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EDITORIAL

Dear readers,
dear professional public,
Introducing a new periodical to the market is no simple affair.
When we were deciding whether to launch this project or
not, the balance tipped in the right direction and today
you can ﬂick through the pages of issue zero of this
Vážení čitatelia,
magazine entitled “ai magazine” (automotive industry
vážená odborná verejnosť,
magazine). It will be published quarterly. For the mouvádzať na trh nové periodikum nie je jednoment, issue zero is not a prototype of the magazine
duché.
Keď sme sa rozhodovali, či sa do projektu
as we see it, but rather an extended editorial plan
pustíme,
alebo
nie, misky váh sa naklonili na tú správof how the magazine should look, what path
nu stranu a dnes listujete v nultom čísle časopisu s názvom
we wish to tread, what its contents will be…
ai magazine (automotive industry magazine). Vychádzať
We decided to publish an issue zero in order
bude so štvrťročnou periodicitou. Nulté číslo zatiaľ nie je profor you, our readers, to gain a more precise
totypom
časopisu, ako si ho predstavujeme, ale skôr rozšíreným
idea of the product which lays claims to be
edičným zámerom, ako by časopis mal vyzerať, akým smerom sa
your regular, as well as good and useful,
companion.
chceme uberať, aká bude jeho obsahová štruktúra… Rozhodli sme
The ﬁrst standard edition of the magazine
sa vydať nulté číslo preto, aby ste si, vážení čitatelia, urobili presnejwill be published on May 7th on a miší obraz o produkte, ktorý si nárokuje byť vaším pravidelným a navyše
nimum of 120 pages, on the occasion
dobrým a užitočným spoločníkom.
of the International Engineering Fair
Prvé štandardné číslo ai magazine vyjde 7. mája na minimálne 120 stra(MSV) Nitra. It will be considerably
nách pri príležitosti MSV Nitra. Bude obsahovo aj tematicky podstatne
richer in content and subjects than this
bohatšie ako to nulté.
issue zero.
The basic idea behind our concept
Základnou myšlienkou našej koncepcie je snaha odrážať vývoj v oblasti auis the attempt to reﬂect development
tomotive vo vzájomnej väzbe so strojárstvom a ďalšími odvetviami priemyslu
in the automotive sector in relativ celkovej škále ekonomického vývoja SR. Chceme prinášať informácie, aktívon to engineering and other indusne sa zapojiť do procesu rozvoja automobilového priemyslu (AP) a ďalších
trial branches in the overall context
priemyselných odvetví. Citlivo reagovať na potreby trhu, informovať o možof Slovakia’s economic development.
nostiach, ktoré so sebou prináša, o produktoch, technológiách, ale i o probWe want to provide information, enlémoch a snažiť sa hľadať možné riešenia.
gage ourselves actively in the process
of developing the automotive industry
V oblasti AP postupne utíchajú hlasy, čo bude ďalej, keď… Nie je to po(AI) and other industrial branches; to
trebné riešiť. Značná časť ﬁriem postupne vytvára nadhodnotu, a tá už
react sensitively to the market’s needs, to
zostane trvalou súčasťou hospodárstva, rozvíjajú sa ďalšie odvetvia,
provide information on the opportunities
ktoré doteraz viac-menej stagnovali. Aj keď pomaly, ale predsa sa
it creates, on products, technologies as
odrazil proces znalostnej ekonomiky, ktorý je jadrom zdravého ekowell as on problems and try to ﬁnd possibnomického vývoja. Našou snahou je túto líniu podporovať, sledole solutions.
vať oblasť výskumu, vedy. Časopis ai magazine chce pri tomto
In the AI sector, the voices which asked “what
pohybe byť. Veríme, že sa tak stane aj s vašou podporou, za
will happen, when…?” are gradually dying doktorú sme vám mnohým už teraz vďační a vážime si ju. Rewn. There is no need to deal with this situation.
A signiﬁcant proportion of companies are gradakcia časopisu ai magazine urobí všetko pre to, aby
dually creating added value, and this will remain
vašu dôveru nesklamala!
a permanent part of the economy; further branches,
Eva Ertlová
which up to now had been stagnating, are now under
šéfredaktorka/Editor in chief
development. Slowly, but steadily, the process of the knowledge economy, which is at the core of healthy economic
development, is making itself evident. Our aim is to support
this line and follow the area of research and science. “ai magazine” wants to be part of this movement. We are conﬁdent that this
will happen with your support, for which we are already grateful to
many of you, and we value it. The editorial board of “ai magazine” will
do everything in its power to merit your trust!
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Ťahače priemyslu
Mojmír BYSTRIANSKY, foto Kia Motors

Automobilový priemysel práve prežíva na Slovensku svoje zlaté roky. Po náročných 90-tych rokoch poznačených reštrukturalizáciou a zaťažených hľadaním nových výrobných programov a trhov, sa slovenské strojárstvo spamätalo najmä
vďaka investíciám do automobilového priemyslu.
Za všetky tvrdenia len dve čísla: vlani sa u nás
vyrobilo celkom 571 000 automobilov a konzervatívny výhľad na tento rok hovorí o 640 000 automobilov.
Automotive stále rastie
Podľa prezidenta Združenia automobilového priemyslu (ZAP) SR Jozefa
Uhríka podiel segmentu automotive na celkovom priemysle za vlaňajší rok
sa blíži k 35 percentám. Vyjadrené v peniazoch to znamená obrat automobilového priemyslu za rok 2007 približne 600 miliárd korún. V exporte Slovenska je dominancia automobilového priemyslu ešte výraznejšia – predstavuje takmer 40 percent celkového minuloročného exportu Slovenska.
Vlani obrat dodávateľských ﬁriem dosiahol 209 miliárd korún (o 49 miliárd
viac ako v roku 2006) a v tomto roku ZAP SR predpokladá rast obratu na
260 miliárd.
Investície do automobilového priemyslu za posledné roky sú podľa J. Uhríka dostatočnou zárukou, že segment automotive porastie na Slovensku aj
v ďalších rokoch. Všetky tri automobilky etablované na Slovensku chcú na-
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ďalej expandovať. V roku 2007 pribudlo v automobilovom priemysle asi
11 000 pracovníkov a podobný vývoj možno očakávať aj v nasledujúcich
rokoch. Do roku 2012 by sa na Slovensku malo vyrábať viac ako 840 000
osobných automobilov ročne, čo je v prepočte na obyvateľa viac ako v ktorejkoľvek inej krajine na svete.

Boj o každého človeka
V roku 2009 odhaduje ZAP SR prírastok pracovnej sily v automobilovom
priemysle až na úrovni 15 000 pracovníkov, pričom bude spôsobený zabehnutím v súčasnosti budovaných výrobných kapacít dodávateľského sektora automobiliek. Práve kvaliﬁkovaná pracovná sila, ktorá bola donedávna
silným lákadlom pre potenciálnych investorov sa v poslednom období stáva
čoraz akútnejším problémom. Okolie Bratislavy je úplne vyčerpané, čiastočne voľný pracovný potenciál zostáva na východe Slovenska. Analytici upriamujú pozornosť na prilákanie Slovákov pracujúcich v zahraničí. Navrátilci
by do istej miery mohli riešiť nedostatok ľudí na úzko špecializovaných pozíciách (informatici, inžinieri) v automobilkách, keďže majú jazykové znalosti,
dostatok skúseností, poznajú know-how. Iná skupina odborníkov poukazuje
na to, že ak si chceme dlhodobo udržať automobilovú výrobu, treba urobiť radikálne zásahy do štruktúry škôl a výrazne upraviť ich osnovy. Ďalší
pohľad na problematiku pracovnej sily je cez optiku personálnych agentúr,
ktoré sa majú významne podieľať na dovoze zahraničnej pracovnej sily pochádzajúcej predovšetkým z krajín na východ od Slovenska.

