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BEZPEČNOSŤ

NA PRVOM 

MIESTE

Rýchlostný limit

180 km/h a technológia 

bezpečnostného kľúča 

Care Key odteraz 

v každom modeli Volvo

Každé nové vozidlo značky Volvo sa 
bude odteraz dodávať s obmedzenou 
najvyššou rýchlosťou 180 km/h, 
čím spoločnosť Volvo Cars plní svoj 
minuloročný sľub o zavedení takéhoto 
obmedzenia. Ide tým nad rámec 
dopravných a právnych predpisov 
v snahe vyplniť zostávajúce biele 
miesta, ktoré ju delia od vytúženého 
stavu, keď na cestách už nebude 
dochádzať k žiadnym smrteľným 
nehodám ani vážnym zraneniam.
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O
krem obmedzenia rýchlosti bude 
každé vozidlo Volvo vybavené 
technológiou bezpečnostného kľúča 
Care Key, ktorá umožní vodičom 
nastaviť si ďalšie obmedzenia 
maximálnej rýchlosti vozidla, 

napríklad predtým, ako vozidlo požičajú rodinnému 
príslušníkovi alebo mladšiemu či neskúsenému 
vodičovi.
Rýchlostný limit 180 km/h spolu s technológiou 
Care Key vysielajú silný signál o nebezpečenstvách 
prekračovania rýchlosti a podčiarkujú postavenie 
spoločnosti Volvo Cars ako svetového lídra v oblasti 
bezpečnosti. Obe funkcie sú dôkazom toho, ako 
môžu výrobcovia automobilov prevziať aktívnu 
zodpovednosť v úsilí o dosiahnutie nulovej bilancie 
smrteľných dopravných nehôd tým, že podporia lepšie 
správanie vodičov za volantom. „Sme presvedčení, 
že výrobca automobilov je zodpovedný za zvyšovanie 
bezpečnosti cestnej premávky,“ uviedol Malin Ekholm, 
riaditeľ Bezpečnostného strediska spoločnosti Volvo 
Cars. A dodal: „Naša technológia obmedzujúca 
rýchlosť a dialóg, ktorý vyvolala, sú v súlade s týmto 
zmýšľaním. Obmedzenie rýchlosti a bezpečnostný kľúč 
Care Key pomáhajú ľuďom zamyslieť sa a uvedomiť 
si, že prekračovanie rýchlosti je nebezpečné. Zároveň 
im umožňujú zostať pokojnejšími a podporujú lepšie 
správanie za volantom.“
Obmedzenie najvyššej rýchlosti sa už od svojho 
ohlásenia ukázalo ako kontroverzný krok. Niektorí 
pozorovatelia spochybňujú právo výrobcov 
automobilov zavádzať takéto obmedzenia 
prostredníctvom dostupnej technológie. Spoločnosť 
Volvo Cars sa napriek tomu domnieva, že je jej 
povinnosťou ako priekopníka v oblasti bezpečnosti 
pokračovať v tejto tradícii a viesť diskusiu o právach 
a povinnostiach výrobcov automobilov konať tak, aby 
v konečnom dôsledku zachraňovali ľudské životy, 
aj keby to malo znamenať stratu potenciálnych 
zákazníkov.

Problém prekračovania rýchlosti spočíva v tom, že nad 

hranicou určitej rýchlosti nie sú bezpečnostné technológie 

vo vozidle ani inteligentná infraštruktúra postačujúce na to, 

aby v prípade dopravnej nehody dokázali zabrániť vážnym 

zraneniam či obetiam na životoch.
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Práve preto sú vo väčšine západných krajín zavedené 
rýchlostné obmedzenia. Napriek tomu neustále 
dochádza k ich porušovaniu a všadeprítomné 
prekračovanie rýchlosti je jednou z najčastejších 
príčin úmrtí na cestách. Pokuty za prekročenie 
rýchlosti dodnes dostávajú milióny vodičov a tento 
trend sa opakuje každý rok.
Výskumy ukazujú, že ľudia vo všeobecnosti 
nedostatočne chápu nebezpečenstvo, ktoré so sebou 
nesie prekračovanie povolenej rýchlosti. V dôsledku 
toho mnohí často jazdia príliš rýchlo a nedostatočne 

prispôsobujú rýchlosť jazdy dopravnej situácii.
Bezpečnosť na cestách okrem prekračovania 
rýchlosti významne ohrozuje aj jazda pod vplyvom 
omamných látok a rozptýlenie vodiča. Tieto dva 
faktory predstavujú zostávajúce biele miesta vo vízii 
spoločnosti Volvo Cars o budúcnosti bez smrteľných 
nehôd a vážnych zranení na cestách. V rámci svojej 
práce v oblasti bezpečnosti preto podniká kroky na 
riešenie všetkých troch aspektov ľudského správania 
a pripravuje ďalšie prvky a funkcie, ktoré v tomto 
smere zavedie v jeho budúcich vozidlách.
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VOLVO CARS 

URÝCHLI VÝVOJ 

TECHNOLÓGIE

AUTONÓMNEHO 

RIADENIA

Zenuity, spoločnosť 
vyvíjajúca softvér 
asistovaného 
a autonómneho riadenia, 
sa rozdelí na dve časti, 
aby maximalizovala 
svoj doterajší vývojový 
potenciál. Jednou časťou 
bude nová samostatná 
spoločnosť, ktorá sa sústredí 
na pokračujúci vývoj 
a komercializáciu softvéru 
autonómneho riadenia bez 
dozoru a bude vo vlastníctve 
spoločnosti Volvo Cars.
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D
ruhá časť sa zameria na pokračujúci vývoj a komercializáciu 
pokročilých asistenčných systémov vodiča a bude integrovaná do 
spoločnosti Veoneer, ktorá sa venuje bezpečnostnému vybaveniu 
automobilov.
Zenuity je v súčasnosti spoločným podnikom spoločností Volvo 
Cars a Veoneer v pomere 50:50. V spoločnom vlastníctve vyvinula 
spoločnosť Zenuity silnú softvérovú platformu pre pokročilé 

asistenčné systémy vodiča a systémy autonómneho riadenia vozidiel, na ktorých 
budú obe časti stavať a ďalej ich rozvíjať. Prevádzka a zamestnanci spoločnosti 
Zenuity so sídlom vo švédskom Göteborgu a čínskom Šanghaji budú v rámci dohody 
presunutí do novej spoločnosti, ktorú bude vlastniť spoločnosť Volvo Cars. Prevádzka 
a zamestnanci pôsobiaci v Nemecku a Spojených štátoch amerických budú presunutí 
do spoločnosti Veoneer.
Časť spoločnosti Zenuity patriaca spoločnosti Volvo Cars sa zameria na vývoj 
softvéru autonómneho riadenia bez dozoru, ktorý bude uvedený na trh v najnovšej 
generácii vozidiel postavených na báze platformy novej modulárnej architektúry SPA2 
z dielne značky Volvo. Nová spoločnosť zostane oddelená od spoločnosti Volvo 
Cars a bude prevádzkovať svoje vlastné distribučné kanály. „Spoločnosť Volvo Cars 
je odhodlaná zaviesť bezpečné autonómne riadenie bez dozoru na diaľniciach do 
najnovšej generácie svojich automobilov. Keď umožníme novej spoločnosti plne sa 
sústrediť na tento vývoj, pomôže nám to splniť aj tieto ambície,“ uviedol generálny 
riaditeľ spoločnosti Volvo Cars Håkan Samuelsson. „Nová spoločnosť bude vyvíjať 
bezpečný a pokročilý softvér autonómneho riadenia,“ hovorí Dennis Nobelius, 
generálny riaditeľ spoločnosti Zenuity. „Veríme, že v budúcnosti bude existovať len 
obmedzené množstvo celosvetových softvérových platforiem autonómneho riadenia. 
Jednu z týchto víťazných platforiem máme v úmysle vyvíjať.“
Očakáva sa, že nová spoločnosť začne svoju činnosť najneskôr v tretom št vrťroku 
2020.
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Pri obzretí sa za jedným desaťročím 
a pohľade vpred na ďalšie, 

ktoré ju čaká, je spoločnosť Volvo Cars 
odhodlaná stavať na tomto pevnom 
základe a stať sa lídrom v oblasti 
elektrifi kácie, autonómneho riadenia 
a nových modelov mobility. Zároveň 
chce nadviazať ešte užšiu spoluprácu 
so svojimi sesterskými značkami pod 
záštitou spoločnosti Geely. „Spoločnosť 
Volvo Cars je dnes silnejšia, než kedy 
bola. So spoločnosťou Geely sme 
vstúpili do úspešnej fázy, ktorá nás 
vyniesla na celkom novú úroveň. Úplne 

DESAŤ  ROKOV 

ÚSPEŠNEJ 

SPOLUPRÁCE

SO SPOLOČNOSŤOU 

GEELY
 

Spoločnosť Volvo Cars oslávila v marci tohto roku 10. výročie svojej 
akvizície spoločnosťou Zhejiang Geely Holding (ďalej Geely) a pri 
tejto príležitosti sa zamerala na budúcnosť. Švédska automobilka 

vo vlastníctve čínskej spoločnosti Geely zaznamenala úplnú 
transformáciu jej obchodnej činnosti. Pod jej záštitou sa zmenila 

z čisto európskej fi rmy na vskutku silného globálneho hráča na trhu 
s luxusnými automobilmi a dosiahla rekordné tržby, príjmy a zisky.

