskytuje technické 
možnosti aj pre pohon všetkých kolies 
dvoma elektromotormi – ako mala štúdia 
– no či sa dostane do sériovej výroby, 
ešte nie je potvrdené.
Ako vidno na obrázkoch, ID.Buzz nemá 
predné čelo ako súvislú plochu, bočná línia 
karosérie sa pod predným sklom mierne 
lomí aj keď nie tak výrazne ako pri novom 
Multivane. Elektrický automobil s poho-
nom zadných kolies môže mať pre splne-

nie bezpečnostných noriem kratšiu prednú 
deformačnú zónu a hoci vodič sedí vysoko, 
kabína sa začína až za úrovňou predných 
kolies. Pozitívnym efektom modelovaného 
tvaru telesa karosérie je nízky koeficient 
aerodynamického odporu 0,285 – na úrov-
ni kompaktného hatchbacku. 
S dĺžkou 4,71 metra je ID.Buzz o 26 cm 
kratší ako nový Multivan, šírka 1,99 
metra je o 5 cm väčšia, výška 1,94 metra 
je prakticky zhodná. Rázvor elektrického 
modelu 2,99 metra je oproti jeho príbuz-
nému so spaľovacím motorom o 13 cm 
kratší, no napriek tomu je kabína posád-
ky priestrannejšia – výhoda stavebnice 
MEB. Vďaka pohonu zadných kolies má 
elektrický van priemer otáčania iba 
11,1 m – približne ako Golf. To ocenia 
najmä užívatelia dodávkovej verzie Cargo 

a majitelia taxislužieb. Bočné posuvné 
dvere na nastupovanie do zadnej časti 
kabíny má osobná verzia na obidvoch 
stranách štandardne.

Elektrický interiér inak
Pri doterajších troch sériovo vyrábaných 
modeloch radu ID. sme si už zvykli na ur-
čitú uniformitu pri dizajne prístrojového 
panelu. ID.Buzz je v tejto oblasti príjem-
ným osviežením. Síce koncepcia s malým 
displejom Digital Cockpit (13,5 cm) pred 
vodičom a veľkou obrazovkou infotain- 
mentu v strede (s uhlopriečkou 25,4 ale-
bo 30,5 cm) zostala zachovaná, rovnako 
ako dotykový ostrov vľavo a jednotný 
multifunkčný volant, no všetko ostatné 
je zmenené. Prístrojový panel má hori-
zontálne členenie do troch úrovní. Pás 

Kamera pre asistenčné systémy je na spodnej hrane predného okna, voliteľná kamera vodiča a senzory sú integrované v nárazníku

12 Predstavenie
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obkladov s dreveným vzhľadom v hornej 
úrovni a pod ním farebný obklad zladený 
s farbou karosérie vytvárajú pocit útul-
nosti, kabína veľkopriestorového vozidla 
pôsobí skôr ako mobilný obytný priestor. 
Po celej šírke prístrojového panelu sú od-
kladacie priehradky, v jednej je indukčná 
nabíjačka smartfónu a konektory USB. 
Tesne po predným oknom je signalizačný 
svetelný pás ID. Light.
Kvôli odlišnej polohe vodiča, sediaceho 
na sedadle vzpriamene, má ID.Buzz mo-
difikované hlavné ovládacie prvky. Prepí-
nač jazdných režimov, ktorý bol doteraz 
na pravej strane rámu displeja vodiča, je 
vytvorený ako mohutná páčka na pravej 
strane stĺpika riadenia. Na ľavej strane 
je rovnako mohutná kumulovaná páčka 
prepínača smerových i diaľkových svetiel 

a ovládania stieračov. Namiesto stredo-
vej konzoly je pod strednými mriežkami 
klimatizácie veľká odkladacia schránka 
s výklopným vekom, v ktorom sú držiaky 
na nápoje. Na poťahy sedadiel, koberce 
a čalúnenie stropu sú použité recyklova-
né materiály, interiér neobsahuje nijaké 
materiály živočíšneho pôvodu.

Samostatné sedadlá  
iba vpredu
Vodič a spolujazdec sedia na samostat-
ných sedadlách, vybavených nastaviteľ-
nými lakťovými opierkami na obidvoch 
stranách. Na vnútornej strane operadla 
vodičovho sedadla je integrovaný stredo-
vý airbag. Pre predné sedadlá sú k dispo-
zícii všetky komfortné prvky – elektrické 
nastavovanie s pamäťou, vyhrievanie aj 

masážna funkcia. V zadnej časti kabíny 
má ID.Buzz trojmiestne sedadlo so sklop-
ným operadlom, delené v pomere 60:40 
percent a pozdĺžne posuvné v rozsahu 
15 cm. Za ním je batožinový priestor 
pravidelného tvaru so zvlášť veľkým zá-
kladným objemom 1121 litrov, prístupný 
cez dohora výklopné dvere. Pri sklopení 
obidvoch časti zadného operadla je k dis-
pozícii maximálny objem 2205 litrov (pri 
naložení po strop). Batožinový priestor 
má vyberateľný pružný kryt, praktickým 
prvkom je voliteľná plocha Flexboard, 
ktorou sa po sklopení zadného operadla 
vytvorí úplne rovná plocha. V ponuke 
príplatkového vybavenia je napríklad aj 
inovatívny ID. Buzz Box s ďalšími odkla-
dacími priestormi, ktorý sa dá nasadiť 
medzi sedadlo vodiča a spolujazdca. 

Tradičný kokpit modelov radu ID. má novú interpretáciu Interiér môže mať štyri farebné vyhotovenia, zladené s lakom karosérie

Päťmiestna verzia má vzadu trojmiestnu lavicu  
s integrovaným stredným bezpečnostným pásom

Dohora výklopné dvere variabilného batožinového  
priestoru majú nízku nakladaciu hranu

Predstavenie 13
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Evolúcia osvedčenej techniky
Po technickej stránke ID.Buzz neodhaľuje 
nijaké veľké tajomstvá. Základom je mo-
dulárna stavebnica elektromobility MEB, 
osvedčená v menších osobných modeloch 
značky. ID.Buzz a ID.Buzz Cargo, ktoré sa 
začnú predávať v tomto roku v Európe, 
majú batériu s kapacitou 77 kWh (82 
kWh brutto). Batéria napája elektromotor 
s výkonom 150 kW (204 k) poháňajúci 
zadné kolesá, maximálna rýchlosť je 
obmedzená na 145 km/h. Lítiovo-iónová 
akumulátorová batéria sa dá nabíjať na 
verejných nabíjacích stojanoch a domo-
vých wallboxoch striedavým prúdom (AC) 
výkonom 11 kW. Nabíjacia zásuvka je 
umiestnená na pravom boku vozidla až za 
zadným kolesom aby pripojený nabíjací 
kábel nekolidoval s otvorenými posuv-
nými bočnými dverami. Vďaka konektoru 
CCS je možné zrýchlené nabíjanie jed-
nosmerným prúdom (DC) výkonom až do 
170 kW. Takýto spôsobom sa dá batéria 
nabiť z 5 na 80 percent za približne 30 
minút. Vďaka najmodernejšiemu softvé-
ru ID. Software 3.0 už bude elektrický 
van vybavený funkciou „Plug & Charge“, 

pri ktorej sa vozidlo na kompatibilných 
nabíjacích staniciach identifikuje priamo 
svojou nabíjacou zásuvkou. Novinkou je 
aj funkcia obojsmerného nabíjania, ktorá 
umožňuje batériu vozidla využívať naprí-
klad ako úložisko energie, vyrobenej cez 
deň vlastným fotovoltovým systémom, 
pre domovú elektrickú sústavu (Vehicle-
to-Home). Prenos energie a komunikácia 
sa uskutočňujú prostredníctvom špeciál-
neho DC-BiDi wallboxu. Kapacita batérie 
77 kWh stačí na dojazd vyše 400 km 
podľa WLTP. V roku 2023 ponuku doplní 
menšia (a lacnejšia) batéria s kapacitou 
52 kWh, ktorá bude v mnohých prípadoch 
dostatočná pre ID.Buzz Cargo využívaný 
ako mestská rozvážková dodávka. 

Pripravený na budúcnosť
ID.Buzz je prvým modelom Volkswagen, 
pri ktorom sa počíta s automatizovanou 
jazdou, aj keď v určitých špecifických 
podmienkach. Bude to služba auto-
nómnych zdieľaných taxíkov (Ridepoo-
ling), objednávaných prostredníctvom 
aplikácie pre smartfóny. Mala by ju 
začať prevádzkovať dcérska spoločnosť 

MOIA koncernu Volkswagen v roku 2025 
v Hamburgu. Preto neprekvapuje, že 
už normálny model má najmodernejšie 
asistenčné systémy. Je to napríklad 
štandardný lokálny výstražný systém 
„Car2X“, ktorý využíva signály iných 
vozidiel a dopravnej infraštruktúry aby 
v reálnom čase upozorňoval vodiča 
na nebezpečné situácie v premáv-
ke. Sériovým prvkom vybavenia je aj 
bezpečnostný systém „Front Assist“ 
a v osobnej verzii aj asistent udržiava-
nia jazdného pruhu „Lane Assist“. Na 
želanie je k dispozícii systém „Travel 
Assist“ využívajúci skupinové (kŕdľové) 
dáta z iných vozidiel, ktorý umožňuje 
čiastočne automatizovanú jazdu v celom 
rozsahu rýchlosti a po prvý raz umožňu-
je aj asistovanú zmenu jazdného pruhu 
na diaľnici. Ďalšou novinkou je funkcia 
pamäte pre asistované parkovanie, vďa-
ka ktorej sa vozidlo naučí automaticky 
parkovať na uloženej trase.

Imidžová dodávka
Skriňová dodávka ID.Buzz Cargo sa od 
osobnej verzie líši deliacou stenou s ok-

Priestorovo úsporná stavebnica MEB umožní vytvoriť aj kempingovú verziu California (2025), kolesá môžu mať rozmer od 18 do 21 palcov. 
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nom za kabínou spolujazdca a bočnými 
posuvnými dverami iba na pravej strane. 
Nákladný priestor je zozadu prístupný 
cez dohora výklopné dvere, na želanie 
výrobca montuje dvojkrídlové zadné 
dvere. V kabíne sú štandardne dve sa-
mostatné sedadlá, pretože vozidlo nemá 
stredový tunel, sedadlo vodiča môže byť 
na želanie doplnené lavicou pre dvoch 
spolujazdcov. V takomto prípade sa na 

želanie montuje klapka na pravej strane 
deliacej steny, umožňujúca prestrčenie 
dlhšieho nákladu do kabíny.
Nákladný priestor verzie Cargo má objem 
až 3,9 m3 a zmestia sa do neho za sebou 
naprieč dve europalety s nákladom. 
Prepravnú kapacitu obidvoch verzií 
zvyšuje voliteľné ťažné zariadenie pre 
príves do hmotnosti 1000 kg. Interiér 
kabíny dodávkovej verzie je čierny, no pri 

vyhotovení exteriéru sa zákazníkovi me-
dze nekladú – na výber je aj dvojfarebné 
lakovanie.
ID. Buzz a ID. Buzz Cargo sa vyrábajú 
v závode Hannover značky Volkswagen 
Úžitkové vozidlá, súbežne s modelovými 
radmi T6.1 a Multivan. Po májovom spus-
tení predpredaja v Európe sa v prvých 
európskych štátoch začne predávať na 
jeseň tohto roku. 

Čierny interiér verzie Cargo je stroho funkčný. Odolné vyhotovenie nákladného priestoru skriňovej 
dodávky zahŕňa kotviace lišty na popruhy na bokoch 
a deliacej stene, k dispozícii je aj tzv. univerzálna podlaha.

ID.Buzz Cargo má bočné posuvné dvere iba vpravo.

Predstavenie 15
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Rodina T
Hľadáte rodinné SUV? Širšiu ponuku než má Volkswagen 
nájdete len ťažko. A ako si vybrať? Prinášame vám 
prehľad našich najúspešnejších modelov.

Text: Juraj Hrivnák    Foto: Volkswagen

T A I G O
Miláčik publika, budúci bestseller a jediné SUV 
kupé od Volkswagenu so spaľovacím motorom. 
Taigo, ktoré stojí na platforme MQB A0, je univer-
zálne auto. Je pre kohokoľvek – od mladých párov 
až po rodiny s deťmi. Do kufra sa toho zmestí na-
ozaj veľa. Vyznačuje sa veľmi pohodlným podvoz-
kom, štedrým vnútorným priestorom, štýlovým 
dizajnom a dostanete ho za férovú cenu. 

Cena od: 18 490 €
Dostupné motorizácie:
 1.0 TSI 81 kW (110 k) 6-st./DSG
 1.5 TSI 110 kW (150 k) DSG
Rozmery: 4 269 x 1 757 × 1 497, rázvor 2 554 mm
Objem batožinového priestoru: 440 l základ, 
1 222 so sklopenými sedadlami

16 Poradca pri kúpe
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Zaujímavosti:
Taigo je dlhšie než model T-Roc, má väčší 
základný objem batožinového priestoru než 
T-Cross a zároveň je to najdostupnejšie SUV 
Volkswagenu. Vlastne – je to dokonca SUV 
kupé. Ale nebojte sa. Klesajúca línia strechy 
nijako neobmedzuje zadných pasažierov. Tí 
tu majú nadpriemerne veľa priestoru.

Náš tip:
Medzi príplatkovými prvkami 
nájdete aj Matrix LED svetlomety 
IQ. Light. Ak si však zvolíte 
výbavu Style, máte ich v cene 
spolu so športovými sedadlami, 
asistenčnými systémami 
(adaptívny tempomat ACC, IQ. 
Drive) a štýlovými doplnkami 
karosérie. 

Poradca pri kúpe 17
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T - C R O S S
Auto plné protikladov. Zvonka je síce kom-
paktné, ale jeho dizajn je odvážny a pripo-
mína model Touareg. Vnútri je zas T-Cross 
prekvapivo veľký a hravo sa prispôsobí 
vašim požiadavkám. Prispôsobiť si môžete 
aj jeho vzhľad: dvojfarebné lakovanie dáva 
v spojení s množstvom zaujímavých odtie-
ňov mnoho farebných kombinácií. Interiér 
si taktiež môžete vyšperkovať podľa svojho 
vkusu. T-Cross je vhodný najmä pre mladé 
páry a ľudí s aktívnym životným štýlom.

Cena od: 18 390 €
Dostupné motorizácie:
 1.0 TSI 70 kW (95 k) 5-st.
 1.0 TSI 81 kW (110 k) 6-st./DSG
 1.5 TSI 110 kW (150 k) DSG
Rozmery: 4 120 × 1 760 × 1 559, rázvor 
2 551 mm
Objem batožinového priestoru: 
385 – 455 litrov, 
1 281 l so sklopenými sedadlami

18 Poradca pri kúpe
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Zaujímavosti:
Volkswagen T-Cross je najmenší model 
VW s posuvnými zadnými sedadlami. Dajú 
sa posúvať v rozmedzí až 14 centimetrov, 
vďaka čomu si môžete vybrať, či 
uprednostníte priestor pre posádku alebo 
pre batožinu. Operadlo predného sedadla 
sa dá navyše sklopiť smerom dopredu, 
vďaka čomu je možné prevážať predmety 
dlhé až 2,4 metra!

Náš tip:
Rozdiel v cene medzi slabším 
a výkonnejším variantom 
trojvalca 1.0 TSI je iba 600 €, 
pričom rozdiel vo výkone 
a najmä maximálnom krútiacom 
momente je dosť zásadný 
(175 vs. 200 Nm). Rozdiel 
v zrýchlení na 100 km/h je až 
1,6 sekundy, pritom oba motory 
majú rovnakú kombinovanú 
spotrebu. So silnejším motorom 
navyše získate aj šesťstupňovú 
manuálnu prevodovku miesto 
päťstupňovej. 
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T - R O C
Rocker, zabávač, humorista. Svoju extrovertnú náturu 
dáva najavo výraznými rozšírenými blatníkmi, peknými 
viacuholníkovými LED svetlami denného svietenia a aj 
tým, že si ho môžete objednať s 300 koníkmi pod prednou 
kapotou. T-Roc stojí na platforme MQB, takže ponúkne aj 
pohon všetkých kolies 4Motion Active Control s nastavi-
teľnými jazdnými režimami. T-Roc ocenia dynamickí ľudia, 
ktorí majú radi dobrodružstvo, jazdu a chcú vytŕčať z davu.
Cena od: 22 990 €
Dostupné motorizácie:
 1.0 TSI 81 kW (110 k) 6-st.
 1.5 TSI 110 kW (150 k) 6-st./DSG
 2.0 TSI 140 kW (190 k) 4Motion DSG
 2.0 TDI 85 kW (115 k) 6-st.
 2.0 TDI 110 kW (150 k) DSG
 2.0 TDI 110 kW (150 k) 4Motion DSG
 2.0 TSI 221 kW (300 k) 4Motion DSG
Rozmery: 4 244 × 1 819 × 1 553, rázvor 2 594 mm
Objem batožinového priestoru: 
392 l, 1 237 l so sklopenými sedadlami

Zaujímavosti:
Pre mnohých môže byť prekvapením, že 
Volkswagen T-Roc s pohonom 4Motion 
je najlacnejšie auto celého koncernu 
Volkswagen s pohonom 4 × 4. Paleta 
rôznych motorov je obdivuhodná. T-Roc je 
jedným z mála SUV tejto kategórie, kde je 
dostupný aj naftový motor. Model T-Roc 
R so svojím výkonom 221 kW (300 k) zas 
nemá žiadnu konkurenciu. Dokáže zrýchliť 
na 100 km/h len za 4,8 sekundy! 
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Náš tip:
Objednajte si adaptívne pruženie 
DCC. Základný T-Roc má totiž 
celkom športovo naladený 
podvozok a s adaptívnymi 
tlmičmi môžete aktivovať režim 
Comfort a T-Roc sa zmení na 
nepoznanie. V režime Sport vám 
zas umožní lepšie si vychutnať 
zákruty. A napriek vyššej stavbe 
karosérie musíme skonštatovať, 
že ich má rád! K podvozku 
navyše dostanete v balíku aj 
progresívne riadenie, ktoré 
vám sprostredkuje ešte lepší 
zážitok na pokrútených cestách. 
Takmer vôbec na nich nebudete 
musieť prechytávať volant. To 
všetko vďaka „rýchlejšiemu“ 
prevodovému pomeru.
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T I G U A N
Dospelé SUV, ktoré ponúka komfort, elegantný dizajn 
a najmä mimoriadne širokú škálu výbav od výmyslu 
sveta. Tiguan je známy skvelou ponukou odkladacích 
priestorov, ktoré myslia na každú rodinnú situáciu, 
posuvnými a polohovateľnými zadnými sedadlami a aj 
veľmi pestrou paletou pohonných jednotiek, zahŕňa-
júcou aj príjemný plug-in hybrid. Tiguan je skvelé auto 
najmä pre rodiny s deťmi. 
Cena od: 30 290 €
Dostupné motorizácie:
 1.5 TSI 96 kW (130 k) 6-st.
 1.5 TSI 110 kW (150 k) 6-st./DSG
 1.4 TSI eHybrid 180 kW (245 k) DSG
 2.0 TSI 140 kW (190 k) 4Motion DSG
 2.0 TSI 180 kW (245 k) 4Motion DSG
 2.0 TDI EVO 110 kW (150 k) DSG
 2.0 TDI 110 kW (150 k) 4Motion DSG
 2.0 TDI 147 kW (200 k) 4Motion DSG
 2.0 TSI 235 kW (320 k) 4Motion DSG
Rozmery: 4 509 × 1 839 × 1 662, rázvor 2 680 mm
Objem batožinového priestoru: 615 l,  
1 655 l so sklopenými sedadlami. (eHybrid: 476/1 516 l)
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Zaujímavosti:
Pre extra náročné rodiny je v ponuke je aj predĺžená verzia 
Tiguan Allspace, ktorá za príplatok ponúkne až 7 miest na 
sedenie a obslúži aj ozaj náročnú rodinu. Auto má rázvor väčší 
o 110 mm, pričom jeho celková dĺžka narástla až o 215 mm. 
Pasažieri v druhom rade sedadiel majú vďaka tomu až o 54 mm 
viac priestoru na kolená. Objem batožinového priestoru je 
v päťmiestnom usporiadaní 700 litrov, v sedemmiestnom so 
všetkými sedadlami vztýčenými je to stále použiteľných 250 litrov. 
Po sklopení všetkých sedadiel je to 1 775 litrov. Tiguan Allspace 
si môžete kúpiť aj iba s piatimi sedadlami. Vtedy si môžete užívať 
neuveriteľných 760 litrov na batožinu. A keď to nestačí, môžete 
všetko sklopiť pekne do roviny a získate až 1 920 litrov!

Náš tip:
Podobne ako model T-Roc, aj 
v prípade Tiguanu odporúčame 
priplatiť si za adaptívny 
podvozok DCC. Stojí 1 000 € 
a doslova transformuje komfort 
na palube auta. Samozrejme, ak 
žijete v oblasti s dobrými cestami 
alebo preferujete športovejšie 
naladený podvozok, môže vám 
vyhovovať práve naladenie 
sériového podvozka. A ak máte 
radi protiklady, odporúčame 
Tiguan R so špeciálnym zadným 
diferenciálom, vďaka ktorému 
dokáže toto inak rozumné 
rodinné SUV driftovať!
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Text a foto: Volkswagen

Aktualizácia softvéru
Auto je dnes v podstate jeden veľký počítač na kolesách  
a ten potrebuje pre svoju správnu funkciu aktuálny softvér.

Kedysi nebol problém pre manuálne 
zručného človeka urobiť si na aute všetky 
úkony údržby a aj menšie opravy. Auto-
mobily boli väčšinou mechanické, a aj ich 
elektroinštalácia prehľadne jednoduchá. 
No už od 70. rokov dvadsiateho storo-
čia, kedy začali do automobilov prenikať 
prvé elektronické riadiace jednotky, sa 
situácia pomaly ale iste začala meniť. 
Riadiace jednotky sledujú a ovládajú 
väčšinu funkcií od motora a prevodovky 
cez klimatizáciu a kúrenie až po všetky 
bezpečnostné prvky a asistenčné systé-
my. Pre predstavu: bežný Volkswagen má 
dnes približne 40 riadiacich jednotiek, 
vlajková loď Touareg ich má až 60. Aby 
všetky správne fungovali, prinášali nové 
funkcie a aby celkovo auto vďaka nim 
bolo ešte lepšie, využívajú sa aktualizácie 
softvéru. Čo všetko teda prinášajú?

Rozobrať a opraviť?  
Často to nie je potrebné
Moderný automobil je doslova prešpiko-
vaný softvérom a niektoré jeho funkcie sa 
preto dajú neustále optimalizovať. Vývo-
jári pri svojej práci občas zistia, že môžu 
funkčnosť, stabilitu alebo efektivitu nie-
ktorého systému zlepšiť. A výrobca môže 
prísť na to, že je potrebné softvér upraviť, 
pretože pri pôvodnom programovaní ne-
boli známe nejaké okolnosti alebo situácie, 
ktoré môžu nastať a na ktoré auto vlastne 
konštrukčne dokáže zareagovať, len prís-
lušný scenár v predchádzajúcich verziách 
systému nebol zahrnutý. V takejto situácii 
opäť pomôže aktualizácia softvéru.

