
Riadime legendy: 

indian  
Chief ClassiC

D o b r é  s p r á v y  p r e  c h l a p o v  v  m o n t é r k a c h

0
4
/
20

14

aCi
 Už 2

0 R
okov 

s v
am

i!

Reportáž a rozhovor:  
„dragsterlady“ Patrícia Baroňová

späť na učilište: 

CUdzí PRedmet 
v tURBodúChadle
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“dRagsteR 
   lady“

tréning

Patrícia Baroňová (pozrite si rozhovor 
na strane 11) je zvláštnym zjavením 
závodov na štvrť míle. táto elegantná 
dáma pravidelne končí na stupňoch 
víťazov v takom testosterónovom športe, 
akým drag-racing bezpochyby je. navyše 
jazdí na takmer sériovom motocykli.  
vzbudzuje v nás rešpekt. 

Posledná generácia suzuki hayabusa 
s miernymi úpravami: Predĺžená kyvná vidlica, 
znížená sedlová časť, karbónové ladené výfuky 
yoshimura, sťahovák vidlice na zníženie prednej 
časti pri pretekoch. motor s výkonom 200 koní 
zostáva zatiaľ v sériovej verzii. 

Prilba lazer osPRey  
hyPeRsPoRt CaRBon  
478.80 eUR s dPh

sledujte video na Facebooku: 
www.facebook.com/aCiautoCz

teChn
ika



Chlapi,

okrem noviniek z oblasti automobilov a motocyklov vám tento raz predkladáme 
špeciálnu dvojstranu o histórii našej firmy. firma aCi oslavuje 20. narodeniny 
a výročie je dobrou príležitosťou obzrieť sa. nebudeme prehnane sentimentálni, 
nebudeme roniť slzy dojatia. dúfame však, že na príbehu niekoľkých českých 
chalanov zanietených pre motorizmus, ktorí svoj sen o prosperujúcej firme bez 
pomoci cudzieho kapitálu a know-how dotiahli z malej garáže do podoby pomerne 
významnej spoločnosti, môže byť niečo inšpiratívne. Áno, miestami aj trocha 
úsmevné...

olina bude tento raz trochu žiarliť – rozhovor sme venovali Patrícii Baroňovej, 
ktorá na dvestokoňovej hayabuse preteká na medzinárodnej úrovni v šprinte.  
Je skrátka dobrá!

nech sa vám darí!
tím aCi

magazín garáž info | magazín pre chlapov, čo udržiavajú autá pri živote

vydavateľ: aCi - auto Components international, s.r.o

tešíme sa na vaše námety a pripomienky. za prípadné tlačové chyby sa ospravedlňujeme. vydavateľ neručí za obsah inzerátov.  
komerčné ponuky platia do vyčerpania zásob. zmena cien vyhradená © 2014 aCi - auto Components international, s.r.o

editoriál

ak chcete tento magazín dostávať pravidelne, pošlite nám kontaktné údaje (e-mail pre elektronickú verziu, 
fyzickú adresu pre tlačenú verziu) na e-mail info@aci.sk.
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   lady“
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výročie

1994

20sme s vami         rokov!
ako sa to začalo
traja zarytí fanúšikovia áut a motorizmu založili firmu acI – auto 
components International s. r. o. v suterénnych studených skla-
dových priestoroch na veslárskom ostrove v prahe-podolí. to bolo 
v roku 1994. Jediným kapitálom boli vlastné úspory a drobné pôžičky 
od kamarátov. Určite boli bezpečnejšie cesty, do čoho vložiť peniaze, 
ale chceli robiť len to, čo ich naozaj zaujímalo a k čomu mali vzťah.

risk sa vyplatil. Ich obrovské pracovné nasadenie prinieslo aj prvé 
obchodné úspechy malého tímu (bolo ich päť), ktorý urobil dojem na 
belgickú spoločnosť van Wezel, európsku jednotku s karosárskymi 
dielmi z druhovýroby. po roku získali výhradné zastúpenie pre Českú 
republiku a slovenskú republiku. to bol pre nich ohromný úspech.