sme vynovili naše produktové portfólio, 
etablovali sa na svetovom trhu, takmer 
zdvojnásobili predaj a prešli z vyrovnanej 
obchodnej činnosti bez ziskov a strát 
na stranu ziskovosti. So spoločnosťou 
Geely budeme aj v budúcnosti naďalej 
rásť,“ uviedol generálny riaditeľ Håkan 
Samuelsson. 
V nadchádzajúcich rokoch sa chce 
spoločnosť Volvo Cars etablovať ako 
líder v oblasti elektrifi kácie. Jej cieľom je 
dosiahnuť, aby polovicu jej celosvetového 
objemu predaja do roku 2025 tvorili 
plnoelektrické automobily a zvyšok 
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hybridné. Tieto vozidlá budú patriť do 
novej generácie vozidiel Volvo, ktoré 
budú postavené na modulárnej platforme 
SPA2 – nástupcovi súčasnej úspešnej 
modulárnej architektúry vozidiel SPA.
Spoločnosť má zároveň v úmysle vytvoriť 
milióny priamych spotrebiteľských vzťahov 
prostredníctvom nových foriem mobility 
a očakáva, že bude hrať vedúcu úlohu 
pri bezpečnom zavádzaní technológií 
autonómneho riadenia.
Tieto a ďalšie ambície umožnilo zavedenie 
trvalo udržateľného a ziskového 
obchodného modelu v priebehu 
posledného desaťročia, ktorý poskytol 

spoločnosti Volvo Cars pevnú platformu 
pre ďalší rast.
Po oddelení od spoločnosti Ford Motor 
Company v roku 2010 spoločnosť Volvo 
Cars spolu s čínskou automobilkou 
Geely zmapovala novú budúcnosť 
švédskej značky, ktorá má byť postavená 
na niekoľkých základných stavebných 
kameňoch: technická nezávislosť, 
globálna výrobná stopa, posilnenie 
identity značky a nezávislá kontrola 
zo strany spoločnosti Geely. Od roku 
2014 so svojou vlajkovou loďou XC90 
spoločnosť kompletne vynovila svoje 
produktové portfólio a zaradila doň 
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zostavu úplne nových SUV a modelov 
kombi. Všetky nové modely sú založené 
na modulárnej architektúre vozidiel SPA 
z vývojovej dielne spoločnosti Volvo 
alebo na modulárnej architektúre CMA, 
ktorú Volvo vyvinulo v spolupráci so 
spoločnosťou Geely. Nové modelové 
portfólio zaznamenalo celosvetový úspech 
a prinieslo spoločnosti Volvo Cars šesť 
po sebe idúcich predajných rekordov 
a rekordných ziskov. V roku 2019 predala 
viac ako 700-tisíc vozidiel, čo sa stalo 
po prvý raz za viac ako 90 rokov jej 
existencie.
Spoločnosť tiež rozšírila svoju celosvetovú 

výrobnú a výskumno-vývojovú sieť: zatiaľ 
čo kedysi začínala s dvoma výrobnými 
závodmi a jedným závodom na výrobu 
motorov v Európe, dnes má štyri ďalšie 
výrobné zariadenia a výskumno-vývojové 
centrum v Číne, ako aj automobilový 
závod v USA, ktoré poskytujú prirodzené 
prevádzkové zabezpečenie.
Omladená značka a dizajn Volvo, ktoré 
sa zameriavajú na luxusné proporcie 
a stelesňujú v automobilovom priemysle 
jedinečnú škandinávsku identitu, vyniesli 
spoločnosť do nových výšin a pevne ju 
etablovali ako plnohodnotnú alternatívu 
v segmente luxusných automobilov.
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NOVÁ GENERÁCIA

VOZIDIEL VOLVO BUDE VYBAVENÁ 

TECHNOLÓGIOU LiDAR

Spoločnosť Volvo Cars, svetový líder v oblasti automobilovej bezpečnosti, prichádza 
s novým bezpečnostným a technologickým štandardom v rámci spolupráce 

s technologickou fi rmou Luminar, ktorá pre najnovšiu generáciu vozidiel Volvo 
poskytne svoju prvotriednu technológiu LiDAR a technológiu vnímania okolia.
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pripraveným na autonómne riadenie 
od začiatku výroby v roku 2022, pričom 
technológia LiDAR od spoločnosti Luminar 
bude plne integrovaná do strechy vozidla. 
Softvér vozidiel na báze architektúry 
SPA 2 sa bude aktualizovať bezdrôtovo. 
Ak sa zákazníci rozhodnú pre toto 
riešenie, bude aktivovaná tzv. funkcia 
diaľničného pilota, ktorá umožňuje plne 
autonómnu jazdu po diaľnici. Funkcia 
sa vo vozidle aktivuje hneď, len čo bude 
preverená ako bezpečná pre jednotlivé 
zemepisné polohy a podmienky.

V
ďaka tomuto 
partnerstvu sa na 
diaľnice onedlho 
dostane prvá 
technológia plne 
autonómneho riadenia 
od spoločnosti Volvo 
a vzájomná spolupráca 

zároveň dláždi cestu budúcemu vývoju 
aktívnej bezpečnosti. 
Nová generácia modulárnej architektúry 
vozidiel SPA 2 od spoločnosti Volvo 
Cars bude k dispozícii s hardvérom 
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„Autonómne riadenie má potenciál byť 
jednou z najlepších technológií v dejinách, 
ktorá – ak sa zavedie spoľahlivo 
a bezpečne – bude zachraňovať ľudské 
životy. A poskytnúť víziu, ktorú budú 
potrebovať naše budúce vozidlá na to, 
aby dokázali robiť bezpečné rozhodnutia, 
je dôležitý krok týmto smerom,“ uviedol 
Henrik Green, technologický riaditeľ 
spoločnosti Volvo Cars. 
Spoločnosti Volvo Cars a Luminar skúmajú 
okrem funkcie diaľničného pilota aj 
úlohu technológie LiDAR pri vylepšovaní 
budúcich pokročilých asistenčných 
systémov pre vodiča (ADAS). Všetky 
budúce automobily s architektúrou SPA 2 
by mohli byť potenciálne vybavené 
senzorom LiDAR už v štandardnej výbave. 
Základom technológie z dielne spoločnosti 
Luminar sú vysokovýkonné senzory 
LiDAR, ktoré na presnú detekciu objektov 
vysielajú milióny pulzov laserového svetla 
a skenujú prostredie v 3D režime, čím 
vytvárajú dočasnú mapu v reálnom čase 
bez potreby internetového pripojenia.
Technológia LiDAR je kľúčovým prvkom 
pri vytváraní automobilov, ktoré sa 
dokážu bezpečne pohybovať v režime 
autonómneho riadenia, pretože im 
poskytuje spoľahlivý výhľad a mieru 
vnímania okolia, akú samotné kamery 
a radar poskytnúť nedokážu. LiDAR 
je ideálnym základom bezpečného 
rozhodovania v zložitom prostredí pri 
vysokých rýchlostiach.

Na aktiváciu funkcie diaľničného pilota 
bude technológia vnímania okolia od 
spoločnosti Luminar skombinovaná 
so softvérom autonómneho riadenia, 
kamerami, radarmi a záložnými systémami 
funkcií, ako je riadenie, brzdenie či 
napájanie z akumulátora, ktoré budú 
nainštalované v najnovších automobiloch 
značky Volvo, a vybavením pre autonómne 
riadenie. Používatelia vozidiel Volvo tak 
získajú prístup k bezpečnej funkcii plne 
autonómneho riadenia, ktorú budú môcť 
využívať pri jazde na diaľnici, ak o to 
budú mať záujem. „Vaše Volvo bude 
už čoskoro schopné jazdiť autonómne 
po diaľnici, pokiaľ vozidlo usúdi, že je 
to bezpečné. V tom okamihu preberá 
zodpovednosť za riadenie vaše Volvo a vy 
si môžete oddýchnuť, spustiť oči z cesty 
a ruky z volantu. Časom budú k dispozícii 
bezdrôtové aktualizácie, ktoré rozšíria 
oblasti, kde môže vozidlo samo jazdiť. 
Pre nás znamená bezpečné zavádzanie 
autonómneho riadenia jeho postupné 
zavádzanie,“ uviedol Henrik Green. 
Spoločnosti Volvo Cars a Luminar 
zároveň oznámili, že prehlbujú vzájomnú 
spoluprácu s cieľom spoločne zabezpečiť 
rozsiahlu industrializáciu a validáciu 
technológie LiDAR od Luminaru pre 
sériovú výrobu. Spoločnosť Volvo 
Cars tiež podpísala dohodu o možnom 
zvýšení svojho menšinového podielu 
v spoločnosti Luminar. Pre spoločnosť 
Luminar, ktorá sídli v kalifornskom 

16
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Silicon Valley, znamená partnerstvo 
s automobilkou Volvo Cars vôbec prvé 
uvedenie jej technológie do sériovej 
výroby. Je to zásadný krok k dosiahnutiu 
úspor z rozsahu, ktoré sú potrebné na 
rozšírenie technológie do väčšej časti 
automobilového priemyslu.
„Spoločnosť Volvo je uznávaná ako 
priekopník v oblasti automobilovej 
bezpečnosti a je hnacím motorom 
štandardizácie v odvetví tých 
najvyspelejších technológií, ktoré 

zachraňujú ľudské životy. Nová éra 
bezpečnosti spočíva v autonómnom 
riadení a spoločnosť Volvo sa opäť ujala 
vedenia v podobe tohto významného 
míľnika v rámci celého odvetvia. Vyriešili 
sme najdôležitejšie otázky týkajúce sa 
nákladov, výkonu a stupňa autonómneho 
riadenia, aby sme umožnili sériovú výrobu 
tejto technológie a spolu so spoločnosťou 
Volvo ju sprístupňujeme svetu,“ uviedol 
Austin Russell, zakladateľ a generálny 
riaditeľ spoločnosti Luminar.  

