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News
Vážené dámy, vážení páni, zákazníci, milí čitatelia,  
návštevníci spoločnosti Summit Motors Bratislava,

do rúk sa vám dostalo už druhé vydanie SMBNews2. 
Ide o ďalší zdroj informácií a inšpirácií, ktorým chceme 
spríjemniť vašu návštevu v našom showroome, či obo-
hatiť vedomosti o našich osobnostiach, aktivitách 
a prozákazníckej orientácii, o ktorú nám ide v prvom 
rade, a ktorú sme odhodlaní neustále zdokonaľovať.  
V tomto vydaní vám predstavujeme ďalšiu osobnosť a 
trvalú hodnotu spoločnosti, ktorá sa stará hlavne o to, 
aby vozidlo, ktoré ste si vyzdvihli z nášho servisu, bolo 
v dokonalom technickom a prevádzkovom stave. Stará 
sa o to pán Imrich Bugár, dlhoročná stálica a tvár nášho 
servisu, a to už viac ako 20 rokov, presne toľko, koľko 
pred mesiacom oslávila naša spoločnosť . V profilovom 
rozhovore vám predstaví svoju profesiu a hodnoty, na 
ktorých už roky buduje svoju dôveryhodnosť a spoľah-
livosť pre našu spoločnosť, Summit Motors Bratislava, 
ale hlavne pre vás – našich zákazníkov.  

V polovici júna sme sa ako spoločnosť Summit Motors 
Bratislava a ja, ako jeden z 25 spíkrov, spoločne s našim 
vedúcim predaja nových vozidiel, pánom Dušanom 

Lysákom, zúčastnili podujatia CFO Fórum, ktoré je 
určené pre zástupcov vrcholového manažmentu. Hlav-
nou témou bolo „Čo prinesie rok 2022 a ako budú 
ovplyvnené ekonomické operácie politickou nestabi- 
litou?“ So zásadnými informáciami, ktoré sa dotýkajú 
a budú dotýkať nás všetkých, sa s vami podelíme aj 
na stránkach tohto vydania SMBNews2. Okrem tohto 
podujatia sme v Summit Motors Bratislava žili aj pod-
porou športového podujatia: Kaktus Bike Bratislavský 
MTB Maratón a dobročinnou aktivitou v prospech 
neziskovej organizácie Plamienok, ktorá pomáha 
nevyliečiteľne chorým deťom. 

Na stránkach vytlačených na 100 % recyklovanom pa- 
pieri, keďže aj my cítime a konáme ekologicky, 
prinášame aj informácie z automobilovej histórie 
značky Ford. Som presvedčený, že na stránkach 
druhého vydania SMBNews nájdete aj iné užitočné, 
alebo inak zaujímavé informácie, ktoré vás potešia, 
obohatia alebo inšpirujú k vašim rozhodnutiam. 

K tomu vám prajem veľa spokojnosti a radosti s vašim 
vozidlom od Summit Motors Bratislava a veľa šťast-
ných a bezpečne najazdených kilometrov. 

Prajem príjemné čítanie

Miroslav Tikl
Generálny riaditeľ a konateľ 

Za 20 rokov v Summit Motors 
Bratislava prešlo mojimi ruka-
mi asi 15-tisíc vozidiel
Rozhovor s pracovníkom servisu Summit Motors 
Bratislava, Imrichom Bugárom

Niekto autá vyrába (montuje), niekto predáva, niekto 
opravuje, či servisuje a niekto na nich „len“ jazdí. Ty si 
mechanik. Čo pre Teba toto slovo znamená, čo pred-
stavuje a prečo si sa na túto profesiu dal?
V podstate chlapčenská zvedavosť. Vždy ma bavilo 
zisťovať, ako veci fungujú. Vždy som niečo rozoberal  
a skúmal mechanizmy, stroje, motory, ako pracujú. Preto 
som sa na túto dráhu aj dal. A baví ma to dodnes. 
Ako dlho pracuješ ako mechanik a v Summit Motors 
Bratislava? 
Dvadsaťštyri rokov pracujem ako mechanik, z toho dvad-
siaty rok v Summit Motors Bratislava. Predtým som robil 
v Euromotors Bratislava, avšak táto firma zanikla, resp.  