partnerstvo so spoločnosťou van Wezel, s novým spoločníkom 
mladej spoločnosti acI, im umožnilo získať náskok pred konku-
renciou a dodávať kvalitnejšie diely, ktoré prešli testovacím cen-
trom priamo v belgicku. onedlho bol veslársky ostrov pre firmu 
acI malý, a tak sa v roku 2002 presunula do prvej vlastnej pre-
vádzkarne, časti areálu bývalej JaWy v strašniciach. vtedy bolo 
vo firme acI 50 zamestnancov, sklady zaberali 4 500 m2 plochy. 
ako zázrakom o pol roka unikli pred povodňami. keby sa nestihli 
presťahovať, blatníky by sa určite zašprajcovali o karlov most...
o pár rokov im nestačil ani strašnický areál, a tak firma acI vybudo-
vala najväčší veľkosklad karosárskych dielov v Čr v prahe-běchovi-
ciach s celkovou úžitkovou plochou 15 000 m2. tu sídli od roku 2008.
najväčšou odmenou pre 125-členný tím acI je „spokojný zákazník“ 
a to ich stále baví a zároveň motivuje.

1995
Prvé firemné auto – mercedes 207, r. v. 1981,  
pri kúpe 250 tis. km. ešte dnes ho môžete stretnúť na ceste!

1998
Prvé nočné zavážanie tovaru predajcom

Na štart spoločnej firmy sa vo svojej garáži pripravuje posádka v zložení: van Gael, plaček, pleskač.
nasledujú ďalší spolupracovníci:

lubomír plaček miloš bořický, tomáš pertold, Filip pleskač tomáš bořickýpetr havlíčekJosef Štroblmarek koplík
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výročie

2002
Sťahovanie do prvej vlastnej prevádzkarne v Strašniciach

2008
Sťahovanie do prevádzkarne v Běchoviciach:

15 000 m2, rozšírenie závozov, precízna kontrola pri príjme 
tovaru, následné prebaľovanie tovaru, logistika: dvojitá 
kontrola pri expedícii

2014
Keď môžeme, pomôžeme:

 Za 20 rokov existencie 
acI sme podporili veľa 
charitatívnych nadácií. 
sme napríklad dlhoročným 
partnerom organizácie 
raná péče eDa, ktorá 
pomáha deťom so zrakovým 
postihnutím. 
www.ranapece.eu

2012-20132010
Nový maskot

Olina

Filip pleskač, konateľ spoločnosti 
acI, petra mžourková, riaditeľka 
organizácie raná péče eDa

olinky vo Fiate 500
v rámci našej roadshow 
ste mohli stretnúť naše 
„oliny“ vo svojej 
dielni.



 
správy s olinou
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lazareth Wazuma v8f matt edition
Štvorkolka je praktická vec. môžete ňou odviezť zásoby na chalupu, zviezť z lesa zastreleného medveďa, ak ste poľovník, alebo sa 
zahrať na motorkárov, aj keď máte 95 rokov. prípadne môžete preháňať superšporty na diaľnici... ak teda máte lazareth Wazuma 
s trojlitrovým motorom v8 z Ferrari.
250 koní ženúcich sa cez prevodovku z bmW m3 na pneumatiky so šírkou 315 dokáže 650 kg ľahkým strojom veľmi slušne 
zahýbať. Zaujímavé je, že táto premotorovaná šialenosť pochádza z ľavicového a nonšalantného Francúzska.

Olina: "Kde to má rakety zem-vzduch? Nevidno ich, ale určite tam niekde sú... “

lamborghini veneno 
na palube
keď chce automobilka urobiť pekné reklamné fotky nového 
vozidla, väčšinou ho obklopí modelkami, odfotí vedľa 
zaujímavej architektúry alebo na krásnej horskej ceste. ako by 
ale vyzerala modelka (budova alebo prírodná scenéria), ktorá 
by svojimi tvarmi zodpovedala dizajnu lamborghini veneno? 
to by sme vidieť nechceli. marketingoví chlapci z automobilky 
tiež nie, preto sa rozhodli tento sériový batmobil nafotiť na 
palube talianskej lietadlovej lode. Úprimne, stále je to málo...

Olina: "To nie je únos mimozemskými 
pirátmi, vy hlupáci. To je Lamborghini 
Veneno na lietadlovke!“

elektrický harley 
prvýkrát v európe
na milánskej výstave eIcma bolo možné 
vidieť harley Davidson liveWire – motorku 
legendárnej americkej značky s elektrickým 
pohonom. stroj, ktorý na jedno nabitie trva-
júce 30 minút – 60 minút prejde až 210 km, 
nepripomína nič z aktuálnej ani historickej 
produkcie hD. konzervatívna značka ne-
dávno rozšírila portfólio o menšie lacnejšie 
motorky pre začiatočníkov, teraz testuje 
záujem o čisto elektrický stroj.