17
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S
topercentný energetický 
mix z obnoviteľných zdrojov 
v čínskom závode Čcheng-tu 
je výsledkom čerstvo 
podpísanej zmluvy o dodávke 

elektrickej energie a prispeje k zníženiu 
emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc 
ton ročne. Ide o najnovší konkrétny krok 
smerom k ambícii spoločnosti Volvo Cars 
mať do roku 2025 klimaticky neutrálnu 
výrobu. Ambícia je súčasťou jej širšieho 
klimatického plánu, ktorého cieľom je 
znížiť celkovú uhlíkovú stopu na jedno 
vozidlo v rokoch 2018 až 2025 o 40 %. 
Do roku 2040 chce byť Volvo Cars 
klimaticky neutrálnou spoločnosťou.
Nová zmluva o dodávke elektrickej 
energie je tiež v súlade so širšími 
ambíciami Číny znížiť emisie uhlíka 
z priemyselnej výroby a znížiť uhlíkovú 
stopu plynúcu z výroby energie.
Donedávna získaval závod v Čcheng-tu 
už 70 % elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov. Nová zmluva 
rieši zostávajúcich 30 %. Podľa novej 
zmluvy pochádza približne 65 % dodávok 
elektriny z vodnej energie, zatiaľ čo 
zvyšná časť pochádza zo slnečnej 
a veternej energie a iných obnoviteľných 
zdrojov. „Naším cieľom je znižovať 

ZÁVOD AUTOMOBILKY VOLVO CARS

V ČÍNSKOM ČCHENG-TU

100 % ELEKTRICKEJ ENERGIE 

POCHÁDZA Z OBNOVITEĽNÝCH 

ZDROJOV

Najväčší čínsky výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu 
získava 100 % svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný 

energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 %.

JAVIER VARELA
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našu uhlíkovú stopu prostredníctvom 
konkrétnych, hmatateľných činov. 
Zabezpečenie dodávky elektrickej 
energie z plne obnoviteľných zdrojov pre 
náš najväčší závod v Číne je významným 
míľnikom a podčiarkuje naše odhodlanie 
podnikať konkrétne a zmysluplné kroky,“ 
hovorí Javier Varela, šéf priemyselných 
operácií a kvality. 
Spoločnosť Volvo Cars nepretržite 
pracuje na znižovaní uhlíkovej stopy 
svojej výrobnej siete a v ostatných rokoch 
dosiahla v tomto smere viacero míľnikov. 
Všetky jej európske závody majú od 
roku 2008 klimaticky neutrálne dodávky 
elektrickej energie a závod na výrobu 
motorov vo švédskom meste Skövde 
sa v roku 2018 ako prvý v rámci celej 
siete spoločnosti stal klimaticky úplne 
neutrálnym.
V roku 2018 nainštalovala spoločnosť 
Volvo Cars 15-tisíc solárnych panelov 
v belgickom závode v Ghente. Išlo 

o prvé rozsiahle zavedenie napájania 
prostredníctvom slnečnej energie v celej 
jej celosvetovej výrobnej sieti.
Tieto opatrenia spolu s mnohými 
ďalšími sú súčasťou klimatického 
plánu, ktorý spoločnosť Volvo Cars 
spustila koncom minulého roka. 
Ide o jeden z najambicióznejších 
plánov v automobilovom priemysle 
a jeho ústredným bodom je ambícia 
spoločnosti Volvo Cars generovať až 
50 % svojho celosvetového predaja do 
roku 2025 z predaja plnoelektrických 
vozidiel, pričom zvyšok by mali tvoriť 
vozidlá s hybridným pohonom. Plán 
presahuje rámec riešenia problematiky 
emisií výfukových plynov a rozširuje 
sa na úplnú elektrifi káciu vozidiel. 
Zároveň sa snaží riešiť aj emisie uhlíka 
v širších prevádzkach spoločnosti, jej 
dodávateľskom reťazci a prostredníctvom 
recyklovania a opätovného použitia 
materiálov. 
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T
echnológia Blockchain od 
spoločnosti Circulor sa 
v súčasnosti využíva v rámci 
dodávateľského reťazca 
akumulátorov spoločnosti 
Volvo Cars, čím sa dosiahne 
100-percentná sledovateľnosť 
kobaltu použitého v modeli 
XC40 Recharge P8, prvom 
čisto elektrickom vozidle tejto 

automobilky. XC40 Recharge P8 sa začne vyrábať 
neskôr v tomto roku v belgickom meste Gent.
Investícia automobilky Volvo Cars do spoločnosti 
Circulor umožňuje obom fi rmám rozšíriť svoje 
zameranie aj nad rámec kobaltu, napríklad preskúmať 
možnosť lepšej sledovateľnosti sľudy, minerálu, ktorý 
sa používa ako izolačný materiál v akumulátoroch 
elektromobilov Volvo.
Spoločnosti Volvo Cars a Circulor ďalej preverujú 
možnosť rozšírenia svojej spolupráce v rámci 
technológie Blockchain aj do iných oblastí, ako je 
napríklad sledovanie a znižovanie stopy CO2, čo môže 
spoločnosti Circulor pomôcť defi novať štandardy 
etického využívania zdrojov v automobilovom priemysle 
aj iných odvetviach.
„Sme odhodlaní presadzovať etický dodávateľský 
reťazec pre naše suroviny a naše partnerstvo 
so spoločnosťou Circulor je v tomto smere veľmi 
prospešné. Podporou prebiehajúceho vývoja 
spoločnosti Circulor pomôžeme rozšíriť využitie 

VOLVO CARS TECH FUND

INVESTUJE DO FIRMY CIRCULOR

A JEJ TECHNOLÓGIE BLOCKCHAIN

Spoločnosť Volvo Cars investovala do fi rmy Circulor zameranej na 
technológiu Blockchain prostredníctvom fondu Volvo Cars Tech Fund, ktorý 

predstavuje vetvu spoločnosti na investovanie do inovatívneho kapitálu. 
Spoločnosti Circulor a Volvo Cars už niekoľko rokov vzájomne spolupracujú 
pri zavádzaní technológie Blockchain s cieľom zlepšiť sledovateľnosť kobaltu 

používaného v akumulátoroch ich elektrických vozidiel.

technológie Blockchain v rámci našich prevádzok 
a prispejeme k vyššej udržateľnosti podnikania,“ uviedla 
Martina Buchhauser, riaditeľka spoločnosti Volvo Cars 
pre obstarávanie.  
Spoločnosť Volvo Cars ako prvá automobilka zaviedla 
sledovateľnosť kobaltu používaného v jej akumulátoroch, 
a to využívaním technológie Blockchain v rámci 
svojho dodávateľského reťazca. Technológia, ktorú 
vyvinula spoločnosť Circulor, sa zavádza v spolupráci 
so spoločnosťami CATL a LG Chem, partnerskými 
dodávateľmi akumulátorov spoločnosti Volvo Cars.
CATL a LG Chem sú renomovaní výrobcovia 
akumulátorov s dlhou a úspešnou históriou dodávania 
lítiovo-iónových akumulátorov pre globálny automobilový 
priemysel. Spĺňajú prísne smernice spoločnosti 
Volvo Cars týkajúce sa využívania zdrojov z hľadiska 
vedúceho postavenia v technológiách, zodpovedných 
dodávateľských reťazcov, znižovania uhlíkových 
emisií a modelov za konkurenčné ceny. Dohody medzi 
spoločnosťami Volvo Cars, CATL a LG Chem sa 
vzťahujú na dodávku akumulátorov pre modely Volvo 
a Polestar budúcej generácie, vrátane modelu XC40 
Recharge P8, počas nasledujúceho desaťročia.
Fond Volvo Cars Tech Fund, ktorý vznikol v roku 2018, 
investuje do začínajúcich technologických spoločností 
s vysokým potenciálom na celom svete. Svojimi 
investíciami sa orientuje na strategické technologické 
trendy, ktoré pretvárajú automobilový priemysel, ako je 
napríklad umelá inteligencia, elektrifi kácia, autonómne 
riadenie a digitálna mobilita. 
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TIP NA DARČEK

LOV NA PABLA ESCOBARA
Dvaja agenti pridelení ku kolumbijsko-americkému pátraciemu 
oddielu Bloque de Búsqueda, ktorý mal za úlohu skoncovať 
s Escobarovou hrôzovládou. Steve Murphy a Javier F. Pena.
Lov na Pabla Escobara je príbeh týchto dvoch odhodlaných 
agentov, ktorých medzitým spoznal celý svet prostredníctvom 
seriálu spoločnosti Netfl ix Narcos. Prvýkrát však prehovorili osobne 
a v tejto knihe rozprávajú skutočný príbeh o tom, ako sa podieľali na 
stíhaní najhľadanejšieho zločinca na svete. Od ťažkých začiatkov 
v elitnom policajnom útvare a náročnom výcviku až po životnú 
misiu v kolumbijskom Medellíne, kde ďaleko od domova slúžili 
v prvej línii nekonečnej vojny proti drogám, ktorá do dnešného 
dňa pustoší Ameriku. Escobar zarábal miliardy dolárov, kupoval si 
politikov a najšikovnejších právnikov a štylizoval sa do úlohy hrdinu 
zbedačeného kolumbijského ľudu. Dlhé roky bol napriek enormnej 
snahe kolumbijskej polície nedotknuteľný. Lov na Pabla Escobara 
je príbeh o bezohľadnom zločincovi, ale predovšetkým o dvoch 
agentoch, ktorí sa zaslúžili o jeho dolapenie. Neraz riskovali všetko. 
Vytrvalo a systematicky oddeľovali drogového kráľa od jeho zdrojov 
a spojencov. Postupne narúšali jeho impérium. Skvelý román 
o vojne proti drogám. Zasvätený, autentický, dokonale skutočný 
príbeh.