Kedy aktualizovať
Množstvo autorizovaných servisov nahrá-
va najnovšie verzie softvéru automaticky 

(respektíve aspoň skontroluje dostupnosť 
aktualizácie pre príslušný model a rok 
výroby) vždy, keď je automobil na pred-
písanej servisnej prehliadke alebo bežnej 
prehliadke. Niekedy je naopak potrebné 
urobiť na základe požiadavky výrobcu 
zvolávaciu akciu a dotknuté vozidlá si 
do servisu pozvať. „Zákazník buď príde 
do servisu s tým, že má nejaký problém, 
vtedy technik napojí auto na diagnostiku, 
načíta chyby a systém mu následne povie, 
čo treba urobiť na ich odstránenie. Ak je 
pre niektorú riadiacu jednotku k dispozícii 
aktualizácia, postup riešenia opravy prob-
lému sa začína spravidla tým, že sa nahrá 
aktualizácia. Potom môžu ale nemusia 
prísť na rad ďalšie úkony,“ vysvetľuje Ing. 
Miroslav Straka z Porsche Slovakia. „Ak 
zákazník príde do servisu na bežnú ser-
visnú prehliadku a nemá s autom nijaký 
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problém, urobí sa údržba podľa servisné-
ho plánu, a skutočnosť, či je k dispozícii 
aktualizácia pre niektorú riadiacu jednot-
ku, sa pri tom nezisťuje,“ dodáva.

Najčastejšie sa riešia 
prevodovky
Chybné, príliš razantné alebo trhavé 
radenie, vydávanie pazvukov... znie to 
dramaticky, ale často aj tieto neplechy au-
tomatickej prevodovky vyrieši aktualizácia 
softvéru. A optimalizovať sa dá napríklad 
aj funkcia akumulátorovej batérie, zásobu-
júcej elektrickú sústavu vozidla energiou. 
Elektronika totiž ovláda všetky spotrebiče 
vozidla, takže keď sa niektorý systém, 
ako napríklad navigácia alebo vyhrievanie 
sedadiel nevypína automaticky, možným 
riešením môže byť zasa aktualizácia.

Aktualizácia Over the Air
Pri automobiloch so spaľovacím motorom 
sa zatiaľ aktualizácie robia najmä pripo-
jením cez kábel. Pri modeloch Volkswa-
gen radu ID. s elektrickým pohonom sa 
softvér už dá aktualizovať aj na diaľku 
– vzduchom alebo „Over the Air“. Táto 
služba bola spustená v júli minulého roku 
a netýka sa iba systému infotainmentu ale 
celého softvérového jadra. Prvú aktualizá-
ciu na verziu ID.Software 2.3 získali zákaz-
níci modelov ID.3 zo skupiny „First Movers 
Club“. Táto aktualizácia priniesla okrem 
zlepšenia stability a výkonu infotain- 
mentu aj niektoré funkčné zdokonalenia 
– napríklad pri signalizačnom svetle ID.
Light a dynamickom ovládaní diaľkových 
svetiel. „Automobily, ktoré sú vybavené 
vždy najnovším softvérom a poskytujú 
vynikajúcu digitálnu skúsenosť zákazníka, 
sú pre budúci úspech značky Volkswagen 
nesmierne dôležité,“ povedal Thomas 
Ulbrich, člen predstavenstva Volkswa-
gen pre oblasť technického vývoja. „Sme 
schopní rýchlo dostávať spätnú väzbu 

od zákazníkov a pružne reagovať na ich 
požiadavky,“ dodáva. 

Technické predpoklady  
dané konštrukciou
Modely skonštruované na báze modulár-
nej stavebnice elektromobility MEB – teda 
všetky doterajšie modely radu ID. od ID.3 
až po ID.Buzz – môžu dostávať aktualizá-
cie softvéru na diaľku vďaka dvom výkon-
ným počítačom, plniacim funkciu serverov 
vozidla ICAS (In Car Appplication Server). 
Tie následne sprostredkúvajú prístup až 
k 35 ďalším riadiacim jednotkám, ktoré 
však nie je potrebné aktualizovať osobit-
ne. Dôležitá je práve centrálna aktualizá-
cia, ktorá potom odovzdá potrebné zmeny 
jednotlivým riadiacim jednotkám. Všetko 
funguje podobne ako pri aktualizácii 
softvéru smartfónu. Automobil, ktorý 
disponuje online pripojením, stiahne ak-
tualizáciu na pozadie a až vo chvíli keď je 
aktualizácia stiahnutá a možno ju nainšta-
lovať, to oznámi užívateľovi na obrazovke 
systému infotainmentu. Užívateľ aktuali-
záciu potom nemusí inštalovať hneď – nie 
je to ani vždy vhodné. Aktualizácia sa totiž 
nedá inštalovať počas jazdy, vozidlo musí 
byť najprv zaparkované.

Ďalšie podmienky
Okrem vozidla v pokoji sú pre aktuali-
záciu potrebné ešte ďalšie prevádzkové 
podmienky. Automobil radu ID. musí mať 
batériu nabitú minimálne na 50 % a počas 
inštalácie nesmie byť pripojený k nabíjač-
ke – aktualizovať sa totiž môže aj proces 
nabíjania. Samotná operácia potom trvá 
istý čas podľa veľkosti dátového súboru. 
Počas prvých dvoch minút vodič ešte 
môže aktualizáciu zrušiť. Jednotlivé aktu-
alizácie ID. Software na seba nadväzujú, 
čo znamená, že ak chce užívateľ využiť 
funkcie z najnovšej, musí mať nainštalo-
vanú aj predchádzajúcu. Preto je vhodné 

aktualizáciu po oznámení jej dostupnosti 
neodkladať.

Funkcie podľa potreby
Okrem vylepšenia existujúcich funkcií sa 
pomocou aktualizácií dajú vo vozidle ak-
tivovať aj nové funkcie, ktoré si zákazník 
dokúpi dodatočne. Aj takéto úkony sa pri 
modeloch radu ID. dajú robiť na diaľku 
a nie je potrebné kvôli tomu vyhľadať 
autorizovaný servis. Nové funkcie budú 
môcť automobily získavať vďaka hardvé-
ru, ktorý je štandardizovaný do značnej 
miery. Napríklad vybavenie vozidlami 
senzormi je kvôli aktuálnym legislatívnym 
požiadavkám už veľmi bohaté a jednotlivé 
senzory sa dajú využiť na ďalšie, dodatoč-
ne aktivované funkcie. Funkcie na želanie 
môžu byť aktivované aj iba na určitý čas – 
napríklad pri občasnej dlhej ceste.

Vlastný operačný systém VW
Z uvedeného vidno, aký význam má softvér 
v modernom aute. Volkswagen ide ešte 
ďalej a okrem softvéru špecifického pre 
elektrické vozidlá radu ID. vyvíja aj vlastný 
univerzálny operačný systém VW.OS. 
Vytvoril platformu CARIAD, zastrešujúcu 
viacero výskumných a vývojových spoloč-
ností ako napríklad Volkswagen Automoti-
ve Cloud (VW.AC) so sídlom v Seattle (USA), 
ktorá predstavuje partnerstvo automobilky 
so spoločnosťou Microsoft. Cieľom VW.AC 
je urýchliť vývoj jedného z najrozsiahlejších 
dedikovaných priemyslových cloudov. Ten 
by mal tvoriť základňu pre digitálne prepo-
jené automobily, ktorá každý deň spracuje 
dáta od miliónov vozidiel. „Dnes je softvér 
tým, čo určuje, ako budú ľudia v budúcnosti 
používať autá. Chceme túto príležitosť 
využiť. Automobilový cloud nám umožní 
realizovať nové funkcie ako diaľkový prístup 
k vozidlu, nabíjacie scenáre a aktualizáciu 
softvéru na diaľku,“ povedal Dirk Hilgen-
berg, výkonný riaditeľ CARIAD. 

Moderné automobily životne závisia na 
softvéri. A v budúcnosti to bude platiť ešte viac.

Aktualizácie dokážu znížiť spotrebu, zlepšiť 
jazdné vlastnosti alebo predĺžiť životnosť.

Aktualizácia na diaľku sa musí  
robiť pri stojacom vozidle.
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Text a foto: Volkswagen

Nová úroveň
Najnovšia generácia softvéru pre elektrické modely radu 
ID. prináša rozšírenú funkčnosť doterajších asistenčných 
systémov, ako aj niektoré úplne nové funkcie.

„Nový ID. Software 3.0 predstavuje 
významnú modernizáciu pre celú našu 
rodinu ID. Naše produkty tým pozdvi-
hujeme na novú funkčnú úroveň novými 
funkciami a zlepšenými úžitkovými vlast-
nosťami,“ vysvetľuje Thomas Ulbrich, 
člen predstavenstva značky Volkswagen 
pre oblasť technického vývoja. „Pri tom 
aj tu zostávame verní našej ambícii 
poskytovať najmodernejšie technológie 
a inovácie vo všetkých triedach vozidiel“. 
Aktualizáciou softvéru na úroveň 3.0 
získavajú modely Volkswagen radu ID. 
niektoré nové funkcie. Týka sa to najmä 
asistenčných systémov.

Travel Assist využívajúci 
skupinové dáta
Voliteľný systém Travel Assist aktívne 
udržiava vozidlo v strede jazdného pruhu, 
v celom rozsahu rýchlosti pričom zacho-
váva nastavený odstup od vozidla idúce-

ho vpredu. Systém pracuje prediktívne 
– na základe digitálnej mapy navigácie 
a informácií z prednej kamery zohľadňuje 
rýchlostné obmedzenia a priebeh trasy, 
teda zákruty, kruhové objazdy, začiatok 
a koniec obce. Jeho nová verzia, využíva-
júca skupinové (kŕdľové) dáta má funkčný 
rozsah ešte väčší. Ak má k dispozícii 
anonymizované dáta od iných vozidiel 
Volkswagen, nový Travel Assist dokáže 
viesť vozidlo aj na cestách s iba jedným 
rozoznaným značením jazdného pruhu 
– napríklad na vidieckych cestách bez 
stredovej čiary. 
Okrem toho nový Travel Assist umož-
ňuje asistovanú zmenu jazdného pruhu 
na diaľnici pri rýchlosti nad 90 km/h. Ak 
zadné radarové senzory ani ultrazvuko-
vé senzory na bokoch neregistrujú iné 
vozidlá v blízkosti, stačí aby vodič krátko 
blikol smerovými svetlami a vozidlo sa 
samé preradí do vedľajšieho jazdného 

pruhu. Podmienkou je, aby systém po-
mocou kapacitných senzorov registroval, 
že vodič má ruku na volante aby v prípa-
de potreby mohol zasiahnuť a prevziať 
riadenie.

Park Assist Plus
Inteligentný asistent Park Assist Plus 
po aktivácii v parkovacom menu vie 
pri prejazde vyhľadať dostatočne veľké 
parkovacie miesto (pozdĺžne k smeru 
jazdy pri rýchlosti do 40 km/h a priečne 
do 20 km/h) a zaparkovať doňho vozidlo. 
Na želanie asistenčný systém pomocou 
senzorov monitorujúcich okolie vozidla 
zaparkuje úplne samostatne – okrem 
riadenia ovláda aj akcelerátor a brz-
du. Okrem toho Park Assist Plus vie 
aj dokončiť parkovací manéver začatý 
vodičom. Z pozdĺžnych parkovacích miest 
systém dokáže vozidlo aj automaticky 
vyparkovať 

Všetky modely Volkswagen radu ID. môžu 
vďaka aktualizácii softvéru získať nové funkcie.
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Novinkou pre modely radu ID., ktorá ďa-
lej zvyšuje ovládací komfort je voliteľný 
Park Assist Plus s funkciou pamäte. Tento 
inovatívny asistenčný systém sa dokáže 
naučiť až päť individuálnych parkovacích 
manévrov. Funkcia pamäte si pritom 
zapamätá parkovacie manévre uskutoč-
nené rýchlosťou do 40 km/h na vzdia-
lenosť do 50 metrov. Môže ísť napríklad 
o zaparkovanie do prístreška na pozemku 
pri rodinnom dome, do garáže alebo na 
vyhradené miesto v podzemnej garáži 
alebo parkovacom dome. Na to stačí, aby 
vodič príslušný parkovací manéver urobil 
raz manuálne a uložil ho do pamäte. 
Následne ho systém dokáže zopakovať 
samočinne, pritom však vodič musí po-
stup kontrolovať.

Nové zobrazenia
ID. Software 3.0 prináša niekoľko inovácií 
aj pri zobrazeniach v systéme infotain-
mentu. Voliteľný head-up displej s rozší-
renou realitou (Augmented-Reality-He-
ad-up-Display), ktorý premieta dôležité 
informácie priamo do zorného poľa vo-
diča prakticky na celej ploche predného 
okna, bol doplnený o ďalšie symboly pred 
vodičom. Okrem zobrazenia piktogramu 
pre voliteľnú asistovanú zmenu jazdného 
pruhu pomocou systému Travel Assist 
displej zobrazuje aj nové symboly ako na-
príklad schému kruhového objazdu a cel-
kovú vzdialenosť do cieľa trasy. Aj veľké 
odbočovacie šípky sú teraz ešte lepšie 
integrované do obrazu okolia, ktorý vodič 
vidí. Na digitálnom združenom prístroji 
ID. Cockpit sa okrem zostávajúcej vzdia-
lenosti do cieľa zobrazuje aj stav nabitia 
batérie (State of Charge; SOC) v percen-
tách vedľa grafického symbolu batérie so 
stĺpcovým grafom. „Prostredníctvom ID. 
Drivers Club máme bezprostrednú spät-
nú väzbu od našich zákazníkov – mnohí 
z nich si želali percentuálny údaj stavu 

nabitia batérie, tak sme ho doplnili,“ po-
vedala Silke Bagschik, riaditeľka projek-
tového oddelenia ID. Digital a riaditeľka 
pre predaj a marketing modelového radu 
e-Mobility. 
Zdokonalený softvér prináša zlepšenia aj 
pri navigácii. V rámci systémových hraníc 
zobrazuje polohu vozidla s presnosťou 
na jazdný pruh, vďaka čomu môže na 
diaľničných križovatkách a výjazdoch vo-
dičovi dávať včasné odporúčania na za-
radenie do príslušného jazdného pruhu. 
Odporúčanie na zmenu jazdného pruhu 
sa zobrazuje aj v zobrazovacom systéme 
ID. Light. Tento výstražný a indikačný 
svetelný pás pod predným oknom bol 
doplnený o nové funkcie a teraz zobra-
zuje aj lokálne upozornenia. Táto služba 
je založená na technológii Car2X značky 
Volkswagen.  

Optimalizované hlasové 
ovládanie
Nová verzia softvéru prináša v modeloch 
radu ID. aj zlepšenie funkcie hlasového 
ovládania. Systém rýchlejšie a presnej-
šie rozoznáva (vo vybraných jazykoch) 
hlasové povely, čím zvyšuje ovládací 
komfort. Schopnosť rozoznávať výrazy 
z bežnej reči vďaka online podpore robí 
z automobilu Volkswagen inteligent-
ného partnera na dialóg. Vodič systém 
hlasového ovládania naďalej aktivuje 
dotykovou plochou na multifunkčnom 
volante alebo zvolaním „Hallo ID.“. Zlep-
šená rozpoznávacia schopnosť hlasových 
povelov teraz dosahuje cca 95 percent. 
Okrem toho systém pomocou svojich 
digitálnych mikrofónov rozoznáva, či sa 
mu prihovára vodič alebo spolujazdec 
a podľa toho vykonáva určité špecifické 
povely – napríklad reguláciu teploty pri 
dvojzónovej klimatizácii.
Informácie pre odpovede systém čerpá 
z dvoch zdrojov – online z cloudu a off- 

line z databáz vozidla (napr. navigácia). 
Hlasové ovládanie je na nemeckom trhu 
k dispozícii vo všetkých modeloch radu 
ID. pri funkčnej službe We Connect Plus. 

Vyšší nabíjací výkon 135 kW
ID. Software 3.0 prináša výhody aj pri 
nabíjaní. Pri vozidlách s batériou 77 kWh 
je to zvýšenie nabíjacieho výkonu zo 125 
kW na maximálne 135 kW (resp. 150 kW 
pri ID.5 GTX), čo napríklad pri nabíjaní 
z 5 na 80 percent SOC ušetrí až 9 minút 
času. Zlepšenie tepelného manažmentu 
batérie zvyšuje efektivitu pohonu a naj-
mä v chladnom počasí prispieva k predĺ-
ženiu dojazdu. Zákazníci, ktorí chcú šetriť 
batériu svojho vozidla, si môžu aktivovať 
osobitný režim Battery Care Mode. Ten 
limituje úroveň nabíjania na 80 percent 
SOC, čím prispieva k predĺženie životnos-
ti batérie 

Inteligentný plánovač trasy
Aj menu nabíjania, ktoré sa teraz zobra-
zuje v prvej úrovni dotykového displeja 
infotainmentu, je s novým softvérom 
informatívnejšie a prehľadnejšie štruk-
túrované. Online výpočet trasy v navi-
gačnom systéme pri dlhých trasách robí 
inteligentné plánovanie s viacerými za-
stávkami tak, aby vozidlo došlo do cieľa 
čo najskôr. Pri tom zohľadňuje dáta trasy, 
informácie o premávke v reálnom čase 
a želanú úroveň nabitia batérie v cieli 
a na zastávkach. Plánovač navrhuje za-
stávky na nabíjanie podľa výkonu staníc 
na zvolenej trase – na skrátenie celko-
vej doby jazdy napríklad tam, kde je to 
vhodné, navrhne dve kratšie zastávky na 
staniciach s vyšším výkonom namiesto 
jednej dlhšej s nabíjaní vyšším výkonom.
Nový ID. Software 3.0 je už zavedený vo 
výrobe, modely radu ID. dodané zákaz-
níkom ho môžu získať aktualizáciou na 
diaľku (over-the-air).

Travel Assist teraz umožňuje aj asistovanú 
zmenu jazdného pruhu.

Park Assist Plus sa dokáže naučiť až 5 
parkovacích manévrov.

Aktualizácia softvéru na úroveň 3.0 priniesla 
aj nové zobrazenia head-up displeja.
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Zelené laboratórium
Všetko nasvedčuje tomu, že bez elektromobility sa v Európe 
nezaobídeme. Modelový príklad, ako by mohla vyzerať 
klimaticky neutrálna mobilita budúcnosti, sa koncern 
Volkswagen podujal overiť v spolupráci s gréckou vládou.

Text a foto: Volkswagen

Ako laboratórium pre tento experiment bol zvolený 
ostrov Astypalea v Egejskom mori. V novembri 2020 
Herbert Diess, predseda predstavenstva koncernu 
Volkswagen a premiér gréckej vlády Kyriakos Mitsotakis 
podpísali memorandum o spolupráci a už v júni minu-
lého roku boli odovzdané prvé elektrické vozidlá pre 
miestnu správu na ostrove. 

Elektrický vozidlový park
Astypalea má rozlohu 97 štvorcových kilometrov a iba 
1300 obyvateľov. No ročne ostrov navštívi vyše 72 000 
turistov. Cestnú sieť tvorí 30 km hlavných ciest, 40 km 
vedľajších ciest a 120 km nespevnených ciest. Verejná 
doprava je veľmi obmedzená – tvoria ju dva autobusy, 
premávajúce na malej časti ostrova. Pre turistov sú 
k dispozícii autá v požičovniach, celkovo je na ostrove 
približne 1500 vozidiel so spaľovacími motormi. Stredo-
bodom projektu dekarbonizácie je vybudovanie úplne 
nového, moderného systému individuálnej dopravy. 
Nové služby mobility ako zdieľanie vozidiel (car sharing) 
a zdieľanie jázd (ride sharing) nahradia súčasnú pravidel-
nú autobusovú dopravu a väčšinu klasických požičovní 
automobilov. Do týchto služieb bude zapojených pri-
bližne 1000 elektrických vozidiel. Okrem modelov radu 

ID. to budú aj elektrické skútre SEAT MÓ eScooter. Popri 
tom budú elektromobilmi nahradené aj úžitkové vozidlá 
lokálnej ekonomiky, vozidlá miestnej správy, polície 
a sanitky. Elektrické vozidlá bude využívať aj prístavná 
polícia a správa letiska v meste Chora, ktoré je centrom 
ostrova. Od konca júna minulého roku bol spustený pre-
daj elektrických vozidiel aj pre súkromných zákazníkov.

Udržateľná energia
Jedným z kľúčových problémov elektromobility je 
nabíjacia infraštruktúra, preto bude na ostrove vybu-
dovaná celoplošná nabíjacia infraštruktúra s verejnými 
a súkromnými nabíjacími bodmi. Ako je dobre známe, 
celkovú environmentálnu bilanciu elektrickej mobility 
zásadne ovplyvňuje spôsob výroby elektrickej energie. 
Doteraz sa 90 percent elektrickej energie na ostrove As-
typalea vyrába dieselovými generátormi. Tie produkujú 
ročne takmer 5000 ton emisií CO2. Grécka vláda pre-
vzala na seba transformáciu výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov. V budúcnosti sa má väčšina 
elektrickej energie na ostrove vyrábať zo slnka. V prvej 
etape bude do roku 2023 inštalované solárne pole 
s výkonom 3 megawatty. Tento výkon bude postačovať 
pre prevádzku všetkých elektrických vozidiel na ostrove 
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a pre 60 percent domov na ostrove. Nová energetická 
sústava bude doplnená batériovým úložiskom elektric-
kej energie s kapacitou 7 megawatthodín (MWh), ktoré 
bude vyrovnávať výkyvy v produkcii a spotrebe elektric-
kej energie.
V druhej etape sa do roku 2026 podiel elektrickej ener-
gie z obnoviteľných zdrojov zvýši natoľko, že pokryje 
vyše 80 percent celkovej spotreby. Pri tom sa uplatnia 
aj veterné elektrárne. S novou energetickou sústavou 
klesnú na ostrove nielen emisie CO2 ale pravdepodobne 
aj náklady za energiu pre spotrebiteľov. Grécka vláda 
predpokladá úsporu vyše 25 percent oproti aktuálnemu 
stavu. Astypalea sa tak počas najbližších piatich rokoch 
transformuje na inteligentný, trvalo udržateľný ostrov. 
Konečným cieľom experimentu je nielen zlepšenie mo-
bility, ale aj zníženie počtu vozidiel na ostrove o tretinu.