Perspektívny Volkswagen
Volkswagen pôsobí na Slovensku už 17 rokov a podľa najnovších vyjadrení predsedu predstavenstva Volkswagen Slovakia Andreasa Tostmanna
sa chce slovenský závod stať celosvetovou jednotkou v rámci koncernu
Volkswagen. Volkswagen Slovakia, a. s., vznikol v roku 1991 ako spoločný
projekt BAZ, a. s., a nemeckého automobilového výrobcu Volkswagen AG.
Ako výrobno-montážny podnik vyrába vo svojich závodoch v Bratislave

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

a Martine osobné vozidlá, diely pre prevodovky, a tiež samotné
prevodovky. VW zamestnáva na Slovensku 8 400 pracovníkov
a v máji minulého roka oslávil výrobu dvojmiliónteho vozidla.
Bratislavská automobilka v súčasnosti kompletne produkuje vozidlá VW Toureg a Audi Q7. Fabrika V Devínskej Novej Vsi začína
v tomto období vyrábať aj úspešný model Škoda Octavia. Nová Octavia nahrádza VW Polo, ktorého výrobu koncern presunul
z Bratislavy do závodov v španielskej Pamplone a v belgickom
Bruseli. V roku 2006 vyrobil bratislavský závod približne 240 tisíc vozidiel, výroba v roku 2007 by mala byť na úrovni približne
250 000 vozidiel.
Automobilka vo februári spustila spoluprácu so slovenskými technickými univerzitami projekt Inžinier v automobilovom priemysle
- IngA, ktorý je novou formou a novým systémom spolupráce.
Projekt pozostáva z piatich základných častí. Do prvej je zapojených približne 1000 študentov, ktorí absolvujú prednášky zástupcov VW SK na štyroch univerzitách. Následne viac ako 250
študentov navštívi závod VW SK v Bratislave. Z nich bude vybraných 20 najlepších, ktorí sa stanú praktikantmi a piatim z nich poskytne spoločnosť štipendium. Zo skupiny 20 študentov bude mať
polovica možnosť pokračovať v trainee programe VW SK.

Kia na vzostupe

závodu, ktorý má celkovú rozlohu 166 hektárov, z toho 16 hektárov predstavujú zastavané plochy, je 300 000 automobilov a v súčasnosti sa v ňom
produkujú 3 modely automobilov a 4 typy motorov. V žilinskej Kii pracuje
približne 3 000 ľudí. Kia však neustále prijíma nových ľudí a s cieľom vytvoriť dostatočnú spádovú oblasť pracovnej sily pre svoje aktivity, zváža pracovníkov do žilinského závodu aj zo vzdialenejších kútov Žilinského kraja
(Trstená, Turčianske Teplice).

Značka Kia má za sebou jednoznačne najúspešnejší rok vo svojej histórii
predaja na Slovensku. Za minulý rok sa stala 6. najúspešnejšou značkou na
Slovensku, s podielom na trhu 5,61 percenta a počtom 4669 kusov predaných automobilov. V porovnaní s rokom 2006 to znamená skok o 273%.
Nárast predaja automobilov Kia bezprostredne súvisí okrem iného aj s etablovaním juhokórejskej automobilky na Slovensku a prezentovaním jej produktov ako „slovenskej“ Kie. Spoločnosť Kia Motors sa rozhodla investovať
Dve značky v Trnave
na Slovensku začiatkom roka 2004. Predchádzala tomu cesta vtedajšieho
Automobilka v Trnave je technologicky najmodernejším závodom skupiny
ministra hospodárstva Pavla Ruska do Južnej Korey a recipročná návšteva
PSA Peugeot Citroën. Strategická investícia, ktorú francúzsky koncern oznámanažmentu Kia Motors
mil v januári 2003, dosiahla 700 miliónov EUR. V lete 2003 bol
v Žiline. Zámer postaviť
položený základný kameň závodu PSA Peugeot Citroën SlovaPozitívne je, že nárast zaznamenáva aj
závod v hodnote 1 milikia a o tri roky neskôr v júni sa rozbehla sériová výroba vozidiel
obrat dodávateľských spoločností pre
ardy EUR v Tepličke nad
Peugeot 207. Aktuálne produkuje 834 vozidiel denne v dvoch
automobilky,
ich
obrat
stúpa
dokonca
Váhom vedenie spoločpracovných zmenách. V roku 2006 v postupnom nábehu výrobvýrazne rýchlejšie ako obrat finálnych
nosti oﬁciálne oznámilo
ného tempa vyrobila spoločnosť takmer 52 tisíc vozidiel. V októbri
výrobcov.
2. marca 2004. Závod
2007 vyrobila trnavská automobilka už 200-tisíce vozidlo. Spona pravom brehu Váhu
ločnosť zamestnáva v dvoch pracovných zmenách okolo 3 300
je prvým európskym závodom Kia Motors a juhokórejského investora k jeľudí. Maximálna výrobná kapacita závodu v troch pracovných zmenách
ho zriadeniu priviedol neustále sa zvyšujúci predaj a rast trhového podielu
by mohla dosiahnuť 300 000 vozidiel ročne. Spoločnosť PSA Peugeot Citznačky Kia v Európe. Výstavba závodu začala v októbri 2004 a predroën Slovakia hodnotí obdobie necelých dvoch rokov od spustenia sériovej
chádzali jej vlečúce sa problémy slovenskej strany s výkupom pozemkov
výroby v trnavskej automobilke pozitívne. Hlavnou výzvou roku 2008 sú pre
od súkromných vlastníkov. Výstavba bola dokončená v decembri 2005
PSA Peugeot Citroën Slovakia prípravy na spustenie výroby úplne nového
a skúšobná výroba v automobilke začala 9. júna 2006. Sériová výroba rokoncernového modelu, vyrábaného spočiatku exkluzívne len na Slovensku.
dinného automobilu Kia cee‘d, ktorý je určený pre európskych zákazníkov,
Najneskôr v roku 2010 sa výroba nového modelu rozbehne naplno, čím sa
sa v automobilke pri Žiline začala 7. decembra 2006. Výrobná kapacita
dosiahne, že v Trnave sa budú vyrábať dva koncernové modely paralelne.
Podmienkou pre zvyšovanie objemu výroby na Slovensku je predovšetkým ﬂexibilný pracovný trh a dostatok nielen kvaliﬁkovaných
zamestnancov, ako aj operátorov pre obsadzovanie pracovných
postov pri výrobných linkách.

Resumé
The automotive industry in Slovakia is experiencing
its golden age. After the difficult 1990s, marked by
restructuring and weighed down by the search for new
production programmes and markets, the Slovak engineering industry has recovered, mainly thanks to investments in the automotive industry. Here are two figures to prove the point: last year, a total of 571 000 vehicles were produced here, and a conservative estimate
for this year quotes a total of 640 000 vehicles.
www.leaderpress.sk
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N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v
Rubrika Novinky svetových výrobcov vám bude ponúkať informácie o produkcii svetových automobiliek, ich sortimente modelov, progresívnych komponentoch, o prezentáciách automobilových značiek
na autosalónoch, o umiestneniach v medzinárodných rebríčkoch. Priestor v tejto rubrike chceme
dávať najmä automobilkám, ktoré majú na Slovensku výrobnú základňu tak, aby ste sa dozvedeli, čím
žijú svetové automobilové koncerny, ktorých závody
pracujú a produkujú aj na našom území.