JAPONSKO
Odhaľte umenie japonského života v jedinečnej knihe 
Japonsko. Fascinujúci sprievodca po pamiatkach, chutiach, 
kuriozitách a múdrosti Japonska. Viete, ktoré sú tri posvätné 
poklady Japonska? Tušili ste, že kanalizačné poklopy tam 
slúžia aj ako umenie? Japonológ František Paulovič, ktorý 
má s touto krajinou bohaté skúsenosti, spoluprekladal túto 
knihu a podľa neho dáva všetky potrebné informácie, ak 
sa chystáte do Japonska. Plus v nej nájdete množstvo 
zaujímavostí. „Nie je zvykom príliš telefonovať vo vlaku, 
v podstate vôbec. Keď cestujete v Japonsku, zistíte, že 
všetci sú veľmi ticho – síce sa hrajú so svojimi mobilmi, ale 
je tam dodržaný štandard toho, že sa nevyrušuje,“ povedal 
František Paulovič.
Či už plánujete svoje prvé dobrodružstvo, alebo spomínate 
na jedinečný výlet svojho života, kniha Japonsko vám má čo 
ponúknuť – je totiž oslavou všetkého japonského a výpravou 
po tejto úchvatnej krajine. Objavte mestá zaplavené neónmi 
i nehostinné ostrovy, starodávne tradície aj prekvapivú 
modernosť. Zistite, čím je japonská kultúra jedinečná, kde ju 
môžete zažiť na vlastnej koži a ako si popritom osvojiť niečo 
z múdrosti tejto vzdialenej, exotickej krajiny.

ČO BY NEMALO CHÝBAŤ VO VAŠEJ KNIŽNICI...

Umenie japonského života

JAPONSKO

LOV NA PABLA  

ESCOBARA

Steve Murphy a Javier F. Peña

Ako sme stíhali  
najhľadanejšieho zločinca  
na svete

S

Lov na Pabla Escobara_prebal_125x200x28,5fin.indd   1 28/04/2020   12:02
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STRAVOVACÍ KOMPAS
Čo by ste mali jesť, aby ste boli čo najdlhšie zdraví a v pohode? 
Ako rozoznáte zdravé sacharidy? Naozaj nám škodí palmový olej 
a ten olivový je zázrakom? Je pravda, že mastné ryby a omega-3-
mastné kyseliny podporujú chudnutie? A prečo by ste sa mali vyhýbať 
vitamínovým tabletkám? Aj o tom si môžete prečítať v užitočnej knihe 
Stravovací kompas, ktorá práve vyšla vo vydavateľstve Príroda.
Keď jej autor, novinár Bas Kast vo svojich štyridsiatich rokoch 
skolaboval s bolesťami na hrudníku, vynorila sa pred ním existenčná 
otázka: Zruinoval si zdravie nezdravou stravou (Junkfood) bez 
akejkoľvek hodnoty? Predsavzal si, že radikálne zmení svoje 
stravovanie a vylieči sa sám. Ale čo je skutočne zdravé? Začala 
sa mnohoročná výskumná cesta do aktuálneho bádania o starnutí 
a stravovaní.
Stravovanie, ktorým sa dá predchádzať tým chorobám, ktoré nám 
devastujú našu starobu. Stravovanie, ktoré podľa možnosti dokonca 
brzdí proces starnutia ako taký. V Stravovacom kompase preto nielen 
skúma, akými potravinami možno predchádzať typickým chorobám 
staroby, ale tiež – čo je obsahom štvrtej a poslednej hlavnej témy tejto 
knihy – ako stravovanie pôsobí na proces starnutia ako taký. Existujú 
potraviny, ktoré urýchľujú starnutie? Či, naopak, ak otázku mierne 
zveličíme: Sú aj také, ktorými sa dá „prejesť sa do mladosti“?

TEXT: MILAN BUNO, knižný publisita
FOTO: IKAR, PRÍRODA

QUALITYLAND
Predstavte si, že všetko okolo vás bude riadené algoritmom, 
ktorý presne vie, čo si budete želať... A to skôr, ako na to 
pomyslíte. Pozná vaše túžby, na čo máte chuť a vie vám 
„priradiť“ tú správnu osobu, s ktorou budete šťastný. Taký je 
QualityLand, kniha nemeckého autora Marc-Uwe Klinga, ktorý 
z prísľubov a hrozieb digitálnej prítomnosti vytvoril až zarážajúcu 
a satirickú verziu budúcnosti.
QualityLand je niečo ako moderná verzia kultového Orwellovho 
románu 1984. Vizionárska, napínavá, zábavná a ironická. 
Vykonštruovaná krajina, v ktorej sú všetci sledovaní, všetko 
je naplánované a každý jeden krok zaznamenaný. Či už ide 
o politiku, ekonomiku, spoločenský život, súkromie... Všetko je 
pod dohľadom technológií. Systém QualityLandu vás ohodnotí, 
kastuje, prisúdi výhody a nevýhody, pomôže vám s nájdením 
ideálneho partnera.
V QualityLande je všetko prispôsobené optimalizácii života 
pomocou algoritmov. Služba QualityPartner vám vyhľadá 
ideálneho partnera, osobný asistent ukrytý v uchu vás dovedie 
tam, kam sa potrebujete dostať. A androidi v dronoch vedia, že 
večer po náročnom dni potrebujete kartón piva, skôr ako naň 
dostanete chuť. Ľudia, roboti a algoritmy obývajú spoločný svet, 
všetko je súčasťou korporácií, každý patrí k istej spoločenskej 
triede, všetko sa dá vyčísliť. Už vaše meno o vás prezrádza 
väčšinu z toho, čo je dôležité, a zvyšok sa dozviete z vášho 
profi lu. Nikto už nestojí pred ťažkými rozhodnutiami, veď 
v QualityLande jestvuje na každú otázku iba jedna odpoveď: o.k.

B A S  K A S T

      + 12 
NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 

PRAVIDIEL ZDRAVÉHO 
STRAVOVANIA

MARC-UWE KLING

ČO AK RAZ ZMIZNE HRANICA 
MEDZI ČLOVEKOM A STROJOM?
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N A J B O H A T Š Í  M U Ž  S V E T A
Jeff Bezos, Bill Gates, Waren Buffet? Zakladatelia Amazonu, Microsoftu, 

Berkshire Hathaway. Nie, nie, to sú chudáci oproti historickým boháčom, akým 
bol Július César či Akbar – mogulský panovník a starý otec Šáh Džahána, 

ktorý postavil slávny Tádž Mahal. Zrejme prekvapujúcim zistením je, že tým 
najbohatším mužom však bol Afričan.
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VÝPRAVA PO JEHO STOPÁCH 
CEZ GUINEU A MALI BOLA RIADNYM 
DOBRODRUŽSTVOM

Centrum ríše boháča bolo totižto v miestach, kde sa 
v súčasnosti nachádza Mali a Guinea, ktoré dnes patria 
k tým najchudobnejším krajinám sveta. Rieka Niger 
pramení práve v Guinei, v krajine s neuveriteľným 
minerálnym bohatstvom, ako zlato, diamanty či bauxit. 
Prístup k elektrine tu má však iba tretina obyvateľov, 
písať a čítať vie iba 32 % populácie, čo túto krajinu radí 
na jednu z posledných priečok na celom svete. Mali má 
medziročný populačný rast 3 %, čo túto krajinu radí na 
svetovú špičku. Ale s vekom dožitia 58,5 roka je zase 
na absolútnom konci. Z týchto dvoch údajov vyplýva, 
že Mali je dnes najmladšou krajinou sveta, kde 50 % 
obyvateľov krajiny má menej než 16 rokov. Narodili sa 
do chudoby a nič iné nepoznajú.
Naozaj, keď ste tu a pozriete sa okolo seba, ťažko 
si predstaviť, že práve tu v 13. a 14. storočí vládol 
najbohatší muž, aký kedy na našej Zemi žil.

DUCH MALIJSKEJ RÍŠE 
UCHOVANÝ V ČAROCH
Mansa Musa bol sultánom bohatej Malijskej ríše. Ríšu 
založil v prvom tisícročí kmeň Mandingov, žijúcich aj 
dnes na východe Guiney a na juhu Mali. Zastavil som 
sa tu v tucte dediniek, ktoré vždy vyzerali rovnako. 