Medzinárodný význam
Herbert Diess, predseda predstavenstva koncernu 

Volkswagen, zdôraznil význam projektu, ďaleko presa-
hujúceho hranice Grécka: „Astypalea je laboratórium 
budúcnosti pre dekarbonizáciu Európy. Na ostrove 
budeme skúmať v reálnom čase, čo vedie ľudí k pre-
stupu na elektromobilitu a aká motivácia je potrebná 
pre prechod k udržateľnému životnému štýlu. Získané 
poznatky sa využijú pri prechode k udržateľnej mobilite 
a zelenej energii v Grécku. Astypalea môže byť vzorom 
pre rýchle zmeny, podporované tesnou spoluprácou 
vlád a súkromných spoločností.“
Transformácia na ostrove Astypalea bude systematicky 
vedecky monitorovaná. Experti z Univerzity Strathclyde 
(Škótsko) a Egejskej univerzity (Grécko) budú pravidelne 
robiť ankety medzi obyvateľmi na ostrove aby získali od 
nich spätnú väzbu k transformácii. Pri anketách budú 
vedci zisťovať všeobecné názory na elektromobilitu 
a pripravenosť na prechod k nej. Výsledky štúdie budú 
zverejnené aby pomohli urýchliť prechod na elektromo-
bilitu v iných regiónoch. 

Obľúbená dovolenková destinácia sa v najbližších piatich 
rokoch pretransformuje na inteligentný ostrov.

Polícia na ostrove Astypalea si v júni 2021 
prevzala prvé služobné vozidlá ID.4.

Nevyhnutným predpokladom udržateľnej 
mobility je nabíjacia infraštruktúra.

Elektrická energia na nabíjanie bude  
na 100 % z obnoviteľných zdrojov.
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Text a foto: Volkswagen

„Celoštátne rozšírenie nabíjacej infraštruktúry je kľú-
čové pre zrýchlenie nábehu ofenzívy elektromobility. 
Nabíjanie musí byť ešte jednoduchšie a vhodnejšie na 
každodenné používanie,“ vysvetľuje Silke Bagschik, šéf-
ka pre predaj a marketing elektrických modelov Volks- 
wagen. „S novým softvérom v našich modeloch radu ID. 
a riešeniami ako je Plug & Charge k tomu rozhodujúcim 
spôsobom prispievame ako výrobca.“
Myslite za hranice auta. Koncern Volkswagen vytvára 
dôležité predpoklady pre ofenzívu elektromobility. 
„Naším cieľom je, aby e-auto bolo nekompromisne 
vhodné pre našich zákazníkov ako ich prvé auto. To je 
dôvod, prečo budujeme kompletný nabíjací ekosys-
tém s riešeniami pre domácnosť a rýchlym rozšírením 
štruktúry rýchleho nabíjania na cestách, kompetent-
ným poradenstvom, komplexnými tarifami nabíjania 
a vhodnými flotilovými riešeniami pre firemných 
zákazníkov,“ hovorí Elke Temme, riaditeľka pre oblasť 
nabíjanie a energia spoločnosti Volkswagen Group 
Components a generálna riaditeľka spoločnosti Elli. 
„Okrem toho máme jasnú víziu. Chceme, aby batérie 
v našich elektrických vozidlách boli použiteľné ako 
flexibilné mobilné úložisko na trhu s energiou. Skla-
dovanie je absolútne nevyhnutné, aby sa zvýšil podiel 
obnoviteľných energií. Navyše nabíjanie môže pre 
zákazníkov výrazne zlacnieť“.

Nabíjanie doma
Elektricky poháňané modely Volkswagenu sa už dajú 
pohodlne nabíjať doma v garáži – napríklad s wall- 
boxom ID. Charger, nástennou nabíjačkou od koncerno-
vej značky Elli. Zákazník si môže vybrať medzi základnou 
verziou a dvoma verziami s pripojením na internet, ku 
ktorým má prístup cez aplikáciu We Connect ID. vo svo-

jom smartfóne. Okrem toho značka Volkswagen v Ne-
mecku ponúka osobitnú zmluvu na elektrickú energiu 
„Volkswagen Naturstrom“, čím garantuje 100 percent 
certifikovanú zelenú elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

Nabíjanie na cestách –  
onedlho Plug & Charge
S nabíjacou kartou We Charge majú zákazníci Volkswa-
gen už teraz prístup k jednej z najväčších nabíjacích sietí 
v Európe, zahŕňajúcej vyše 270 000 verejných nabíjacích 
bodov v mestách aj na diaľniciach. Ich počet sa pritom 
kontinuálne zvyšuje. Do roku 2025 koncern Volkswagen 
v Európe nainštaluje aj približne 18 000 rýchlonabíja-
cích staníc – spolu so silnými partnermi. Okrem toho 
je s maloobchodnými partnermi vytvorených ďalších 
približne 35 000 nabíjacích miest – mnohé z nich sú 
verejne prístupné.
V tomto roku dostanú modely Volkswagen radu ID. 
majú novú funkciu, ktorá nahrádza aktuálnu autenti-
fikáciu nabíjacou kartou a tým ešte viac uľahčuje nabíja-
nie na rýchlonabíjacích staniciach. Hneď ako zákazník 
zasunie nabíjací kábel, spustí sa šifrovaná a bezpečná 
komunikácia medzi autom a stanicou podľa normy ISO 
15118. Toto overenie trvá len niekoľko sekúnd, potom 
sa začne proces nabíjania. Účtovanie prebieha ako zvy-
čajne prostredníctvom zmluvy We Charge. V roku 2022 
sa Plug & Charge začne používať v sieťach IONITY, Aral, 
BP, Enel, E.ON, ako aj Iberdrola a eviny. Okrem toho 
prebiehajú rokovania s ďalšími významnými partnermi.

Inteligentné a obojsmerné nabíjanie
Predpokladom pre inteligentné nabíjanie v domácnos-
ti je systém domáceho energetického manažmentu 
(HEMS) pre rodinné domy. Tento systém pozná všet-

Volkswagen je prvým veľkým výrobcom, ktorý svojim 
zákazníkom ponúka kompletný a bezproblémový ekosystém 
na nabíjanie ich elektrických modelov. Krok za krokom 
sa služba s názvom We Charge stáva ešte výkonnejšou, 
pohodlnejšou a udržateľnejšou – s novými riešeniami 
nabíjania doma aj na cestách, s novými funkciami  
a čoskoro aj s technológiou obojsmerného nabíjania.

Nabíjanie bez karty
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ky požiadavky spotrebiteľov, aby mohol inteligentne 
rozložiť a riadiť ich napájanie. Majitelia fotovoltového 
systému tak môžu na nabíjanie využívať aj elektrickú 
energiu z vlastnej produkcie.
Navyše, vďaka výhodným tarifám za elektrinu a inte-
ligentným algoritmom je už dnes možné nabíjať auto 
presne vtedy, keď je vo verejnej sieti k dispozícii veľa 
energie z obnoviteľných zdrojov. Napríklad veterné tur-
bíny už nemusia byť odstavené kvôli tomu, že momen-
tálne v sieti nie je dostatočne veľký odber. Len v roku 
2019 zostalo v Nemecku nevyužitých 6 500 gigawat-
thodín obnoviteľnej energie – to by stačilo na ročný 
pohon 2,7 milióna elektromobilov.
Potenciál využitia energie z obnoviteľných zdrojov sa 
ďalej zväčší obojsmerným nabíjaním – prelomovou 
technológiou, ktorú sa Volkswagen onedlho chystá 
uviesť na trh. Elektromobily vďaka nej môžu dodá-
vať elektrickú energiu aj do domovej siete zákazníka 
(Vehicle-to-Home) a v budúcnosti zabezpečiť aj stabili-
záciu elektrickej siete. Táto technológia bude dostupná 
pre všetky modely ID. s batériou 77 kWh. Pre vozidlá už 

dodané zákazníkom bude technológia obojsmerného 
nabíjania dostupná po diaľkovej aktualizácii softvéru. 
Prenos energie a komunikácia pri obojsmernom nabíjaní 
prebieha cez špeciálny DC BiDi nástenný box.

Podpora zelenej energie
Značka Volkswagen je prvým výrobcom automobilov, 
ktorý podporuje expanziu výroby elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov novými veternými a solárnymi 
parkami v Európe. Sú určené na výrobu takého množ-
stva dodatočnej zelenej elektriny a jej dodávanie do sie-
te, aké je potrebné na prevádzku modelov radu ID. a pre 
zákazníkov, ktorí ešte nevyužívajú na nabíjanie zelenú 
energiu. Do roku 2025 má byť vytvorených približne 
20 nových projektov, ktoré do roku 2025 kumulatívne 
vygenerujú približne sedem terawatthodín dodatočnej 
zelenej elektriny ročne, - to je množstvo, ktoré vyro-
bí cca 300 nových veterných turbín alebo spotrebuje 
800 000 domácností. Volkswagen na podporu zelenej 
elektrickej energie do roku 2025 vynaloží približne 40 
miliónov eur.
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Prísť každý deň k plne nabitému autu je 
luxus, na ktorý si veľmi rýchlo zvykne-
te. Iste, elektromobily sa dajú nabíjať 
aj z bežnej zásuvky, no takéto nabíjanie 
nemusí pri vyšších nájazdoch v elektro-
mobiloch s veľkou batériou stačiť. 
Skvelým riešením je wallbox, ktorý môže 
poskytovať oveľa vyšší nabíjací výkon (až 
22 kW) a navyše môže ponúkať množ-
stvo užitočných doplnkových služieb 
k tomu. Presne taký môžete teraz získať 
od ZSE Drive za zvýhodnenú cenu 529 €. 

Čo dostanete?
● Smart Wallbox s výkonom 22 kW
● Manažment spotreby v tarifných 

pásmach
● Manažment spotreby s domácou 

fotovoltikou
● Ovládanie a sledovanie nabíjania 

online

● História spotreby v mobilnej aplikácii
● Predĺžená záruka na 6 rokov (súčasť 

balíka)
Tento wallbox je možné nainštalovať do 
garáže, ale aj na exteriérové parkovacie 
miesto. Je vybavený 5m káblom s kon-
covkou Type 2, integrovaným elektrome-
rom, WiFi a mobilným pripojením, ako aj 
čítačkou kariet pre zabránenie neautori-
zovanému použitiu. 
Ak teda nemáte garáž, ale vlastníte von-
kajšie parkovacie státie, nemusíte zúfať. 
Aj vy môžete využívať plné výhody doma 
nabíjaného elektromobilu: možnosť 
vyraziť na cestu s plne nabitým a zároveň 
vyhriatym/vychladeným autom.

Program Partner
Zvýhodnenie na kúpu wallboxu je pod-
mienené jedným z paušálov. My vám 
odporúčame zvoliť Balík Služieb Domá-

ceho wallboxu s Programom Partner. Za 
mesačný poplatok 14,90 € získate mož-
nosť pripojiť sa k Wallboxu cez mobilnú 
aplikáciu a prostredníctvom nej ovládať 
nabíjanie, sledovať spotrebu a histó-
riu nabíjania, nastavovať preferované 
ceny pre nabíjanie či využiť prepojenie 
s domácou fotovoltaikou od ZSE Energia. 
K tomu dostanete 40 kWh nabíjania v ce-
lej sieti ZSE Drive bez ohľadu na rýchlosť 
nabíjania (AC, DC, Ultra) a rozšírenú záru-
ku domáceho Wallboxu na 6 rokov.
Celý balík teda obsahuje Smart Wallbox, 
domácu tarifu pre zvýhodnené nabíjanie 
v noci, lepšie ceny nabíjania na verejných 
nabíjacích staniciach a ešte aj 40 kWh 
voľného nabíjania v sieti ZSE Drive.
V ZSE vám veľmi radi pomôžu aj s kon-
trolou vašej siete a inštaláciou wallbo-
xu. Pre viac informácií navštívte www.
zsedrive.sk.

Výhodnejší wallbox od ZSE Drive!
Domáce nabíjanie je najlepšie nabíjanie. O to viac, ak využívate Smart 
Wallbox. Vďaka ZSE Drive ho teraz môžete získať za zvýhodnenú cenu!
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1.) Ahoj Miro. Aká je momentálne tvoja 
pozícia v Porsche Slovakia?
Aktuálne je moja pozícia pod názvom 
e-mobility manager a Digital Genius spolu 
s produktovým manažérom pre rodinu ID. 
Stále sa venujem rozvoju elektromobility 
v našej predajnej sieti, implementujem 
nové prvky do predaja, ako napríklad wal-
lboxy, a konzultujem s predajnou a servis-
nou sieťou napríklad výber nabíjačky pre 
prevádzku alebo pre zákazníkov. Tá časť 
pozície, ktorá sa nazýva Digital Genius, 
zahŕňa rozvoj digitálnych systémov ale 
aj zavádzanie nových, ako bude v blízkej 
budúcnosti Volkswagen Voucher. Zároveň 

pripravujem pre slovenských zákazníkov 
novinky a zmeny pre digitálne systémy We 
Connect a We Connect Go. Tretia súčasť 
mojej pozície je produktový manažér pre 
rodinu ID.3, ID.4 a aktuálnu novinku ID.5. 

2.) Podľa nášho posledného rozhovoru je 
jasné, že tento rok pracuješ pre Volkswagen 
už 17 rokov. Čo ťa drží na mieste?
Rozhodne inovácie a novinky. Vždy ma 
bavili počítače, technológie ale aj auto-
matizácia a ekosystémy. Tieto prvky sú tu 
prítomné a naviac neustále sa menia, takže 
to nie je jednotvárne. Zároveň pracujem 
so sieťou predajcov a teší ma, keď môžem 

moje znalosti odovzdať ďalej a oni ich vedia 
zužitkovať pri komunikácii so zákazníkom. 

3.) Fanúšikom si známy aj zo série 
technologických videí, ktoré sa dajú 
nájsť na YouTube. Ako sa vlastne zrodila 
myšlienka pustiť sa do niečoho takého?
Chcel som vytvoriť formát, cez ktorý by 
som odovzdal informáciu, ako pracujú 
naše systémy v reálnom prostredí. Zároveň 
povedať aj osobnú skúsenosť s každým 
systémom – ako je nastavený a ako ho po-
užívam ja. Vychádzam aj z osobnej skúse-
nosti, kde pri hľadaní správneho produktu 
pre mňa som často vyhľadával reálne videá 

Videá ako návody
Miro Straka je expert Volkswagenu, ktorý je ľudom známy cez 
YouTube videá, kde odhaľuje funkcie rôzne skryté funkcie modelov 
VW, vysvetľuje nové technológie a podáva užitočné návody. 
Porozprávali sme sa o kariére, videách aj budúcnosti.
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zariadenia, jeho funkcie a niekedy aj de-
tailné nastavenie. Zvolil som video formát, 
ktorý je určite viac populárny ako čítanie 
prezentácií.

4.) Pokračuje tento projekt aj naďalej? 
Môžeme sa tešiť na nové videá?
Prvá časť projektu skončila v roku 2021 
a natiahla sa o rok z dôvodu pandémie. 
Obsiahli sme základné a najrozšírenejšie 
prvky výbav. V roku 2022 budeme určite 
pokračovať. Je veľa produktových noviniek. 

5.) Na aké oblasti sa plánuješ najbližšie 
zameriavať?
Zameriame sa napríklad na asistent ma-
nipulácie s prívesným vozíkom alebo ako 
vozidlo vie, že som unavený a odporučí 
tzv. šálku kávy. Dostaneme sa aj do oblasti 
začínajúcej autonómnej jazdy a vysvetlíme 
si, čo je Car2X, diaľkové parkovanie, parko-
vanie s pamäťou, asistent zmeny jazdného 
pruhu.

6.) Ktoré z videí, ktoré si už natočil, by si 
fanúšikom odporučil ako najzaujímavejšie 
alebo najužitočnejšie?
Medzi najužitočnejšie určite považujem 
video o nastavení Bluetooth, a to z dôvodu 
bezpečnosti, nakoľko veľa ľudí stále drží te-
lefón v ruke ako vysielačku, pritom dnešná 
technológia zabezpečuje kvalitný telefón-
ny hovor cez Bluetooth. Mojou záľubou je 
určite prepojenie vozidla s vodičom a preto 
odporúčam aj časť o We Connect.

7.) Dokáže ťa ešte prekvapiť, čo bežní ľudia 
o svojich autách nevedia?
Áno. Veľa ľudí je prekvapených, keď cez let-
ný deň dlho podržím diaľkové ovládanie na 
otvorenie vozidla a otvoria sa všetky okná, 
aby sa vyvetralo.

8.) Si aj manažér pre elektromobilitu 
a digitalizáciu. Čo taká pozícia dnes 
znamená? Čím sa denne zaoberáš?
Na dennej báze komunikujem s predajnou 
a servisnou sieťou ohľadom problémov, 
ktoré vzniknú pri používaní digitálnych 
technológií. Niekedy stačí predajcu naviesť 
k správnemu nastaveniu, inokedy treba 
zosumarizovať informácie a tie zasielam na 
riešenie do výrobného závodu. Paralelne sa 
pripravujem na nové projekty, ktoré treba 
nastaviť pre našu krajinu a odovzdať infor-
mácie v prezentácii alebo priamo školením 
v predajnej sieti.

9.) Ako sa zmenil svet elektromobility 
Volkswagenu odkedy sme sa naposledy 
rozprávali?
Máme viac elektrických modelov a viac 
nabíjačiek. To je tá najdôležitejšia 
informácia pre tých, čo sa touto témou 
nezaoberajú. Pre ľudí, ktorí tému sledu-
jú detailnejšie, je zmien viac. Elektrické 
vozidlá sa dokážu hromadne aktualizovať 
a vylepšovať. Zaznamenali rýchlejšie na-
bíjanie, ktoré vedia využiť na už funkčných 
ultra rýchlych nabíjačkách. Preto už otáz-
ka „ako sa tam dostanem“ začína byť na 
ústupe. Pripravujeme sa na nové modely, 
ktoré opäť ponúknu lepší dojazd a nové 
technológie.

10.) Cítiš, že sa mení postoj ľudí 
k elektromobilite?
Počas mojich rozhovorov za tých veľa rokov 
je zmena citeľná. Hlavne keď sa s elektro-
mobilom objavím na netradičnom mieste, 
ktoré je vzdialené od veľkých miest. Ak si 
v diskusii vysvetlíme tradičné mýty a fakty 
zistíme, ako vlastne jazdia, následne im 
ukážem sieť nabíjačiek a zrazu je ten postoj 
menej negatívny.

11.) Ako podľa teba vyzerá dobrý 
elektromobil?
Ja mám rád rodinné vozidlá a všetky 
technológie, pretože chcem vedieť, ako 
pracujú. To znamená ID.BUZZ Ale za dobrý 
elektromobil považujem ID.3 alebo ID.4. 
Tieto vozidlá sú síce z vonka menšie, 
avšak MEB platforma ponúka naozaj veľký 
vnútorný priestor, ktorý, ak potrebujem, 
rozšírim strešným boxom alebo ťažným 
zariadením. Výkon motora 128 kW (174 k) 
postačuje na hmotnosť vozidla a na moju 
jazdu. Batéria o veľkosti 77 kWh netto 
mi podľa vlastnej skúsenosti postačuje 
na reálny dojazd 300 km aj za horších 
poveternostných podmienok na Slovensku, 
v prípade teplejšieho počasia dosiahnem 
hravo 400 km a viac. Táto batéria ponúka 
už rýchle nabíjanie na úrovni 135 kW, čo 
zabezpečí kratšie nabíjanie raz za rok na 
dlhej trase. V základnej cene ponúkajú obe 
vozidlá ID.3 aj ID.4 široké bezpečnostné, 
asistenčné a komfortné systémy. Priplatil 
by som si za IQ.LIGHT s dynamickou regu-
láciou svetiel, bezkľúčový systém KEYLESS 
s elektrickým otváraním zadného veka 
batožinového priestoru a funkciou EASY 
OPEN a EASY CLOSE. 

12.) Ktorá je pre teba najzaujímavejšia 
technologická novinka, na ktorú sa 
môžeme tešiť v najbližších rokoch?
Zaujímavou technológiou je head-up 
displej s rozšírenou realitou. Ponúka 
v zornom poli veľa informácií, pričom sa 
stále pozeráte na cestu. Myslím si, že sa 
zlepší natoľko, aby sme malý displej pred 
volantom úplne odstránili. Určite to bude 
aj autonómnejšia jazda. Vidieť to už teraz 
pri parkovaní na diaľku pri Touaregu a pri 
parkovaní s pamäťou pri ID., alebo pri 
asistente zmeny jazdného pruhu.

TECH videá v kocke
Počet Mirových epizód: 15

Celkové videnia: 622 877

Najúspešnejšia epizóda:  
Čo dokáže váš kľúč?

Počet videní: 129 716

Celkový počet TECH videí: 33

Sledujte YouTube kanál 
Volkswagen Slovensko!
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Sny, drina, 
silný dokument
Na prvom tohtoročnom Hodnotení reklám 
v Stratégiách zaznelo, že ide o zaujímavý 
počin na našom reklamnom trhu.  
Pozrime sa bližšie na dokument  
Sny, drina a pandémia, ktorý vznikol  
pre Volkswagen Úžitkové vozidlá.

„Môj obľúbený kvetinársky vtip je, 
že kvety z klasického kvetinárstva 
precestovali viac ako ja za bežný 
môj život. Kúpim si ružu, ktorá prišla 
z Južnej Ameriky. A potom sa dopra-
cujete k tomu, že na tých farmách sú 
veľmi zlé podmienky. Keď ja to viem 
robiť inak, prečo by som to nemohla,“ 
hovorí o svojom podnikaní Veronika 
Veľková z Farmy Kvet z východo-
slovenskej obce Vojčice. Veronika je 
jednou z piatich mladých slovenských 
podnikateľov, ktorých vidíme v su-

gestívnom dokumente o podnikaní 
na Slovensku. Príbehy podnikateľa 
s naturálnym vínom Michala Baža-
líka, Ľudovíta Vašša, ktorý pestuje 
pôvodné odrody ovocných stromov, 
Mareka Karaku a jeho reštaurácie Alej 
v Bojniciach či Mareka Rabika a jeho 
udržateľných mobilných domov sú 
citlivou výpoveďou nielen samotného 
podnikania, ale aj hodnôt, snov, či 
sondou ako veľmi zasiahla do ich kaž-
dodenného podnikateľského života 
pandémia Covid-19.  
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Prečo to celé vzniklo
Nápad na takýto príbeh vznikol spo-
luprácou klienta Volkswagen Úžitkové 
vozidlá a kreatívnej agentúry Mullen-
Lowe GGK. „Ako značka sme nechceli 
prejsť mlčaním to, čo sa v podnika-
teľskom prostredí na Slovensku počas 
pandémie udialo,“ vysvetľuje Ján 
Briatka, marketingový a PR manažér 
Volkswagen Úžitkové vozidlá. „Pandé-
mia sa významným spôsobom dotkla aj 
našich zákazníkov, ktorým sme sa chce-
li prihovoriť. Vedeli sme, že to nebude 
klasická produktová kampaň.“ 

Hľadáme kvalitného 
dokumentaristu
Uvedomili sme si, že našu myšlienku
do uveriteľnej podoby dokáže pretaviť
iba skúsený dokumentarista. Preto
sme oslovili Jakuba Šipoša, ktorý ideu
celého projektu ešte viac posunul. Na-
vrhol vo filme ukázať takých podnikate-
ľov, ktorí aj napriek pandémii v podni-
kaní pokračujú ďalej. „Jakubov návrh sa 
nám pozdával. Film je takto inšpiráciou 
pre ďalších podnikateľov,“ otvorene 
hovorí Vlado Slivka, kreatívny riaditeľ 
agentúry MullenLowe GGK. „Jakub 
Šipoš nás svojim prístupom presvedčil, 
vedeli sme, že mu môžeme dať pri tvor-
be voľnú ruku. Dohodli sme si len zák-
ladné rámce, zvyšok bol na ňom. Chceli 
sme mať autorský dokument, autentic-
ký obraz dnešnej doby.“ Dokumenta-

rista si vybral podnikateľov, s ktorými 
putovaním po Slovensku strávil 16 dní 
a prejazdil 2 700 kilometrov. „Materiál, 
ktorý priniesol, nás ohromil a rovnako 
nás očarila exekúcia.“ Ďalšou úlohou 
bolo dostať dokument medzi ľudí.