z nej vznikla Summit Motors Bratislava a ja som vlastne 
pokračoval ďalej, len zamestnávateľ sa zmenil. Takže 
som stále pri Fordoch. 
V čom je SMB iná, ako bol Tvoj predchádzajúci  
zamestnávateľ?
Už aj z mojej predchádzajúcej odpovede je jasné, že veľké 
skúsenosti s inými zamestnávateľmi nemám a chcem 
povedať, že som tu v Summit Motors Bratislava spo- 
kojný a som rád, že som sa tu zamestnal. Aj keď sa roz-
právame s inými kolegami z iných servisov, tak mi vy-
chádza, že som tu dobre. Mám pocit, že tu máme stabil-
né zázemie, stabilitu, pocit istoty, ktorý mi dáva dobrá 
značka a dobrý zamestnávateľ. To sa naplno prejavilo 
teraz, keď vypukla táto nečakaná a neznáma situácia. 
Náš zamestnávateľ nás nehodil cez palubu, ale postaral 
sa o našu istotu.  
Pripraviť vozidlo na spoľahlivú a hlavne bezpečnú jazdu 
vždy bola, a v dnešnej doprave ešte oveľa viac je veľmi 
zodpovedná úloha. Na čo kladieš hlavný dôraz a na čom si 
hlavne dávaš záležať pri výkone svojej profesie? 