Ženeva 2008

Foto: VW

Autosalón
V kalendári medzinárodných automobilových podujatí má Autosalón Ženeva nesporne dominantné postavenie, a nebolo to inak ani tento rok. Bránami
výstaviska Palexpo prešlo počas jeho 78. ročníka v čase od 6. do 16 marca
vyše 700 tisíc návštevníkov. Na veľkolepej prezentácii sa zúčastnili všetky
popredné automobilové dielne, ktoré vo svete niečo znamenajú – na takmer
120 000 štvorcových metroch výstavnej plochy sa v Ženeve uskutočnilo 125
automobilových premiér. Každoročne je Ženeva miestom uvedenia nielen
sériových noviniek, ale i impozantnou demonštráciou najnovších trendov
v automobilovom dizajne. Aj tentoraz, samozrejme, oslnili talianski majstri
z Italdesignu, Pininfarina a Fioravanti. Na autosalóne sa svorne predstavili
štúdiami športových vozov s ekologickým pohonom. Po takmer polstoročí
však v Ženeve chýbalo slávne štúdio Bertone. Popri zvučných menách dotvorila atmosféru prehliadky i sviežosť riešení, s ktorými sa predstavili študenti
známych škôl dizajnu. Napríklad študenti z turínskeho IED prezentovali športové štúdie Maserati Chicane a Sﬁda. Super výkonné autá predstavovali

tradične expozície Ferrari, Porsche, Maserati či Lamborghini, Mercedes prestavaný najstaršou ruskou automobilkou Russo-Baltique. So štúdiou nového
roadsteru sa predstavil Bertone, Zagato postavila model Diatto, japonský
Lexus prezentoval model IS –F a koncept LF – A – ide o najvýkonnejšie lexusy v histórii. Súčasťou boli tiež nádherné autá, ktoré už nie sú najnovšími
novinkami, no na cestách sa s nimi asi často nestretnete – Bugatti Veyron,
Koenigg CCX alebo Gumbert Apollo. So špičkovým dizajnom sa pochopiteľne snúbia nápadité technické riešenia a technológie. Super úsporné
spaľovacie motory, elektrina, vodík, ľahké plastové karosérie, dotykové
ovládanie – to všetko je súčasťou vývojových trendov budúcnosti. Napríklad
spoločnosť VW sa rozhodla pre konštrukčne čo najúspornejší motor (Passat
Blue Motion s dieselom bude mať spotrebu len 5 litrov na sto kilometrov).
Mnohé automobilky sa uberajú cestou využitia hybridných technológií, kombinujúcich spaľovací motor s elektromotorom. Nechýbali ani automobily na
zemný plyn či bioetanol.

Kia Motors s certiﬁkátom

Foto: KIA MOTORS

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom prevzala vo februári
tohto roka medzinárodný certiﬁkát systému environmentálneho manažérstva ISO
14001, ktorý jej udelila nezávislá certiﬁkačná spoločnosť Det Norske Veritas na
konci minulého roku. Kia sa snaží zaradiť medzi lídrov v oblasti vývoja automobilov zodpovedných voči životnému prostrediu, rovnako, ako aj prevádzkovať
ekologicky zodpovednú výrobnú činnosť. Pri návrhu a výstavbe prvého výrobného závodu Kia v Európe sa spoločnosť rozhodla pre najvyššie ekologické štandardy s ambíciou stať sa v tomto smere priekopníkom v automobilovom priemysle. Kia poverila spolupracujúce spoločnosti, ktoré sú expertmi v oblasti ochrany
životného prostredia, riadením odpadového a vodného hospodárstva. Jednou
z najdôležitejších environmentálnych priorít spoločnosti je zabezpečovanie meraní znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia a kontinuálny monitoring kvality podzemných vôd. Ten sa vykonáva systémom, ktorý dôkladne skúma všetky
odchýlky v porovnaní so štandardným normatívnym stavom kvality podzemných
vôd. Tento systém sa používa napríklad v USA a vo Viedni, kde kontroluje kvalitu,
hygienu a bezpečnosť pitnej vody.

Peugeot s vlastnou webTV
Pri príležitosti Salónu v Ženeve 2008, Peugeot uviedol svoju webTV. Na
www.tv.peugeot.com uvádza štyri stanice vo francúzštine, angličtine, nemčine a španielčine. Prvá stanica Aktuality ponúka novinky značky Peugeot
v obrazoch formou videí. Prezentujú sa tu absolútne novinky, napríklad 308
SW alebo Partner Tepee a Bipper Tepee, ale aj nový team pilotov Peugeot
Sport, či reportáže zo Ženevy.
Na druhej stanici Design nájde návštevník viac ako 20 rôznych ﬁlmov zameraných na koncepty a štúdie v duchu silnej kreativity dizajnérov. Ponu-
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ku všetkých modelov Peugeot možno nájsť na tretej stanici Produkty, ktorá
predstavuje vizualizácie videí v rámci celej ponuky značky Peugeot, vrátane nového ﬁlmu 308 SW. Štvrtá stanica BLUE LION prezentuje angažovanosť a záväzky značky Peugeot v prospech ochrany životného prostredia.
Tu sa návštevník dozvie o rôznych programoch, ktoré uviedla značka Peugeot do života, okrem iného vysadenie pralesa v Amazónii, FAP – ﬁlter
pevných častíc, hľadanie a výskum palivových článkov, nové motorizácie
a ich vývoj.

AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
N o v i n k y s v e t o v ý c h v ý ro b c o v

Praktické malé

Foto: PEUGEOT

šibalské auto
Bipper Tepee je novou originálnou ponukou značky Peugeot vo
svete tzv. „ludospaces“ čiže malých viacúčelových automobilov.
Praktický, ľahko ovládateľný a kompaktný automobil s mnohostranným využitím osloví klientov hľadajúcich kompaktné, dostupné vozidlo, prispôsobené ich životnému štýlu a rôznemu
prostrediu. Inovatívný štýl, hravý a dynamický zároveň, je naplno
vyjadrený zmenšenými rozmermi a nevídanou obývateľnosťou.
Bipper Tepee ponúka veľkorysý priestor pre prácu, pre rodinu,
pre voľný čas. Má päť plnohodnotných miest na sedenie, veľmi
priestranný interiér, batožinový priestor s objemom 356 litrov po
kryt , či 884 litrov po hornú časť operadla so sklopenou zadnou
lavicovu. Bipper Tepee je neprekonateľne praktický. Má dvoje
bočné posuvné dvere, asymetrické zadné dvere, je modulárny
a vďaka svojej kompaktnosti a polomeru otáčania medzi obrubníkmi iba 9,95 m sa Bipper Tepee môže veľmi šikovne dostať
všade. Je ekologický a hospodárny - motorizácie 1.4 l benzínu
54 kW a 1.4 l HDi 50 kW účinne spájajú ekologické parametre
s hospodárnosťou prevádzky.

Foto: PEUGEOT

Miliónty Peugeot 207
Len necelé 2 roky od uvedenia modelu Peugeot 207, ktorý sa vyrába aj v trnavskom závode PSA Peugeot Citroën Slovakia, bolo 25. marca v Poissy pri Paríži
vyrobené miliónte vozidlo. Podľa informácií riaditeľa úseku komunikácie PSA
Peugeot Citroën Slovakia Petra Šveca, si v Európe vlani našlo nových majiteľov
440 000 áut modelu Peugeot 207, a stalo sa tak najpredávanejším vozidlom vo
svojom segmente. Peugeot 207 sa vyrába paralelne v Trnave, Poissy a Madride.
Denne z liniek 3 výrobných centier zíde okolo 2 500 nových vozidiel. Z výrobných pásov PSA Peugeot Citroën Slovakia vyšlo k 25. marcu 277 476 vozidiel.
Aktuálne fabrika v Trnave produkuje v režime dvoch pracovných zmien 834
automobilov denne. Už na jar 2009 sa rozbehne aj komerčná produkcia úplne nového koncernového modelu, ktorý sa bude spočiatku vyrábať výhradne
na Slovensku.