Špeciálna premiéra
Tvorba dokumentu, od nápadu po jeho 
realizáciu a výslednú prácu, trvala 
takmer rok. Vlastný príbeh má doku-
ment Sny, drina a pandémia na YouTu-
be, kde má takmer 200-tisíc videní. 

Kde je logo?
Už sme spomenuli, že filmový doku-
ment je spracovaný citlivo. A rovnaký 
prístup je badať aj pri propagácii značky. 
„Rozhodli sme sa ísť cestou silných 
individuálnych príbehov,“ vysvetľuje Ján 
Briatka. „ A rovnako sme si povedali, že 
značka nutne nemusí byť stredobodom 
26 minút. Naopak, chceli sme, aby boli 
o ľuďoch. Vnímali sme to tak, že brand 
je nositeľom tejto témy a dokument náš 
unikátny obsah.“ Prepojenie myšlienky 
podnikateľov a úžitkových vozidiel je 
zrejmá. A hodnota dokumentu je práve 
aj pri citlivom zobrazení značky a jej 
loga. „Aj v tomto smere je to ambiciózny 
projekt - skoro až nereklamná vec,“ myslí 
si Vlado Slivka. 
Celý dokument si môžete pozrieť na 
YouTube Volkswagen Slovensko alebo 
na www.snydrinapandemia.sk.
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Verte – neverte
Rozhodli sme sa vyvrátiť najväčšie mýty a fámy 
o batériových elektromobiloch! Niektoré sú pravdivé, 
iné však nemajú s realitou nič spoločné. Ako to dopadlo?

Malý dojazd – NEPRAVDA
Prvogeneračné elektromobily boli známe malým dojazdom na úrovni 120 kilometrov. Tento údaj bol relevantný pred viac 
ako pätnástimi rokmi, dnes sa však priemerný dojazd elektromobilov pohybuje na úrovni 450 - 550 kilometrov. Vývoj 
v tomto smere stále napreduje a už v najbližších rokoch budeme môcť vidieť elektrické vozidlá, ktoré hravo prekonajú 
magickú hranicu 1 000 kilometrov bez potreby nabíjania. Dojazdom tak už dnes prekonávajú mnoho benzínových auto-
mobilov a je len otázkou času, kedy zosadia z trónu aj tie naftové. 

Elektromobily sú drahé – ČIASTOČNE PRAVDIVÉ 
Dnes sú aj tie najmenšie elektromobily stále drahšie než ekvivalent-
né auto s benzínovým či naftovým motorom. Cenový rozdiel medzi 
základným spaľovacím VW Golf a elektrickým ID.3 je až 21 400 
eur. Treba však pri porovnávaní myslieť aj na skutočnosť, že kým 
Golf bude mať v tomto prípade trojvalec s výkonom 81 kW (110 k) 
a manuálnu prevodovku, ID.3 bude podstatne lepšie vybavené a 
dosiahne výkon až 150 kW (204 k). K tomu si pripočítajte komfort 
spojený s jazdou akoby s automatickou prevodovkou. Cenový rozdiel 
podobne nakonfigurovaných vozidiel sa tak v skutočnosti výrazne 
znižuje. Napriek tomu sú elektrické batériové vozidlá v priemere 
stále drahšie o približne 5 - 6 000 eur než porovnateľné auto so 
spaľovacím motorom. Ceny elektrických vozidiel však každým ro-
kom klesajú a podľa najnovších správ by do konca tejto dekády mali 
byť dokonca lacnejšie než konvenčné spaľovacie automobily. 
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Batérie musíte po 5 rokoch vymeniť – 
NEPRAVDA
Drvivá väčšina výrobcov elektrických áut posky-
tuje ku každému autu bezplatnú záruku na pohon 
a batériu po dobu 8 rokov alebo 150 000 km. Počas 
tohto obdobia by nemala klesnúť jej kapacita pod 
určitú hranicu (zvyčajne 70-80 %), inak dôjde k jej 
bezplatnej výmene za novú. Výrobcovia tiež prízvu-
kujú, že výmena celej batérie je málo pravdepodobná 
a súvisela by jedine s výrobnou vadou alebo neo-
praviteľným poškodením. Najčastejšie budú musieť 
majitelia elektromobilov pristupovať len k výmene 
niektorého z modulov, ktorý je niekoľkonásobne lac-
nejší než kompletný akumulátor. Ako príklad môžeme 
použiť Volkswagen ID.3, ktorého 82 kWh batéria je 
zostavená z 12 modulov, pričom v každom z nich sa 
nachádza 24 článkov. Ak dôjde k opotrebeniu jedného 
z modulov, zákazník teoreticky zaplatí len 1/12 ceny 
celej batérie. Cena týchto modulov sa v súčasnosti 
pohybuje na úrovni 1 300 eur, pričom existuje pred-
poklad k ich postupnému zlacňovaniu. 

Nabíjanie trvá dlho – 
ČIASTOČNE PRAVDIVÉ
Nádrž spaľovacieho auta 
viete na čerpacej stanici 
naplniť za necelých 5 mi-
nút. Podobným údajom 
sa elektromobily zatiaľ 
pochváliť nemôžu, no ich 
nabíjanie už netrvá „celú 
večnosť“ ako kedysi. Sú-
časné batériové vozidlá 
sú štandardne kompati-
bilné s rýchlonabíjacími stanicami, ktoré poskytujú – ako 
napovedá samotný názov – možnosť rýchleho nabíjania. 
Napríklad nový Volkswagen ID.5 viete vďaka 135 kW 
nabíjaniu nabiť z 5 na 80 % už za 29 minút. Vrcholný model 
ID.5 GTX má maximálny výkon nabíjania dokonca 150 kW. 
Pre lepšiu predstavu - už po šiestich minútach na nabíjačke 
budete mať dostatok elektrickej šťavy na to, aby ste mohli 
bezpečne prejsť ďalších 100 kilometrov. Skutočne pomaly 
budete nabíjať len doma prostredníctvom „wallboxu“ alebo 
z klasickej 230 V zásuvky. V takom prípade to môže trvať aj 
niekoľko hodín. 
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Na Slovensku je málo nabíjačiek – NEPRAVDA
V súčasnosti u nás pripadá 10 elektromobilov na jednu nabíjačku, čo je v porov-
naní s našimi susedmi dobrý výsledok. V počte rýchlonabíjacích staníc je Sloven-
sko dokonca jednou z najlepších krajín v rámci V4! Verejné stanice však majitelia 
nevyužívajú pravidelne, pretože svoj elektromobil nabíjajú z domácej siete. Také-
to dopĺňanie energie navyše predlžuje životnosť akumulátorov a šetrí prevádz-
kové náklady (obzvlášť pri nočnom prúde). Rýchlonabíjacie stanice sú niečo ako 
fast food pre elektromobily. Využívajú sa len vtedy, keď nemáte čas na domáce 
nabíjanie alebo pri dlhších cestách na dovolenku, keď potrebujete rýchlo nasýtiť 
batériu kilowatthodinami. Ak Slovensko v niečom zaostáva, tak sú to verejné na-
bíjacie stojany v mestách a na sídliskách pre ľudí bez vlastnej garáže. Pokiaľ teda 
bývate v paneláku, investíciu do elektromobilu vám zatiaľ neodporúčame. 
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Kúrenie a klimatizácia znižujú dojazd – 
PRAVDA
Áno, zapnuté spotrebiče prirodzene vplývajú na elektrický 
dojazd. To však nikdy nebolo tajomstvom a do určitej miery sa 
tento problém týka aj spaľovacích áut. Ak dnes v malom mest-
skom autíčku zapnete klimatizáciu, takmer okamžite prídete 
o časť výkonu a zvýši sa vám aj spotreba benzínu. V elektro-
mobile o výkon neprídete a spotrebu kúrenia môžete trochou 
vynaliezavosti znížiť na minimum. Počas nabíjania si totiž mô-
žete nechať vychladiť alebo predhriať interiér ešte predtým než 
vyrazíte na cestu. To znamená, že počas jazdy teplotu v kabíne 
len udržiavate na prijateľnej teplote. Najnovšie elektrické vozidlá 
navyše disponujú tepelným čerpadlom, ktoré má vyššiu účinnosť 
a na dosiahnutie požadovanej teploty nepotrebuje tak veľké 
množstvo energie ako kedysi. Pokiaľ chcete spotrebu energie 
v elektromobile znížiť ešte viac, môžete pred kúrením upred-
nostniť napríklad vyhrievanie volantu a sedadla. 

Elektromobil nemôžem nabiť z klasickej 
zásuvky – NEPRAVDA
Každý elektromobil sa štandardne dodáva s adaptérom pre 
nabíjanie z klasickej domácej 230 V zásuvky. Treba však zdôraz-
niť, že samotní výrobcovia považujú takéto nabíjanie za krajné 
riešenie z bezpečnostných dôvodov. Domy so staršou elek-
troinštaláciou totiž nemusia pripojený elektromobil utiahnuť 
a pomerne ľahko môže dôjsť vyhodeniu poistiek alebo ističov. 
Nehovoriac o tom, že nabíjanie elektromobilu s veľkou batériou 
prostredníctvom 230 V zásuvky môže trvať aj celý deň. Oveľa 
lepšou voľbou sú preto spomínané wallboxy. V princípe ide 
o domácu nabíjačku pre elektromobily, ktorú si môžete nechať 
nainštalovať vo vašej garáži. Po kontrole technikom a prípad-
ných úpravách elektroinštalácie si môžete užívať nielen rýchlej-
šie, ale predovšetkým bezpečnejšie nabíjanie doma vo vlastnej 
garáži. Cena takýchto wallboxov sa pohybuje od 600 do 2 000 
eur v závislosti od výkonu a dostupných funkcií. Mnohé viete 
kontrolovať aj na diaľku prostredníctvom aplikácie v mobilnom 
telefóne, čo ešte viac zjednodušuje obsluhu pri nabíjaní. 

Nabíjanie je lacné –  
ČIASTOČNE PRAVDIVÉ 
Odpoveď v tomto prípade taktiež nie je jednoznačná. 
Výsledná cena za nabíjanie sa primárne odvíja od toho, či 
pravidelne dopĺňate energiu doma, na verejných nabíjacích 
staniciach či rýchlonabíjačkách. Za ideálny stav môžeme 
považovať domáce nabíjanie nočným prúdom, ktorý je 
lacný. Pri súčasných cenách elektriny a priemernej spotrebe 
elektromobilu na úrovni 15 kWh/100 km vás vyjde nabíjanie 
na približne 1,50 eur/100 km. Pri čerpaní energie z verejnej 
stanice so striedavým prúdom cena stúpne na 3 eurá a su-
verénne najviac zaplatíte na rýchlonabíjačkách. V závislosti 
od ich výkonu a vami zvoleného programu môže cena za 
jednu kilowatthodinu presiahnuť 45 centov. To znamená, že 
za každých 100 kilometrov dojazdu zaplatíte až 6,75 eura. 
V tomto ohľade môžu byť elektromobily na prevádzku do-
konca rovnako drahé ako klasické spaľovacie autá. 

Rýchle nabíjanie skracuje životnosť batérie 
– PRAVDA
Pravidelné nabíjanie na rýchlonabíjacích stojanoch výrazne skra-
cuje životnosť batérie. Ako sme už naznačovali, výkonné stanice sú 
automobilovým ekvivalentom rýchleho občerstvenia – pohodlné, 
no nie príliš zdravé. Majitelia elektromobilov ich využívajú najmä 
počas cesty na dovolenku, keď sa potrebujú dostať čo najrýchlej-
šie do cieľa. Ak teda majiteľovi záleží na tom, aby mu akumulátor 
v elektromobile vydržal čo najdlhšie, ideálnou formou nabíjania 
budú domáce wallboxy so striedavým prúdom a nižším výkonom. 
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 ABS  Systém, ktorý zabráni blokovaniu kolies pri prudkom 
brzdení, aby vám umožnil udržať kontrolu nad autom a meniť 
smer. Povinná výbava všetkých nových áut v EÚ.

 Stabilizačný systém (ESP alebo ESC, VDA, DSC...)  Systém, 
ktorý pribrzďovaním jednotlivých kolies v zákrute zabraňuje naj-
mä pretáčavému šmyku, pri SUV aj prevráteniu.

 Parkovacie senzory  Ultrazvukové senzory, ktoré dokážu efek-
tívne upozorniť vodiča, keď sa približuje k prekážke. Kedysi bý-
vali iba vpredu a vzadu, dnes ich majú niektoré autá po celom 
obvode karosérie.

 360° parkovacie kamery  Súbor viacerých parkovacích kamier, 
ktorých obraz dokáže softvér „spojiť“ do simulovaného pohľadu na 
auto z vtáčej perspektívy. Vodič si môže zväčša prepínať aj medzi 
obrazmi jednotlivých kamier, čo sa zíde pri parkovaní.

Rekapitulácia
Autá sú čoraz zložitejšie a schopnejšie. Prinášajú funkcie, o ktorých 
sme pred pár rokmi ani netušili, že budú existovať. Človek aby mal 
pri sebe slovník. Tak sme sa rozhodli vám jeden vyrobiť. Prvá časť 
sa zameriava na bezpečnostné a asistenčné systémy.

Množstvo pojmov a systémov narastá a ak by sme mali vysvetľovať 
a popisovať už len bezpečnostné prvky každého testovaného auta, 
nestačili by nám strany tohto časopisu a o ničom inom by sme nepí-

sali. Preto vám na jednom mieste prinášame zoznam tých najdôle-
žitejších pojmov a priblížime vám ich význam a popíšeme funkciu 
jednotlivých asistenčných systémov.

Text a foto: Juraj Hrivnák
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 Parkovací asistent  Systém, ktorý dokáže automaticky za-
parkovať vozidlo – pozdĺžne, priečne a niekedy aj šikmo. Pri 
niektorých autách je potrebné ovládať brzdu a plyn, pri nie-
ktorých ani to nie je potrebné. Niektoré autá majú aj asistenta 
vyparkovania vozidla.

 Asistent rozjazdu do kopca  Vám „podrží“ auto zabrzdené 
pri rozbehu do kopca, aby necúvlo. Brzdu pustí v momente, keď 
pocíti, že sa skutočne rozbiehate.

 Asistent zjazdu z kopca  Udržiava zvolenú nízku rýchlosť pri 
zjazde zo strmého kopca bez toho, aby ste sa museli dotknúť 
brzdového pedála. Brzdy ovláda jednotlivo a využíva maximál-
nu priľnavosť každej jednej pneumatiky pri snahe o zachovanie 
zvoleného smeru jazdy. To sa pri používaní brzdového pedála 
nedá dosiahnuť.

 Upozornenie na premávku prechádzajúcu krížom za/pred 
 vozidlom  Keď napríklad vychádzate z priečneho parkovacieho 
miesta, málokedy máte rozhľad, či sa zboku neblíži auto, chodec 
alebo cyklista. Tento asistenčný systém vás na to upozorní.

 Monitoring slepého uhla  Využíva senzory vo vonkajších spät-
ných zrkadlách alebo v nárazníku na to, aby vás upozornil, ak sa 
vo vašom slepom uhle nachádza iné auto alebo objekt. Buď roz-
svieti výstražnú kontrolku v zrkadle, alebo upozorní akusticky, 
prípadne zasiahne do riadenia vozidla, aby zabránil zrážke (v zá-
vislosti od modelu).

 Asistent prejazdu križovatkou  Upozorní vodiča na značku 
STOP, prípadne sleduje premávku prichádzajúcu z oboch smerov 
a v prípade hroziacej zrážky zabrzdí.

 Asistent vyhýbacieho manévra  Rozpozná hroziacu zrážku 
a v prípade, že vodič zareaguje, „pomôže“ mu s dostatočným 
pohybom volantu na to, aby sa zrážke podarilo vyhnúť. Systém 
na to využíva elektrický posilňovač riadenia.

 Vyhnutie sa zrážke pri odbáčaní  Tento systém dokáže zabrániť 
zrážke pri odbáčaní doľava (pri pravostrannej premávke) z oboj-
smernej cesty. Deteguje auto v protismere a v prípade potreby 
vozidlo zabrzdí, alebo zmení jeho dráhu.

 Asistent núdzového brzdenia (Front Assist)  Využíva radar, 
kameru, alebo ich kombináciu, aby skenoval možné prekážky 
v trajektórii auta. V prípade hroziacej zrážky aktivuje brzdy.

Servis 45

44-47_Slovnik.indd   45 4/22/22   1:42 PM



 Adaptívny tempomat  Udržiava zvolenú rýchlosť vozidla, av-
šak ak dobehne iné vozidlo, spomalí na jeho rýchlosť a udržiava 
od neho zvolený odstup. Využíva na to zväčša radar v prednej 
časti vozidla.

 Inteligentný adaptívny tempomat  Nadstavba adaptívne-
ho tempomatu. Popri radare využíva aj GPS, mapové podklady 
a rozpoznávanie dopravných značiek a prispôsobuje rýchlosť vo-
zidla nielen okolitej premávke, ale aj profilu cesty. To znamená, 
že rešpektuje dopravné značenie, alebo pribrzdí pred zákrutou.

 Radar  Moderné vozidlá sú vybavené niekoľkými radarmi s rôz-
nymi dosahmi a rozsahmi mieriacimi dopredu aj dozadu, aby boli 
schopné vytvoriť si presný obraz o okolí auta.

 Kick-down  Stlačenie plynového pedála rýchlo až na podlahu. 
Spínač na konci dráhy plynového pedála pri autách s automatic-
kou prevodovkou slúži na rýchle podradenie na najnižší možný 
prevodový stupeň a maximálnu akceleráciu. Pri autách s manuál- 
nou prevodovkou ruší obmedzovač rýchlosti.

 Výstraha pri vystupovaní z auta  Využíva senzory bežne moni-
torujúce objekty v slepom uhle, aby vás upozornili pred otvorením 
dverí a vystúpením z vozidla, ak sa zozadu blíži vozidlo či cyklista.

 Asistent diaľkových svetiel  Kamera za čelným sklom sníma 
prítomnosť okolitej premávky a automaticky aktivuje/deaktivuje 
diaľkové svetlá.

 Upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu  Tento systém 
upozorní vodiča na nechcené vybočenie z jazdného pruhu, teda 
také, keď vodič nepoužil smerovku. Upozornenie môže byť akus-
tické a vizuálne, avšak tie lepšie systémy využívajú vibrovanie 
volantu, ktoré upozorní vodiča, ale neobťažuje pípaním posádku.

 Multifunkčná kamera  Radary sa často kombinujú s multi-
funkčnou kamerou, ktorej úlohou je rozpoznávať čiary na ceste, 
autá, cyklistov, chodcov či krajnice – to všetko v závislosti od pok- 
ročilosti systému. Niektoré modely, napríklad Subaru, používa 
miesto radaru dve kamery, vďaka čomu je schopné posudzovať 
vzdialenosť objektov okolo seba.
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 Pilot – asistovaná jazda  Tento systém má rôzne názvy, ale 
prakticky je to spojenie vedenia v jazdnom pruhu a inteligent-
ného adaptívneho tempomatu, čiže ide o čiastočne autonómnu 
jazdu. Z legislatívnych dôvodov je (zatiaľ) potrebné, aby mal vodič 
aspoň ruku na volante, inak sa systém automaticky deaktivuje. 
Avšak v skutočnosti nie sú zásahy vodiča na rovnejších úsekoch 
ciest vôbec potrebné.

 Obmedzovač rýchlosti  Systém, ktorý vám nedovolí prekro-
čiť stanovenú rýchlosti. Nastavuje sa podobne ako tempomat. 
Po dosiahnutí stanovenej rýchlosti vozidlo prestane zrýchľovať. 
Funkcia obmedzovača sa automaticky zruší, ak naplno zošliap-
nete plynový pedál až do polohy kick-down.

 Inteligentný obmedzovač rýchlosti  Nadstavba obmedzova-
ča rýchlosti, ktorá vám automaticky navrhuje vhodný rýchlostný 
limit na základe dopravného značenia.

 Asistent jazdy v pruhu  Je nadstavbou upozornenia na vybo-
čenie z jazdného pruhu a dokáže vozidlo vrátiť späť do pruhu, ak 
hrozí prekročenie čiary bez použitia smerovky. Lepšie systémy 
dokážu auto viesť v strede pruhu proaktívne a nereagujú iba na 
priblíženie sa k čiare.

 Pripomenutie obsadenosti zadných sedadiel  Téma detí či 
zvierat zabudnutých v letných dňoch na zadných sedadlách áut 
je stále aktuálna. Niektoré modely využívajú senzory, aby vám 
pripomenuli, že na zadných sedadlách máte posádku.

 Asistent cúvania s prívesom  Umožňuje vybrať si na disple-
ji želanú trajektóriu prívesu a následne už prenecháte vozidlo 
parkovaciemu asistentovi, ktorý sa postará o vykonanie daného 
manévra aj s prívesom.

 Sledovanie únavy vodiča  Systém, ktorý na základe jazdného 
štýlu vodiča dokáže vyhodnotiť či je vodič unavený. Ak rozpozná 
únavu, zobrazí upozornenie a navrhne vodičovi, aby si spravil 
prestávku.

 Rozpoznávanie dopravných značiek  Kamera zväčša za čel-
ným sklom rozpoznáva dopravné značky a premieta ich na disp-
leji pred vodičom.
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Nezohrievajte postojačky
Zohrievanie motora v zaparkovanom vozidle 
moderným motorom neprospieva, nezrýchli 
nástup kúrenia a zbytočne minie palivo. Navyše 
je to zakázané a hrozí za to pokuta. Najlepšie 
je čo najskôr po nastúpení vyraziť. Motor sa 
lepšie a účinnejšie zahreje pri miernom zaťažení. 
Plný plyn a vysoké otáčky studenému motoru 
tiež neprospievajú. Poškodzujú ho a zvyšujú 
jeho opotrebenie. Viac plynu ho netrápi až 
v momente, keď teplota oleja stúpne na približne 
80 stupňov, čo býva po 15 – 20 km jazdy.

Zohrievanie namiesto škrabania
Pri prvej jesennej námraze na oknách siahajú 

mnohí motoristi k zapnutiu ich elektrického 
vyhrievania. Avšak jej zoškriabanie a tým 
pádom aj kratšie používanie elektrického 

vyhrievania znamená úsporu energie. 
Vyhrievanie a ofukovanie skiel dokáže totiž 

z batérie vytiahnuť až 1 000 W. A to sa už 
prejaví na spotrebe a škodlivinách. Čiže bez 

zvýšenej spotreby sa poteší aj príroda.