Hlavne, aby práca bola odvedená čo najzodpovednejšie 
a najlepšie. Ja zo svojej pozície zákazníka nestretnem. 
Mne príde auto na zdvihák a mojou úlohou je odviesť čo 
najlepšiu robotu. So zákazníkom komunikuje prijímací 
technik a mne príde zákazka. Ale keď vidím, že je dôležité 
urobiť aj prácu nad rámec, ktorá je uvedená v zákazke, 
tak upozorním prijímacieho technika. Jeho úlohou je 
odkomunikovať to so zákazníkom. Zákazník nemusí ve-
dieť, že je niečo zlé, ale keď si to ja všimnem, tak musím 
na to upozorniť. Samozrejme, podľa závažnosti. Niektoré 
záležitosti netreba riešiť hneď, ale treba upozorniť, že v 
budúcnosti takú opravu musí zákazník očakávať. No a v 
prípade závažnejšej závady to treba riešiť hneď.     
Dajú si zákazníci povedať, keď ich upozorníš?
Pravdaže. Keď upozorníme, tak áno, ak majú záujem, tak 
sa môžu prísť aj pozrieť, o čo ide a ukážeme im, čo je po-
trebné spraviť. 
Keď sme pri tom rozoberaní, zaujímalo by ma, koľko 
% tvojej práce je rozoberanie a opravovanie sú- 
čiastok a koľko výmena súčiastok. Ste naozaj vy-
mieňači náhradných dielov (smiech) alebo ste sku-
točný servisáci, ktorí aj niečo opravujú a nastavujú?
Aj výmena súčiastky za súčiastku si vyžaduje rozobrať 
niektoré dielce, aby som sa ku konkrétnej súčiastke dos-
tal. Nedá sa to takto povedať na percentá. V praxi nie je 
možné len vymontovať jednu súčiastku a namontovať 
novú. Súčiastka na výmenu môže byť zamontovaná 
niekde hlbšie a niekedy musím rozobrať štvrť auta, aby 
som sa dostal k súčiastke, ktorú je potrebné vymeniť. K 
tým zlým jazykom, ktoré hovoria, že nie sme už opravári, 
ale vymieňači dielov, by som rád povedal, že to je tak 
často vymyslené už od výrobcu. Aj keby som chcel niek-
torý diel opraviť a rozobrať ho na súčiastky, z ktorých 
treba niektoré vymeniť, tak ich nemám kde kúpiť, lebo 
výrobca ich dodáva len ako celý diel. A aj chápem zámer 
výrobcu, pretože takto je to vlastne rýchlejšie. Napríklad 
práve teraz opravujem motor. Ak by som robil ge-
nerálku, rozoberal piesty a podobne, tak by to trvalo dva  
mesiace. Keď ho vymením, bude to za štyri až päť dní a 
zákazník odíde spokojný a bude to ešte aj lacnejšie. Aj 
keď vymieňame diely, tak musíme vedieť, ako to správne 
funguje, musíme sa držať aj odporúčaní výrobcu, lebo to  
nejde len tak vymeniť kus za kus. Každú súčiastku 
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musíme vedieť presne, ako ju namontovať, aby to fun-
govalo. 
Dá sa to naučiť v škole pre automechanikov?  
V škole pre mechanikov sa naučia základy a veľa o 
princípoch, ako fungujú mechanizmy. Ale motory sa 
stále vyvíjajú a my sa učíme celý život. Sme školení 
na každý nový model a aj v rámci rôznych motorov u 
každého modelu sme na každý jeden motor zaškolení, 
na každú prevodovku,... a tieto školenia prebiehajú tu u 
nás vo firme aj pre iných predajcov značky Ford. My sme 
tu vlastne ako školiace stredisko značky pre Slovensko.   
Tvoju prácu asi nemožno vykonávať bez obrovskej 
záľuby v motorizme a vášne pre automobilizmus. Si aj 
Ty osobne vášnivý motorista? 
Úplnou vášňou pre motorizmus a automobilizmus by 
som to nenazval. Mňa naozaj najviac zaujíma, ako to 
funguje. Nie som veľký nadšenec jazdenia a toho, čo s 
jazdením súvisí. Mňa zaujíma technická stránka, ako 
pracuje a ako to spraviť. Samozrejme, mám svoje vlastné 
vozidlo, je to Ford a tiež som ho skúmal a rozoberal, ale je 
toho stále menej a menej na rozoberanie, nastavovanie 
a upravovanie.
Čo motoristický šport? Ford je tradičná značka, skoro 
ako otec automobilov a aj stabilný pojem vo svete moto- 
rizmu a motoristického športu. Vyskúšal si niekedy sedieť 
v kokpite športiaku alebo formuly, riadiť na závodnej 
dráhe? Mal si takto pod zadkom športový Ford? 
Automobil nie, ale na dráhe som si vyskúšal motorku. 
Motorka je taký môj druhý koníček. Mal som svoju vlast-
nú motorku KTM 950-tku, ktorú som prednedávnom 
predal. Zajazdiť si na dráhe s motorkou je pre mňa za- 
ujímavejšie a s tou mojou som si to parádne užil. Tá mo-
torka by zvládla aj viac ako človek, ktorý ju riadi. 
Aké iné formy relaxu sú Ti blízke a ako rád oddychuješ?  
Súvisí to aj s tou mojou motorkou. Baví ma jazda na mo-
torke po Slovensku. Páči sa mi dovolenka - zajazdiť si po 
Slovensku. Nie nejaké dlhé trasy a etapy, ale vychutnávať 
si jazdu a krásu prostredia. Pamätám si dovolenku, keď 
sme týždeň jazdili po Slovenku až na sever po Červený 
Kláštor, rieku Dunajec a späť. Jazdiť na motorke je dosť 
únavné, a aby bola dovolenka aj jazda v pohode, tak 200 
až 25O km na deň  je tak akurát. Potom si oddýchnuť, 
zrelaxovať, dať si pivko a na druhý deň pokračovať. Cho-