Rozprával som sa s lokálnym náčelníkom, šamanom 
a radou starších, sediacich v tieni najvyššieho 
košatého stromu.
V každej dedine sú si všetci na pohľad rovní 
a náčelníkov dom je postavený taktiež z prútia a hliny, 
maximálne obohnaný plotom z nepálených tehál. Pri 
domoch sú fotogenické hlinené sýpky, „odizolované“ 
proti hlodavcom, do ktorých ukladajú úrodu sorghumu, 
to jest ciroku či milletu, teda pšena. Vždy nám na 
privítanie ponúkali búrske oriešky, ktoré boli na rozdiel 
od tých u nás mäkké. Oni ich tu totiž nepražia a nesolia. 
V sezóne sme chutnali aj melóny, také ako poznáme 
u nás doma.
Keď som náčelníka poprosil, aby mi ukázal staré 
dokumenty či akékoľvek texty o histórii oblasti, tak som 
dostal nechápavú odpoveď. Tradície sa tu odovzdávajú  
odjakživa iba z úst do úst. Večer sa zapália ohne, 
tancuje sa a spieva. Pravidelné kmeňové oslavy, ktoré 
sa krútia okolo mýtických tém, sa dostanú Mandingom 
do krvi s materským mliekom.
Medzi Mandingami vždy existovali kasty a jedna z nich, 
takzvaní Džali, sú rozprávači príbehov. Hrajú na akúsi 
harfu – kóru či ďalší strunový nástroj n‘goni a rozprávajú, 
spievajú dávne príbehy. V komunite majú veľkú moc, 
lebo zároveň pôsobia ako radcovia náčelníkov a kráľov. 
Grioti, ako kastu Džalí či Džalibás nazývali kolonizátori, 
sa sobášia iba medzi sebou, medzi svojou kastou, 
a takto majú zamknuté neuveriteľné know-how vo svojej 
komunite. Vedecky to nazývame endogamia a mňa 
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Okrem Griotov sme v dedinách videli skupiny mladých 
mužov, ktoré tvorili ako keby ozbrojenú armádu, 
nazývanú Donzo Ton. Bola to ďalšia kasta určitého veku, 
kasta lovcov, zabijakov, ktorá mala vzbudzovať rešpekt.
Po viacerých návštevách Afriky sa postupne do toho 
„dostanete“, začnete chápať súvislosti, prečo sa 
veci majú tak či onak. Ja si vždy platím aj lokálneho 
sprievodcu, ktorý mi prekladá priamo z reči mandinga 
alebo bambara. Samozrejme, takto mám šancu 
dozvedieť sa trošku viac.
Cez Mali a Guineu som prechádzal viackrát a raz, 
v jednej dedinke, sme zažili obrad, keď sa deti stávali 
dospelými, takzvaný kujangvó či kuyangwoo. Malé deti 
sa dlho na oslavu pripravovali, vysvetľovali im tradície 
kmeňa, čo sa môže a čo nie. Následne chlapcov, ale aj 
dievčatá obrezali a konala sa veľká oslava.
Začiatkom 13. storočia vládcovia Malijskej ríše prijali 
islam a stali sa v danej oblasti Západnej Afriky vodcami. 
Počas svojej vlády Mansa Musu rozšíril ríšu na 
dvojnásobok a v danej dobe išlo o druhú najrozsiahlejšiu 
ríšu sveta (po Mongolskej). Ríša sa rozprestierala 
od Atlantického oceánu v dnešnom Senegale cez 
Mauritániu, Gambiu, Guineu - Bissau, Guineu, Mali, 
Burkina Faso, Pobrežie Slonoviny až po Niger. 
Najdôležitejším mestom Malijskej ríše sa stalo Timbuktu, 
položené v mieste, kde sa začína Sahara.

vždy takéto excesy fascinovali. S endogamiou, teda 
vyčleňovaním malej skupinu ľudí, som sa stretol na 
Papui Novej Guinei, potom v severnom Iraku medzi 
neuveriteľne zvláštnymi Yazídmi, tiež v úzkej skupine 
Židov v šítskom Mašade (Irán), ďalej medzi skupinou 
Parsí (Karačí aj Mumbay).
Možno ste v Izraeli stretli skupinu segregovaných 
Drúzov aj vy. Alebo v USA a Kanade skupinky Amišov. 
Vždy ide o skupinky ženiace sa len medzi sebou, 
a tým pádom boriace sa s genetickými zdravotnými 
problémami ako glaukóm alebo polydaktylia (viac 
prstov), ktoré však oni premenili na unikátnosť, 
výnimočnosť. Viac prstov na rukách či nohách je darom 
od bohov, tvrdia.
Džali či Dželi v reči mandinga znamená krv 
a Mandingovia veria, že ich spev je spojený 
s kmeňovými bohmi a duchmi a je teda krvou ich života. 
A táto oddanosť a viera v hudbu sú dôvodom, prečo 
z tejto oblasti pochádza toľko geniálnych hudobníkov. 
Táto kasta hudobníkov, ktorá prenáša históriu kmeňa, 
je naozaj prastará. Vieme to z toho, že spievajú aj 
o veľkom kráľovi, dobyvateľovi Mansa Musovi, s ktorým 
putovali v 14. storočí do Mekky. Je zaujímavé, že ho 
nemali priveľmi v láske, zdalo sa im, že príliš rozhadzuje 
peniaze svojej ríše. Keď aj dnes o ňom počúvate 
skladby, neznejú veľmi pozitívne.
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DOBRODRUŽNÁ CESTA 
DO TIMBUKTU
Prvými Európanmi v Západnej Afrike boli Portugalci. 
Odvážni námorníci prichádzali za obchodom a stavali 
na pobreží Guinejského zálivu svoje pevnosti. Tu 
obchodovali so všetkým, čo sa dalo kúpiť a následne 
predať. Keď bolo niečo výnimočne drahé, tak 
logické vysvetlenie bolo, že je to drahé, lebo to 
pochádza z Timbuktu. Timbuktu leží niekde ďaleko 
vo vnútrozemí, a keď o ňom moreplavci a obchodníci 
počúvali, predstavovali si ho ako Lisabon či Rím.
Keď vidíte kresby Európanov z danej doby, aj keď 
toto mesto nikto fyzicky nenavštívil, vyzerajú ako 
z rozprávky Tisíc a jednej noci. Bájne výstavné 
luxusné veľkomesto, samozrejme, s prvkami sahelskej 
architektúry. Dnes vyzerá Timbuktu oveľa menej 
grandiózne, ako na týchto romantických kresbách 
a maľbách. Skôr sa podobá zaprášenej dedine. Avšak 
to iba vtedy, ak nepoznáte jeho históriu.
Prvým Európanom, ktorý bájne mesto uvidel, bol až 
v roku 1826 Alexander Gordon Laing. Už sa odtiaľ 
nikdy nedostal. Škót mal za svojím chrbtom Veľkú 
Britániu, najsilnejšiu krajinu sveta. Prešiel odvážne 

púšť a vstúpil do Timbuktu. Lenže keď chcel odísť, 
Tuarégovia ho podrezali ako kozu. Nechceli svetu 
vyzradiť svoje tajomstvá a Timbuktu bolo pre nich 
najvzácnejším šperkom, ktorý schovávali pred svetom. 
Práve Tuarégovia v roku 1435 Timbuktu dobyli, a tým 
pádom veľká Malijská ríša zanikla.
Timbuktu nie je na Slovensku známe, ale keď začnete 
po Afrike trošku viac cestovať, tak sa rýchlo dostane 
do vašich plánov. Romantická predstava o magickom 
meste – rozprávka, ktorá žije – mesto, kam sa dostať, 
je aj v dnešnej dobe veľmi ťažké, až nemožné. 
Cestovateľov s dušou dobrodruha táto kombinácia 
privádza do ošiaľu.
Cesta po Mali je cestou suchou oblasťou našej planéty. 
Čím idete severnejšie, tým sa sucho mení na Sahel 
a piesku je stále viac a viac, až dorazíte na Saharu. 
Vtedy ste tu, v Timbuktu, v meste so strategickou 
polohou, v meste ktoré sa nedalo obísť. No dnes sa 
sem nedá dostať. V jeho okolí sa dnes nachádzajú 
militantné islamské skupiny, ktoré doslova poľujú na 
každého belocha. Keďže sem skoro nikto nechodí, tak 
je obrovská šanca, že vás chytia, zajmú a...
Tuarégovia s belšou pokožkou nie sú medzi čiernym 
obyvateľstvom práve populárni. Tuarégovia bojujú za 
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osamostatnenie severu Mali od v roku 1916 a Mali 
zažilo odvtedy už päť vojenských vzbúr „Modrých 
mužov púšte“.
Po rozpade Líbye a zabití Muammara Khaddáfi ho 
v októbri 2011 sa akcie urýchlili. Tuarégovia začali 
úspešne bojovať o samostatnú krajinu Azawad 
a v januári 2012 a s výbornou výzbrojou z líbyjských 
skladov ničili armádu Mali. Tá sa doslova rozutekala 
a Tuarégovia tiahli smerom na hlavné mesto Bamako.
„Ľubo, nechoď tam! Po prvé sa to ani nedá, nič tam 
nejde, lebo tam neexistuje doprava a po druhé, 
Tuarégovia vás povraždia. Im nemôžeš veriť nič,“ 
hovorí mi Mulay, elegantný a inteligentný chlapík, ktorý 
sa v Timbuktu narodil. Je z kmeňa Songhai, tak ako na 
Slovensku známy Ibrahim Maiga.
Vtedy, v januári 2013, vstúpilo do hry Francúzsko so 
svojou armádou a zachránilo Mali. Následne v júni 
podpísali rebeli z púšte s vládou Mali dohodu. Naša 
výprava, naplánovaná na november 2013, vyzerala 
teda o. k. No smrť francúzskych novinárov Claude 
Verlona a Ghislaine Duponta v Kidale a následná 
lokálna vojna tesne pred našou cestou veci riadne 
skomplikovala. Dostali sme informácie typu - 
neodporúča sa sem vycestovať, nejde ani loď, nelieta 
sa, cesty sú plné ozbrojených lupičov a nezoženiete 
džíp, ktorý by vás bol ochotný vziať, cez kontroly vás 
nepustia, nikto tam už tri roky nebol. „Ja by som tam 

