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Bratislava 
22. 4. 2016 Nové MAN Truck Center na východnom Slovensku 

Začiatkom apríla spoločnosť Motor-Car Prešov, s.r.o, 

autorizovaný partner značky MAN, oficiálne uviedla do prevádzky 

zrekonštruované priestory 

 

Vo štvrtok 6. apríla oficiálne uviedli do prevádzky zmodernizované MAN 

Truck Center v predajno-servisnom areáli spoločnosti Motor-Car Prešov. 

Autorizovaný partner má výhodnú polohu – v priemyselnom parku pri hlavnej 

dopravnej tepne a po rekonštrukcii priestorov by sa mal ešte výraznejšie 

podieľať na posilnení pozície značky MAN v Prešovskom kraji.  

Slávnostného otvorenia MAN Truck Centra sa zúčastnilo okolo 100 hostí. 

Význam, aký importér prikladá zdokonaľovaniu servisnej siete, potvrdila 

prítomnosť Ing. Jochena Modla, MBA, konateľa spoločnosti MAN Truck & 

Bus Slovakia: „Veľmi si vážim úsilie, ktorého výsledkom je stredisko s 

európskymi štandardmi a značku MAN posunulo na miesto, aké jej patrí,“ 

zdôraznil a na záver svojho príhovoru venoval riaditeľovi spoločnosti Motor-

Car Prešov Mgr. Ondrejovi Šintalovi, MBA, ako pamiatku na tento deň 

plastiku leva, ktorý je tradičným symbolom mníchovského výrobcu truckov.   

Rekonštrukcia sa uskutočnila v dvoch etapách. Servisná hala prešla 

prestavbou v roku 2009. O päť rokov neskôr majiteľ investoval do úpravy 

parkovacích plôch a vlani sa zrealizovala modernizácia hlavnej budovy. 

Takže dnes MAN Truck Center spĺňa všetky kritéria, ktoré od autorizovaných 

partnerov vyžaduje importér. Na prízemí jednoposchodovej administratívnej 

budovy zákazníci nájdu vynovené priestory rozčlenené na príjem 

opráv/odovzdávanie hotových vozidiel, resp. diagnostiku vozidiel, predaj 

dielcov a doplnkov, ale aj zákaznícke zázemie so sociálnym zariadením, 

sprchou a spoločenskou miestnosťou s občerstvením. Pre značku MAN 

pracuje v rámci spoločnosti Motor-Car Prešov 15 zamestnancov, pričom 

servis poskytuje všetky služby a opravy vrátane klampiarskych prác a 

lakovania, geometriu všetkých druhov nákladných vozidiel a autobusov. K 

dispozícii má tiež rovnaciu a brzdovú stolicu pre nákladné vozidlá. 

Samostatná kancelária je vyhradená pre regionálne stredisko predaja 

nových vozidiel, pribudli plochy na vystavenie vozidiel. 

„V ďalšej etape máme v pláne renováciu osvetlenia servisnej haly MAN 

Truck Centra – necháme spraviť okná na druhej bočnej stene, ktorá nie je 

presklená. Celkove je v servise 10 pracovných stanovíšť, tím mechanikov má 
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pri opravách k dispozícii jednu 25-metrovú montážnu jamu, štyri 15-metrové 

a 40 metrov dlhý priestor so 4-stĺpovým mobilným zdvihákom. Diagnostická 

technika a špecifické nástroje sú, pochopiteľne, v zmysle požiadaviek MAN,“ 

informoval novinárov riaditeľ spoločnosti Mgr. Ondrej Šintal, MBA. „Máme 

veľa dlhoročných klientov – lojalita zákazníkov býva spravidla na vysokej 

úrovni, pretože MAN je silný v oblasti technológií, patrí k špičke v sektore 

stavebných, komunálnych i špeciálnych vozidiel. V poslednom období viacerí 

autobusoví dopravcovia z Prešovského kraja začali prevádzkovať autokary 

MAN. Naším cieľom je poskytovať komplexné služby pod jednou strechou, a 

tak overujeme tachografy, ale opravujeme i návesy aj stacionárne motory 

MAN pre vlaky, elektrocentrály, agrosektor a iné priemyselné odvetvia.“ 

Spoločnosti Motor-Car Prešov má zaujímavú históriu. Pôvodný areál bol 

postavený a prevádzka spustená do užívania v roku 1973 pre potreby 

Českoslovenkých automobilových opravovní š.p. Košice, závod Prešov. Do 

týchto priestorov bola presťahovaná opravovňa motorových vozidiel zn. 

Pobeda, Warszawa, ŽUK a Volga. Postupne sa závod preorientoval na 

nákladné vozidlá AVIA. V roku 1992 vznikla ako nástupnícka firma nová 

spoločnosť pod názvom Automobilové závody, a.s., ktorá rozšírila svoju 

činnosť napríklad o výrobu a servis prívesných vozíkov, predaj podvozkov a 

nadstavieb na vozidlá AVIA. V roku 1993 vznikla AUTOMO, spol. s r.o. a jej 

aktivity sa postupne nielen diverzifikovali, ale aj rozšírili o predaj a opravy 

vozidiel Hyundai, servis vozidiel SCANIA, v areáli bol tiež predaj a servis 

motorových vozidiel Mazda i Fiat. V roku 1998 vznikla nová spoločnosť pod 

názvom AUTOMO M.B., s.r.o., ktorá realizovala predaj osobných a 

dodávkových automobilov i záručný a pozáručný servis všetkých kategórií 

vozidiel Mercedes-Benz. V roku 2006 sa AUTOMO M.B. pretransformoval na 

Motor-Car Prešov, s.r.o. Na prelome rokov 2009 a 2010 sa spoločnosť 

VATAS zlúčila so spoločnosťou Motor-Car Prešov, a tak do portfólia pribudla 

značka nákladných vozidiel MAN. 

Na snímkach: 

1 – Prešovské MAN Truck Center symbolicky otvorili: Mgr. Ondrej Šintal, 

MBA, riaditeľ spoločnosti Motor-Car Prešov, Mgr. Ján Palenčár, vedúci 

divízie MAN v Motor-Car Prešov, Ing. Radoslav Jurča, manažér MAN Truck 

& Bus Slovakia s.r.o. a Ing. Jochen Modl, MBA, konateľ spoločnosti MAN 

Truck & Bus Slovakia (zľava doprava). 

2 – Servisná hala pre opravy vozidiel MAN. 

3, 4 a 5 – Na zákazníkov čakajú vynovené, príjemné priestory. 
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MAN Truck & Bus, jeden z najväčších európskych výrobcov úžitkových vozidiel a dodávateľ dopravných riešení, dosiahol v roku 2015 

obrat približne 9 miliárd eur. Jeho produktové portfólio obsahuje nákladné vozidlá, autobusy a vznetové motory, a tiež služby súvisiace 

s nákladnou dopravou a prepravou osôb.  Spoločnosť MAN Truck & Bus zamestnáva celosvetovo vyše 35 500 pracovníkov. 