dievali sme partia desať, jedenásť motoriek. Boli sme aj 
v zahraničí, ale preferujem jazdu po Slovensku. Okrem 
toho mám rád aj vodné športy, napríklad wake boarding 
alebo vodné lyže.
Späť ešte k servisu. Aký je záujem mladých chlapcov, 
resp. možno aj dievčat, o profesiu servisného technika? 
Záujem o túto profesiu je v súčasnosti menší. Neviem 
posúdiť, prečo je tomu tak, ale súčasne si aj myslím, že 
profesia mechanika ešte dlho nie je a nebude odsúdená 
na zánik. Za seba môžem povedať, že ak by som si mal 
vyberať svoje budúce povolanie znovu, tak si vyberiem 
zase to isté.  Baví ma to dodnes a nemenil by som. 
Vráťme sa 24 rokov späť, teda krátko pred rok 2000. 
Aj u Tvojej profesie sú oproti minulosti výrazné zmeny 
v samotnom obsahu práce, ale aj diagnostikovaní  a 
odhaľovaní závad. V čom je práca mechanika v roku 
2000 a v roku 2022 odlišná? Môžeš povedať, či Ti 
Tvoje skúsenosti pomáhajú pri tomto inom spôsobe 
výkonu profesie?
Pribudlo viac práce s počítačom. V autách je viac elek-
troniky a pribudlo viac diagnostiky prostredníctvom 
počítača. Avšak prax aj v tomto prípade veľmi pomáha. 
Počítač totiž nikdy nevypíše konkrétnu závadu. Vypíše 
smer, ktorým sa treba vybrať pri jej odstránení a 
mechanik musí vedieť, ako to funguje a ako postupovať. 
V automobile je totiž množstvo funkcií a súčiastok, ktoré 
sú na sebe závislé, a preto to čo identifikuje počítač, akú 
chybu vypíše, nemusí byť úplne konkrétne pomenované. 
Počítač je tu však nevyhnutný diagnostický nástroj a 
možno pre zvýšenie záujmu o štúdium odboru auto- 
mechanik by malo byť viac prezentované, že je to aj  
do veľkej miery práca s počítačom.   
V súvislosti s touto zmenou v systéme práce autome-
chanika sa mi natíska otázka, či majú neautorizované 
dielne, bez autorizovanej, originálnej diagnostickej a 
softvérovej výbavy vôbec v budúcnosti šancu uspieť, 
hoci v nich pracujú veľmi šikovní odborníci mechanici 
s obrovskou praxou?
Šancu majú, ale musia mať obrovské vybavenie, aby 
boli schopní urobiť diagnostiku a mali tie špecializované 
nástroje, hlavne ak robia rozdielne značky. Ja si veľmi 
cením a vysoko hodnotím na Summit Motors Bratisla-
va kvalitné vybavenie, špeciálne prípravky a zariade-

nia, ktoré máme k dispozícii, v iných aj autorizovaných 
dielňach, ich nemajú toľko alebo vôbec. To významne 
profesionalizuje a uľahčuje našu prácu v prospech kva- 
lity odvedenej pre našich zákazníkov. A ďalšia vec, ktorú 
si vysoko cením u môjho zamestnávateľa je perfekt-
ný kolektív, ktorý tu máme. Aktuálne je nás tu trinásť 
mechanikov, čo je dosť a atmosféra je výborná. 
Tvoja najbizarnejšia, najneočakávanejšia závada, 
ktorú si na vozidle odstraňoval?
Ja osobne si na takú záležitosť nespomínam, ale mali 
sme tu v servise upchatý vzduchový filter na vozidle, 
ktoré bolo dlhší čas odstavené a zistili sme, že nejaké 
zvieratká si v ňom urobili hniezdo alebo sklad zásob 
orieškov a semienok na zimu.  :) 
Koľko vozidiel asi prejde tvojimi rukami týždenne, me-
sačne, ročne?
Takto som sa nad svojou prácou nikdy nezamýšľal. Vždy 
záleží od veľkosti opráv, ktoré riešim. Je týždeň, keď je 
to jedno s veľkou opravou alebo výmenou motora ale-
bo garančné opravy, ktoré sú spojené aj s väčšou ad-
ministratívou, takže vtedy je tých vozidiel menej. Ale v 
priemere, pri bežných servisných úkonoch je to týždenne 
desať až pätnásť vozidiel. Ročne teda do 600 automobi-
lov. A za dvadsaťštyri rokov, to je už ozaj dosť. 
Sú u Teba niektoré úkony a práce obľúbenejšie ako iné? 
Také, ktoré uprednostňuješ a robíš ich radšej ako niek-
toré iné pri oprave vozidla?
Nemám to takto rozdelené. Nechcem sa uzatvoriť a špe-
cializovať sa na jeden typ práce alebo úkonov. Snažím sa 
a chcem mať čo najväčší prehľad v tom, čo si vyžaduje 
servis vozidla, a preto tie práce a servisné úkony ob-
mieňam. Podľa mňa je veľmi dôležité mať čo najväčší 
prehľad o spôsobe servisu, či opravy vozidla, aby som sa 
„nezasekol“ a zrazu nevedel pokračovať ďalej.  Zákazník 
nám zverí svoje vozidlo, len ak si bude istý, že odvedieme 
profesionálnu a spoľahlivú prácu. 