Na čo 
zabudnúť

Úspora na údržbe
Opotrebované zapaľovacie sviečky, zanesený 
vzduchový filter a brzdy v zlom stave, ktoré 
sa neustále opierajú o kotúče, to všetko 
posiela spotrebu do výšin. To isté platí aj pre 
nízky tlak v pneumatikách. Vyšší valivý odpor 
si pýta viac paliva, zhoršuje jazdné vlastnosti, 
znižuje bezpečnosť prejazdu v zákrutách 
a zvyšuje riziko defektu. Pneumatiky 
s nízkym tlakom sa nerovnomerne 
opotrebúvajú a musia sa skôr vymeniť. Takže 
častejšia údržba poteší prírodu aj peňaženku.

Úsporne, ale...

Krátke jazdy so studeným motorom
Rýchlo za roh do pekárne po rožky – v nadchádzajúcom 
studenom období to znamená veľa paliva, väčšie 
opotrebenie motora a mnoho škodlivín v ovzduší. 
Krátko po studenom štarte potrebuje motor veľa 
paliva, studený olej ešte poriadne nemaže a pri nízkych 
teplotách nepracuje ani katalyzátor tak, ako má. Aj 
elektromotory spotrebujú pri jazdách na krátke trate 
veľa energie. Zmysluplnejšie je teda ísť pešo či na bicykli.
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Vypínanie motora na semafore
Moderné autá to robia už automaticky. 
Pri zastavení vypínajú motor, aby ušetrili 
palivo. Pokiaľ však ešte nemáte v aute 
systém štart/stop, môžete to ovládať aj 
sami: ak očakávate, že budete dlhšie stáť 
na železničnom priecestí či na križovatke 
a v zápche, môžete motor jednoducho 
vypnúť aj kľúčom. Nezabudnite ho však 
rýchlo otočiť do polohy, v ktorej máte 
zapnuté svetlá, stierače a smerovky ale aj 
vetranie a rádio.

Nevozte zbytočnosti
Zbytočná hmotnosť v batožinovom 

priestore či nosiče na bicykle a lyže na 
streche. To enormne zvyšuje odpor vzduchu 

a odvaľovania. Spolu s tým aj spotrebu 
a emisie. Nehovoriac o tom, že takto zaťažené 

vozidlo má aj horšie jazdné vlastnosti, čo 
negatívne vplýva na bezpečnosť. Takže nech 

už v aute vozíte športové potreby, tašky 
s vecami, ktoré ste už dávno chceli vyhodiť 
či náradie, ktoré už nebudete potrebovať – 

všetko vyložte a len si tým prospejete.

Na čo sa 
zamerať

Správna cesta
Veľa energie ušetríte aj voľbou správnej trasy 
a času jazdy. Pokojnejšie a úspornejšie sa do 
cieľa dostanete najmä vtedy, keď vyrazíte 
najmä na dlhé trasy mimo hlavných špičiek. 
Pri plánovaní úspornejších trás vám pomôže 

napríklad náhľad na Google Maps, ekonomickejšiu 
alternatívu trasy ponúkajú aj viaceré moderné 

navigácie zabudované priamo do áut.

Kĺzanie 
namiesto
skákania

Bez ohľadu na 
to či jazdíte so 

spaľovacím alebo 
elektrickým 

motorom, platí, 
že predvídavá 

jazda a citlivé 
narábanie s plynom 

a brzdou šetria zdroje 
a znižujú spaliny, brzdný 

prach a opotrebovanie 
pneumatík. Najviac 

energie miniete, ak mohutne 
zrýchľujete a následne 

intenzívne brzdíte. Rovnomerná 
jazda a odstránenie zbytočného 
zastavovania platia ako najlepší 

recept na úsporu.

Trvalo udržateľná mobilita
znamená, že počas jazdy 
budete dávať pozor na 
životné prostredie, ale 
aj na seba a svojich 
spolujazdcov. 
Prinášame tipy, 
na čo sa zamerať 
a na čo radšej 
zabudnúť.
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Správna vzdialenosť od pedálov
Správne jazdíte iba vtedy, ak správne sedíte. 

Aj pri plne stlačenom pedále spojky musí 
byť koleno ešte stále mierne pokrčené 

a zadok nesmie byť vyššie ako predná hrana 
sedadla. Iba tak sa pri nehode vyhnete 

nebezpečnému podkĺznutiu tela pod 
bezpečnostný pás.

Zoznámte sa s autom
A to skôr, ako nastanú kritické situácie. Najdôležitejšie 

informácie nájdete v návode na používanie. Napríklad aj to, 
ako sa zachovať, keď vozidlo zostane v kopci s pretáčajúcimi 

sa kolesami. Dočítate sa, ako v takých situáciách vypnúť 
kontrolu trakcie, zapojiť cit, pridať viac plynu a môžete 

pokračovať. So správnymi reakciami dokážete zvládnuť aj hraničné 
situácie a dokonca z nich vyjsť bez ujmy a nebodaj aj s úsmevom.

Pritiahnutý pás
Voľný bezpečnostný pás 
je nebezpečný. Pri nehode 
potom vodič letí najprv do 
pásu, kým ho napne a až 
následne ho dokáže zachytiť. 
Zatiaľ môže naraziť do 
pevných častí interiéru a to 
bolí. Preto sa po každom 
pripútaní presvedčte, že 
vám pás bezpečne prilieha. 
Niektoré vozidlá to pre 
zvýšenie bezpečnosti robia 
už automaticky.

Správne nastavenie volantu
Laura práve ukazuje 
ako na to. Zápästie 
na hornom okraji 
volantu a lakeť stále 
mierne pokrčený 
bez toho, aby ste sa 
museli ramenami či 
chrbtom nakláňať 
z operadla. Zvyšuje 
sa tak bezpečnosť pri 
vyhýbacích manévroch 

ako aj účinnosť bočného vedenia sedadiel, 
pretože telo sa v nich menej pohybuje. A platí 
to aj pre bežné, nielen športové sedadlá.

Správne držanie volantu
Ruky majú byť na volante v pozícii 
trištvrte na tri. Vďaka tomu dokážete 
urobiť polovicu otáčky volantom bez 
toho, aby ste museli pustiť volant z ruky. 
To stačí na drvivú väčšinu manévrov na 
bežných cestách, viac potrebujete akurát 
pri parkovaní, prípadne vo veľmi ostrých 
zákrutách. Ak predsa, tak vnútornou 
rukou v zákrute chytíte vonkajšiu stranu 
venca volantu a pokračujete v otáčaní.

Na čo sa 
zamerať

... bezpečne
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Nevhodné obutie
Obdobou letných vysokých opätkov a plážových šľapiek sú v zime hrubé podrážky 
a veľké čižmy. Takáto obuv je na ovládanie úzkeho priestoru medzi pedálmi 
nanajvýš nevhodná. Pokiaľ by ste v krízovej situácii chceli rýchlo a naplno stlačiť 
brzdový pedál, urobíte najlepšie, ak sa ešte pred jazdou prezujete do dobrých 
uzatvorených topánok, prípadne do sandálov s pevným zapínaním. Zatiaľ pri 

šoférovaní neexistujú žiadne predpisy ani pokuty ohľadom obuvi, no pri nehode by 
niečo také mohlo zaujímať poisťovňu a jej ochotu platiť plnenie.

Priveľa plynu v zákrutách
S jeseňou sa opäť vracajú aj prvé studené noci. Na cestách sa 

začína vytvárať klzký povrch, ktorému kraľujú najmä mokré 
a primrznuté listy. Tomu treba prispôsobiť rýchlosť a začať 
jazdiť ešte o čosi predvídavejšie, pretože všetky asistenčné 

systémy naviazané na ABS a ESP dokážu pracovať iba v takom 
rozsahu, ako dokážu pneumatiky preniesť na vozovku. Ak sa 

dostanete do problémov, pomôže vám zameranie pohľadu tam, 
kam sa chcete dostať a k tomu odvážne brzdenie. To znamená, 

že sa nepozerajte na prekážku, ale tam, kadiaľ ju chcete obísť. 
Brzdu uvoľnite až vtedy, keď máte situáciu opäť pod kontrolou.

Mobil za volantom
Bez ohľadu na počasie, mobilné telefóny patria 
počas jazdy do držiaka. Najlepšie tam, kde vodiča 
neodpútavajú od jazdy. V rýchlosti 100 km/h totiž 
vozidlo prejde za sekundu až 30 metrov. Radšej 
nepomyslieť, čo by sa mohlo stať, ak by sa vodič práve 
nepozeral na cestu. Nehovoriac o tom, že pokuty za 
mobilný telefón za volantom sa začínajú pohybovať 
v drakonických výškach, čo môže pocítiť aj každý 
rozpočet. Takže nech si pekne mobil za jazdy odpočíva.

Hrubé vetrovky
Aj keď sa čoskoro do áut vkradne nepríjemný chlad, zamerajte 
sa na to, aby ste počas jazdy nemali na sebe hrubé vetrovky. 
Vtedy sa znižuje účinnosť bezpečnostného pásu, aj keď ste 
pripútaní a zároveň sa znižuje vaša pohyblivosť pri manévrovaní 
volantom najmä pri prejazde zákrutami a pri vyhýbaní. Okrem 
toho hladké materiály vetroviek znižujú schopnosti bočného 
vedenia sedadiel a nakoniec, aj keď si zapnete ich vyhrievanie, 
cez hrubú vetrovku sa k vám takého teplo sotva nedostane.

Hmýrenie na sedadle spolujazdca
Aj keď môže sedenie na dlhých cestách otravovať, 

tak v prípade nehody vás, aj na sedadle spolujazdca, 
najlepšie ochráni správne sedenie. Vôbec nie je pekný 
pohľad na to, ako zareagujú akokoľvek krásne či dlhé 

nohy spolujazdkyne vyložené na palubnej doske 
v momente, keď cez ne v prípade nehody vystrelí airbag.

Text: Thiemo Fleck; foto: Juraj Hrivnák (4), Thiemo Fleck, Hans-Dieter Seufert, Hans Peter Seufert

Na čo 
zabudnúť

Servis 51

48-51_Usporna jazda.indd   51 4/22/22   1:44 PM



Zvierací spolujazdci
Mnohí ľudia povýšili svojho domáceho miláčika na 
plnohodnotného člena rodiny. Mačka či pes si našli miesto 
v našich posteliach, ležia s nami na gauči a niektoré s nami 
dokážu sledovať aj televíziu. Venujeme im veľkú časť nášho 
voľného času a život bez nich (aj keď si občas nájdeme roztrhané 
topánky alebo potrhanú záclonu) si už nevieme predstaviť.

Text: Denisa Pirniková    Foto: PANER

Závislosť zvierat od ľudí - hlavne tých 
domácich - je najmä v otázke stravy 
veľmi veľká. Preto s nami náš zvierací 
člen rodiny cestuje na nákupy, do prírody, 
na dovolenky. Pokiaľ ide o prepravu detí, 
uvedomujeme si, že bezpečnosť je na pr-
vom mieste. Všetky deti sú v autosedač-

ke, tie väčšie a my dospelí sme pripútaní 
bezpečnostným pásom.
A teraz ruku na srdce - ako prepravujete 
svojho domáceho miláčika? Veľký pes 
zvykne mať “svoje miesto” v kufri auta, 
tie menšie pokojne usadíme na zadné 
sedadlá a nájdu sa aj hrdí majitelia, ktorí 

svojmu maznáčikovi ponúknu čestné 
miesto spolujazdca. Na ich bezpečnosť už 
veľmi nemyslíme.

Čo sa v aute odohráva
Či už mačka, alebo pes - nie každé zviera 
je pokojné do takej miery, že kde ho 
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Na sedadle spolujazdca?  Možno len na parkovisku.  
Počas jazdy odporúčame ho premiestniť na zadné sedadlá.

Druhou možnosťou je klietka. Pes je však priestorovo obmedzený  
a na jej umiestnennie potrebujete aj veľký batožinový priestor.

S menšími plemenami sú aj menšie problémy. Prevádžajú  
sa podobne ako malé deti v destkých sedačkách.

Prevoz väčších plemien má svoje úskalia. Sú pokojné, no ťažké. 
Komfortná je skladacia vanička. Pes je v nej fixovaný popruhom.

položíte, tam bude sedieť alebo ležať 
bez pohnutia niekoľko hodín. Občas si 
zmyslia pochodovať po aute, zo sedadla 
na sedadlo, začnú niečo hrýzť a namiesto 
toho, aby vodič stopercentne sledoval 
premávku, upriamuje svoju pozornosť na 
neposedné zviera. Myslí na to aj zákon 
o cestnej premávke. Pri preprave živých 
zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť 
vodiča a prepravovaných osôb a takisto 
ani bezpečnosť prepravovaných zvierat, 
nehovoriac o bezpečnosti premávky ako 
takej. Pri takej preprave živých zvierat, 
ktorou je ohrozená bezpečnosť vodiča 
a prepravovaných osôb, bezpečnosť pre-
pravovaných zvierat alebo bezpečnosť 
cestnej premávky, môže ísť o porušenie 
zákona o cestnej premávke a v tom lep-
šom prípade hrozí priestupcovi sankcia 
podľa priestupkového zákona od 60 €. 
V horšom prípade môže byť ohrozené 
nielen zdravie osôb alebo zvierat, ale aj 
ich životy. 

Bezpečnosť je vždy prvoradá
Crash testy rôznych spoločností odha-
ľujú nielen bezpečnosť jednotlivých áut 
a bezpečnosť ľudských pasažierov, ale 
viaceré takéto spoločnosti robia pravi-
delne testy aj so zvieratami.
Samozrejme, len s atrapami! Aj keď 
vyzerajú ako plyšové hračky z obchodu, 
v skutočnosti majú psie figuríny reálnu 
hmotnosť a aj výsledky crash testov sa 
teda v najväčšej možnej miere približujú 
skutočnosti. Určite si viete predstaviť, 
čo sa stane s nepripútaným dospelým 
človekom po čelnom náraze. A teraz si už 
asi aj viete predstaviť, ako asi dopadne 
približne 40 kilogramov vážiaci nepripú-
taný pes, nehovoriac o tom, že by takéto 
zranenia utrpel ten váš štvornohý milá-
čik. Je viacero spôsobov, ako ho ochrániť.

Popruhy vs. prepravka
Najlacnejšou a dobre dostupnou alter-
natívou sú popruhy, ktoré sa následne 

zapínajú do bezpečnostných pásov. 
Aj tu však platí, že za kvalitu si treba 
priplatiť. Z viacerých crash testov vyšli 
niektoré popruhy veľmi negatívne. 
Popruh sa po náraze buď odtrhol, alebo 
zviera priškrtil. Preto si pri výbere dajte 
naozaj záležať. Mnohé sa totiž nasa-
dzujú komplikovane, a to je pre mno-
hých dostatočný dôvod na to, aby sa 
popruhy časom začali v kufri len váľať. 
Naproti tomu stoja prepravky, ktorých 
cena je o niečo vyššia, ale zviera je 
v nich lepšie chránené - prepravka sa dá 
lepšie uchytiť bezpečnostným pásom 
a hrozí menšie riziko zranenia zvierat. 
Prepravky pre veľké plemená psov sú 
rádovo drahšie a neskladné. Treba si 
však uvedomiť, že veľký pes s váhou 50 
kilogramov, ktorý nie je pripútaný, sa 
pri náraze stáva aj pre človeka veľmi ne-
bezpečným. A navyše nikto z nás predsa 
nechce prísť o toho svojho štvornohého 
miláčika.
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Ako sa zmenil tvoj život od SuperStar?
Život po Superstar sa zmenil veľmi. 
Spoznávanie na ulici, strata súkromia či 
už strata kamarátstiev. Všetko to patrí 
k tomu a rovnako aj veľa driny, aby som 
nezaspala na vavrínoch a produkovala 
hudbu ďalej . Je to veľká zodpovednosť, 
ale aj radosť z dosiahnutého úspechu. 
Som rada, že sa to udialo a že si môžem 
plniť sen, len to občas nie je také jedno-
duché ako sa môže zdať .

Ten ročník bol poznačený pandémiou, 
vystupovali ste pred poloprázdnym 
alebo prázdnym hľadiskom. Ako veľmi ťa 
ovplyvňuje energia divákov?

Milujem divákov aj ich reakcie na kon-
certoch . Nemrzí ma, že na finále neboli, 
lebo neviem, aké to je ich tam mať. 
Samozrejme, že by som to zažiť chcela 
ale boli sme skvelá partia tak sme si 
atmosféru spravili vždy spolu.

Na akom zaujímavom projekte teraz 
pracuješ? Nový album/turné/nejaké 
prekvapenie?
Teraz chystáme album, ktorý by mal vyjsť 
26.6. - na moje narodeniny . Tým je ten 
album trochu pre mňa dôležitejší, pre-
tože tento album bude zobrazovať celú 
mňa a to aká som naozaj, každá jedna 
skladba bude iná, nič rovnaké ani ničomu 

podobné mojim predošlým skladbám 
sa tam nenájde . Teším sa na to a aj na 
reakcie ľudí, rátam aj s pozitívnymi aj 
s negatívnymi. A prekvapenie bude veľký 
koncert, ktorý sa bude konať v Koši-
ciach . Ale viac Vám k tomu ešte hovoriť 
nebudem .

Bola si súčasťou šou Tvoja tvár znie 
povedome. Čo ti táto súťaž dala?
Dala mi do života nového skvelého pria-
teľa a ďalších skvelých ľudí, ktorí sa na 
šou podieľali. Bola to skvelá skúsenosť 
plná prekonávania sa a výziev. Samozrej-
me, že si odtiaľ odnášam krásne spo-
mienky a vtipné momenty .

Myslím si, 
že som dobrý vodič
Barbora Piešová je víťazkou šiestej série televíznej speváckej 
súťaže SuperStar, ktorá bola vysielaná na jar 2020. Jej debutový 
album s názvom Som flegmatik, ale optimista vyšiel v októbri 2020. 
V roku 2021 účinkovala v šiestej sérii zábavného programu Tvoja tvár 
znie povedome, kde sa umiestnila na treťom mieste. 
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Poslala si nám fotku so starým VW Polo. 
Teraz jazdíš na novom. Čo sa ti najviac 
páčilo na tvojom starom aute a čo si 
najviac užívaš na novom?
No , samozrejme že VW Polo je super, 
bolo to moje prvé auto a jedinú výhodu, 
ktorú malo staré Polo bolo to, že malo 
vysúvací držiak na pitie, len kvôli nemu 
som ho kúpila . Žartujem, samozrejme 
auto bolo pre mňa skvelé, lebo sa s ním 
ľahko parkovalo a bolo ľahko ovládateľné 
pre začiatočníka. VW Polo malo svoje 
roky, teraz už má 21 (ako ja ) a dokázalo 
má odviezť všade, či už do Prahy alebo 
hocikam, kam som potrebovala a nikdy 
ma nesklamalo.
Nové Polo je už iná liga. Jazda je poho-
dlnejšia a má lepší posilňovač riadenia, 
takže je to perfektne vytvorené auto do 
mesta, alebo na krátke trasy. Popravde 
na dlhých trasách mi bolo trochu malé 
a nevýhoda je malý úložný priestor , 
ale to iba preto lebo nosím so sebou 
nástroje.

Je pre teba práve polo srdcovým 
modelom, alebo by si si vedela vybrať aj 
iný model z portfólia Volkswagenu?
Teraz aktuálne kupujem nový Volswa-
gen Taigo a po predvádzacej jazde som 
vedela, že musí ísť ku mne domov. Takže 

by som povedala, že Taigo ma uniesol 
viac ako Polo.

Jazdíš veľa? Ako by si samú seba popísala 
– aká si šoférka?
Ročne spravím aj 50 000 km , pri mojej 
práci je to ešte málo, keďže veľa koncer-
tov nie je, ale áno jazdím veľa a myslím si, 
že som dobrý vodič. Hlavne som sa veľa 
krát ponaučila na svojich chybách a viem, 
na čo si na cestách dávať pozor.

Najbláznivejší zážitok za volantom?
Fúha, tých bolo veľa . Narazila som do 
jeleňa, raz, ale iba do jeho pozadia  a raz 
na ceste z Prahy na mňa spadol strom. 

Bola to chyba kamiónu idúceho predo 
mnou, ktorý neodhadol jeho výšku a zho-
dil strom, ktorý následne spadol na moje 
čelné sklo. A tu sa vraciame k nesmr-
teľnému autu VW Polo, ktoré celú túto 
situáciu zvládlo bez škrabanca, stačilo iba 
spoza stieračov vytiahnuť pár listov.

Ako vnímaš elektromobilitu? Máš 
skúsenosť s elektromobilom? Ak áno, 
vedela by si si predstaviť s ním žiť?
Nie som veľmi za elektromobily, mám 
rada klasiku . Ale nevadia mi no ja osob-
ne by som si elektromobil kúpiť nechce-
la. Nemám na to nejaký veľký dôvod, ale 
zatiaľ ma nikto nepresvedčil o opaku . 

Medajlónik:
Vek: 21
Výška: 168cm
Znamenie: Rak
Vzdelanie: Stredoškolské 
(biotechnológia a farmakológia - SOŠ 
Nováky) 
Záujmy: autá , hudba , bowling , biliard 
, turistika
Obľúbené jedlo: sviečková na smotane
Osobné motto: Stačí robiť veci srdcom.
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56 Príslušenstvo

Spojenie silného výkonu, vášne a individuálnych nárokov. Adrenalín 
motoristického športu prinášame nielen na cesty, ale aj k vám domov 
prostredníctvom novej, vzrušujúcej kolekcie R, ktorá prekvapuje 
výnimočným dizajnom a výrazným športovým charakterom. Objavte 
atraktívnu módu a doplnky a zabezpečte si tú najlepšiu pozíciu na štarte.

Ukážte naplno svoju 
športovú stránku 

Kolekcia R

R – to je vec mysle
Máme tu niečo pre skutočný 
pretekársky pocit. Čierna 
šiltovka presvedčí kvalitnými 
materiálmi a vďaka veľkému 
vyšívanému logu R upúta 
už z diaľky. Povinná 
jazda pre každého 
fanúšika R-rodiny 
Volkswagen.

Štýlový vzhľad  
pre chladné dni
Elegantná a športová zároveň. 
Vďaka starostlivo vybraným 
materiálom ste s našou 
softshellovou bundou 
vyzbrojení takmer do každej 
situácie. Vložky v typickom 
karbónovom vzhľade odhalia 
vašu športovú stránku.

Bundy pre ňu 
a pre neho
Hľadáte vhodný outfit na 
prechodné obdobie? Potom 
sú naše športové bundy pre 
vás to pravé – pretekársky 
dizajn sa tu stretáva 
s funkčnosťou. Športové 
oblečenie je dostupné vo 
viacerých veľkostiach: 
XS–XXL pre ženy a S–3XL 
pre mužov.
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Zaujali sme vás?
Všetky uvedené a mnohé ďalšie produkty si môžete zakúpiť priamo  
u našich partnerov Volkswagen - ich zoznam nájdete na www.vw.sk. 
Viac k originálnemu lifestyle príslušenstvu nájdete na 
www.vw.sk/servis-prislusenstvo/prislusenstvo/lifestyle. 
Nechajte si poradiť a zostavte si svoj vlastný osobitý R-štýl. 