Olina: "To aby pri tetova-
cích salónoch pripravili 
dosT zásuviek...“



 
správy s olinou
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Cinquecento  
s motorom lamborghini?
Fiat 500 poslednej generácie je dobré auto. ak idete vo verzii s motorom 
1.2, mohli by ste mať pocit, že podvozok by zvládol o trochu viac, než mu 
je agregát schopný naložiť. Zvládol by však pôvodný malý Fiat 6,2-litrový 
motor v8 z lamborghini murciélago? názory na to sa líšili, tak neostávalo 
nič iné, než do útrob Fiatu 580-koňový motor nainštalovať a šliapnuť na 
plyn. túto kreáciu majú na starosti páni z firmy oemmedi mechanics. Ich 
snaha o zhmotňovanie pubertálnych snov vykazuje značnú recidívu: Už skôr 
vytvorili „päťstovky“ s motormi z Ferrari 3.0 v8 a s boxerom porsche.

Olina: "Čo sa stalo s darcom motora? Dali 
doň trojvalec z Fiatu? Otázky, samé otázky....“

lietajúce auto zo slovenska
pokusy o výrobu lietajúceho auta tu boli vždy. prísť na tento 
nápad nie je ťažké, stačí postáť pár minút v kolóne. realizá-
cia je však horšia, ak človek nie je Fantomas alebo tleska-
čov starší brat.

prvý zmysluplný koncept sa zrodil na slovensku. Zaujímavé na 
ňom je predovšetkým to, že naozaj funguje. po ceste dokáže 
ísť 160 km/h s dojazdom 875 km a so spotrebou 8 l. Za 20 
sekúnd sa stroj zmení na lietadlo, ktoré letí až 200 km/h, na 
plnú nádrž uletí 700 km a na rozjazd mu stačí 200 metrov 
asfaltu alebo trávy. vehikel s hmotnosťou 450 kg a moto-
rom rotax sa dvíha už pri rýchlosti mierne nad 100 km/h. 
Jediným obmedzením je vraj menší komfort na ceste, spô-
sobený tuhými prednými nápravami.

Olina: "Už vidím, ako s tým prídem 
do svojho servisu: Fero, pozrite sa 
mi na to, vo výkrute cítim vibrácie 
vo výškovke...“

nová ninja má kompresor 
a 300 koní
kawasaki vždy vedela robiť silné motorky. nedávno pred-
stavená kawasaki ninja h2r však ide nad akýkoľvek rámec. 
klasický radový štvorvalec je dopovaný kompresorom,  
takže dosahuje výkon 300 koní, čo je okolo absurdných 
1500 koní na tonu. motocykel s hmotnosťou pod 200 kg 
má karbónovú kapotáž s výraznými aerodynamickými 
prvkami.

na výstave eIcma v miláne predstavili cestnú verziu s ná-
zvom ninja h2. výkon preplňovaného motora s objemom 
998 cm3 je 197 koní, s náporovým saním 207 koní.

Olina: "300 koní? Bolo jasné, že 
toto zelený euroúradník na cesty 
nepustí...“



J
pôvodný chief nahradil v ponuke 
značky zastaraný model powerplus. 
ten však v portfóliu firmy figuroval 
ďalej pod menom standard. chief 

plnil úlohu väčšieho, silnejšieho motocyk-
la, Indian ďalej ponúkal ľahší a agilnejší typ 
scout. na svoju dobu pokrokový Indian chief 
si získal značnú obľubu a za niekoľko desaťro-
čí sa stal jedným z najznámejších motocyklov 
v histórii. od začiatku až do roku 1940 nemal 
odpruženie zadného kolesa. od 40. rokov zís-
kal zadné odpruženie aj svoje charakteristické 
hlboké blatníky. vojenský model Indian 340-b, 
odvodený z chiefa, slúžil v niekoľkých armá-
dach vrátane americkej (3 000 kusov) a fran-
cúzskej (5 000 kusov). v roku 1950 prišla nová 
verzia s teleskopickou vidlicou a motorom s ob-

jemom zväčšeným na 1 300 cm3. to už však 
svetový vývoj motocyklov zmizol za horizontom 
a o tri roky neskôr strýko Indian odišiel do več-
ných lovísk.