HENRY FORD  
120 rokov úspechu

Značka Ford začala písať svoju históriu už v roku 1896. 
Práve v tomto roku Henry Ford skonštruoval svoje prvé 
vozidlo – quadricykel a takisto sa so svojimi spoločníkmi 
rozhodol založiť automobilku Detroit Automobile Compa-
ny. Henryho myšlienka založená na tom, že autá by mali 
byť dostupné aj pre nižšiu spoločenskú triedu a nemali by 
byť iba výsadou bohatých, sa však u spoločníkov nestret-
la s úspechom. Preto nechal Ford firmu zbankrotovať a 
o 7 rokov neskôr, v roku 1903 založil spoločnosť, ktorú 
poznáme dodnes, už vyše 100 rokov po jej založení – Ford 
Motor Company. 
Vďaka nej sa splnil veľký sen Henryho Forda. Automobil-
ka vyrábala vozidlá dostupné aj pre nižšiu spoločenskú 
vrstvu, ktorá, keďže tvorila väčšinovú časť obyvateľstva, 
zaručila obrovský úspech v predaji áut značky Ford. Záu-
jem bol tak enormný, že Henry Ford ako prvý zaviedol tech-
niku pásovej výroby v produkcii automobilov s použitím 
univerzálnych súčiastok. Pásová dráha na pohyb vagóna 
k robotníkom sa stala veľmi rýchlo obľúbeným spôsobom 
výroby, pretože práca sa tak stala jednoduchšou a opa-
kujúcou sa. Preto bolo možné najať aj menej skúsených 
pracovníkov. Pre predstavu, výroba podvozku v tom čase 
trvala približne 1 hodinu 33 minút a už v roku 1904 opúšťa-

lo bránu továrne nové auto každé tri minúty. Ročná pro-
dukcia za dva roky poskočila o 100 % a v roku 1920 presi-
ahla výroba milión automobilov ročne. Koncom roka 1919 
vyrobila Ford 50 % všetkých áut v USA a 40 % v Anglicku. 
Cenovo najdostupnejším vozidlom sa v tej dobe stalo 
vozidlo Ford T, prezývané aj „Plechová Líza“. Počas 19 
rokov jeho výroby sa vyprodukovalo niečo cez 15 miliónov 
kusov. Zaujímavé je, že aj keď bol zo strany zákazníkov 
veľký dopyt po rôznych farebných variáciách, Henry Ford 
vyrábal svoje autá výhradne v čiernej farbe. Po 19 rokoch 
prišla zmena a Ford T nahradil novší model – Ford A. Bol 
to vôbec prvý automobil s bezpečnostným čelným sklom, 
klasickými pedálmi a riadiacou pákou. Zmena nastala aj 
vo farebnosti vozidiel a spolu s Fordom A prišli aj 4 fareb-
né variácie. Ford A sa vyrábal až do roku 1932, kedy ho 
nahradil Ford B. V tom istom roku Ford predstavil osem- 
valcový motor z jediného odliatku. O 4 roky neskôr sa 
na trh dostal prvý Lincoln s názvom Zephyr určený pre 
zámožnejšiu vrstvu obyvateľstva. Na základe toho 
vznikla aj divízia Mercury, ktorá vyplnila medzeru medzi 
úspornými vozidlami Ford a luxusnými Lincolnami. Jej čin-
nosť bola ukončená až v roku 2011 z dôvodu ekonomickej 
krízy a klesajúceho záujmu o vozidlá. 
Značku Ford neobišli ani okolnosti 2. svetovej vojny, 
ktorým flexibilne prispôsobila svoju produkciu. V roku 
1942 bola zastavená výroba civilných vozidiel a produkcia 
sa odklonila na produkciu bombardérov, tankov a produk-
tov na vojenské účely. 
Od roku 1911 boli otvorené montážne závody Ford v Ír-
sku, neskôr v Anglicku, Francúzsku, Dánsku, následne v 
Nemecku, Rakúsku, Argentíne, Južnej Afrike a Austrálii. 
Milovníci rýchlych áut isto vedia, že spoločnosť Ford je 
úzko spojená aj s pretekmi F1. Od roku 1967 spoločnosť 
dodávala motory pre pretekárske autá. Najznámejším 
pretekárskym vozidlom je zrejme Ford GT, ktoré sa vďa-
ka svojej rýchlosti 455,80 km /h môže pochváliť titulom  
„Najrýchlejšie auto na svete“ zapísané v Guinessovej kni-
he rekordov. Ford Motor má svoje zastúpenie aj v rallye, 
kde má svoj vlastný tím. 