Kia SPORTAGE
Prvé športovo úžitkové vozidlo Kia vyrábané v Európe začalo svoju
úspešnú cestu za slovenskými zákazníkmi. Kia Sportage 2008 Made in
SlovaKIA oslovuje aj unikátnou 7 ročnou zárukou. Toto rozšírenie záruky
na Sportage bolo možné iba vďaka zdokonaleným výrobným procesom
v továrni v Žiline, ktoré viedli k vyššej kvalite výroby, presnejšej montáži
a z toho vyplývajúcemu výrazne nižšiemu percentu nedostatkov na vyrobených vozidlách - napriek prísnej výstupnej kontrole. Kia Sportage 2008
má prepracovanú prednú masku chladiča, hodnotné čierne orámovanie
reﬂektorov, zväčšené vonkajšie zrkadlá, nové tvarovanie hliníkových diskov kolies a nárazníky vo farbe karosérie pre všetky verzie. Technické
zdokonalenia Sportage 2008 sa začínajú posilňovačom riadenia, ktorý
je teraz priamejší a s lepšou odozvou. Tlmiče pruženia sú športovejšie
pre zlepšenú stabilitu počas jazdy na ceste s redukciou náklonov karosérie v zákrutách. Väčšie brzdové kotúče s priemerom 300 mm zaisťujú
účinnejšie brzdenie - Sportage je teraz jedno z najlepšie brzdiacich áut
vo svojej triede. V interiéri dostala Kia Sportage nové predné sedadlá
s dlhšími a širšími sedákmi. Prepracovaný tvar zadnej lavice priniesol viac
pohodlia a väčší priestor v oblasti hláv cestujúcich. Kia Sportage 2008
je k dispozícii aj vo verzii N1.

Foto: KIA MOTORS

- Made in SlovaKIA
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Motory TSI
s ocenením TechnoBest
Cenu Zväzu automobilových trhov vo východnej a strednej Európe „TechnoBest“ získali motory TSI od Volkswagenu za enormný pokrok v oblasti benzínových motorov. Motory TSI s kompresorom a turbodúchadlom disponujú
výkonmi od 103kW/140k do 125kW/170k. „Twincharger“ je už nasadený
v modeloch VW Golf, Golf Plus, Golf Variant, Jetta, Touran a Tiguan. Na
celom svete jazdí už asi 127 000 zákazníkov Volkswagen s motormi TSI.
Z technického hľadiska platí, že kombinácia kompresora a turbodúchadla
je vo veľkosériových motoroch doteraz jedinečná. Z nízkych otáčok vyťaží
kompresor maximum a zabezpečí tak aktívny nástup. Keďže motory TSI si vystačia s malým obsahom motora, výrazne sa znižuje spotreba a emisie CO2.
Všetky modely TSI na trhu sa dajú kombinovať s automatickou prevodovkou
s dvojitou spojkou DSG. Motory TSI získali od čias svojho debutu renomované ocenenia na celom svete. V roku 2006 a 2007 napríklad získali cenu
„Engine of the Year Award“. Cenu za technológiu „TechnoBest“ udeľujú pod
zastrešujúcou značkou „Autobest“ poprední žurnalisti z Bulharska, Cypru,

Chorvátska, Macedónska, Srbska, Čiernej Hory, Rumunska, Slovenska, Turecka, Maďarska, Poľska, Ukrajiny, Česka, Ruska a Grécka.

Automobily s najvyššou

zostatkovou hodnotou
V tohtoročnej voľbe hodnotovo najstabilnejšieho auta získal Volkswagen dve prvé a jedno druhé miesto. Titul „Wertmeister“ , ktorý udeľuje časopis Auto Bild,sa
zakladá sa na prognóze zostatkovej hodnoty. Zohľadňujú sa pritom faktory, ktoré
sú dôležité pre hodnotu auta v budúcnosti. Medzi iným je rozhodujúca aj história
modelu. Kto boli predchodcovia, ako sa vyvíjala priazeň kupujúcich?
Auto Bild porovnával 42 modelov áut 16-tich značiek v 14-tich segmentoch
a dospel k rozhodnutiu, že v kategórii kompaktných SUV zvíťazil Tiguan 2.0
TDIa v kompaktnej triede Golf Variant 1.9 TDI. Tiguan má podľa Auto Bildu po
troch rokoch stratu hodnoty len 34% - benchmark v triede kompaktných SUV.
Aj Golf Variant 1.9 TDI dosahuje excelentné výsledky: zostatková hodnota je 64,5
%. Navyše Passat Variant 1.9 TDI sa v strednej triede stal druhým v poradí so zostatkovou hodnotou 64 %. Prognóza zostatkovej hodnoty je pohľad do budúcnosti. Pomáha bankovým a leasingovým spoločnostiam zostaviť pre každý model
konkurencieschopné úverové a leasingové podmienky. Opäť sa potvrdilo, že obľúbené autá majú stabilnú hodnotu – hodnotovo stabilné autá sú obľúbené.

Top priečky
Vysokú výrobnú kvalitu VW dokazujú najnovšie výsledky testovacích organizácií. Správa o nedostatkoch 2008 spoločnosti DEKRA
vychádza z testovania viac ako 15 miliónov vozidiel počas dvoch
rokov. Najdôležitejšou inováciou správy je hodnotenie nedostatkov
v kategóriách automobilov podľa počtu najazdených kilometrov.
Podľa DEKRY tento parameter opisuje technický stav vozidla podstatne lepšie ako len jeho vek.
Víťazom v rebríčku spoločnosti DEKRA sa stal v kompaktnej triede Volkswagen Golf pri počte najazdených kilometrov 60 000 až 90 000.
Rovnako úspešný bol aj Volkswagen Touran, ktorý pri vanoch nevyhral len túto triedu, ale bol prvý aj medzi vozidlami s najazdenými
30 000 až 60 000 km. Tieto umiestnenia trvalo podčiarkujú vysoký
štandard kvality úspešných modelov z Wolfsburgu, pretože aj v správe AutoBild/TÜV Report 2008 v triede dvoj- až trojročných vozidiel
dosiahol VW Golf mimoriadny výsledok. Len 2,2 percenta testovaných Golfov v tejto vekovej triede vykazovalo nedostatky, čo je oproti
priemeru 4,8 percent menej ako polovica!
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Foto na stanách 8-9: VW

v testoch kvality
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Európa zvolila Tiguan

za najlepší SUV
Najtvrdšia európska jury rozhodla, že uznávaná trofej Auto 1 v kategórii
„off-road a SUV“ patrí tento rok novému VW Tiguan. Viac ako 40 miliónov
čitateľov a expertov zoskupenia Auto Bild vybralo práve Volkswagen Tiguan spomedzi 74 modelových noviniek. Čitatelia z 26 európskych krajín najskôr volili favoritov v šiestich kategóriách vozidiel a svojho lokálneho víťaza.
Vo Švajčiarsku napríklad jasne zvíťazil Tiguan. Traja s najlepším umiestnením
z každej triedy boli ďalej testovaní na okruhu v Ríme, pričom jury sa skladala
z pretekárov, technikov a šéfredaktorov. Výsledok: Tiguan jasne zvíťazil na
počet bodov a usadil konkurenciu. „Toto ocenenie korunuje medzinárodné
úspechy Tiguanu od jeho uvedenia na trh. Pre Volkswagen je tento SUV
jednou z dôležitých súčastí celosvetovej stratégie rastu. Trofej považujem
zároveň i za znamenie, že sme sa s našimi produktmi vybrali správnou cestou,“ uviedol pri preberaní ceny Dr. Ulrich Hackenberg, člen predstavenstva
zodpovedný za vývoj.