Oblečený sa 
ako šampión
Náš plne elektrický model 
ID. R sa zapísal do histórie 
motoristického športu na 
legendárnych horských 
pretekoch Pikes Peak. 
Využite šancu a ukážte sa 
v mimoriadnom štýle edície 
Pikes Peak a pokračujte 
v úspešnom príbehu tohto 
výnimočného dobyvateľa 
vrcholu. Môžete si vybrať 
mikinu s kapucňou, pánske 
alebo dámske tričko.

Ležérny biznis vzhľad
Polokošeľa s čiernou potlačou loga 
R, bielym logom VW a modrými 
detailmi. Jednoduchá a dych 
berúca zároveň. Jemné, ale 
zato efektné použitie 
bledomodrých farebných 
akcentov a čierneho loga dodávajú 
polokošeli nezameniteľný R-štýl. To 
z vás urobí skutočného trendsettera 
dokonca aj v kancelárii. 

Pripravení objavovať svet
S našimi lifestyle doplnkami zvládnete 
akékoľvek outdoorové dobrodružstvo 
a popritom si vypracujete aj dobrú postavu. 
Štýlovými sa stanete napríklad 
s multifunkčnou šatkou alebo praktickou 
fľašou na pitie - tá po naplnení poslúži nielen 
na uhasenie smädu, ale dá sa použiť aj ako 
činka. A keď ich už nebudete potrebovať, 
ľahko ich uložíte spolu s ostatnými vecami do 
štýlového ruksaku s logom R.

Pripravení objavovať svet

a popritom si vypracujete aj dobrú postavu. 

fľašou na pitie - tá po naplnení poslúži nielen 

ľahko ich uložíte spolu s ostatnými vecami do 

Úplne oddaní
Aby ste túto pôsobivú značku R od 
Volkswagen mohli mať vždy sebou. 
Vhodným doplnkom môže byť napríklad 
tento štýlový prívesok na kľúče s logom R.
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Na zelenej vlne 
Bratislavský výrobný závod značky Volkswagen patrí dlhodobo 
medzi najmodernejšie továrne na svete. S novými technológiami, 
digitalizáciou a automatizáciou ide ruka v ruke udržateľnosť. 
Koncernovým cieľom je dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu.

Keď navštívite výrobný závod značky Volkswagen 
v Devínskej Novej Vsi, môžete si aj navonok všimnúť, 
ako sa postupne mení. Pribúdajú desiatky nových 
nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá, z trávnatých 
plôch sa stávajú medonosné lúky, pribudli ovocné 
stromy, hmyzie hotely a vtáčie kŕmidlá. V srdci závodu 
– v jazierku pri lakovni žijú ryby a žaby, ktoré pravidel-
ne lákajú bociana. Celkovo rastie v areáli s rozlohou 
vyše dva kilometre štvorcové viac ako 1 850 listnatých 
a ihličnatých stromov a kvitnúce lúky už zaberajú cez 
11 000 m2 plôch. 

Roboty „vidia“ aj po tme
Významnými zmenami prínosnými pre životné prostre-
die však žije aj samotná výroba a prevádzka závodu. Po-
kým v minulosti sa mohlo po zotmení okoloidúcim javiť, 
že bratislavský závod musí byť v noci vidieť aj z vesmíru, 
už niekoľko rokov je všetko úplne inak. Podnik výrazne 
reguluje osvetlenie a znižuje jeho intenzitu v areáli, 
keď sa po komunikáciách nepohybujú pracovníci. Ešte 
výraznejšie sa v bratislavskom závode stmieva počas 
víkendov a celozávodných odstávok. Zo stlmenia osvet-
lenia profitujú aj nočné živočíchy a hmyz, ktoré majú 
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svoje dôležité miesto v závode. Na rovnakom princípe je 
regulované osvetlenie vo výrobných halách. Vo väčšine 
z nich je inštalované automatické, prípadne manuálne 
riadenie osvetlenia. Nad výrobnými linkami sa zhasína 
počas každej prestávky. Roboty v karosárňach pracujú 
bez dodatočného osvetlenia nad robotickými hniezda-
mi. To sa rozsvieti len v prípade, že je potrebný zásah 
pracovníka. A to bolo len zopár príkladov, v podniku 
totiž funguje oveľa komplexnejší tzv. vypínací režim. 

Misia uhlíková neutralita
Volkswagen Slovakia žije stratégiou Zero Impact 
Factory. Tá zahŕňa cieľ vyrábať vozidlá do roku 2025 
o 45 % ekologickejšie v porovnaní s referenčným rokom 

2010. Spoločnosť Volkswagen Slovakia sa však roz-
hodla zrýchliť a dosiahnuť v danom časovom horizonte 
až o 59 % ekologickejšiu produkciu v piatich kľúčových 
ukazovateľoch. To znamená, že na každé vyrobené 
vozidlo vyprodukuje minimálne o 59 % menej emisií 
CO2, prchavých organických látok a zneškodňovaného 
odpadu. Ďalšími sledovanými zdrojmi sú energia a voda. 

Cestou najmodernejších technológií
Za plnením cieľov v oblasti udržateľnosti stoja konkrét-
ne kroky a opatrenia, na ktorých výrobný závod priebež-
ne a dlhodobo pracuje. V rámci znižovania emisií CO2 
stavia do popredia alternatívne formy vykurovania a do 
budúcna vidí ako cestu napríklad aj využívanie bioplynu 
namiesto zemného plynu. Od roku 2012 odoberá výluč-
ne zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov. K slovu sa už 
viac ako desaťročie dostávajú aj investície do najlepších 
dostupných technológií, ktoré sú uprednostňované 
aj pri nových projektoch. Významnou reorganizáciou 
prešiel v uplynulom období tiež manažment mobility. 
Vďaka využívaniu vozidiel na alternatívne pohony (BEV, 
PHEV, CNG) sa znížil priemerný podiel CO2 pod 95g/km 
a podnik pokračuje ešte ďalej. Nedávno napríklad rozší-
ril internú infraštruktúru o 90 nových nabíjacích bodov 
pre elektrické autá.

Pomocná ruka štátu
Pre plnenie environmentálnych cieľov podniku, ako aj 
pre splnenie medzinárodných záväzkov v oblasti zlep-
šovania životného prostredia na úrovni štátu je mimo-
riadne dôležité zamerať sa na vytváranie priaznivých 
rámcových podmienok. Patrí sem napríklad definovanie 
vhodných nástrojov pre udržateľnú mobilitu (vrátane 
infraštruktúry pre alternatívne pohony), pre využitie 
bioplynu na podporu udržateľnej CO2 neutrality či vý-
stavba zariadení pre zhodnocovanie odpadu, opatrenia 
cirkulárnej ekonomiky, ako aj podpora biodiverzity. Glo-
bálne zmeny smerujúce k ochrane životného prostredia 
si totiž vyžadujú komplexné riešenia.
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Vzdelanie by malo byť 
dostupné pre každé dieťa
Majú rovnaké túžby – chcú sa hrať, objavovať svet, nadväzovať priateľstvá 
a zisťovať, čo dokážu. Nie všetky deti však majú aj rovnaké príležitosti. 
Vzdelávací systém a prostredie na školách často jednoducho nie je 
pripravené na rozmanitosť detského sveta a ich potrieb. Inkluzívny, 
rešpektujúci prístup sa to snaží zmeniť a jeho cieľom je nastaviť (nielen) 
školské prostredie tak, aby bolo otvorené pre všetky deti a zároveň, aby bolo 
pre každé dieťa prínosom. Skúsenosti ukazujú, že sa to dá a že to má zmysel. 

Aby podporila základné školy na ceste 
k inklúzii, spustila Nadácia Volkswagen Slo-
vakia v roku 2021 nový grantový program 
„Naša inkluzívna škola“. V pilotnom ročníku 
2021/2022 podporila 2 základné školy cel-
kovou sumou 200 000 eur. 
O to, čo inklúzia znamená v praxi a čo sa 
zmení na podporených školách, sme sa roz-
právali s projektovou manažérkou Nadácie 
VW SK, Ľubomírou Repáňovou.

Prečo vznikol projekt Naša inkluzívna 
škola?
Oblasť podpory ľudí so znevýhodnením je 
pre Nadáciu VW SK dlhodobo kľúčovou ob-
lasťou, v ktorej sme realizovali aj rôzne iné 

grantové programy - napríklad Vzdelaním 
k integrácii, Budúcnosť aj s autizmom, alebo 
GP Possibilitas. V aktuálnom programe sme 
sa zamerali na podporu inklúzie na zák-
ladných školách. Našim cieľom je podporiť 
školy, aby zapájali princípy inkluzívneho 
vzdelávania a umožniť im realizovať ich plá-
ny na kvalitné vzdelávanie pre všetky deti. 
Chceme prispieť k zmene – sprístupniť 
vzdelávanie všetkým deťom bez rozdielu, 
búrať sociálne bariéry a inšpirovať verej-
nosť, pozitívne reagovať na rozmanitosť 
žiakov. Rozhodli sme sa ísť cestou vyššej 
podpory – t.j. 100 000 eur pre jednu školu, 
aby sme dokázali pokryť ich rozličné potre-
by a poskytli komplexnú pomoc na mieru.

Poskytujete teda školám podporu,  
aby mohli prijať aj žiakov  
so zdravotným znevýhodnením?
Inklúzia je širší pojem a zahŕňa v sebe vní-
mavosť voči individuálnym potrebám žiakov 
(ako aj učiteľov, rodičov a celého tímu školy) 
– či ide o bežné deti, alebo deti v riziku. Ide 
o charakteristiku, ktorá vyjadruje akútnu, 
ako aj dlhodobú situáciu detí – môže ísť 
o deti po strate blízkej osoby, o deti, ktoré 
sa ocitli v náročnej životnej situácii, o deti 
so zdravotným znevýhodnením, so špeciál-
nymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zo 
sociálne znevýhodneného prostredia a mar-
ginalizovaných komunít, o deti pochádzajú-
ce z inej krajiny a pod. Inkluzívne prostredie 
na školách automaticky vytvára také pod-
mienky, v ktorých sa všetky deti cítia prijaté 
a sú rešpektované ich potreby. Žiadne dieťa 

nie je označené ako „iné“, nie je na neho 
upriamovaná nezvyklá pozornosť. 

Funguje na Slovensku  
inkluzívne vzdelávanie?
Inkluzívne vzdelávanie na Slovensku stále 
nie je bežnou praxou a uskutočňuje sa naj-
mä vďaka angažovaným učiteľom a organi-
záciám. Školy, ktoré ho zavádzajú, sa však 
zhodujú na tom, že podporuje napredovanie 
všetkých detí a je prínosom pre ne, ale aj 
pre školu ako takú – učiteľov, širší pracovný 
kolektív i rodičov.
Situácia sa však, našťastie, mení aj v tejto 
oblasti. Volanie po systémových zmenách je 
stále silnejšie a témou sa zaoberajú nielen 
angažovaní rodičia a verejnoprospešné 
organizácie, ale aj médiá a štátne inštitú-
cie - priamo Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Vzniká spoločenská 
potreba i vôľa odstraňovať bariéry. Na Slo-
vensku už existujú školy, ktoré nastúpili na 
cestu inklúzie.

Čo sa vďaka grantovému  
programu podarilo podporiť?
V pilotnom ročníku sme podporili 2 zák-
ladné školy – v Leviciach a v Košiciach. Obe 
získali finančný dar vo výške 100 000 eur. 
Každá ho využíva podľa toho, čo najviac 
potrebovala – napríklad na zabezpečenie 
vzdelávania pedagógov, na posilnenie 
školského podporného inkluzívneho tímu, 
na debarierizáciu priestorov, vytvorenie 
terapeutickej miestnosti, zabezpečenie 
inkluzívnych mimoškolských aktivít. 
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Je dôležité, aby mohla základná škola rea-
govať na potreby konkrétnych žiakov, ktorí 
žijú v jej okolí a aby rodičia nemuseli hľadať 
alternatívy, často vzdialené desiatky kilo-
metrov. Dieťa tak môže navštevovať školu 
spolu so svojimi kamarátmi bez ohľadu na 
to, že napríklad potrebuje k svojmu pohybu 
vozík, že má Downov syndróm, alebo že po-
chádza z inej krajiny. Rodičia „bežných“ detí 
si často neuvedomujú, čím si prechádzajú 
desiatky tisíc rodín detí so znevýhodnením, 
ktoré žijú na Slovensku.

Budú sa môcť školy uchádzať  
o podporu aj v tomto roku?
Áno, som veľmi rada, že aj v tomto roku 
opäť podporíme 2 základné školy v rovna-
kej hodnote - 100 000 eur pre každú. Do 

grantového programu sa budú môcť zapojiť 
základné školy z celého Slovenska. Pod-
robné podmienky na získanie grantu môžu 
záujemcovia nájsť na stránke www.nada-
cia-volkswagens.sk. Informáciu o spustení 
prijímania žiadostí budeme zdieľať aj na 
sociálnych sieťach Nadácie – Facebooku 
a Instagrame.

Aké je hlavné posolstvo programu  
Naša inkluzívna škola?
Umožniť školám, ktoré sa už vydali na cestu 
inklúzie, aby si mohli zabezpečiť to, čo 
potrebujú k napredovaniu na tejto ceste. 
Finančná podpora je nastavená na mieru 
potrebám konkrétnej školy. Zároveň chceme 
týmito pozitívnymi príkladmi z praxe in-
špirovať aj ďalších, aby si inkluzívny princíp 

zvolili za svoj. Je benefitom pre všetky deti, 
ako aj dospelých a malo by byť v záujme nás 
všetkých, aby sa stával čoraz bežnejším – na 
školách i v spoločnosti. Chceme podporiť 
úsilie, aby deti mohli vyrastať a napredovať 
spoločne, rešpektujúc jedinečnosť každého 
dieťaťa.
Okrem priamej podpory škôl sa zame-
riavame aj na komunikáciu na verejnosti 
a prezentáciu významu inklúzie. Dôležitou 
časťou nášho projektu je aj prepájanie 
rôznych strán, odborníkov, rodičov, peda-
gógov, mimovládny aj štátny sektor. Veľmi 
nás teší, že sa do projektu Naša inkluzívna 
škola zapojilo aj Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, ktoré poskytlo záštitu 
nad projektom.

www.nasainkluzivnaskola.sk

„Z dôvodu vzrastajúceho počtu žia-
kov so zdravotným znevýhodnením, 
ako aj skupiny žiakov v krízovej situ-
ácii (rozvod rodičov, strata blízkeho, 
nepriaznivá situácia v rodine) sa 
snažíme zmeniť našu školu na inklu-
zívnu školu, v ktorej sa bude každý 
žiak cítiť výnimočne, bezpečne, 
s pocitom prijatia a rovnosti, a tak-
tiež sebarealizácie. Pri rozhovoroch 
s pedagógmi zameranými na čoraz 
častejšie riešenie výchovno-vzde-
lávacích ťažkostí, som z pozície riaditeľky školy vnímala, že 
je nevyhnutné pedagógov podporiť a, samozrejme, týmto 
žiakom pomôcť promptne reagovať na ich aktuálne potreby.“

Annamária Kmiťová –  
riaditeľka Základnej školy Drábova 3 v Košiciach

„Inklúzia patrí v našej škole spolu 
s témou podpory duševného zdravia 
žiakov a učiteľov k najdôležitejším 
témam. Po zverejnení výsledkov som 
bola nesmierne nadšená, že sa nám 
dostalo zadosťučinenie za pred-
chádzajúce roky, keď sme inklúziu 
rozbehli podľa možností školy. Pro-
jekt nám umožní zrealizovať aktivity, 
o ktorých sme pôvodne mohli len 
snívať. Projekt sme zamerali hlavne 
na debarierizáciu školy, vytvorenie 
priestorov na celodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť s pod-
porou prostredníctvom inkluzívneho tímu a odborné vzdelá-
vania učiteľov a členov inkluzívneho tímu.“ 

Mária Farkašová – riaditeľka Katolíckej spojenej školy 
 sv. Vincenta de Paul v Leviciach.

Fakty
Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na Slovenku 
je štvrtý najvyšší v Európe – 12,3 %. 
Zároveň sa na Slovensku až polovica 
týchto detí vzdeláva oddelene od 
svojich rovesníkov aj napriek tomu, že 
by mohli navštevovať bežnú základnú 
školu.

Špeciálne školy na Slovensku navštevuje 
6,28 % detí. Európsky priemer je však 
o dve tretiny nižší, a to na úrovni 2,3 %. 
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Dočkáme sa 
bezpečnejších ciest?

Kde chýba empatia 
a triezve zvažovanie 
dôsledkov, tam je 
potrebný zákon. 
Cyklisti sa po rokoch 
apelovania dočkali 
pozitívnych zmien, 
ktoré by mali zabrániť 
tragickým nehodám 
s automobilmi.

Na Slovensku popularita bicyklov prie-
bežne rastie aj napriek tomu, že bicykel 
ako taký patril k celkom bežným do-
pravným prostriedkom našincov počas 
celého 20. storočia. Napriek tomu mnohí 
vodiči automobilov majú s prítomnosťou 
cyklistov na cestách problém. Vyčítajú 
im nepredvídateľné správanie, arogan-
ciu a obmedzovanie. Naopak, cyklisti 
oprávnene kritizujú vodičov áut za to isté 
a k tomu ako neúmyselné ohrozovanie 
blízkou rýchlou jazdou, tak aj zákerné 
útoky. Novela Zákona o cestnej premáv-
ke, ktorá je už v platnosti, rieši hneď 
niekoľko týchto problémov. 

Väčšia bezpečnosť
V marci vstúpila do platnosti novela 
Zákona o cestnej premávke, ktorá na 
Slovensku vôbec prvýkrát definuje vzdia-
lenosť áut od chodcov, cyklistov a mo-
torkárov. Dostatočný bočný odstup pri 
predchádzaní malého motocykla, cyklistu 
alebo chodca je spravidla najmenej jeden 
meter pri najvyššej dovolenej rýchlosti 
do 50 km/h a 1,5 metra v ostatných 
prípadoch, uvádza § 15 ods. 3 Zákona 
o cestnej premávke. Pre ostatné moto-
cykle však platí iba „dostatočný bočný 
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Čo na zmeny hovorí špecialista?
Je v novele zákona niečo, čo je pre vás 
vyslovene zadosťučinením?
Už samotná diskusia o vzťahu vodičov a cyk-
listov dosť pomohla. Problematické správanie 
často pramenilo z nevedomosti a to, že sa 
o týchto veciach hovorilo, spravilo užitočnú 
osvetu. Ako cyklista najviac vítam presnejšie 
určenie bezpečnej vzdialenosti pri predbie-
haní a umožnenie jazdy v skupine. Konečne 
sme dobehli vyspelé krajiny, ale podstatné je, 
aby k nehodám vôbec nedochádzalo a aby sa 
o téme po prijatí zmien neprestalo hovoriť.

S akými problémami sa stretávajú  
cyklisti na cestách najčastejšie?
Veľmi záleží od konkrétneho miesta, podľa toho sa menia 
aj veci, čo cyklistov trápia. Iné sú vo veľkom meste a iné na 
okreskách. Okrem bezpečného obiehania môžem spomenúť 
aj dávanie prednosti v jazde, rýchlosť cyklistu sa niekedy zle 
odhaduje a tak môže prísť k nebezpečnej situácii. Veľkým 
pomocníkom by bola lepšia sieť cyklochodníkov.

Zákon dnes definuje povinnú výbavu cyklistov  
pomerne skromne, určite však máte svoje  
vlastné tipy na odporúčanú výbavu. 
V MTBIKER sa téme bezpečnosti cyklistov pravidelne 
venujeme, odporúčame robiť veci aj nad rámec zákona. 

V článkoch na našom webe alebo formou videí 
zdieľame naše skúsenosti a dávame konkrétne 
tipy aj k výbave. Za všetky spomeniem denné 
svietenie cyklistov alebo používanie cyklo 
radarov, ktoré signalizujú zozadu prichádzajú-
ce autá. Základom je byť videný a predvídať. 
Zákon by mohol byť na cyklistov aj prísnejší, 
viem si predstaviť, že by prilby boli povinné 
úplne pre všetkých. 

Zaujímajú sa zákazníci pri kúpe bicyklov 
a e-bicyklov o pravidlá, ktoré majú dodržiavať?
Áno, v našich predajniach pri kúpe bicykla 
zákazníci často riešia aj to, čo môžu spraviť na-

vyše. Bezpečnosť je pre nich dôležitá, informujú sa, aké majú 
možnosti, chápu zmysel investovania do doplnkov zvyšujúcich 
ich šancu, že sa z výjazdu domov vrátia v poriadku. Zdielanie 
našich skúseností z jazdenia a téma bezpečnosti je pre nás veľ-
mi dôležitá, aj preto vznikla aktivita s názvom #ohladuplnost, 
v článkoch a videách hovoríme napríklad o tom, ako zlepšiť 
vzťah cyklistov a vodičov, o najčastejších príčinách nehôd cyk-
listov, alebo o mýtoch a omyloch v legislatíve týkajúcej sa cyk-
listov. Som príjemne prekvapený z väčšinou pozitívnych reakcií 
v našich diskusiách, snažíme sa byť čo najviac objektívni, aj my 
sme raz cyklisti a inokedy vodiči. Legislatíva je dôležitá, zákon 
dobrý pomocník, ale stále cítime potrebu zdôrazňovať, aby sa 
nezabúdalo aj na jednoduché veci, ako ohľaduplnosť.

odstup“, čoho benevolentné znenie dáva 
priestor špekuláciám. 
Z praxe však vieme, že metrovú vzdiale-
nosť v dynamickej premávke nemožno 
považovať za dostatočnú, preto ju zákon 
uvádza ako najmenšiu potrebnú. Vodiči 
áut si majú osvojiť pravidlo odstupu 
minimálne 1,5 metra, pretože cyklista či 
používateľ kolobežky môže kedykoľvek 
vybočiť z priebežného smeru kvôli kaná-
lom, výmoľom alebo kameňom.

Dvaja vedľa seba
Dôležitá zmena, na ktorú by mali vodiči 
motorových vozidiel pamätať vždy, keď 
budú chcieť vynadať cyklistom za to, 
že nejazdia za sebou, sa týka ich jazdy 
v dvojrade. Po novom totiž môžu jazdiť 
vedľa seba v prípade, že ide o skupinu 
aspoň šiestich cyklistov. Doteraz mohli 
cyklisti jazdiť vedľa seba len na cestičke 
pre cyklistov, na lesnej či poľnej ceste 
a v obytnej zóne. Dvojrad cyklistov na 
ceste zaberá pôdorys ako väčšie náklad-

né vozidlo, takže pre vodiča auta nejde 
o obmedzenie. Práveže takýto dvojrad je 
výhodou aj pre predchádzajúci automo-
bil, keďže zástup cyklistov je o polovicu 
kratší.