Henry Ford zomrel vo veku 83 rokov, 7. apríla 1947, no Ford 
Motor Company prekvitala naďalej vďaka jeho násle-
dovníkom. Najmä jeho vnukovi Henrymu Fordovi II.  Do 
dnešného dňa je spoločnosť je riadená rodinou Ford, čo z 
nej robí jednu z najväčších rodinných spoločností na svete. 
Ford bol vizionár, o čom svedčí aj trvácnosť ním založenej 
značky. Zglobalizoval automobilový svet a jeho myšlien-
ky presiakli do súčasnosti, do „celosvetovosti“ niektorých 
jeho modelov. Síce on sám najväčšiu nádej vkladal do už 
spomenutého modelu Ford T. Myslel si, že tento model je 
jediné auto, ktoré bude ľudstvo potrebovať. Ako ukázala 
budúcnosť – aj vizionár sa zmýlil. Do dnešného dňa totiž 
značka Ford vyrobila niekoľko desiatok modelov, čím pot-
vrdila aj víziu premietnutú do oválneho loga spoločnosti 
- „lietajúci“ pravopis prvého a posledného písmena názvu 
pôvodného loga naznačuje rýchly pohyb vpred – a presne 
taká firma Ford je. 

(Marianna Cabalová, Zdroj: ford.sk, intrucks.com)
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20 SVIEČOK 
A AKO DARČEK SLOVENSKÁ PREMIÉRA  
V SUMMIT MOTORS BRATISLAVA 

Posledný letný večer tohto roku bol v znamení osláv 
významného jubilea našej spoločnosti Summit Motors 
Bratislava. Uplynulo totiž 20 rokov od nášho vstupu na 
slovenský trh a tento míľnik si prišli pripomenúť okrem 
slovenského manažmentu aj pozvaní členovia vrcho-
lového vedenia materskej spoločnosti Sumitomo Corpo-
ration pre Európu z Londýna,  ale aj najvyšší predstavitelia 
sesterských zastúpení zo Slovinska, Bulharska. Samo- 
zrejme, nechýbali ani najvýznamnejší domáci a zahraniční 
obchodní partneri. 
Večer a bohatý program bol okrem značky Summit Mo-
tors Bratislava  zasvätený ešte jednej značke, a tou je 

značka Ford, ktorú Sumitomo Corporation zastupuje v 
Európe a Summit Motors Slovakia aj Bratislava zastu-
pujú na slovenskom trhu. Už vo svojom úvodnom prího-
vore sa moderátorka večera  Vera Wisterová vyznala zo 
svojho vrúcneho vzťahu a nezabudnuteľných spomienok 
na značku Ford, konkrétne Ford Mustang, ročník 1967, na 
ktorom absolvovala pred dvadsiatimi rokmi road trip po 
Austrálii. 
Ešte pred slávnostnými príhovormi už spomenutých 
manažérov a zastúpení spoločností sa udiala pred zrakmi 
viac ako stovky pozvaných hostí slávnostná, exkluzívna 
premiéra uvedenia na slovenský trh nového modelu iko- 
nického terénneho modelu Ford Bronco. Z jeho jedinečného 
uvedenia na trh v slovenskej premiére nebolo nadšené len 
vedenie a obchodníci spoločnosti Summit Motors Bratisla-
va, ale aj väčšina z prítomných hostí. So záujmom si vozidlo 
prezerali a vyskúšali jeho sedadlá po celý večer.  