Príchod nového
modelu Routan
Volkswagen na jednom zo svojich najdôležitejších trhov pridáva plyn: Pár
týždňov po úspešnej premiére nového Passatu CC najväčší európsky výrobca automobilov predstavil v Amerike nový model Routan. Ruotan je umelecké meno, ktoré spája dve veci: Volkswagen a Ameriku. V názve „Routan“ sa
ukrýva anglický pojem „route“, ako aj koncovka „-an“, súčasť všetkých názvov
– Touran a Sharan – európskych vanov Volkswagenu. Nový minivan je výsledkom spoločného úsilia s Chryslerom LLC. Miestom výroby je kanadský závod
Chrysleru vo Windsore/Ontario. Interiér a exteriér však samozrejme nasledujú
jasný dizajnový koncept Volkswagenu. Optika, technika a funkcionalita sú výborne zacielené na americký trh. Routan je tak statný sedemmiestny voz s dĺžkou viac ako päť metrov. Či rodina, športové vybavenie alebo domáci miláčik
– všetci a všetko budú mať dostatok priestoru na príjemnej jazde alebo výlete.
Volkswagen si od modelov, ešte výraznejšie prispôsobených na požiadavky trhu, ako Passat CC a nový Routan sľubuje zvýšenie odbytu v severnej Amerike.
Od 2018 plánuje Volkswagen len v USA predať 800 000 vozidiel.

Volkswagen oslavuje

prevodovku - bestseller
Závod Volkswagenu v Kasseli vyrobil od roku 2003 už milióntu dvojspojkovú prevodovku
(DSG). Myšlienka dvojspojkovej prevodovky pochádza z motoristického športu, v 80. rokoch sa jej ujal koncern VW, ktorý ju odvtedy ďalej rozvíja. Keď bola v roku 2003 uvádzaná do sériovej výroby prvá prevodovka Volkswagen DSG, žasol celý odborný svet. Táto
inovácia ponúkla dovtedy nevídaný komfort radenia, odstránili sa ostré hranice medzi automatickými a ručne radenými prevodovkami a dosiahla sa výnimočná jazdná dynamika.
Napriek všetkým výhradám voči bežným automatickým prevodovkám boli rýchlo nadšení
aj zákazníci. Iba v roku 2007 bolo v koncerne vyrobených vyše 400 000 šesťstupňových
prevodoviek DSG. Prevodovky DSG sú na celom svete synonymom športového zážitku
z jazdy a nízkej spotreby. Tým úspešne spájajú to najlepšie z oboch typov prevodoviek.
Na práve rozbehnutej ceste k druhému miliónu DSG rozširuje táto moderná technika konkurenčnú výhodu VW. Ďalší rýchlostný stupeň teraz zaradil Volkswagen svojou novou sedemstupňovou dvojspojkovou prevodovkou, druhou generáciou úspešného bestselleru. V nej
sa spájajú hneď dve svetové novinky: jednak je to prvá DSG so 7 rýchlostnými stupňami
zabudovaná vpredu priečne, na druhej strane je prvá, ktorá nepracuje v olejovom kúpeli,
ale beží „nasucho“. Najnovšia DSG od Volkswagenu bude v ponuke pre Golf, Golf Plus,
Golf Variant a Polo.

Porsche Slovakia, s r. o.
Vajnorská 160
Bratislava 831 04
Tel.: 02/492 626 00
www.porsche.sk
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AUTOSALÓN, AUTOSERVIS,
C.S.I.L. , CARPLAST
V dňoch 15. – 20. 4. 2008 sa výstavisko Incheba Expo Bratislava stane centrom európskeho
automobilizmu. Medzinárodný AUTOSALÓN patrí medzi najvýznamnejšie motoristické podujatia
v strednej Európe. Už 18. ročník sa opäť stáva
miestom stretnutia odborníkov a laickej verejnosti. Autosalón je aj o zaujímavých a pútavých
expozíciách vystavovateľov a automobilových
novinkách. Súbežne sa uskutočňujú výstavy
AUTOSERVIS, C.S.I.L. a CARPLAST.
Tento rok sa na bratislavskom autosalóne predstaví po prvýkrát čínska
značka Brillance, americká Corvette a Cadillac, či špeciality ako Wiesmann, Spyker, Artega a Mosler. K autosalónu patria kvalitné sprievodné
akcie, ktoré prilákajú množstvo návštevníkov. Príležitosť vyskúšať si jazdu
vo svojom vysnívanom automobile, vidieť majstrovstvá športových jazdcov, prémiové testovacie jazdy noviniek a crash testy, ale aj terénne automobily a nezabudnuteľné veterány, to je určite dosť, ale zároveň nie
všetko, čím bratislavský autosalón oslovuje a pozýva na návštevu.
V hale A0 sa uskutoční od 15. do 17. 4. 2008 C.S.I.L. (CAR SUBSUPPLIERS INDUSTRY AND LOGISTICS) – 4. medzinárodný veľtrh výrobcov
a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku a CAR PLAST
– medzinárodný veľtrh plastov, gumy a kompozitov pre automobilový
priemysel. Odbornými garantmi sú Združenie automobilového priemyslu
SR a STU Bratislava. Odborný program je zameraný na smery vývoja
konštrukcie vozidiel na najbližších 10 – 15 rokov a z toho vyplývajúcu
legislatívu pre výrobu a užívateľov, podtémou je využitie plastov v konštrukcii automobilov.

Sprievodný program C.S.I.L./ CARPLAST 16. 4. 2008
Plasty a ich využitie pri výrobe automobilov (9.00 - 11.00 h)
Súčasný stav a perspektívy použitia plastov pri konštrukcii
a výrobe automobilov (Ivan Hudec, FCHPT STU, Bratislava)
Konštrukčné lepidlá pre automobilový priemysel
(Igor Novák, ÚP SAV Bratislava)
Nanokompozity pre aplikácie v automobilovom priemysle
(Viera Khunová, FCHPT STU Bratislava)
Recyklácia plastov z ojazdených vozidiel – možnosti a perspektívy
(František Mátel, VÚSAPL Nitra)
Náhrada kovových odliatkov plastmi v automobilovom priemysle
(Ondrej Ostrolucký, EMS Chemie AG)
Nové štandardy v automobilovom priemysle (11.40 – 13.00)
Predstavenie Minervy – predstavenie štandardu MMOG/LE – hodnotiaceho a sebahodnotiaceho nástroja v dodávateľskom reťazci
(Michal Hégr, Minerva Slovensko, Zvolen)
Na veľtrhu C.S.I.L. - CAR SUBSUPPLIERS INDUSTRY AND
LOGISTICS CARplast bude dominovať využitie plastov v automobile a nové trendy, technológie a postupy v logistike

Automobilový priemysel je dlhodobo multinárodný a patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvia nielen v Európe a vo svete, ale i na
Slovensku. Automobilové odvetvie netvoria iba ﬁnálni výrobcovia, ale aj
subdodávatelia. Sieť subdodávateľov má na Slovensku z roka na rok väčšiu dynamiku rastu ako ﬁnálna výroba a jej rozsah je obdivuhodný.
Úspechy z predchádzajúcich troch ročníkov medzinárodného veľtrhu
C.S.I.L./CARplast potvrdili opodstatnenosť a aktuálnosť tohto podujatia.
Slovensko sa stalo miestom produkcie troch popredných automobiliek –
VW Slovakia, PSA Peugeot Citroën a KIA Motors Slovakia, ktoré po roku
2008 vyrobia spolu viac ako 800 tisíc vozidiel. Tieto skutočnosti vytvárajú
obrovskú šancu a obchodný potenciál pre subdodávateľov komponentov
v oblasti automotívu.