pokusov obnoviť legendárnu značku bolo niekoľ-
ko. motocykle zostavené z katalógových dielov 
úpravcov harley Davidson a motorov s&s však 
nemohli nadviazať na niekdajšiu slávu. keď sa 
značky ujal koncern polaris, výrobca snežných 
skútrov a moderne koncipovaných cruiserov 
značky victory, začalo sa blýskať na lepšie 
časy. koncern má kapitál na to, aby urobil 
zmŕtvychvstanie poriadne, má aj motivá-
ciu, pretože legendárna značka mu pomôže 
predávať motocykle záujemcom o tradičné 
americké remeslo.

indian Chief     
    ClassiC

 
Riadime legendy autor: pavel hrůza
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Prilba lazer mambo navy: 118.99 eUR s dPh

indian Chief Classic je nový 

model vzkriesenej slávnej ame-

rickej značky. Pôvodný indian 

Chief bol v ponuke americkej 

značky od roku 1922 až do jej 

konca v roku 1953. nový model 

má zabezpečiť značke návrat na 

výslnie a je teda zrejmé, o aký 

dôležitý motocykel ide. Podarí 

sa mu však zaujať v takej nabi-

tej kategórii veľkých cruiserov?



Príchod náčelníka
vlani predstavený chief classic disponuje všetkými ikonickým prv-
kami, ktoré sú pre motorku s týmto názvom nevyhnutné: mohut-
ný dvojvalec do v, hlboké dekoratívne blatníky, plastika indiána na 
prednom z nich, široké sedlo s cvokmi po obvode, pneumatiky 
s bielymi bokmi. Štýl retro je pri motorke, ktorá má nadviazať na 
históriu, stávkou na istotu.

na pohľad veľmi pôsobivá motorka vie zaujať aj nutnou dávkou vní-
manej kvality. ani po usadnutí do širokého sedla však neprináša 
prísľub zážitkov nad bežný rámec tejto kategórie. ak má ale Indian 
vykopať vojnovú sekeru, nutne potrebuje ponúknuť viac...

po rozbehnutí sú však všetky predsudky preč. stačí pridať plyn 
zaradiť jednotku, dvojku... človek hneď zabudne, že ide na crui-
seru, dokonca zabudne, že ide na legende menom Indian chief... 
Že všetko funguje, ako má, sa dalo čakať, že to bude tak baviť, 
sa dalo čakať už menej. radosť, s akou ide „šéf“ za plynom, ľah-
kosť, s akou zatáča, zvuková kulisa tvorená mrmlaním motora 
a nezvyčajným kvílením palivového čerpadla pripomínajúcim nízko 
letiaci vrtuľník, to všetko spolu rozťahuje pery do širokého úsme-
vu už od prvých metrov jazdy. pohľady okoloidúcich, ktoré vizuál-
ne silný Indian priťahuje všade, kde sa vyskytne, tento návykový 
pocit ešte umocňujú.

Nízky prelet
motor s objemom 111 kubických palcov (1811 cm3) posiela na 
zadné koleso 160 nm krútiaceho momentu, ktorý dokáže stroj 
s hmotnosťou 350 kg razantne rozhýbať. limitom pre rýchlosť 
je tu skôr odpor vzduchu pôsobiaci na ležérne sediaceho jazdca 

s rukami na širokých riadidlách než ochota výborného motora. 
podvozok je naladený pomerne komfortne, šikovne skrytý chrb-
ticový hliníkový rám umožní veľmi isté vedenie stroja v rýchlych 
zákrutách. agilné riadenie je vyslovene zábavné - schopnosť pre-
plietať sa veľkomestskou prevádzkou by rozložitému stroju hádal 
málokto, ale je tu!