Nemenej dôležité
Okrem toho pribudol celkovým nový 
paragraf 59a o osobitných ustanoveniach 
na bicyklovej ceste. Po novom platí, že 
po bicyklovej ceste sa jazdí rýchlosťou 
najviac 30 km/h, motorové vozidlá majú 
na takúto cestu vjazd zakázaný a ak 
výnimku majú, musia dávať všetkým 
cyklistom prednosť.
Významnou novinkou je tiež umožne-
nie jazdy na chodníku viac cyklistom. 
Doteraz mohli chodník používať iba deti 
mladšie ako 10 rokov, teraz to platí aj pre 
ich sprievod. 
Novinka z novely, o ktorej veľa vodičov 
pravdepodobne nevie, sa týka paragrafu 
19, ods. 6:„Vodič odbočujúci vpravo je 
povinný dať prednosť v jazde cyklistovi 

idúcemu rovno vrátane cyklistu idúceho 
súbežne s cestou; to neplatí pre vodiča 
električky.“ V praxi to znamená, že mo-
torista musí dôslednejšie sledovať, či po 
jeho pravom boku jazdí cyklista a dať mu 
prednosť, hoci nie je na rovnakej ceste. 
To, čo doteraz platilo ako celkom obyčaj-
ná ohľaduplnosť, má teraz ukotvenie aj 
v zákone.

Pravidlo pravej ruky
Všetci účastníci cestnej premávky, ktorí 
sú na ceste, sa musia riadiť dopravnými 
predpismi, a teda aj dodržiavať prednosť 
sprava, ak to situácia vyžaduje. To zna-
mená, že na križovatke, ktorá nemá regu-
lovanú prednosť v jazde, vodič auta musí 
dať prednosť cyklistovi, ktorý ide sprava. 
A cyklista tiež musí dať prednosť vozidlu, 
ktoré prichádza sprava k nemu.
Výnimkou je situácia, keď cyklista vychá-
dza na cestu z poľnej cesty alebo z ces-
tičky pre cyklistov, vtedy musí cyklista 
dávať prednosť ostatným.

Tomáš Cepka,  
redaktor MTBIKER
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2 LEOGANG
Miesto: Rakúsko

Ponuka: päť kabínkových lanoviek s trasami 
s celkovo 5 000 hĺbkovými metrami
Web: www.bikepark-leogang.com

Matkou všetkých cyklistických parkov je oblasť Salz-
burgu. Tu oslavujú všetci hrdinovia trasy, ktoré majú 
najvyššiu úroveň a hostia aj majstrovstvá sveta. Nie je 
lepšie miesto na vrcholový tréning. Super pre enduri-
stov je cyklistická hojdačka dole do Saalbachu.

5 CRANS-MONTANA
Miesto: Švajčiarsko

Ponuka: Chetserom – downhill
Web: www.crans-montana.ch/ete/

Medzi dvomi zjazdovými traťami so 765 hĺb-
kovými metrami, dvomi „northshorami“ 
a 177 kilometrami značených cross-country 
a enduro trasami s 2 350 vertikálnymi me-
trami ponúka švajčiarsky slnečný balkón 
predovšetkým grandiózne výhľady.

3 LIVIGNO
Miesto: Taliansko

Ponuka: od roku 2005 sa tu koná 
svetový pohár zjazdárov
Web: www.bikeparklivigno.com

Mottom Livigna je „Double lepšie inšpiru-
je“. Bikepark Mottolino ponúka zjazdárom 
aj freeriderom desiatky rôznych trás med-
zi 2 400 a 1 800 m výšky. Na protiľahlej 
strane údolia vyvážajú lanovky  Carosello 
enduristov do výšky 2 700 m n. m.

1 PORTES DU SOLEIL
Miesto: Francúzsko

Ponuka: enduro trasa 
so 7 000 hĺbkovými metrami
Web: www.portesdusoleil.com

Mysli veľkoryso. Portes du Soleil nie je len bikepark, ale 
aj miesto s dvanástimi osadami prepojenými dvadsi-
atimi vlekmi – ideálny priestor pre epických enduri-
stov. Väčšina z nich začína buď v bikeparkoch Châtel, 
Les Gets alebo Morzine, kam jazdieva karavána Tour 
de France, alebo hneď vedľa vo Švajčiarsku. 

4 KRANJSKA GORA
Miesto: Slovinsko

Ponuka: tri trasy Downhill, Airline a Lunapark
Web: www.bikepark.si

V divokých východných Alpách v Slovinsku láka cyklistov bikepark 
v Kranjskej Gore, prepojený lanovkami s 330 hĺbkovými metrami 
a  niekoľkými trasami krútiacimi sa okolo osi Downhill, Arline 
a Lunapark. A kto by chcel ešte viac než tunajší Drop Zone či Nor-
th Shore, môže si zájsť aj nižšie do Julských Álp.

 VEĽHORSKÝCH   
 BIKEPARKOV 

5TOP

Do 
priepasti 

štýlovo! Kde duša 
pravoverného bikera 

nájde naplnenie? Alebo 
kam stojí za to vypraviť 

sa na poriadnu 
bikovačku? 
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TesTa GriGia
Poloha/výška: Aostatal/3 480 m

Cesta: Testa Grigia – Châtillon (549 m)
Prevýšenie: 2 931 m

Kto stojí o monštruóznu jazdu do hlbín bez driny, 
musí ísť do Aostatalu, lebo tu padajú jazdci a ich 
biky z  rozprávkovej výšky 3  480 m. K  tomu 
dostanú dych berúci pohľad na panorámu Matter-
hornu. A potom zjazd po zjazdovkách do známe-
ho lyžiarskeho centra.

MulhaCÉn
Poloha/výška: Sierra Nevada/3 479 m

Cesta: Mulhacén – Pitres – Órgiva (454 m)
Prevýšenie: 3 025 m

Mulhacén je najvyššia hora v Španielsku. Hore sa dosta-
nete lanovkou v lyžiarskom areáli, a to až na kótu tritisíc 
metrov. Zvyšok cesty, ktorá trvá asi hodinu, musíte peši. 
A odtiaľ zhora, z výšky 3 479 m, smeruje dolu viac ciest. 
Väčšina sa končí až pri Stredozemnom mori.

MadriTsChjoCh
Poloha/výška: Vinschgau/3 123 m

Cesta: Madritschjoch – Goldrain (650 m)
Prevýšenie: 2 473 m

Madritschjoch je najvyšší cyklistický priesmyk východ-
ných Álp. Priatelia zjazdujúci dlhé zjazdy z Vinschgau sa 
dostanú autobusom do Suldenu a lanovkou na Schau-
bachhütte (2 573 m). Možno hodinu a pol trpia, ale po-
tom nasleduje očakávaný pád do hĺbky.

osTerfelder
Poloha/výška: Wetterstein/2 030 m

Cesta: Lanovkou z Garmischa (755) m
Prevýšenie: 1 275 m

V Nemecku je to najvyšší bod pre horské bicykle. 
Štartovým bodom je vrcholová stanica tejto la-
novky, je to najdlhší zjazd v krajine – 1 300 me-
trov prevýšenia s nádherným výhľadom na Wer-
denfelser Land.

MonTe saCCarello
Poloha/výška: Ligurien/2 200 m

Cesta: M. Saccarello – Triora – Arma (0 m)
Prevýšenie: 2 200 m

Ligurský hraničný hrebeň je ako alpská bedrová 
chrbtica. Kto z  horského sedla Col de Tende 
(1 871 m) schádza na východ, ten očakáva vo-
jenskú pevnosť, ale tá už zmizla v  prepadlisku 
dejín. Zjazd z  Monte Saccarello ďalej vedie až 
k Stredozemnému moru.

    Pre ZBeraTeĽoV 
 hĹBKoVÝCh MeTroV 

Bikeri túžia po jedinom 
– zjazdovať strmhlav 

dole. Tu ponúkame náš 
výber najdlhších zjazdov 

v Európe pomocou 
lanoviek, ktoré vás  

vyvezú nahor.

5 TiPoV
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Pavol Topoľský, ktorý je korporátnym hlasom reklamných spotov značky 
Volkswagen, sa k herectvu dostal už v mladom veku, kedy ho vybrali 
z viacerých uchádzačov na nábore do detskej úlohy. Pri hraní ostal, no 
počas mladosti uvažoval o viacerých povolaniach. Chcel byť pilotom, 
rušňovodičom aj doktorom, no po maturite sa prihlásil na VŠMU 
v Bratislave. Bol prijatý a nastúpil do ročníka Mikuláša Hubu. Štúdium 
úspešne ukončil a následne bol prijatý na bratislavskú Novú scénu. 

Najkrajšie zážitky z ciest 
mám po Chorvátsku

Foto: Petra Bošanská
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Ako dlho ste už hlasom značky 
Volkswagen?
Myslím, že už je to zopár rokov. Nepamä-
tám si to presne, ale predpokladám, že 
5-6 rokov to už určite bude. Snáď v agen-
túre vedia presne.

Spája vás s Volkswagenom aj niečo iné?
Najskôr to, že teraz vlastním VW Tiguan. 
A ten hlas, samozrejme. Okrem iného je 
to pre mňa srdcová automobilová značka. 
Majú široké portfólio vozidiel pre všetky 
kategórie vodičov, mladších, starších, 
rodiny,.....takže je z čoho si vybrať. 

Aká je vaša automobilová história a na 
čom teraz jazdíte?
Doteraz som jazdil na rôznych bežných 
autách viacerých značiek. Momentálne 
jazdím na SUV VW Tiguan. Všimol som si, 
že SUV už dávno patria do auto-sveta. Asi 
nebudem veľmi originálny, ak spomeniem 
tradičné výhody SUV-čka, ktoré si vy-
chutnávam. Mám na mysli nastupovanie 
a vystupovanie, pre chrbticu prijateľnejšiu 
pozíciu za volantom a v neposlednom 
rade „ cool „ vzhľad.

Ako by ste charakterizovali svoj vzťah 
k autám a šoférovaniu?
Ako každý chlapec ( muž ) som mal autá 
vždy rád. Snažím sa ich používať a vy-
užívať v čo najširšom meradle. Predsa 
len, zjednodušujú nám život a pri mojom 
povolaní si bez auta život ani neviem 
predstaviť. Ale zase nie som ten typ, 
ktorý si autíčko každý víkend „ pulíruje „ 
a vystavuje ho na parkovisku na okrasu, 
to nie, úzkostlivé šetrenie nie je pre mňa. 
Vždy som rád šoféroval a dodnes je to 
tak. Ani s dlhými trasami nemám žiadny 
problém, naopak, vychutnávam si ich.

Mali ste už tú česť s elektromobilom? Ak 
áno, ako sa vám tento zážitok páčil?
Á, elektromobilita, fenomém súčasnosti, 
ktorý momentálne „ fičí „ . Priznám sa, že 
som v tejto problematike zatiaľ len teo-
retik, takže načítané mám, ale vyskúšané 
zatiaľ nie. Ja si to predstavujem ako keby 
som sedel v štartujúcom lietadle. Myslím, 
že všetci majitelia elektrických áut majú 
spoločné to, že vám zrýchlenie svojho auta 

radi hneď predvedú. Nie, nemám s takým-
to autom skúsenosti, čo ale nevylučuje môj 
záujem vyskúšať si jazdu elektromobilom. 
Každá skúsenosť navyše je dobrá!

Aký máte s autom najlepší zážitok? 
A najhorší?
Pre mňa je každá jazda výborný zážitok, 
obzvlášť, keď ju absolvujete v pohodlnom 
aute. V niektorých prípadoch je dôležitá 
aj ľahkosť ovládania automobilu, ktorá 
podporuje samotný jazdný zážitok. Pre 
mňa je bezpečnosť, bezporuchovosť a po-
hodlie na prvom mieste. Najhoršie zážitky 
mám v zimných podmienkach. Radosti 
mojich detí zo snehu prinášajú staros-
ti nám, motoristom. Zimné obdobie je 
totiž pre mnohých vodičov komplikované 
a často na cestách vytvára priam extrém-
ne podmienky. Našťastie, dnes sú už zimy 
takmer bez snehu, tak to mi robí radosť, 
sneh nech zostane na horách....

Najkrajšie miesto, kde ste s autom boli?
Ako som už spomínal, rád šoférujem, čiže 
každá jazda je pre mňa zážitok. Mimoriad-
ne si užívam cesty po Chorvátsku. Táto 
obľúbená destinácia dokáže stále prekva-
piť. A čo sa týka Slovenska, mám rád hor-
ské oblasti, stúpanie, klesanie, zákruty... 
to je pre mňa ten správny adrenalín.

Hráte v niekoľkých seriáloch, do toho 
divadlo, dabing... Ako to všetko stíhate? 
Ako vlastne vyzerá váš deň?
Tak to je rôzne. Sú dni, kedy mam pohodu, 

a sú dni, keď som od rána do večera na 
nohách. Vtedy si život bez auta neviem 
predstaviť. Stav, že by som zrazu nemal 
auto, je pre mňa niečo neprekonateľné, 
no viem sa veľmi rýchlo adaptovať na 
nové životné podmienky.

Aké typy postáv hráte ako herec 
najradšej?
V podstate hrám rád všetko, nech už je to 
akákoľvek postava. Veľa dabujem, osobne 
si myslím, že si môj hlas ľudia spájajú 
najmä so seriálovým Frasierom, alebo her-
com Jackom Nicholsonom. Z muzikálovej 
scény mám krásne zážitky, či už išlo o Na 
skle maľované, alebo West Side Story. Čo 
sa týka divadelných dosiek, tam boli a sú 
postavy rovnako veľmi rôznorodé, ako člen 
divadla si ani tak veľmi nemôžem vyberať...
Ako som povedal už v úvode, nerobí mi 
problém zahrať akúkoľvek postavu.

Máte jednu obľúbenú rolu, na ktorú 
najradšej spomínate?
V hereckej kariére som zažil viacero 
zaujímavých období. Herectvo je več-
ná sínusoida a dobré časy striedajú 
tie neisté. Som rád, že ma pred časom 
oslovila televízia s ponukou účinkovania 
v dennom seriáli , aj keď hrám postavu, 
ktorá prenikla do jednej rodiny a úplne ju 
obrátila naruby. Mám rád život na pľaci... 
Ale vrátim sa k podstate otázky, nedá sa 
jednoznačne povedať, ktorú rolu mám 
najradšej. Každá má v sebe čosi zaujímavé 
a čosi , čo ma baví.

Ak by ste mali dnes odporučiť divákom 
jednu divadelnú hru, ktorú musia za každú 
cenu vidieť, ktorá by to bola a prečo?
Pandémia nebola vľúdna pre divadelné 
prostredie, myslím, že hovorím za všet-
kých hercov, ak poviem, že sme mali všet-
ci „ absťák „. Aj preto si to teraz užívam. 
Novinkou je hra „ Sex pre pokročilých „. 
Je to zaujímavý, vtipný a veľmi ľudský 
príbeh o manželstve, v ktorom manželská 
dvojica, po spoločne prežitých ( dlhých) 
25 rokoch hľadá novú energiu. Ale moje 
najobľúbenejšie sú Bedár a Cyrano z pred-
mestia. V našom divadle (Nová scéna) 
by som odporučil každú hru. Všetky čo 
hráme stoja za pozretie. 

S predajcom značky Volswagen pánom Juraj 
Šutkom pri preberaní svojho nového Tiguanu.
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Text a foto: Volkswagen

Číslo 001
Pred dvoma desaťročiami Volkswagen vyrobil 250-kusovú 

limitovanú sériu modelu Beetle RSi. Stretli sme sa s majiteľom 
prvého exempláru a položili mu niekoľko otázok.
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Aby bolo jasné, Beetle RSi je unikátnym vozidlom 
už na prvý pohľad. Jeho vzhľad bol inšpirovaný 
pretekovým automobilom pre značkový šampionát 
New Beetle Cup. Okruhový špeciál mal pod kapotou 
legendárny motor VR6 2,8 litra, vyladený na výkon 
150 kW (204 k), ktorý poháňal predné kolesá. 
Najvýkonnejšiu sériovú verziu New Beetle priniesol 
Volkswagen v roku 2001 a kusová výroba trvala dva 
roky. Motor vychádzal z agregátu VR6 s objemom 
2,8 litra, no objem bol zväčšený na 3,2 litra. Výkon 
165 kW (224 k) udeľoval vozidlu s hmotnosťou 
1515 kilogramov zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 6,7 
sekundy a maximálnu rýchlosť 225 km/h. Zvláštny 
model, ktorého skratka RSi je odvodená od pome-
novania „RennSport injection“, má oproti sériovému 
autu zmenené rozmery. Karoséria má blatníky širšie 
o 86 milimetrov aby sa pod ne zmestili pneumatiky 
formátu 235/40 ZR 18 na diskoch z ľahkej zliatiny 
širokých 9 palcov. Rozchod vpredu je väčší o 45 
milimetrov a vzadu o 59 milimetrov. Nové nárazníky 
spôsobili nepatrný nárast dĺžky o 19 milimetrov. Ná-
padným prvkom je veľké prítlačné krídlo na dverách 
batožinového priestoru, zlepšujúce aerodynamickú 
stabilitu pri vysokej rýchlosti. 
Aj v interiéri je mnoho odlišností. Pred vodičom je 

veľký otáčkomer a rýchlomer s diódami indikátora 
optimálneho radenia namiesto jedného veľkého 
kruhového združeného prístroja. Na mieste, kde 
má normálny New Beetle autorádio, sú v stredovej 
konzole osadené prídavné prístroje – tlakomer oleja, 
teplomer oleja a voltmeter.
Vodič a spolujazdec sedia v škrupinových športo-
vých sedadlách s integrovanými opierkami hlavy. 
Ovládací panel rádia s CD-meničom umiestnený 
v stropnej konzole pripomína kokpit lietadla. A aj 
motor VR6 sa k životu prebúdza tlačidlom na stre-
dovej konzole vedľa páky ručnej brzdy. 
Jedným z majiteľov modelu Beetle RSi je Jürgen 
Reiss z Badenska-Württembergska. Od roku 2010 
vlastní RSi so sériovým číslom 001 z 250 vyrobe-
ných exemplárov. Položili sme mu niekoľko otázok:

Odkiaľ pramení vaše nadšenie pre Beetle?
„Žil som 11 rokov v Mexiku, priamo v meste Puebla 
(kde je výrobný závod Volkswagen, v ktorom sa 
vyrábal aj VW Beetle) a v Mexiko City. Mojim prvým 
autom v Mexiku bol červený VW Chrobák so vzdu-
chom chladeným motorom. Na dobu, kedy bol New 
Beetle uvedený na trh, sa ešte veľmi dobre pamä-
tám.“

Pohľad do 
športového 
interiéru 
s mnohými 
hliníkovými 
prvkami.
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RSi so sériovým číslom 001.

Okná RSi majú ručné 
ovládanie, výplne 

dverí sú z karbónu.

Ovládací panel 
audiosystému 
v strope.
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Čo hovorí rodina na vašu vášeň?
„Moja rodina ma iného ani nepozná. Téma automo-
bil hrala vždy u mňa veľkú rolu. Hovorí sa, že mám 
zmysel pre pekné, zriedkavé a exotické…“ 

Čo robíte vo voľnom čase keď nejazdíte s RSi?
„Som samostatne zárobkovo činný v turistickej 
branži a veľa pracujem. Preto bohužiaľ, mám málo 
času na moje automobilové záľuby.“

Je RSi váš jediný Beetle?
Nie, mám ešte okrem toho aj pravý Mexiko-Käfer, 
rok výroby 1996. Kúpil som ho od prvého majiteľa 
so stavom 32 000 kilometrov. Okrem toho mám 
aj kompletne zrenovované Audi 100 LS Automatik 
z roku 1972 a niekoľko ďalších vozidiel.“

Ako ste sa dostali k číslu 001?
„Neviem, či to bol osud alebo náhoda – ale bolo to 
neobyčajné stretnutie! V tom období som si hľadal 
nejaké bežné auto na každodenné používanie a pre-
chádzal som rozličné inzeráty a portály. Toto auto 
bolo na predaj v blízkosti Mníchova u prvého maji-
teľa, garážované, prvýkrát prihlásené v roku 2003 
a s iba 15 000 kilometrami. Nemohol som odolať. 
Bolo to splnenie môjho sna z mladosti.
Skutočnosť, že som kúpil číslo 001, mi v tom čase 
ani celkom nedochádzala. Dnes dostávam opakova-
ne ponuky od profesionálnych zberateľov a automo-
bilových maklérov.“

Ktoré tri zvláštnosti RSi – okrem „Nr. 001“ – najviac 
oceňujete?
„Nefalšovaný pocit automobilového športu na 
bežnej ceste, kvalitné zabudované komponenty 
a exotický charakter.“

Aké boli vaše najkrajšie zážitky s RSi?
„Samotný proces objavenia a kúpy. Potom stretnu-
tia s nadšenými fanúšikmi, ktorí vozidlo dovtedy 
poznali iba z médií. A nakoniec zážitok na stanici 
technickej kontroly TÜV, kde sa ma technik nevraži-
vo spýtal, či mám zapísané v technickom preukaze 
všetky tie veci, ktoré som si na auto dodatočne 
namontoval a doklady k nim.“

Chodíte aj na značkové zrazy?
„Doteraz som bol na troch Beetle Sunshinetour, 
príležitostne chodím aj na iné zrazy a reagujem aj 
na cielené pozvania. Napríklad ostatných 2000 kilo-
metrov som najazdil výlučne po zrazoch. Komunita 
majiteľov Beetle je jedinečná – a to aj v zahraničí.“

Jürgen Reiss (48).

Veľkorysé 
zadné krídlo.

Široké blatníky.
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Zo Slovenska  
na najsevernejší  

bod Európy
Plán bol jasný, doraziť na najsevernejší bod Európy – 
Nordkapp na našom starom VW Passat z roku 2001 

s najazdenými 500 000 kilometrami.  
Ak sa podarí tak by sme chceli vidieť aj Lofoty a polárnu žiaru. 

Koľko nám to bude trvať a kde budeme spať? 
 Je to dobrodružný roadtrip, detaily dopredu neplánujeme.

Text a foto: Michal Martinek, Petra Kamarýtová, napassateposvete.sk
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Deň 1
Prvý úsek je len taká povinná nudná 
jazda, nemôžme sa dočkať kým uvidíme 
niečo nové. A tak fičíme cez Slovensko, 
Poľsko až k hranici s Litvou. Okolo 23tej 
máme za sebou 1000km. Padá na nás 
únava a tak sa rozhodujeme pre spánok. 
Kde? No predsa v aute, cez kufor a sklo-
pené zadné sedadlá som pripravil matrac 
a spacáky do -20. Takto vznikla prekva-
pivo pohodlná, priestranná posteľ. 

Deň 2
Ráno robíme prvú zastávku na benzínke 
v Litve, potrebujeme dotankovať aj auto, 
aj seba. Litvu rýchlo prefrčíme a ako 
medzizástavku si vyberáme Rigu, hlavné 
mesto Lotyšska. Po krátkej prechádzke 
pekným centrom pokračujeme smer 
Talinn. Estónsku hranicu prekračujeme 
po tme. Cestou Peťka našla ubytovanie 
v meste a tak už vieme kde dnes skloní-
me hlavy. 