Kontakt:
Vás pozýva

na medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel
Využite jedinečnú možnosť nadviazať kontakty s nemeckými ﬁrmami
15.-17. apríl 2008
Spoločný stánok nemeckých ﬁriem
Incheba, hala A0, stánok 301

16. apríl 2008
Nemecký deň
Firemné prezentácie
Kooperačné rozhovory
Viac informácií nájdete na www.dsihk.sk
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17. apríl 2008
Logistika a preprava
Odborné sympózium

Slovensko - nemecká obchodná
a priemyselná komora
Nám. SNP 13
811 06 Bratislava
Tel:
Fax:
E-mail:
Web:

02 2065 5533
02 2065 5542
info@dsihk.sk
www.dsihk.sk

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
N á r a d i e , n á s t ro j e

Nový prístup ﬁrmy ISCAR

v manažmente nástrojov
Spoločnosť ISCAR ponúka úplne
nový prístup v automatickom manažmente nástrojov, ktorý umožňuje
dôslednú kontrolu skladových zásob,
jednoduché nadobúdanie a neustále
znižovanie nákladov. MATRIX pozostáva z najmodernejšieho na trhu
dostupného výdajného automatu
MATRIX-TM a veľmi výkonného
manažérskeho softvéru MATRIX,
ktorý dokáže pracovať so stovkami
rôznych položiek v jedinom zariadení!
Univerzálnosť systému

Technologické prvky systému

Kľúčom k úspechu systému MATRIX je ﬂexibilita. MATRIX
ponúka veľké množstvo konﬁgurácií zásuviek a jednotlivých
priehradiek v nich, ktoré sa dajú kedykoľvek modiﬁkovať. Prídavné skrinky môžu byť fyzicky umiestnené na rôznych miestach, sú pripojené na sieť a samotné riadenie beží na jednej
spoločnej databáze. Je to skutočne modulárny systém, ktorý
sa prispôsobuje zmenám vašich potrieb. Prístup do systému je
elektronicky kontrolovaný podľa pridelených a preddeﬁnovaných autorizácií.

Systém dvojitého uzatvárania
Veľká dotyková obrazovka
Prvky plug & play
Ergonomický dizajn
Diagnostika na diaľku

Inteligencia systému
Systém MATRIX charakterizuje sklonený dizajn, ktorý zaručuje
prehľadné skladovanie položiek. Má dvojité zabezpečenie
– každý priečinok a každá zásuvka sú uzamknuté. Počítačové
a elektronické prvky systému MATRIX sú dostupné z prednej
strany automatu. Systém sa dá jednoducho premiestňovať.
Ďalšou výhodou MATRIXu je možnosť manuálnej obsluhy,
preto ani výpadok elektrického prúdu nijako neobmedzí funkčnosť systému. Systém MATRIX je vybavený aj čítačkou čiarových kódov, ktorá zaručuje rýchly a spoľahlivý výdaj.

Matrix-TM moduly
MANAGE - úplná aplikácia pre riadenie všetkých skladových
zásob náradia.
TOUCH - jednoduchá obsluha vďaka dotykovej obrazovke,
ktorá umožňuje užívateľom vyberať, vracať a udržiavať skladované položky uložené v systéme.

MATRIX-TM je systém, ktorý poskytuje
možnosť efektívne riadiť všetky skladové
zásoby vašich nástrojov.

Viac o spoločnosti ISCAR čítajte v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.
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STROJÁRSKY PRIEMYSEL

Od strojárstva

k automobilovému

priemyslu

Eva ERTLOVÁ, ilustračne foto autorka

Jednou z kapitol, ktorej bude patriť významné miesto v časopise
ai magazine, je strojársky priemysel. Aj keď za posledných takmer
dvadsať rokov prešiel hlbokou transformáciou a reštrukturalizáciou,
tak ako pred týmto obdobím i dnes tvorí jadro hospodárskeho života
SR. Veď zahraničných investorov prilákalo k nám, okrem iných výhod
poskytnutých štátom, napríklad kvalitné strojárske zázemie, vrátane
kvaliﬁkovanej pracovnej sily.
Situácia sa mení, a to čo stačilo v minulosti, už ne- priemyslu. Táto situácia vytvára možnosti zapojenia
stačí. Faktom však zostáva, že aj táto oblasť bola strojárskych podnikov aj ﬁriem z iných odvetví priesilným impulzom nielen pre vstup významných stro- myslu do dodávateľskej a subdodávateľskej siete
járskych spoločností, ale i svetových automobiliek automobilových ﬁriem. My sa budeme snažiť tento
na Slovensko a do Českej republiky. Postupným proces sledovať. Ďalším významným podnetom je,
vývojom sa práve automobilový priemysel stáva zá- že tento vývoj pozitívne ovplyvňuje aj iné strojárkladom vývoja strojárstva i celého nášho hospodár- ske odvetvia. Spomeňme elektroniku, elektrotechstva. Ako avizujeme aj v edičnom zámere, hlavnou niku, chemický priemysel, automatizáciu, robotiku,
myšlienkou koncepcie ai magazine je práve snaha logistiku, gumárenský priemysel, stavebný priemyposkytovať ucelený
sel, ale i ďalšie.
obraz súčasného sloNebudeme ich
Trend budúceho rozvoja EÚ je v povzbuvenského i českého
v našom časodzovaní inovácií, ktoré sa stávajú pilierom
strojárstva a ucelený
pise obchádzať,
únijnej stratégie hospodárskeho rastu a vypohľad na rozvoj autakisto, ako aj ﬁrtvárania nových pracovných miest. Tento
tomobilového priemy, ktoré sú mezámer je jasnou motiváciou aj pre SR.
myslu vo vzájomných
nej alebo vôbec
väzbách so všetnie naviazané
kými spolupracujúcimi odvetviami, strojár- na automobilový priemysel. Tvoria organickú súčasť
stvom zvlášť. Spolu s automobilovým priemys- nášho najdôležitejšieho piemyselného odvetvia.
lom bude mať preto strojárstvo v časopise Jedným z atribútov koncepcie časopisu ai magaai magazine prioritné postavenie. Hlavnými odvet- zine je snaha sústreďovať pozornosť na vzájomné
viami, ktorým budeme venovať pozornosť, sú obrá- vzťahy a súvislosti všetkých oblastí nášho hospodárbacie stroje, náradie, nástroje, ložiská, meracia a re- stva. Nevyhnutne do tohto systému, už okrem spogulačná technika, hydraulické zariadenia, automati- mínaných oblastí patria inovácie, nové technológie,
zácia, robotizácia, ale i ostatné strojárske odvetvia materiály, sféra dizajnu. Časopis ai magazine je prea výrobky. Ani v nultom vydaní táto kapitola a tento to otvorený všetkým, ktorí majú k tomu čo povedať.
zámer nechýba. Faktom je, že s rozvojom automobi- Ponúkame vám priestor na odborné články zo všetlového priemyslu dochádza aj k podstatnej zmene kých oblastí, prezentovanie technológií, výrobkov,
vo výrobkovej štruktúre strojárstva i ďalších odvetví ale i na vaše názory a podnety.

Resumé
One of the chapters which will hold an important place in the “ai magazine” is the
engineering industry. Even though it has gone through intense transformation and
restructuring over the course of the last twenty years, even today it is still at the core of
Slovakia’s economic life, just as it was in the past. Alongside the incentives offered by
the state, it was this high-quality engineering background, including a qualified workforce, that attracted foreign investors here in the first place.
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KOMET GROUP CZ s.r.o.

KOMET GROUP CZ s.r.o.

Na Hůrce 1041/2, 160 00 Praha 6
Tel. +42(0) 23 501 00 22
Fax. +42(0) 23 501 00 11
www.kometgroupcz.cz
info.cz@kometgroup.com

Kukučínova 191, 017 01 Považská Bystrica
Tel. +42(1) 42 433 12 28
Fax. +42(1) 42 433 12 28
www.kometgroupcz.cz
daniel.burysek@kometgroup.com

Viac o spoločnosti KOMET GROUP čítajte aj v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
N á r a d i e , n á s t ro j e

Nová generace
řezných materiálů PRAMET
pro frézování
Ing. Roman MARŠÍČEK, foto PRAMET TOOLS s.r.o.

