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Slovak Lines si prevzal 7 autokarov Neoplan Jetliner 

Luxusné autobusy s originálnym dizajnom budú jazdiť na linke 

Bratislava – Schwechat – Viedeň 

 

Slovenský dopravca Slovak Lines rozšíril svoj vozidlový park o novú 

flotilu luxusných autobusov Neoplan Jetliner, ktorá bude k dispozícii 

pre cestujúcich do Viedne alebo na letisko Schwechat.  

Sedem autokarov s originálnym dizajnom malo slávnostnú premiéru 3. 

marca v bratislavských priestoroch Slovak Lines za prítomnosti vedenia 

podniku, manažmentu spoločnosti MAN Truck & Bus, ktorá flotilu dodala, 

hostí a zástupcov médií.  

Vozidlám dodávajú pôsobivý individuálny vzhľad portréty významných 

slovenských osobností z oblasti kultúry, športu aj zo sveta techniky a 

vynálezov. Na pravej strane jednotlivých autobusov sú zobrazení: Štefan 

Banič, Martin Benka, Vladimír Dzurilla, Ondrej Nepela, Eugen Suchoň, Aurel 

Stodola a Milan Rastislav Štefánik. Pekným momentom bolo symbolické 

krstenie vozidiel štvoricou dám, príbuzných slávnych Slovákov – pozvanie na 

slávnostné uvedenie autobusov do prevádzky prijali panie Hilda Múdra, 

trénerka a „druhá mama“ Ondreja Nepelu, Zlata Dzurillová, manželka 

Vladimíra Dzurillu, Danica Štilichová, dcéra Eugena Suchoňa a Tamara 

Dudášová, praneter M. R. Štefánika. 

„Každý autobus má unikátny dizajn, vďaka ktorému budú Slovensko aj v 

zahraničí reprezentovať naše historicky významné osobnosti,“ povedal vo 

svojom príhovore Peter Sádovský, riaditeľ Slovak Lines. Prepravná kapacita 

nových autobusov Neoplan Jetliner je 54 miest na sedenie a 10 miest na 

státie. Sedadlá v zadnej polovici interiéru majú zväčšené rozostupy, aby mali 

maximálny komfort aj cestujúci vyššieho vzrastu alebo rodičia s deťmi. 

Okrem toalety patrí k výbave i stojan s chladenou pitnou vodou. Príručná 

batožina sa zmestí pod sedadlo, prípadne do políc nad sedadlami 

cestujúcich, tak ako v lietadle. Pre spríjemnenie cestovania majú cestujúci k 
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dispozícii drobné občerstvenie. Na linke Bratislava – Viedeň premáva denne 

v oboch smeroch 23 spojov Slovak Lines.  

„Ide nepochybne o najluxusnejšie vybavené linkové autobusy nielen na 

Slovensku, ale aj v európskych dimenziách,“ zdôraznil Pavel Pospíšil, vedúci 

predaja spoločnosti MAN Truck & Bus pre ČR a SR. Nadštandardný komfort 

klimatizovaných autokarov Neoplan Jetliner C v livreji Slovak Lines sa začína 

luxusnými sedlami Brusa Erino s nastaviteľnou chrbtovou a polohovateľnou 

lakťovou opierkou a s vysúvateľnou koženou opierkou hlavy. Okrem toho 

všetky miesta na sedenie sú vybavené multimediálnym informačno-

zábavným systémom Funtoro so 7-palcovou obrazovkou s dotykovým 

ovládaním. Cestujúci si tak môžu spestriť pobyt na palube pozeraním filmov, 

počúvaním hudby, rádia alebo sledovaním trasy cez on-line kameru 

umiestnenú za čelným sklom autobusu. Monitory sú vybavené portom USB 

pre nabíjanie telefónov a tabletov, pre notebooky slúžia zásuvky 220 V na 

bočnej stene v každom rade sedadiel. K dispozícii je tiež WiFi pripojenie s 

rýchlosťou prenosu dát až do 100 Mbit/s.   

Technické parametre vozidiel Neoplan Jetliner C pre Slovak Lines 

Vonkajšie rozmery: dĺžka 13 050 mm, šírka 2550 mm, výška 3400 mm, 

rázvor 6880 mm. Obrysový polomer otáčania cca 11 560 mm. Celková 

hmotnosť vozidla je 18 000 kg. Objem batožinového priestoru 6,70 m3. 

Motor: 6-valcový vznetový D2066 Euro 6 so zdvihovým objemom 10 518 

cm3, maximálny výkon 265 kW/360 k pri otáčkach 1700 min-1, najväčší 

krútiaci moment 1800 Nm v rozsahu otáčok 1000 – 1400 min-1. 

Automatizovaná 12-stupňová prevodovka TipMatic s asistentom rozjazdu do 

kopca MAN EasyStart, intardér ZF. Systémy aktívnej bezpečnosti a 

asistenčné systémy: ESP vrátane funkcie ABS a ASR, systém núdzového 

brzdenia Emergency Brake Assist (EBA), signalizácia núdzového brzdenia, 

upozornenie vodiča pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu s akustickou 

výstrahou (LGS).  

 

Slovak Lines patrí k najvýznamnejším poskytovateľom verejnej autobusovej 

dopravy na Slovensku. Zabezpečuje pravidelnú hromadnú dopravu 

(prímestskú, diaľkovú, medzinárodnú), zájazdovú a osobitú dopravu. Slovak 
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Lines je členom medzinárodného združenia dopravcov Eurolines, ktoré spája 

viac ako 30 európskych autobusových dopravcov. Slovak Lines (predtým 

pôsobiaci pod názvom SAD Bratislava) prevádzkuje autobusovú linku 

Bratislava – Viedeň už vyše 50 rokov. 

 

Na spoločnej snímke z oficiálneho odovzdávania flotily Neoplanov 

Jetliner sú (zľava doprava): Jozef Hostin, riaditeľ spoločnosti MOLPIR, 

s.r.o., Stanislava Dubjelová, produktová manažérka v spoločnosti MOLPIR, 

s.r.o., Jozef Žabinský, prijímací technik v spoločnosti MAN Truck & Bus 

Slovakia s.r.o., Branislav Vavrinčík, Business development manažér v 

spoločnosti Slovak Lines, a.s., Vladimír Volf, Slovak Lines, a.s., Eva 

Vozárová, hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines, a.s., Peter Sádovský, riaditeľ 

spoločnosti Slovak Lines, a.s., Pavel Pospíšil, vedúci predaja autobusov v 

spoločnosti MAN Truck & Bus pre ČR a SR, Juraj Halász, predajca 

autobusov v spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Radoslav Jurča, 

manažér spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Marián Šarmír, 

vedúci servisu MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. a Peter Gabalec, manažér 

popredajných služieb v spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina MAN Group, jeden z najväčších európskych hráčov v odvetví dopravného inžinierstva, dosiahla v roku 2014 obrat 14,3 miliárd 

eur. Je výrobcom nákladných vozidiel, autobusov, vznetových motorov, turbo techniky i špeciálnych prevodových zariadení. 

Spoločnosť MAN zamestnáva celosvetovo okolo 55 900 pracovníkov. Na trhoch, kam dodáva svoje produkty, dlhodobo zastáva 

vedúce pozície. 