Deň 3
Po raňajkách naberáme smer Národný 
park Lahemaa. Viru bog je jednoznač-
ne najzaujímavejšie miesto parku. Bog 
v presnom preklade znamená rašeli-
nisko alebo vrchovisko, ale v podstate 
si predstavte premočenú zem, na ktorú 
keď stúpite, tak sa správa ako mokrá 

Národný park Laheema je oáza pokoja vzdialená len 40 minút od Talinnu. 

Sneh s vetrom na 
fínskych jazerách 
tvorí krásne 
obrazce.

Bog – vrchovisko sa dá predstaviť ako obrátená misa. Spodná voda je už 30 cm pod 
povrchom, a preto aj 80-ročné stromy tu majú výšku len dva metre. Vstup na trajekt.
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špongia. Po prechádzke ideme na tra-
jekt do Helsínk. Radi by sme prekročili 
Fínsky záliv ešte po svetle. Plavba trvá 2 
hodiny a tak si ju skracujeme príjemnou 
večerou s výhľadom na more. Pri výjazde 
z trajektu nám kontrolujú či máme aspoň 
zimné gumy. Prečo aspoň? Lebo neskôr 
zisťujem, že takmer každé auto tu na 
severe má v zime pneu s hrotmi. Po ve-
černej prechádzke mestom pokračujeme 
na náš ďaľší záchytný bod – Rovaniemi. 
Cesta je pokrytá snehom a ľadom, okolo 
sú len samé lesy, jazerá a sem-tam pum-
pa. Asi po 3 hodinách jazdy na jednej 
z nich ideme prenocovať. 

Deň 4
Za dnešný cieľ stanovujeme Rovaniemi – 
kde prechádza hranica polárneho kruhu. 
Cesta by mala trvať niečo cez 6 hodín, ale 
treba mať na vedomí, že v tejto oblasti už 
slnko vychádza len na 4hodiny a 23minút. 
Počas cesty Peťka našla útulné ubyto-
vanie za dobrú cenu priamo v meste. Pri 
západe slnka sa už dotýkame severnej 
časti Botnického zálivu. Na dnešné ubyto-
vanie prichádzame okolo 18tej, takže 
rýchla sprcha a hor sa pozrieť do Dediny 
Santa Klausa. Tu nás čaká sklamanie. Čis-
tá komercia, biznis a výlety na naháňanie 
polárnej žiary za 200€. 

Vianočné centrum Helsiniek a náš útulný bytík v Rovaniemi.

Okolo fínskych ciest sú iba jazerá 
a lesy. Fínsko je 7-krát väčšie ako 

Slovensko a má zhruba rovnaký 
počet obyvateľov.

Starý slovenský passatík prvýkrát brázdi fínske cesty.
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Deň 5
Hneď po raňajkách vyrážame do Santo-
vej dedinky, kde prechádza línia polárnej 
kružnice. Dnes netušíme kam prídeme, ale 
chcel by som prejsť nórsku hranicu. Tu na 
severe sú cesty ešte prázdnejšie ako dole 
a niet sa čo čudovať. Už od Rovaniemi sme 
v kraji Laponsko a to je najredšie osídlená 
oblasť Fínska. Pre priblíženie, Laponsko 
má rozlohu ako 2x Slovensko a žije tu len 
180 tisíc ľudí. Po pár hodinách jazdy, kúsok 
za mestom za Inari, vidíme prvýkrát znač-
ku Nordkapp. Do najsevernejšieho bodu 
nám zostáva ešte 350km. K nórskej hranici 
nám cesta trvá hodinu a pol a stretávame 
na nej presne 3 autá. O 22:00 prichádza-
me do zasneženého nórskeho mestečka 
Karasjok, kde slnko vychádza 10:30 a za-
padá 11:30. Pred nocovaním ešte prejdem 
k fjordu v meste Lakselv, kde už začína to 
pred čím ma varovali viacerí Slováci žijúci 
v Nórsku, cesty ako zrkadlo. Čistý ľad kde 
z 20tky brzdíte 20metrov. 

Deň 6
Vstávame neskôr, ale to vôbec nevadí, 
keďže tu už v tomto období slnko nevy-
chádza. Je len šero medzi 10tou a 12tou. 
Mimo toho je úplná tma. Cestou sa nám 
vydarilo nájsť ubytovanie v mestečku 
Honningsvåg, ktoré je vstupnou bránou 
na Nordkapp a zároveň najsevernejšie 
mesto v Nórsku. Pred Honningsvågom 
ešte musíme zdolať podmorský 7-ki-
lometrový tunel. Pre bežného Slováka 
budú jeho automatické brány, vyzerať 
ako zo scifi filmu, iných prekvapí, že tunel 
bol spoplatený do roku 2012 a už nie je. 
V Nórsku sa totiž poplatkami spláca tunel 
alebo úsek cesty a keď sa splatí, tak už nie 
je dôvod vyberať poplatok. Do mesta pri-
chádzame okolo 13tej a rovno pokračuje-
me na vytúžený Nordkapp. Odtiaľto je to 
asi 30km a 40 minút. Je úplná tma, cesta 
stúpa nahor a začína poriadne fúkať. 
Nestretáme žiadne autá. V niektorých 
miestach tak fúka sneh z okolitých kop-
cov, že nevidím ani na koniec kapoty. Na 
rovných úsekoch sú zasa nafúkané záveje 
cez celú cestu asi do 30cm výšky. Už len 
čakáme kedy sa na ceste objaví neprej-
duteľný závej a budeme sa musieť otočiť. 
Naštastie nič také sa nekoná a kúsok pred 
cieľom stretáme odhŕňač. Nie je vidieť 
ani kde sú útesy, tak sa len odfotíme pri 
dverách s nápisom Nordkapp, aby sme 

Vyznačená hranica polárneho kruhu v meste Rovaniemi.

Presne sem prichádza pošta pre Santu odoslaná z celého sveta.

Nórske domčeky popri fjorde.
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Kaviareň uprostred ničoho.

Nordkapp a a najsevernejšie 
mestečko Honningsvåg majú 
jedinečnú atmosféru.

Cesta dokonale kopíruje fjord Porsangerfjorden, 
ktorý je dĺžkou 123 km štvrtý najdhlší v Nórsku.

Stádo sobov popri ceste, 
hneď za mestom Rovaniemi.

Cesty popri fjorde 
sú čistý ľad, 

máme problémy 
zdolať aj najmenší 

briežok, a tak 
prejdeme 400 km 

na reťaziach. 
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Slovenský Passat zachraňuje 
domáceho Passata v najsevernejšom 
nórskom mestečku.

Návštevné centrum 
na Nordkappe so 
známym glóbusom.

Už ste videli krajšie 
omrznutú značku?

Jeden z tunelov pred 
Honningsvågom.

Idylické domčeky popri fjorde.

dali vedieť všetkým doma, že sme dorazili na 
najsevernejší bod Európy a ideme naspäť do 
Honningsvågu na naše ubytovanie.

Deň 7
Cesta na Nordkapp je za svetla omnoho me-
nej stresujúca ako bola cez noc. Pri vstupnej 
rampe nás prekvapil pozdrav v slovenčine. Aj 
tu, na najsevernejšom mieste Európy, pracu-
je Slovák. Zatiaľ v návštevnom centre takmer 
nikto nie je. Prvý autobus plný turistov má 
prísť až o hodinku, takže máme v kľude čas 
na obchody so suvenírmy, jaskyňu svetiel aj 
kino s krátkym filmom o Nordkappe. Vonku, 
popri známom glóbuse sa nedá dlho vzdržať, 
keďže bojujeme s poriadnym vetrom. Chvíľka 
denného šera rýchlo končí a my sa tak odo-
beráme naspäť do Honningsvågu, kde bo-
okujeme rovnaké ubytko aj na ďaľšiu noc. Aj 
keď to v tej tme nevyzerá, je pred nami ešte 
väčšia časť dňa, čo využíváme na prechádzku 
po mestečku a ochutnávku miestnych špe-
cialít – veľrybieho a sobieho mäsa. 

Deň 8
Z rána štartujeme. Reťaze majú za sebou 
už asi 400km na čistom ľade a tak sa obe 
trhajú krátko za sebou. Kým dávam dole 
roztrhnutú reťaz uprostred ničoho, pre-
chádzajú okolo nás 3 autá. Každé jedno 
zastavuje a pýta sa či potrebujeme pomôcť. 
Neviem, či je takáto ochota pomôcť bežná 
v celom Nórsku, každopádne ma veľmi 
milo prekvapila. Alta je prvé mesto po pár 
dňoch, ale nemáme v pláne tu zastavovať. 
Šero sa už mení na tmu a my potrebujeme 
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pokračovať. Cesta je niekedy viac šmykľavá, 
niekedy menej a niekedy čistý ľad. Sem-tam 
stretávame aj niečo ako odhŕňač. Lenže 
tieto neodhŕňajú ani neposýpajú cestu. 
Namiesto toho, majú niečo ako dvojmet-
rové nože a sekajú ľad na ceste asi každé 
dva centimetre. Cesta potom vyzerá ako 
vrúbkovaný chips, čo nie je moc príjemné 
pre môj športový podvozok.

Deň 9
Zobúdzame sa do vlhkého rána. Krajina sa 
postupne mení. Po pár minútach sú všade 
okolo ostré skalnaté kopce, ktoré stúpa-
jú priamo z mora. To už začínajú Lofoty. 
Vyzerá to tu ako z iného sveta, tu sa musí 
páčiť snáď každému. Pomaly sa zotmieva 
a my prichádzame do mesta Leknes. Nemá 
zmysel ísť dnes ďalej. Mohli by sme tak prísť 
o niektoré krásy tohto súostrovia. Nedarí 
sa nám nájsť žiadne ubytovanie a tak za 
mestom, nad zátokou nachádzame sym-
patické odpočívadlo pri ceste, kde budeme 
nocovať. 

Deň 10
Pokračujeme smerom na koniec súostrovia. 
Čím sme bližšie ku koncu, tým je to tu krajšie. 
Hory naokolo sú ostrejšie a cesty prázdnejšie. 
Zastavujeme v dedinke Moskenes, odkiaľ ide 
trajekt na pevninu. Prázdne čakacie parko-
visko k trajektu neveští nič dobré. Je sobota 
a v sobotu trajekt nechodí. Na zajtrajší nemá-
me čas čakať. Takže dnes nás ešte čaká cesta 
naspať cez celé Lofoty, čo je cca 5 hodín, 

Fotogenické mosty na 
súostroví Lofoty.

Jeden z obývaných 
miniostrovčekov na Lofotoch.

Strhujúce pobrežie na Lofotoch.

Polárna žiara sa 
najskôr objavila ako 

jedna silná zelená 
čiara, potom sa začala 

pohybovať, inokedy 
zaplnila celú oblohu. 
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plus cesta do vnútrozemia. Za Bjerkvikom 
stúpame do hôr až je všade naokolo sneh, 
fujavica a žiadne autá. Cesta je veľmi 
šmyklavá, vyjazdená na ľad a naokolo sú 
obrovské záveje. Prechádzame švédsku 
hranicu, ani tu nikto nie je. Oblieva ma 
studený pot a čakám kedy nás buď sfúkne 
z cesty, alebo sa pred nami objaví neprej-
dutelný závej. Po hodine jazdy stretám 
v protismere prvé auto. O chvíľu neskôr 
fujavica našťastie utíchla, obloha sa vy-
čistila a stres opadol. A zrazu sa nám ko-
nečne ukázala. Aurora Borealis – polárna 
žiara. Sprevádzala nás až do mesta Kiruna, 
kde sme dotankovali a kúsok za mestom 
našli miesto na prespanie.

Deň 11
Už chvíľku po dnešnom štarte prekra-
čujeme hranicu polárneho kruhu, o čom 
nás informuje tabuľka vedla cesty. Už na 
obede hľadáme a bookujeme perfektný 
záhradný domček len pre nás v meste 
Mjölby. Dnes mám teda pred sebou svoj 
osobný rekord 1400km za deň. Do domče-
ka prichádzame pred jedenástou večer.

Deň 12 
Na dnes plánujeme 700km cestu aby 
sme sa dostali niekde k Hamburgu. 
Vychádza nám teda čas na návštevu 
automobilky Koenigsegg a prechádzku 
po Kodani. Do Kodane prechádzame zná-
mym mostom Oresund, ktorý postupne 
prejde do podmorského tunela a vynorí 
sa v Kodani. Práve tu si dávame večernú 
prechádzku mestom.

Deň 13
Posledný deň ideme po diaľniciach až 
domov cez Hamburg, Berlín a Prahu. 
A pred deviatou prichádame domov. 

Na našom roadtripe sme prešli 830 0km, cez 11 krajín za 13 dní. 

Vo Švédsku má vačšina aút 
pridávné diaľkové svetlá.

Koenigsegg CCXR  
v sídle spoločnosti.

V útrobách trajektu medzi  
Dánskom a Nemeckom.

Náš záhradný domček na juhu Švédska.
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Skvelé výhody značkového financovania 
vášho nového VW s VW Financial Services
● Výhodnejšie úrokové sadzby
● Všetko vybavíte na jednom mieste - u predajcu
● Atraktívne akciové ponuky
● Variabilita možností splácania podľa vašich potrieb

Moderné financovanie 
Volkswagen NEXT bez 
poplatkov
Auto dnes viete financovať nespočetnými 
spôsobmi, tretiny a štvrtiny sú na ústupe. 
Dnes ste schopný nastaviť si flexibilitu 
v podobe akontácie a aj dĺžky splácania. 
Teraz však pridávame istotu spätného od-
kúpenia. S financovaním Volkswagen NEXT 
viete na cent presne, za koľko predáte svoje 
auto o 2 či až 5 rokov.
Volkswagen NEXT je nové výhodné 
financovanie osobných a úžitkových áut 
prinášajúce istotu a flexibilitu, pri ktorej si 
svoje vytúžené auto vyberie naozaj každý. 
Na začiatku si dohodnete akontáciu od 10 
do 40 %, dĺžku zmluvného obdobia od len 2 
do až 5 rokov a odhadovaný nájazd 10 000 
až 30 000 km/rok. Následne sa dohodneme 
na výške mesačných splátok, aj na výške 
poslednej splátky. Pred jej splatnosťou sa 
slobodne rozhodnete, či vám auto ešte vy-
hovuje, alebo sa potrebujete zariadiť inak. 
“Prvou možnosťou je, že auto vrátite u kto-
réhokoľvek dílera bez ďalších poplatkov pri 
dodržaní dohodnutých podmienok. Druhá 
možnosť je, že vám ho samozrejme radi 
vymeníme za nové, aké budete aktuálne 
potrebovať. Na nové vozidlo viete opäť 
využiť financovanie Volkswagen NEXT so 
splátkami vo výške, ktorá vám vyhovuje. No 
a treťou možnosťou je, že si auto poslednou 
splátkou odkúpite, buď jednorazovou úhra-
dou alebo samozrejme s možnosťou ďal-
šieho výhodného financovania,” vysvetľuje 
Jozef Rusinko, obchodný manažér VWFS. 

Lepšie auto s vyššou výbavou
Dôležitou výhodu financovania VW NEXT je 
aj fakt, že do úverového rámca zákazníka sa 
nezapočítava posledná navýšená splátka. 
Vďaka tomu si môžete vyberať zo širšej 
palety osobných a úžitkových vozidiel a ta-

kisto aj modely s vyššou výbavou. Súčasťou 
mesačnej splátky je aj povinné zmluvné po-
istenie, havarijné poistenie a tiež poistenie 
finančnej straty GAP, ktoré vybavíte spolu 
s financovaním na jednom mieste. 

T-Cross za 195 € mesačne
T-Cross 1.0 TSi Life,  
5 st manuál, 70kW/95k 
Cena auta: 18 390 €
Typ financovania: VW NEXT
Akontácia: 39,5 % (7 250 €)
Výška úveru: 11 140 €
Dĺžka splácania: 36 mesiacov
Ročný nájazd km: 15 000 km
Spracovateľský poplatok: 0 %
Výška mesačnej splátky 
vrátane poistenia 195 €

Modelový príklad financovania VW NEXT, pre model VW T-Cross 
1.0 TSi Life, 5 st manuál, 70kW/95k v cenníkovej cene 18 390 € 
vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 2,49 %, dĺžke úveru 36 mesia-
cov, výške poskytnutého úveru 11 140 € a pri 39,5 % akontácií (7 
250 €) s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok 35, prvých 
34 splátok je vo výške 194,46 €, posledná splátka je vo výške 
7 675,56 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné 
poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok 
je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 8,42 %. Celková čiastka 
k úhrade s poistením 21 537,20 €. Uvedené sumy sú s DPH. 
Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné 
služby Slovensko, s.r.o.

Úver s úrokom 0 % a  
s poistením v splátkach
S úverom s úrokom 0 % prefinancujete 
váš nový Volkswagen naozaj výhodne
Iná možnosť financovania je klasický 
úver, pri ktorom auto vlastníte a po spla-
tení vám ostáva. Aktuálne veľmi výhodne 
s 0 % úrokom. Podľa vašich finančných 
možností si môžete vybrať akontáciu od 
20 do 70 %. Následne si vyberiete, na 
akú dlhú dobu chcete uzatvoriť zmlu-
vu, pričom máte možnosti od 24 do 72 
mesiacov. O úver môžu požiadať fyzické 
aj právnické osoby. Havarijné, povinné 
zmluvné poistenie a poistenie finančnej 
straty GAP je aj v tomto prípade súčas-
ťou splátok.

VW Lease&Drive -  
operatívny lízing vhodný  
aj pre spotrebiteľov
Auto si v podstate prenajímate a o všet-
ko sa postará lízingová spoločnosť, vy 
len tankujete
Operatívny lízing je forma dlhodobého 
prenájmu vozidla, za ktorú platíte rovna-
kú mesačne platbu. Vlastníkom vozidla 
je, a aj po ukončení nájmu zostane, 
lízingová spoločnosť, ktorá nesie všetky 
riziká spojené s vozidlom a jeho pre-
vádzkou. Mesačná splátka zahŕňa všetky 
služby potrebné k pohodlnému užívaniu 
vozidla, ako sú napr. poistenie, diaľničná 
známka, nákup a prezúvanie pneumatík 
či základné servisné úkony.
Základnou výhodou operatívneho pre-
nájmu vozidla je fixná mesačná splátka, 
ktorá odráža očakávané náklady počas 
celej doby užívania vozidla. To v praxi 
znamená, že nemôže byť zmenená napr. 
pre rast cien pneumatík, servisných 
nákladov alebo náhradných dielov počas 
zazmluvneného obdobia. Toto všetko 
sú „neznáme“ faktory, ktoré musíte pri 
iných formách financovania znášať a ne-
viete ich vopred predpokladať.
Ak podnikáte, je dôležité si uvedomiť, 
že vozidlo je pre vás najmä pracovným 
prostriedkom, ktoré slúži k dosahovaniu 
podnikateľských zámerov. Takže veľmi 
správne očakávate spoľahlivosť a 100 % 
dostupnosť využitia v reálnom čase - 
sadnem a idem a to sa týka aj dostupnej 
opravy a náhradnej mobility.
Ponuku na nové auto s financovaním 
Volkswagen NEXT bez poplatkov, na úver 
s úrokom 0 % alebo VW Lease&Drive 
si môžete nechať pripraviť u každé-
ho predajcu značky VW. Detailné info 
o možnostiach financovania nájdete aj na 
www.vwfs.sk
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KTORÉ AUTO?

Cena 3,30 € Mimoriadne vydanie časopisu auto motor a šport, 20. ročník 

Jar/leto 2022
VÁŠ PORADCA PRI KÚPE NOVÉHO AUTOMOBILU A MOTOCYKLA

 MODELOV
PLUSY A MÍNUSY, DÔLEŽITÉ PRVKY VÝBAVY A TECHNICKÉ 

ÚDAJE NAJPREDÁVANEJŠÍCH VOZIDIEL NA NAŠOM TRHU

� SsangYong Tivoli
� Kia Sportage

� Indian Chief Dark Horse

� Mazda 6

� Cupra Formentor VZ5

� Honda NT1100
� Yamaha MT-10 SP
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Žijeme motorizmom!
Testy, rady, novinky

� Honda NT1100
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OPEL ASTRA
Nemec s francúzskym 
prízvukom?

STOP VOJNE! STOP VOJNE! STOP VOJNE! STOP VOJNE!

FORMULA 1:
Nové autá, 
nové trate. 

Máme všetky 
informácie!

EXTRA

RENAULT MEGANE E-TECH
Tri stovky patentov a skvelý podvozok
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OPEL ASTRA
Nemec s francúzskym 
prízvukom?

EXTRA

�  Revolučné zmeny v technických predpisoch!�  Kto bude novým riaditeľom pretekov?
�  Len jeden tím nastupuje s novou dvojicou jazdcov.�  Formula 1 

zavrela svoje dvere Rusku.

Pripravil: Martin Ruisl
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Modelový príklad financovania produktu VW NEXT pre model Volkswagen T-Roc 1,0 TSI Life 81 kW v cene 21 490,00 € vrátane DPH, pri úrokovej sadzbe 2,49 %, dĺžke úveru 36 mesiacov, 
výške poskytnutého úveru 12 910,00 € a pri 40 % akontácii (8 580,00 €) s ročným nájazdom 15 000 km. Počet splátok 36, prvých 35 splátok je vo výške 227,13 €, posledná splátka je vo 
výške 8 984,80 €. Splátka zahŕňa povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a poistenie finančnej straty. Spracovateľský poplatok je 0 % z financovanej hodnoty, RPMN je 8,89 %. 
Celková čiastka na úhradu s poistením je 25 514,35 €. Uvedené sumy sú s DPH. Financovanie zabezpečuje spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. Uvedená odporúčaná 
akciová cena 21 490,00 € sa vzťahuje na model Volkswagen T-Roc 1,0 TSI Life 81 kW a platí po odpočítaní bonusu vo výške 1 500 €. Bonus 1 500 € platí na nové zákaznícke objednávky do 
výroby alebo zo skladu iba pre priameho spotrebiteľa v  počte jedného vozidla na jednu fyzickú alebo právnickú osobu v  jednom kalendárnom roku. Ponuku je možné uplatniť iba 
u autorizovaných predajcov Volkswagen, ktorí sa zúčastňujú predmetnej akcie, a to do 30. 4. 2022. Všetky uvedené ceny/zľavy sú ceny/zľavy odporúčané pre klienta v € s DPH a majú len 
informatívny a nezáväzný charakter. Ceny skladových vozidiel sa môžu líšiť v závislosti od doplnkovej výbavy.

VW NEXT od 228 €
S financovaním

/ mesiac s poistením

volkswagen.sk

Nový T-Roc
Nová forma suverenity

VW-TRoc-Print-210x270mm.indd   1VW-TRoc-Print-210x270mm.indd   1 17/03/2022   16:3317/03/2022   16:33
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