V dnešní době je zdůrazňována vysoká efektivita
strojírenské výroby, které by však nebylo možno
dosáhnout bez kvalitních nástrojů. Prvořadým požadavkem moderních frézovacích operací je zvyšování řezného výkonu (trvanlivosti) při zachování
dobré provozní spolehlivosti, t.j. rovnoměrnosti řezivosti a maximální odolnosti břitu proti zatížení mechanickými a teplotními rázy.
Proto bychom vám rádi představili novou generaci řezných materiálů, které
jsou výsledkem intenzivních výzkumných a vývojových prací v oblasti podkladových materiálů i povlaků.
První z novinek je materiál s obchodním označením 2215. Jedná se o relativně jemnozrnný, nízkokobaltový substrát typu „H“, který zaručuje dobrou
provozní spolehlivost spolu s vysokou odolností vůči opotřebení, která je
navíc umocněna i nově vyvinutým povlakem. Relativně jemnozrnná struktura
s nízkým procentem Co zaručuje vysokou mez tepelné stability - umožňuje použití materiálu při vyšších řezných rychlostech nebo u operací, u nichž
nelze aplikovat chlazení. Povlak, speciálně vyvinutý pro tento nový řezný materiál, je nanesen středně teplotní metodou MTCVD, která zaručuje pouze
velmi nízký pokles houževnatosti základního substrátu oproti dříve používané
metodě CVD. Povlak se skládá z několika vrstev, z nichž dominantní jsou Ti
(C,N) - karbonitrid titanu a AL2O3 – oxid hlinitý.
Oproti povlakům PVD se nový povlak vyznačuje podstatně vyšší odolností
při vysokých řezných teplotách (rychlostech). Unikátní vlastnosti materiálu se
tedy projevují zejména u aplikací, kde je kladen důraz na vysokou produktivitu, tzn. za použití vysokých řezných rychlostí a posuvů, a vyniknou zejména
při suchém obrábění. Hlavní
aplikační oblasti je obrábění
litin, ale samozřejmě je možno tento materiál aplikovat při
frézování uhlíkových i slitinových ocelí, rovněž je vhodný
pro obrábění kalených a zušlechtěných materiálů.

Další novinkou z produkce PRAMET TOOLS
je nová tříčlenná řada materiálů 72xx.
Prvním členem této řady je materiál 7205. Jedná se o ultrasubmikronový substrát typu „H“ (střední velikost zrna je cca 0,5μm) s nízkým obsahem Co, který v porovnání s hrubozrnějšími substráty přináší podstatně vyšší tvrdost podkladového tvrdokovu i vyšší pevnost v ohybu (houževnatost), nemluvě o lepší
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strukturní homogenitě a stabilitě řezné hrany. Tyto vlastnosti předurčují materiál 7205 zejména k obrábění kalených a zušlechtěných materiálů, ale
samozřejmě i při frézování litin a běžných uhlíkových i slitinových ocelí.
Středním členem řady je materiál 7215, submikronový substrát se středním
obsahem kobaltu. Chemické složení a zrnitost tohoto řezného materiálu
umožňuji jeho aplikaci prakticky ve všech skupinách obráběných materiálů.
Submikronová struktura materiálu garantuje velmi dobrou otěruvzdornost
a odolnost vůči plastické deformaci, zejména při obrábění kalených materiálů a litin. Substrát typu „H“ v kombinaci s již zmiňovaným středním obsahem kobaltu garantuje velmi dobrou provozní spolehlivost.
I třetí člen řady - materiál 7230 má substrát, jehož střední zrnitost leží pod
hranicí 1μm a od předchozího se liší pouze vyšším obsahem kobaltu, který
zaručuje vyšší houževnatost tohoto řezného materiálu. Opět se tedy jedná
o velmi univerzální materiál, vhodný pro obrábění prakticky všech
skupin obráběných materiálů. Díky vyšší houževnatosti je však spíše
vhodný pro obrábění
za méně příznivých záběrových podmínek.
Jedná se třívrstevný systém, skládající se z tenké adhezní
vrstvy TiN, monovrstvy

Společným prvkem materiálů řady 72xx je nově
vyvinutý povlak.
Ti0,5Al0,5N, která je zakončená vrstvou se zvýšeným obsahem Al, zaručují zvýšenou odolnost vůči oxidaci. Závěrečná vrstva je připravována jako
gradientní, což znamená, že v ní postupně narůstá obsah Al, který je těsně
pod hranicí hexagonální konverze AlTiN, což zajišťuje povlaku vyjímečnou
tepelnou a chemickou stabilitu.
Závěrečná vyjímečně oxidačně odolná vrstva spolu s nižší celkovou tloušťkou povlaku a sníženou drsností předurčuje materiály s tímto povlakem pro
nejnáročnější, vysokorychlostní, zejména dokončovací operace obrábění.
Z vlastností substrátů a povlaků materiálové řady 72xx jednoznačně vyplývá i nejvhodnější oblast sortimentu, pro kterou jsou tyto materiály aplikovány. Jedná se o nástroje určené zejména pro kopírovací frézování.
V prvé etapě proto budou tyto materiály nabízeny v omezené škále typorozměrů. Konkrétně materiál 7205 bude v nabídce kruhových destiček
RDHX o průměrech 7,10 a 12 mm a VBD pro HFC frézy – tedy u VBD
ZDCW, resp. ZDEW. Materiály 7215 a 7230 budou k dispozici u VBD LC
v celé rozměrové škále a v nové geometrii označené KP, resp. KPF.
Viac o spoločnosti Pramet čítajte aj v prvom vydaní časopisu ai magazine
v máji 2008.
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Časopis o autopriemysle, strojárstve a ekonomike

automotive

industry

Magazine about the automotive industry,
mechanical engineering and economics

Prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku!
Prvé číslo v rozsahu minimálne 120 strán vyjde pri príležitosti MSV Nitra 2008!
Adresná inzercia a prezentácia!
www. leaderpress.sk
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prospekty, letáky, katalógy - aj v malých sériách
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Reca Slovensko s. r. o.
Skrutky - Náradie - Norm. diely
Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava
Tel: +421 2 444 55 916
Fax: +421 2 444 55 900
Web: www.reca.sk
e-mail: reca@reca.sk

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
N á r a d i e , n á s t ro j e

Reca – imidž
profesionality a služby
Eva ERTLOVÁ, foto archív ﬁrmy Reca Slovensko

Reca Slovensko, spol. s r.o., vznikla v roku 2000
v Bratislave. Je dcérskou spoločnosťou medzinárodného
holdingu Reca. Cieľom spoločnosti nie je iba
dodávka tovaru, ale najmä vybudovanie dlhodobého
partnerstva so zákazníkmi. Reca je moderná a ﬂexibilná
organizácia, ktorá je certiﬁkovaná a poskytuje služby
v oblasti logistiky a individuálnych konceptov podľa
požiadaviek zákazníkov s prioritným cieľom znižovania
nákladov. Reca Slovensko ponúka kvalitné produkty
v oblasti spojovacieho materiálu, náradia a normovaných
dielov a dielenskú chémiu.
Bližšie informácie o činnosti spoločnosti, produktovom portfóliu, službách
zákazníkom a o ďalšom smerovaní nám v rozhovore poskytol Pavel Zguriš,
obchodný riaditeľ ﬁrmy Reca Slovensko, spol. s r.o., (na snímke).