Po atraktívnom a nápaditom odhalení modelu Ford Bron-
co, ktorý ukrývala modelka priamo, do slova a do písme-
na, vo svojej sukni, už moderátorka postupne privítala  
na pódiu hostiteľov večera, generálneho riaditeľa  

Summit Motors Slovakia, Yuki Ura a generálneho ria-
diteľa Summit Motors Bratislava, Miroslava Tikla. Páni 
privítali medzi pozvanými hosťami riaditeľa značky Ford 
pre Strednú a Východnú Európu, pána Viktora Samosa  

z Budapešti. Pán Yuki Ura poďakoval za spoluprácu, pod-
poru a dôveru všetkým obchodným partnerom, zákazní-
kom, ale aj zamestnancom spoločnosti, bez ktorých by 
spoločnosť nedosiahla za týchto 20 rokov také výsled-

ky a trhovú pozíciu, akú má v súčasnosti. Páni vo svo-
jich príhovoroch upozornili na neľahké výzvy už blízkej 
budúcnosti, dokonca už aj prítomnosti, ktorým súčasný 
trh čelí. Ide o elektrifikáciu, digitalizáciu a neustálu po-
trebu skvalitňovania a posilňovania služieb zákazníkom, 
posilňovania spolupráce s obchodnými partnermi. V tom-
to duchu pán Tikl uviedol, že je hrdý na skutočnosť, že 
popri reinkarnovanej ikone Ford Bronco, môže predstaviť 
v portfóliu Summit Motors aj elektrické modely Mach - 
E a plne elektrický Ford Tranzit. Tým sa však elektrická 
budúcnosť značky Ford nekončí a v budúcnosti budú 
prichádzať ďalšie modely. Taktiež poznamenal, že hoci je 
Summit Motors Bratislava najväčším dílerom značky Ford 
na Slovensku nič neznamená, pokiaľ sa nebude stále viac 
a viac sústreďovať práve na rozširovanie a skvalitňovanie 
služieb zákazníkom a obchodným partnerom. Pán Tikl 
vyzdvihol zásluhu zamestnancov Sumit Motors Bratislava 
za to, že od roku 2018 dosahuje spoločnosť stále lepšie a 
lepšie výsledky, vďaka ich úsiliu a taktiež podpory mater-
skej Sumitomo Corporation.  Hideuky Nagaoka, generál-
ny riaditeľ Automotive Sumitomo Corporation, následne 
taktiež zablahoželal Summit Motors k jubileu a poďa-
koval za odvedenú prácu.  Zaujímavosťou pre prítomných 
hostí bola historická skutočnosť, že v oblasti automotive 
biznisu začínala Sumitomo Corporation najskôr s obcho-
dovaním so značkou Mazda a až neskôr so značkou Ford. 
Po príhovore, poďakovaní a gratulácii prevádzkového 
riaditeľa pre predaj vozidiel Ford v Strednej a Východnej 
Európe, Viktora Samosiho, odovzdali generálni riaditelia 
sesterských dílerských spoločností zo skupiny Sumitomo 
Corporation zo Slovinska a Bulharska symbolické naro-
deninové darčeky. Následne sa mohla krájať symbolická 
narodeninová torta a rozprúdiť zábava.   

(Marian Hains)
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PODPORA TÝCH,  
KTORÍ TO POTREBUJÚ
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA PLAMIENOK 

Jedným z bodov filozofie spoločnosti Summit Motors 
Bratislava je intenzívne sa zapájať do diania okolo seba 
prostredníctvom podporných, dobročinných a chari-
tatívnych aktivít. Téma spoločenskej zodpovednosti je pre 
nás veľmi dôležitá, preto je nám veľkým potešením, že od 
roku 2019 podporujeme neziskovú organizáciu Plamienok. 
Nezisková organizácia Plamienok je na Slovensku priekop- 
níkom rozvoja detskej domácej paliatívnej / hospicovej 
starostlivosti a smútkového poradenstva a terapie pre 
deti a ich rodiny. Od roku 2002 bezplatne poskytuje vážne 
a nevyliečiteľne chorým deťom domácu paliatívnu lieč-
bu a starostlivosť. Napriek ťažkým časom sa organizácia 
Plamienok každým rokom rozrastá, napreduje a pomáha 
väčšiemu počtu chorých detí a ich rodinám. Aj keď by 
sme boli najradšej, keby na Slovensku takúto organizáciu 
žiadne dieťa nepotrebovalo a tešilo sa pevnému zdraviu, 

sme radi, že ako spoločnosť, Summit Motors Bratisla-
va môžeme prispievať k zmierneniu dopadov zákerných 
chorôb a pomáhať rodičom a ich deťom. 