Skrytý talent
nedá sa písať o novom Indiane a neporovnať ho s príslušným moto-
cyklom „tej druhej“ legendárnej americkej značky. aj z toho dôvodu 
časť testovacej trasy viedla rovnakou cestou, na ktorej som chvíľu 
predtým šiel na motorke harley softail. výsledok? Indian, vďaka 
svojmu modernejšie pojatému podvozku, ohromujúcemu motoru aj 
o poznanie schopnejším brzdám dáva jazdcovi väčšiu istotu a viac 
pušného prachu do štartov. vo výsledku človek ide s náčelníkom 
rýchlejšie. v situáciách, kedy by s harleyom takticky vyčkával, pri-
dá plyn a predbehne, zaradí sa do medzery v kolóne áut. skrátka 
si úplne prirodzene trúfne na kúsky, ktoré pre kategóriu cruiserov 
nie sú úplne bežné. Že cruisery znamenajú najmä pohodu a kocha-
nie sa? a je väčšia pohoda kochať sa návesom kamióna na konci 
kolóny alebo pridať plyn, predbehnúť kolónu a užívať si nerušený 
výhľad na krajinu?

návrat amerického domorodca sa skrátka podaril. Zďaleka nejde 
o stroj len na víkendové vychádzky. to ani náhodou. pôvodne plá-
novaný niekoľkohodinový test sa pretiahol nad plánovaný rámec 
a náčelník sa stal spoločníkom na bežný pracovný deň... Ukáza-
lo sa, že je dobrým priateľom pri pohode pri táborovom ohni aj 
bezproblémovým a užitočným spoločníkom pri každodennom love 
v (mestskej) džungli. 

  
Riadime legendy
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Ďakujeme firme mR43 za požičanie motocykla.

Barokové tvary legendárneho 
stroja maskujú jeho schopnosti.



vniknutie cez vzduchový filter
cez nefunkčný alebo zle nainštalovaný vzduchový filter môže k tur-
bodúchadlu preniknúť drobnejšie znečistenie vo forme piesku, soli 
a podobne. to potom rotuje vo vstupnej komore a rýchlo eroduje 
nábežné hrany lopatiek (prejavuje sa spočiatku len pískaním), ne-
skôr celé lopatky aj povrch vstupnej komory. tu je typickým príkla-
dom Škoda octavia II, na ktorej pri nešikovnej konštrukcii boxu filtra 
môže môžu obtekať mechanické nečistoty okolo filtra.
tvrdé predmety, kam okrem piesku a soli patrí napríklad aj šupina 
hrdze z potrubia, spôsobia spomínané poškodenie lopatiek, v nie-
ktorých prípadoch - podľa veľkosti predmetu - ich ohnutie.

vniknutie pri neodbornom servisnom zákroku
veľkým nebezpečenstvom pre turbodúchadlo je sám mechanik, ktorý 

pred konečnou montážou z útrob stroja neodstráni všetko, čo tam ne-
patrí, či už ide o časť náradia alebo zvyšky pôvodného turbodúchadla.
následky styku turbíny s tvrdými predmetmi sme už spomínali, 
fatálne následky však majú aj mäkké predmety (dielenské handry, 
papierové obrúsky), ktoré môžu spôsobiť deformáciu lopatiek dú-
chadla, v extrémnom prípade aj ich zlomenie (čím sa z úlomkov 
stáva ďalší cudzí predmet a deštrukcia je veľmi rýchla).

ako ďalej
spomenuté problémy sprevádza veľa nepríjemných príznakov, od 
neštandardných zvukov až po väčšiu či menšiu stratu výkonu. rie-
šením je takmer vždy repasovanie alebo výmena turba. oveľa vý-
hodnejšia je prevencia. Dôležitá je najmä včasná výmena mazív 
a filtrov a ich dôkladná inštalácia. 
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Príčinou častých porúch vyskytujúcich sa na turbodúchadlách je poškodenie mechanizmu 
cudzími predmetmi. turbína bežne rotuje rýchlosťou 100 000 otáčok za minútu, pri tejto 
rýchlosti je kontakt s akýmkoľvek cudzorodým telesom väčšinou fatálny. 

 
späť na učilište

Cudzí predmet     
v turbodúchadle



ako ste s motorkami začali?
asi ako každá ženská, teda ako „batôžtek“. Začala som ako 
spolujazdec s partiou, dosť ma to chytilo, tak som sa to roz-

hodla vyskúšať.

ako dávno?
Dávno (smiech). na motorke jazdím 16. rok... ale začala som cel-
kom neskoro.