nešiel,“ hovorí Herbert, majiteľ najlepšieho hotela 
v meste Ségou. Žije v Mali vyše 20 rokov a jeho deti už 
vedia jazyk bambara lepšie ako ten nemecký. Ďalšia 
negatívna správa do puzzle s motivačným názvom: 
„Byť medzi hŕstkou cestovateľov, ktorí sa v najbližšom 
desaťročí dostanú do Timbuktu.“
Sme tu, na miestach bývalej Malijskej ríše a rozhodli 
sme sa nevzdať to. Tak vyrážame autami ďalej na 
sever popri rieke Niger, až pokým sa to dá. Belosi ju 
nazvali „Čiernou riekou“, no Niger je čistejší a svetlejší 
než Kongo či Níl. Niger (4 200 km) je treťou najdlhšou 
riekou druhého najväčšieho kontinentu a ja som 
rieku prešiel od jej prameňa až po ústie. Keď som 
vtedy, rok vopred začal vážnejšie pripravovať túto 
expedíciu, ktorá mala za úlohu zmapovať tok rieky 
Niger, v Timbuktu vládli islamskí radikáli. Keď muž išiel 
po ulici s cudzou ženou, zahrabali ich do piesku pred 
mešitou Sankore po krk a oboch ukameňovali. Zatvorili 
školy. Všetky. V meste, kde existovala preslávená 
univerzita od 14. storočia, sa islamisti začali správať 
ako najväčší barbari. V 15. storočí malo Timbuktu 
100 000 obyvateľov a z toho bolo 25 000 študentov. 
A teraz takýto primitivizmus islamských bojovníkov, 
ktorí bojujú proti vzdelávaniu. Lenže potom islamistov 
z Timbuktu vytlačili a mne v hlave stále znejú tie 
romantické vety: „Soľ ide zo severu, zlato z juhu. Boh 
je tu pre všetkých. No tie najneuveriteľnejšie príbehy 
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môžete počuť iba tu v Timbuktu.“ O Timbuktu sa mi 
sníva, je to posadnutosť. Už veľa rokov sem chcem ísť.
Večer na brehu rieky Niger urobím míting s ostatnými 
členmi expedície a rozhodneme sa, že do toho ideme, 
že to proste skúsime. Pri takýchto rozhodnutiach 
sa naučíte líderstvu. Každý vám hovorí, aby ste 
nechodili, všetky ofi ciálne zdroje, zastupiteľské 
úrady Francúzska, Británie, Nemecka, Španielska 
neodporúčajú do Timbuktu vstúpiť. Tu na mieste vám 
hovoria, že to nejde. No ja cítim, že by to mohlo ísť, 
cítim šancu. No som sám so svojimi parťákmi, doslova 
sám proti všetkým. Ale pozor! Takéto rozhodnutia 
ovplyvnia váš život a vaše správanie sa nadobro 
zmení. Ak prežijete, už nikdy nebude súčasťou väčšiny, 
ale budete odsúdený byť sám. Takéto rozhodnutia 
z vás spravia autonómne rozmýšľajúcu entitu, 
úspešného a zrejme postupne aj bohatého človeka, ale 
ostanete sám.

NOC V PIESKOVÝCH DUNÁCH
Vstávame o 3:30 hod. a vyrážame. V Mopti sa preba-
ľujeme do iných džípov, berieme iba základné veci, 
aby sme boli ľahkí a rýchli. Vyrážame. Všade baobaby 
a kočovné kmene Fulanov, jedna policajná a vojenská 
kontrola za druhou. V Douentza, ktorú 5. apríla 2012 
dobyli Touarégovia a kde vyhlásili na druhý deň slo-
bodnú republiku Azawad, stojíme dlho. Je to drahé. 
Napriek nášmu odhodlaniu nás kedykoľvek môžu otočiť 
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s tým, že vstup pre civilistov je zakázaný. Tu nás ešte 
púšťajú. Kupujeme posledné jedlo, vodu a bočíme 
doľava, na sever, okolo nádherných skál, na terénnu 
cestu križujúcu polopúšť. Sme absolútne jediní, kto ide 
týmto smerom. Oproti stretávame konvoj malijskej ar-
mády. Po zuby ozbrojení muži na 4x4 s guľometmi sa 
z Timbuktu vracajú. Situácia je vraj pokojná, no v noci 
je tu zákaz vychádzania. To znamená, že nás po zo-
tmení do mesta nepustia.
Míňame tanky, obrnený transportér a začínajú sa prete-
ky. Cestu, na ktorú som rátal desať hodín, prechádza-
me za päť. Lietame až po strop v aute, zapadávame 
a vytláčame džípy, aby sa dali opäť do pohybu, mení-
me úplne roztrhané pneumatiky. A ja pozerám, či sa na 
nás kolmo nerúti nejaký iný teréniak, alebo teroristi na 
nás nenastražia inú pascu. Terén mi je známy, strávil 
som v ňom tisícky hodín na svojich cestách Sahelom. 
V ušiach mi znie výrok zo Sudánu: „Prepadávajú tu iba 
vtedy, keď prší,“ alebo to, čo mi povedal podporučík 
malijskej armády pred chvíľou: „Cesta je bezpečná, len 
nikde sa dlhšie nezastavujte. Nestojte vôbec.“
Máme neuveriteľný medzičas a mne sa zdá, že stí-
hame. Posledných 20 km ideme mojím džípom na 

trojke, prevodovka je v kýbli. Keby sme zastali, už sa 
nepohneme. A sme tu, od Timbuktu nás oddeľuje iba 
rieka Niger. Zastali sme v prístave a už sme sa nepohli. 
Poloha Timbuktu je geniálna, duny Sahary na severe 
a život prinášajúca rieka tu na juhu, po ktorej sa mohol 
od pradávna tovar prevážať dole k oceánu. Mulay volá 
kompu, ktorá je na druhej strane rieky a zároveň volá 
šéfovi armády v Timbuktu. Sme s ním v kontakte, za 
sprievod do Timbuktu chcel ohromný cash, plus „kŕmiť 
a šatiť jeho vojakov“. Z toho sme sa nakoniec vyvliekli 
a teraz od neho chceme, nech príde eskorta po nás 
k trajektu. Dve autá z našej minikolóny však chýbajú. 
Signál nie je. Musíme sa pre ne vrátiť. Slnko zapadá 
a s pribúdajúcou tmou sa mi vidina Timbuktu rozplýva. 
A pritom sme tak neuveriteľné blízko. Nakoniec sme 
sa kompou na druhú stranu prepravili, „moje“ auto 
sme museli na kompu vytlačiť. Pri pristávaní na druhej 
strane rieky je už tma a ja prinútim Mulaya zavolať ešte 
raz do Timbuktu šéfovi armády. Rozprávajú obaja ja-
zykom songhay, sú vzdialenými príbuznými. Mulay mu 
vysvetľuje, že tu za hranicami mesta sme zraniteľní, 
že nemáme zbrane na ochranu proti rebelom a okrem 
toho nemáme ani poriadnu kempovaciu výstroj. Šéf 
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armády je strašne vytočený: „Jasne vám hovorím, keď 
sa vyberiete do mesta, spustíme paľbu!“ O tom, či nás 
pustia ráno, sa nevyjadril.
A tak zažívame na vlastnej koži nočnú zimu Sahary. 
Schovali sme sa, aby nás nezazreli rebeli, rozdali si 
deky, čo máme. Urobili sme si malý oheň, je tu teplej-
šie a dym odháňa množstvo komárov. Riziko malárie 
razom stúplo násobne. Avšak, dnes večer je väčším 
rizikom dostať štipľavú guľku zo samopalu ako maláriu. 
Zaspávam na dve hodinky s pocitom, že všetko bolo 
zbytočné, že je to všetko v „riti“. O štvrtej ráno sa už 
robí čaj. Mulay, ktorý strážil celú noc, mi podá sklenený 
štamprlík, kde ako ristretto nalial berberský čaj. Voda 
je určite z Nigeru, čaj je ukrutne sladký a neuveriteľne 
silný. Je to ako dúšok whisky, jednoducho je to zázrak. 
Rozmŕzam sa, pomaličky svitá a všetko je hneď iné. 
Máme nádherný fl ek. Piesková pláž na dune nad Nige-
rom, akurát vzdialená od brehu, aby sa sem nedostali 
krokodíly. Mám chuť sa vykúpať, no voda je studená.
Ostatní členovia výpravy sú po ťažkej noci o. k., hr-
dinovia odhodlaní ísť ďalej, vyskúšať to! Balíme, na-
sadáme do džípov, blížime sa k mestu, prechádzame 
kontrolami úplné hladko a o 8:00 hod. už sedíme na 
raňajkách v hoteli Bouctou v centre mesta. Sme TU. Je 
to možné?
Hotelier – veľmi dôležitá osobnosť mesta – prednesie 
reč a hovorí, že sme prví turisti po troch rokoch. Je 
šťastný. S nami sa mu vracia nádej na príchod lepších 
časov. (Poznámka: lepšie časy doteraz neprišli...) Vyrá-
žame do ulíc, sme tu ako zjavenie, ľudia na uliciach sa 
zastavujú, zdravia nás, mávajú nám, ďakujú. „Ďakuje-
me, že ste tu.“
V meste, ktoré má v cestovateľskej verejnosti najhoršie 
renomé ako mesto, kde sa nedá fotiť a nevraživosť 
z čias Gordona Lainga pretrváva do súčasnosti, ale 
dnes sa majú veci inak. Všetci sú milí a šťastní, že nás 
vidia. Prechádzame prašným zapadákovom, ktorý sa 
nám nedarí spojiť si v našich hlavách s prekrásnymi 
portugalskými maľbami a zlatým vekom Mansa Musu. 
No mierime pred univerzitu Sankore, ktorú dal postaviť 
najväčší a najbohatší sultán. Tu pred mešitou a mad-
rasou Sankore islamisti z hnutia Ansar Dine ešte pred 
pár mesiacmi sekali ruky, palicovali ľudí, ak si dali pivo 
alebo fajčili cigaretu. V ére mobilov, kde má každý 
fotoaparát, nám domáci ukazujú fotografi e, kde ruky 
sekali nie v zápästí, ale pri ramene. Pred mešitou boli 
zapichnuté čierne vlajky s bielymi arabskými nápismi 
a islamisti ukazovali uplatňovanie práva šaría. Ak te-
hotná žena nebola vydaná (v Afrike úplne bežná zále-
žitosť), zabili ju aj s dieťaťom, ktoré čakala. Neskôr sa 
táto skupina stala súčasťou organizácie Jama’a Nusrat 
ul-Islam wa al-Muslimin’ (JNIM), ktorá je do dnešných 
dní zodpovedná za útoky v okolí Timbuktu, Douentza 
až po Burkina Faso.