SUMMIT MOTORS BRATISLAVA 
V NÁRODNOM DIVADLE

Najväčšie a najvýznamnejšie podujatie pre 
finančných riaditeľov na Slovensku - CFO 
Fórum Slovensko, usporiadané v Slovenskom 
národnom divadle sa tento rok v júni konalo aj 
za účasti Summit Motors Bratislava.
 
15. a 16. júna bolo hlavnou témou konferencie  “Čo prine-
sie rok 2022 a ako budú ekonomické operácie ovplyvnené 
politickou nestabilitou?”. Medzi rečníkmi vystúpili biznis-
meni zo spoločností ako Slovenská sporiteľňa, Microsoft, 
PwC Slovensko, DM Drogerie Market, Heineken, ale aj ge- 
nerálny riaditeľ Summit Motors Bratislava, Miroslav Tikl a 
vedúci predaja nových vozidiel, pán Dušan Lysák.

Slovenské národné divadlo sa  stalo dôležitým miestom 
stretnutia priekopníkov biznisu, vizionárov, úspešných 
podnikateľov, manažérov a zamestnávateľov. 
CFO Fórum prináša pre biznismenov jedinečnú príležitosť 
inšpirovať sa príkladmi z praxe, získať prehľad o nových 
trendoch na trhu a zúčastniť sa zaujímavých prednášok, 
diskusií a workshopov na témy, ktoré zaujímajú nielen fi-
nančných lídrov, ale aj podnikateľov.
Práve taká bola i prednáška nášho riaditeľa, Miroslava 
Tikla a pána Dušana Lysáka. Obsahovala  aktuálne in-
formácie zo sveta predaja vozidiel, ale i novinky týka-
júce sa budúcnosti. „Spoločnosť Ford sa pripája k výzve 
adresovanej EÚ, s požiadavkou predávať od roku 2035 len 
čisto elektrické vozidlá. Stratégiou tejto značky je do roku 
2024 priniesť na trh plne elektrické verzie všetkých svojich 
9-tich modelov,“ predstavil víziu značky Miroslav Tikl. 

KAKTUS BIKE 
BRATISLAVSKÝ MTB MARATÓN

Okrem toho, že Ford má vo svojom portfóliu niekoľko 
značiek, ktoré vynikajú v automobilových športoch,  
nezabúda ani na preteky na dvoch kolesách. Už tradične 
i tento rok sa spoločnosť Summit Motors Bratislava stala 
partnerom jedného z najrýchlejších a najatraktívnejších 
MTB maratónov na Slovensku. Trať viedla po lesných 
cestách a trailoch v oblasti Malých Karpát. Štartovný 
výstrel zaznel v nedeľu, 25. septembra o 10:00 hodine 
v areáli zrekonštruovaného amfiteátra v Bratislave, 
mestskej časti Rača. Pretek mal tri trate vhodné pre každú 
úroveň výkonnosti. Na svoje si tak prišli hobby cyklisti, ale 
aj profesionálni jazdci, ktorí predviedli svoju kondíciu na 
troch tratiach v dĺžke 80 km, 52 km a 22 km. Sme radi, 
že Summit Motors Bratislava mohol byť partnerskou 
súčasťou tohto príjemného podujatia. Všetkým účastní-
kom vyjadrujeme obrovský obdiv za odhodlanie a vytr-
valosť a, samozrejme, srdečná gratulácia patrí víťazom! 
    (Marianna Cabalová)
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CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM NÁŠHO TÍMU?
Naskenuj QR kód a pozri si aktuálnu ponuku voľných pracovných pozícií  
v Summit Motors Bratislava.

Výkup a predaj jazdených vozidiel  
akejkoľvek značky

Rýchly a transparentný proces výkupu vozidla

Administratívne procesy zabezpečíme za vás

Bratislava | Tuhovská 9, 831 07  
ford.ba@summit.sk 
+421 2 335 262 55

Nájdete nás na :

Pozrite si krátke video 
z odovzdávania  
symbolického poukazu.

summitmotorsba.sk

VÝKUP A PREDAJ JAZDENÝCH VOZIDIEL