Na čom ste jazdili najskôr?
prešla som si klasickou motorkárskou evolúciou. to, čím chlapci 
prechádzajú od trinástich, sa u mňa začalo až po dvadsiatke. od 
stodvadsaťpäťky cez šesťstovku, sedemstovku... až som skončila 
pri suzuki hayabusa. a tam sa to všetko začalo.

Na tej teraz pretekáte?
áno, stále ju zdokonaľujeme. stále je kam ísť. mám výfuky, prevody 
prerobené do pomala a elektronické radenie, predĺženú kyvnú vidlicu...

Na akých pretekoch jazdíte?
majstrovstvá európy, preteky Čr v rámci série czech Drag, Drags-
ter euroGames a seriál pretekov automotosprintu. Jazdím v ka-
tegórii pre street, čo je kategória takmer neupravených sériových 
motoriek, a druhou kategóriou, v ktorej jazdím, sú super street 
bike - upravené motorky.

Na kategóriu competition myslíte?
Dajte mi rok, maximálne dva... (smiech) tých 280 na konci a nece-
lých 7 sekúnd... je to lákavé. premýšľame, kam ďalej, v kategórii pro 
street mám svoje miesto isté, v kategórii ssb je už povolené nitro, 
turbo a konkurencia je tam obrovská, stroje majú viac ako 400 koní...

akú rýchlosť máte na konci ¼ míľovej dráhy?
teraz je môj rekord 234 km/h. ale samozrejme som s tým išla aj 
oveľa vyššou rýchlosťou... na letisku.

Na letisku?
naozaj, som zástancom toho, keď chce niekto pretekať, nech sa 

ukáže na miestach, ktoré sú na to určené, nie v premávke. Jedi-
né, čo si z pretekov beriem do premávky, sú štarty na semaforoch 
(smiech). Je to vítaný tréning reakcií.

ako dlho vám vydrží jeden motor?
motory v hayabusa sú predimenzované... ja jazdím stále s pôvod-
ným motorom. Jediné, čo trpí, je samozrejme spojka a zadná pne-
umatika, tých spotrebujem veľa.

ako často trénujete?
snažím sa vždy, keď to ide, a potom pred pretekmi prísť skôr a tré-
novať priamo na mieste.

Bojíte sa?
Dobrá otázka... Ja hovorím, že musím vypnúť ženskú časť a nechať 
mužskú. keby som v sebe nechala to ženské myslenie, tak by som 
neodštartovala... vnímanie je iné.

ak to potom ide prepnúť späť, je to dobré...
to je pravda... nechávam to len na tých 10 sekúnd...

ako sa darí skĺbiť šport s prácou?
nie je to ľahké, ale ide to. robím obchod a marketing pre stred-
nú školu a zároveň tieto predmety učím, je to dobrá kompenzácia 
športového života. Dobre sa to dopĺňa.

Darí sa vám stále zlepšovať?
na výkonnosti sa stále pracuje. teraz som skončila druhá, v ka-
tegórii ssb som nešla... Často záleží na konkurencii. hlavne v ssb, 
keď tam prídu nemci, je to úplne iná úroveň.

Jazdí v dragsteroch viac žien?
kdeže, iba ja a jedna juniorka. hovorím si, že je to škoda, pretože 
je to jeden zo smerov, ktorý by mal ženské baviť.

aké máte ďalšie ciele?
nutne by som sa potrebovala preletieť v nejakej stíhačke. to musí 
byť tiež úžasné. 

PatRíCia BaRoňovÁ (44)

vyštudovala vysokú školu 
finančnú správnu v Prahe, odbor 
marketingová komunikácia.
Pracovala v niekoľkých it firmách, 
teraz pôsobí ako marketingová 
manažérka strednej školy czech 
Sales academy v trutnove, kde 
aj vyučuje.
Závodnú licenciu má od roku 
2011.
Je vydatá, manžel je jej hlavný 
mechanik.
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nie je veľa žien, ktoré si trúfnu na silnú 
motorku. Už vôbec nie je moc žien, ktoré si 
trúfnu na silnú motorku a potom sa s ňou 
postavia na štart medzinárodných pretekov 
v šprinte. Patrícia Baroňová je jednou z mála.

 Patrícia 
Baroňová



 Dávame viac:
l Väčší štartovací prúd
l Viac olova, väčšiu výdrž
l Vyrobené v EÚ

viac na www.aci.sk