Najstaršou pamiatkou v meste je mešita Djingareyber. 
Postavil ju práve náš boháč Musa, pôvodne z oblasti 
Kankan (Guinea), ktorý sa stal Mansom, v preklade 
dobyvateľom, cisárom, sultánom. Keďže bol pôvodom 
z Kankanu, tak ho niekedy nazývame aj Kankan Musa. 
Ale keďže dobyl 24 miest a rozšíril svoju ríšu na dvoj-
násobnú veľkosť, tak aj Lev z Mali.
Architekta Musovi vraj poslali Arabi po jeho návšteve 
Mekky, kde doniesol na stovke tiav ako dar množstvo 
zlata. Architekt bol pôvodom z Granady, mesta, kde 
sa začiatkom 14. storočia tvorila najlepšia architektúra 
sveta a volal sa al- Sahili. Je zaznamenané, že za pro-
jekt tejto mešity dostal 200 kg zlata.
Cestou na trh odskakujem z cesty. Okolo prechádza 
kolóna terénnych vozidiel s ozbrojencami malijskej 
armády a pri pohľade do očí vojakov je zrejmé, že veci 
sú vážne. Držia zbrane a idú rýchlo, ohľad na nikoho 
neberú. Vyťahujem fotoaparát a fotím to, čo je fotiť za-
kázané. Dokumentujem stav vecí a túto odvážnu foto-
grafi u si naozaj vážim. Následne sa vydávam na známy 
trh, kde kupujem soľ, veľký trojkilový kus kamennej soli. 
Zlato ani otrokov na trhu dnes nemali...
Soľ, zlato, otroci a vzdelanie boli komodity, ktoré Tim-
buktu – hlavné mesto Malijskej ríše – urobili tak vý-
znamným. A zo sultána tejto ríše, Mansa Musu, spravili 
najbohatšieho muža, aký kedy na našej planéte žil.

BOHATÁ RÍŠA, 
O KTOREJ NIKTO NEVIE
Mansa Musa, kráľ Timbuktu, je všeobecne považovaný 
za najbohatšieho muža, ktorý kedy žil. Podľa profesora 
Richarda Smitha, kráľovstvo Mansa Musu bolo 
najväčším producentom zlata na svete. Podľa Britského 
múzea produkovalo polovicu svetového „starého“ zlata. 
A všetko to zlato patrilo jedinému človeku, kráľovi, 
dobyvateľovi a sultánovi Musovi.
Považujem za zaujímavé, že sa na trón dostal prakticky 
náhodou ako náhradník za Abu Bakra II. Ten sa ako 9. 
mansa Malijskej ríše rozhodol abdikovať a vyraziť za 
svojim snom - „objaviť limity Atlantiku“, kde sa chcel 
dostať až na okraj veľkého mora. Toto opisuje arabský 
historik, pôvodom z Damašku, Sihab al-Umari, ktorý 
opisuje taktiež hadž Mansa Musu. Pri ceste do Mekky 
prechádzal najprv cez Saharu a následne Egyptom, 
a tak veľkoryso míňal svoje zlato, že to v krajine 
spôsobilo devalváciu.
Sihab al-Umari navštívil Káhiru 12 rokov po tom, čo tu 
bol Mansa Musa, no všetci o jeho návšteve rozprávali, 
akoby to bolo včera. Vo svojej armáde mal 200 000 
mužov, z toho 40 000 lukostrelcov, ktorí boli nároční na 
výstroj. Platiť takú armádu by bolo ťažké aj v dnešných 
časoch.
Mnoho očitých svedkov nezávisle popísalo jeho družinu 
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na ceste do Mekky – 100 tiav, kde každá niesla okolo 
100 kg zlata. Sprievod tvorilo 60 000 (!) mužov odetých 
v brokáte a perzskom hodvábe. Z toho bolo 12 000 
otrokov, kde každý niesol 1,8 kg zlata. Za karavánou 
išiel dlhý rad kôz a oviec, ktorý slúžil ako potrava pre 
všetkých týchto ľudí.
Mansa Musa zlato rozdával po ceste chudobným 
a každý piatok postavil po ceste, medzi rokmi 1324 
a 1325, jednu mešitu. V Káhire, Medine a Mekke sa 
cena zlata po toľkých daroch prepadla. Devalváciu 
pochopil aj Mansa Musa a cestou späť si požičiaval 
zlato, ktoré predtým rozdal, za obrovské úroky.
Zlatom vraj pohol aj George Soros, keď v roku 2010 
vyhlásil, že „zlato je bublina“ a v roku 2015 sa ukázalo, 
že mal pravdu, keď unca zlata klesla o 800 USD. 
No Mansa Musa bol v skutočnosti jediným človekom 
v histórii, ktorý naozaj ako jedna entita ovplyvňoval 
jeho cenu v takomto meradle. Mnohí hovorili, že pokles 
ceny v Káhire, ktorá bola svetovým centrom pre obchod 
so zlatom, urobil naschvál, lebo tento obchod chcel 
presunúť do Timbuktu. Každopádne si získal svetovú 
pozornosť a Mali sa dostalo v roku 1350 a 1375 do 
takzvaného Katalánskeho Atlasu.
A práve táto cesta podnietila hviezdneho arabského 
cestovateľa Ibn Battutu, aby Malijské impérium navštívil 
(zotrval 8 mesiacov v Timbuktu u brata Mansa Musu). 
Zvesť o univerzitách, ktoré Mansa Musa v Timbuktu 

založil, sa doniesla až do Benátok, Janova a Granady. 
Mansa Musa sem povolal a dobre platil právnikov, 
astronómov a matematikov. Neboli to univerzity 
v modernom či európskom ponímaní. Každý študent 
si vybral učiteľa a ten ho vzdelával v tom, čo poznal na 
nádvorí mešít či v súkromných domoch. V univerzite 
Sankore sa nachádzalo vraj až milión manuskriptov, čo 
bolo po Alexandrijskej knižnici najviac kníh v histórii celej 
Afriky. Malijská ríša bola bohatá, ale až púť do Mekky ju 
dostala do svetových máp a povedomia ostatného sveta.



41

MUDr. Ľuboš Fellner
precestoval všetky krajiny sveta, severný 
aj južný pól a ako prvý Slovák navštívil aj 
Mekku. C estovateľská medicína je jeho 
hobby.

 FOTO: ĽUBOŠ FELLNER

Rudolph Ware, profesor na Michiganskej univerzite tvrdí, 
že bohatstvo Mansa Musu sa ani nedá opísať, ľudia sa 
to báli vysloviť. „Je to jednoznačne najbohatší chlapík, 
aký kedy žil,“ hovorí. „Keď nikto ani nevie opísať vaše 
bohatstvo, tak to už musíte byť veľmi bohatý,“ ukončuje 
výsledky svojho bádania.
Históriu píšu víťazi a Mansa Musa takým bol. A to sú 
paradoxy Afriky. Kontinent, kde vlastne materiálno 
prakticky neexistuje, „vlastnil“ najväčšieho boháča 
histórie. Keby Európania prišli do Timbuktu v zlatých 
časoch Mansa Musu, všetko by pre túto časť Afriky 
vyzeralo úplne inak.

NAJBOHATŠÍ MUŽI HISTÓRIE
●  Mansa Musa (1280 – 1337): sultán Malijskej 

ríše a najväčší vlastník zlata v histórii ľudstva, 
jeho majetok sa odhaduje na 40 000 miliárd eur.

●  Augustus César (63 pr. n. l. – 14 n. l.): rímsky 
cisár, istý čas vlastnil osobne celý Egypt. 
Majetok odhadom 4 300 miliárd eur.

●  Čao Sü (1048 – 1085): čínsky cisár Šen-cung 
dynastie Sung. Vládol krajine s 30 % HDP 
vtedajšieho sveta. Majetok odhadom 2 000 
miliárd eur.

●  Akbar (1542 – 1605): vládca Indie z dynastie 
Mughalov. Vládol krajine s 25 % HDP sveta. 
Majetok odhadom 1 500 miliárd eur.

●  Andrew Carnegie (1835 – 1919): priemyselník 
USA. Škót, ktorý vybudoval U.S. Steel. Majetok 
cca 338 miliárd eur.

●  John D. Rockefeller (1839 – 1937): obchodný 
magnát USA. Vybudoval Standard Oil company. 
Majetok cca 310 miliárd eur.

●  Nikolai A. Romanov (1868 – 1918): ruský cár, 
ktorý vládol najväčšej krajine sveta. Majetok cca 
270 miliárd eur.

●  Džingis Chán (1162-1227): vládca Mongolov. 
Nepotrpel si na hmotné statky, no vlastnil 
obrovské územia. Majetok cca 250 miliárd eur.

●  William Dobyvateľ (1028 – 1087): Norman, 
potomok Vikingov, ktorý si podmanil anglickú 
šľachtu. Majetok cca 208 miliárd eur.

●  Muammar Khadafi  (1942 – 2011): vládca Líbye, 
prakticky vlastnil krajinu, ktorá bola jedným 
z najkvalitnejších producentov ropy na svete. 
Majetok cca 180 miliárd eur.

 Zdroj: Money.com a Sidi Yahya (Timbuktu)
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T VÁ R O U  V   T VÁ R  A   B E Z P E Č N E :

N A Z R I T E  D O  B U D Ú C N O S T I 

K O M U N I K Á C I E

Finančný sektor inovuje – moderné bankovníctvo dnes s klientmi 
komunikuje naprieč lokalitami či zariadeniami. Skôr ako na pobočkách 
sa mnohí ľudia s bankovými službami stretávajú cez monitor počítača 
či displej smartfónu, no zároveň sa stiera hranica medzi online a offl ine 
kanálmi. Dôležitosť efektívnej interakcie nielen s klientmi, ale i v rámci 

inštitúcií ešte viac podčiarkla pandémia COVID-19. Dnes už vieme 
identifi kovať tri trendy, ktoré mnohým fi rmám krízu pomohli prekonať. Aj 
preto do budúcnosti možno očakávať ešte väčší dopyt po bezpečnosti 

a dôraz na osobný prístup pomocou moderných prostriedkov i efektívnu 
spoluprácu bez ohľadu na miesto.
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DIGITÁLNE NEZNAMENÁ 
NEOSOBNE
Nárast digitálnych interakcií a rozmach 
mobilného bankovníctva neznamená, že 
neexistuje priestor na osobnú komunikáciu. 
Aj počas krízy sa ukázalo, že najmä v prípade 
komplikovanejších či dlhodobých produktov je 
stále dopyt po konverzáciách, ktoré idú viac 
do hĺbky. Mnohí zákazníci sa do podobných 
transakcií nechcú púšťať sami a ocenia radu 
odborníka. Byť moderný a digitálny však 
neznamená, že treba rezignovať na osobný 
prístup.
Rozhovor zoči-voči je nenahraditeľný, očný 
kontakt poskytuje potrebnú spätnú väzbu 
– možnosť sledovať tvár hovoriaceho, jeho 
mimiku a gestikuláciu. Pandémia ukázala, 
že o takýto kontakt banky nemusia prísť ani 
za krízových okolností. Osobný prístup aj na 
diaľku je možný vďaka spojeniu cez video.
Globálna technologická spoločnosť Cisco 
nedávno publikovala analýzu, kam sa uberá 
digitalizácia bankových služieb. Trendom 
sú podľa nej nástroje, ktoré čo najviac 
vychádzajú v ústrety zákazníkovi a prepájajú 
rôzne komunikačné svety. Klienti banky sa 
môžu na videorozhovor pripojiť z počítača, 
mobilu, tabletu, videokonferenčného systému 
i z komunikačných nástrojov od rôznych 
dodávateľov.

VŠETKO NA JEDNOM MIESTE
Videohovory uľahčia komunikáciu aj medzi 
zamestnancami, hoci tí na spoluprácu 
potrebujú omnoho viac. Práca z domu, ktorú 
si vyžiadali opatrenia počas pandémie, kladie 
vysoké nároky na efektivitu; produktivitu 
inštitúcie navyše ocenia aj po návrate do 
normálu.
Banky, ale i ostatné fi rmy sa podľa štúdie 
Cisco budú čoraz viac spoliehať na 
integrované systémy, ktoré im ponúknu 
bezpečný a spoľahlivý priestor na spoluprácu. 
Potrebujú miesto, kde môžu tímy bez obáv 
pracovať na dokumentoch, jednoducho ich 
upravovať a mať vždy k dispozícii jednotnú 
aktuálnu verziu. Na bežnú výmenu názorov 
im poslúži chat, v prípade potreby sa priamo 
z aplikácie vedia spojiť cez video alebo si 
naplánovať schôdzku na neskôr. Vysokú 
fl exibilitu zabezpečí aj integrácia s ďalšími 
bežne používanými nástrojmi.

BEZPEČNOSŤ
V PRVOM RADE
Kým v minulosti sa s citlivými informáciami 
pracovalo najmä v rámci pobočiek či 
v zabezpečenej fi remnej sieti, koronakríza 
ukázala, aké krehké je toto nastavenie. 
Trendom sa tak stáva bezpečnosť dát, 
kdekoľvek sa nachádzajú a kedykoľvek sa 
s nimi pracuje.
To možno zabezpečiť len s komunikačným 
riešením, ktoré s bezpečnosťou pracuje ako 
so základným východiskom. Dokumenty, 
správy či informácie by mali byť zašifrované 
počas celého prenosu od odosielateľa 
k príjemcovi. To isté platí aj pre schôdzky cez 
video – bezpečnosť nesmie byť ohrozená pred 
stretnutím, počas neho ani po ňom.
Kríza so sebou priniesla príležitosť. Firmy 
nielen vo fi nančnom sektore zistili, že 
efektívnej komunikácii nemusia obetovať 
nič z toho, na čom im záleží – bezpečnosť, 
produktivitu, ani osobnejší kontakt so 
zákazníkmi.

TEXT: PR 
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Nechať ležať vaše úspory na termínovaných účtoch 
vám vďaka historicky najnižším úrokovým sadzbám 

peniaze nezhodnotí. Taká je dnešná realita. Je však aj 
iná možnosť, ako sa pokúsiť zhodnotiť svoje peniaze, 
a tou je investovanie. VÚB banka má pre svojich klientov 
jedinečnú službu – InvestPlan. Investovanie sa tak stáva 
vďaka VÚB banke dostupnejšie pre každého a navrhne 
vám riešenie šité na mieru.
VÚB banka ponúka Slovákom unikátnu službu, ktorá je 
novinkou na trhu. InvestPlan navrhne ideálne investičné 
portfólio, ktoré je šité priamo na mieru klienta a následne 
v pravidelných intervaloch vyhodnocuje aktuálnu situáciu, 
odporúča zmeny, aby bola vaša investícia neustále v sú-
lade s vašimi cieľmi.
„Jednou z najväčších výhod služby InvestPlan je využitie 
skúseností skupiny Intesa Sanpaolo a expertízy viac ako 
200 správcov portfólií svetovej investičnej spoločnosti 
EurizonCapital SA. Na rozdiel od iných služieb na trhu sa 
klient nespolieha len na odporúčania svojho bankového 
poradcu, ale má výhodu znalostí a skúseností najlepších 
investičných expertov nadnárodnej skupiny,“ hovorí Peter 
Dudák, riaditeľ Odboru prémiových klientov a privátneho 
bankovníctva VÚB banky.

VĎAKA INVESTPLAN MÔŽETE MAŤ SVOJE 
PENIAZE POD NEUSTÁLOU KONTROLOU

Zákazníci Magnifi ca majú možnosť rozložiť si vďaka 
InvestPlan fi nančné aktíva jednoduchšie a zároveň 
efektívnejšie ako doteraz. Unikátnosť tohto sofi stikova-
ného riešenia totiž spočíva najmä v tom, že klienta zbaví 
starostí sledovať svoje investície. Klient ich má neustále 
pod kontrolou cez Internet banking, no predovšetkým 

osobný bankár ho v prípade potrebnej zmeny kontaktuje 
a navrhne mu nové riešenie, ktoré odporučila aplikácia 
InvestPlan.
Podstatou je kvantitatívny model vyvinutý expertmi 
v oblasti investícií a matematiky, ktorý je schopný spra-
cúvať množstvo dát z fi nančných trhov a identifi kovať 
optimálne portfóliá z hľadiska pomeru výnos vs. riziko.
„Odporúčania z aplikácie InvestPlan zohľadňujú ak-
tuálnu situáciu a prognózy na fi nančných trhoch tak, 
aby boli vždy v súlade s osobnými cieľmi a investičným 
profi lom klienta,“ uvádza Barbora Štubňová, vedúca 
Oddelenia depozít a investícií VÚB banky. Odporúčané 
optimálne portfóliá sú nastavované strategicky na stred-
né až dlhé obdobie. Jedinou povinnosťou klienta tak 
zostáva kontaktovať svojho bankového poradcu, ak sa 
zmenia jeho osobné ciele.

INVESTPLAN PRE VÁS NEUSTÁLE 
SLEDUJE SITUÁCIU NA FINANČNÝCH 
TRHOCH

Váš bankový poradca formou online dotazníka dôklad-
ne zhodnotí vašu fi nančnú situáciu, ciele, ktoré chcete 
dosiahnuť a váš postoj k riziku. Výsledkom je individuál-
ny investičný profi l klienta, podľa ktorého aplikácia 
InvestPlan na základe aktuálneho stavu na fi nančných 
trhoch navrhne optimálne rozloženie investičného portfó-
lia. Následná ochrana investície je zabezpečená systé-
mom pravidelných kontrol: ak sa situácia na fi nančných 
trhoch mení a mala by zásadnejší vplyv na investíciu 
klienta, aplikácia upozorní vášho bankového poradcu 
na nutnosť zmien. Bez toho, aby ste vy museli sledovať 
situáciu na fi nančných trhoch.

M Á M E  S K V E LÝ  T I P 
A K O  N E C H AŤ
VA Š E  Ú S P O RY
Z A R Á B AŤ

Výnimočnosť služby InvestPlan:
●  Správa celého portfólia klienta - depozitá aj investície

●  Prihliadanie na individuálne potreby klienta

●  Know-how 200 najlepších investičných expertov - 
správcov portfólií svetovej investičnej spoločnosti 
EurizonCapital SA

●  Pravidelné posudzovanie vhodnosti portfólia 
a neustála starostlivosť o investície klienta

MMMMMM ÁÁÁÁ MMMMM EEE  SS KKK VV EEE LLLÝÝÝ  TTTT IIII PPP 
AAAAAA KKKKKK OOOO   NNNNN EEEEE CC HHH AAŤŤ
VVVVVVVVAAAA ŠŠŠŠ EEEEE  ÚÚÚÚ SSSS PPPP OOOO RRRYY
ZZZZZZ AAAA RRRR ÁÁÁÁÁÁ BBB AAAŤŤŤŤ

Výnimočnosť sllužužbyby IInvvn esestPtPtPPlalalan::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::nn
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Foto: Shutterstock



Vytvorené podľa Vášho  
životného štýlu

Predstavujeme vám prémiový rad SUV značky Volvo.  
Mestské XC40 s množstvom šikovných riešení,  
dynamické XC60 alebo vrchol škandinávskeho luxusu  
a pohodlia v modeli XC90. Každé z nich teraz  
s 5-ročnou zárukou, 5-ročným servisom 
a špeciálnym cenovým zvýhodnením. 
Príďte si vybrať k vášmu najbližšiemu predajcovi značky Volvo. 

Viac na volvocars.sk.
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