Do nášho portfólia patria: samovŕtacie skrutky,
špirálové vrtáky, pílové pláty, rezné a brúsne kotúče,
diamantové kotúče, dielenská chémia, náradie
a zariadenie dielne.
Pán Zguriš, čo ponúka spoločnosť Reca slovenskému trhu?
Za osem rokov od svojho etablovania si Reca Slovensko vytvorila obchodnú
sieť a v troch obchodných divíziách zamestnáva v súčasnosti 80 ľudí. Najväčšou a nosnou časťou spoločnosti je divízia spotrebných materiálov, ktorá
na území celého Slovenska oslovuje približne 7 tisíc klientov od malých servisov až veľké výrobné ﬁrmy a spoločnosti, ktoré patria medzi najvýznamnejšie v hospodárstve SR. Portfólio produktov tvorí nielen 30 tisíc položiek
z nášho katalógu, ale aj komplexný zákaznícky servis, ktorým zaisťujeme
potreby a požiadavky konkrétnej spoločnosti. Do nášho portfólia patria: samovŕtacie skrutky, špirálové vrtáky, pílové pláty, rezné a brúsne kotúče, diamantové kotúče, dielenská chémia, náradie a zariadenie dielne.
Prezentujeme vlastnú značku a kategóriu produktov. Sú známe zelenou farbou a vyššou životnosťou, než všetky bežné produkty na slovenskom trhu. Pri
systematickej výrobe a výrobných procesoch si každý zákazník dokáže zvážiť výhodu kvality a tiež časovú náročnosť pri poruchách a reklamáciách,
ktoré sú spojené s používaním nekvalitných produktov. Naši zákazníci investujú do kvalitného náradia, pretože ho považujú za dlhodobú investíciu.
Aké novinky prináša spoločnosť Reca na náš trh?
V súčasnosti sme na trh uviedli novinku v oblasti reznej techniky, ktorá niekoľkonásobne prevyšuje životnosť porovnateľných produktov. Na základe

praktických skúseností klientov a ich súčasnej prezentácie zaznamenávame
zvýšený dopyt po týchto produktoch. Veľkú odozvu na trhu získali aj produkty na opracovanie nereze, ktorá sa stáva čoraz atraktívnejším a používanejším materiálom. Novinky máme aj v kategórii vŕtacej techniky a v oblasti meradiel.
Veľkú pozornosť venujete aj logistike vo ﬁrmách...
Logistikou sa zaoberá samostatná divízia, ktorá zabezpečuje služby v oblasti starostlivosti o skladové zásoby a manažment C-dielov pre veľké priemyselné ﬁrmy. C-diely sú produkty, ktorých je veľký počet, ich ﬁnančná
hodnota je nízka a sú náročné na logistické operácie. Tieto problémy dokážeme komplexne vyriešiť a zabezpečiť. Ďalšou našou logistickou službou
je KANBAN systém, ktorý je oﬁciálne certiﬁkovaný a používa sa v priemyselnej výrobe. Zaujímavý je tým, že produkty dodávame priamo do výrobných procesov.

Naši zákazníci investujú do kvalitného náradia, pretože ho považujú za dlhodobú investíciu.
Aké je zameranie tretej divízie vašej spoločnosti?
Súčasný rozvoj automobilového priemyslu kladie veľké nároky na kvalitnú
údržbu a servis. Divízia Normfest má špeciálne portfólio produktov pre tento segment trhu.
Aká je vaša vízia spoločnosti?
Naším cieľom je mať do roku 2014 v spoločnosti 150 zamestnancov. Uvedomujeme si , že na našom trhu je priestor pre ďalší rast. Samozrejme, programovo budujeme imidž profesionality a služby. Imidž nášho obchodníka,
to je úroveň jeho schopností pri komunikácii a riešení problémov zákazníkov.
Kvalitné výrobky a služby môžu prezentovať iba kvalitní profesionáli.
Viac o ﬁrme Reca čítajte v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.
www.leaderpress.sk
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Nielenže vyrábame ložiská,
riešime aj Vaše problémy
Naše technické expertízy, výskumné a vývojové kapacity Vám môžu pomôcť vyriešiť Váš problém.
My, v GGB, sme viac ako len výrobcovia ložísk.
Sme poskytovatelia celkových riešení, ktorí pomáhajú svojim zákazníkom riešiť problémy.
S poprednými výskumno-vývojovými expertmi, najmodernejšími závodmi a širokým sortimentom
výrobkov zabezpečujeme ložiská do každej aplikácie.
Takže akékoľvek máte požiadavky, GGB bude pracovať na ich splnení.

Ak chcete vedieť, ako Vám GGB môže pomôcť s Vaším ďalším projektom,
navštívte www.ggbearings.com

GGB Slovakia s.r.o.
Hlavná 1910
SK - 038 52 Sučany
Tel.: +421 - (0) 43 - 40 40 111
Fax: +421 - (0) 43 - 40 40 500
slovakia@bbgearings.com
www.ggbearings.com

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Hydraulika

Sauer-Danfoss

významný globálny dodávateľ

na trhu mobilnej hydrauliky
Sauer-Danfoss je jediná spoločnosť na globálnom trhu, ktorá v rámci svojho rozsiahleho portfólia produktov dodáva hydrauliku, elektronicky riadenú
hydrauliku a elektrické komponenty. K trhom, ktoré obsluhuje, patrí poľnohospodárstvo, stavebníctvo, manipulácia s materiálmi, cestné stavby, starostlivosť o trávniky (turf) a špeciálne aplikácie. Svojim zákazníkom – výrobcom
mobilných pracovných strojov poskytuje silné portfólio špičkových produktov,
integrovaných systémových riešení a inovatívne know-how. Spoločnosť má
ambíciu aj naďalej rozširovať a ﬁnancovať vývoj produktov a plne integrovaných systémov výsostne v oblasti mobilnej hydrauliky. Nadnárodná skupina
v súčasnosti zamestnáva vo svojich výrobných závodoch, technických a obchodno-servisných kanceláriách v Severnej a Južnej Amerike, Európe a ázijsko-tichomorskom regióne zhruba 9 800 zamestnancov. Jej ročné tržby za
rok 2007 predstavujú okolo 2 miliardy USD. Globálne aktivity koncernu
riadi holdingová spoločnosť Sauer-Danfoss Inc., ktorá registruje svoje akcie
na Newyorskej burze cenných papierov. Korene jej majoritných akcionárov
sa nachádzajú v severnej Európe, kde ﬁrma vznikla 3. mája 2000 fúziou
dvoch popredných spoločností - Sauer Inc. a Danfoss Fluid Power A/S.
Nadnárodnú spoločnosť v súčasnosti zastupuje jej predstavenstvo v Chicagu v Lincolnshire, Illinois (USA) a Neumünstri (Nemecko).

Na Slovensku zastupuje globálny koncern akciová spoločnosť Sauer-Danfoss
so sídlom v Považskej Bystrici. Organizáciu založil v polovici 90-tych rokov
nemecký investor na základe stratégie „dvojčaťa“ so zodpovedajúcou technológiou, kvalitou a procesmi. Rast a ďalší rozvoj ﬁrmy sa dodnes nezastavil.
Svedčí o tom veľa faktov. Spoločnosť dnes patrí medzi najväčších investorov
a najúspešnejších exportérov v slovenskom strojárskom priemysle. Celkové
investície v nadobúdacej cene spoločnosti dosiahli koncom roka 2007 vyše
4 miliárd Sk a v obrate prekonala spoločnosť v roku 2007 prvýkrát hranicu
4 miliardy Sk. Vyše 1 200 zamestnancov je v súčasnosti nositeľom know-how
pre produkty vyrábané na Slovensku a pre niektoré procesy v inžinieringu.
Overená kvalita, získaná dôvera a stále akceptovateľná hladina nákladov
pri vysokej produktivite, umožnila ﬁrme naštartovanie aktivít iných divízií. V dôsledku toho patrí slovenská organizácia medzi technologicky najvyspelejšie
lokality v koncerne, s priamym kontaktom k zákazníkom na celom svete,
a podporou európskych závodov prostredníctvom novovzniknutého Európskeho zúčtovacieho centra (FSSC) v Považskej Bystrici.
Viac informácií o spoločnosti Sauer-Danfoss čítajte v prvom vydaní časopisu
ai magazine v máji 2008.

www.sauer-danfoss.sk
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HYUNDAI-KIA MACHINE:

stredne ťažké horizontálne

centrá novej koncepcie
Ing. Miroslav SUJA, foto Proﬁka, HYUNDAI-KIA MACHINE

Na našom trhu je v súčasnosti dostupný
nový rad ťažkých obrábacích centier. Vynikajú dynamikou, presnosťou a vysokou
úžitkovou hodnotou. Sú robustné, rýchle a vďaka svojej povestnej spoľahlivosti
vhodné do nepretržitých prevádzok. Najlepším dôkazom spoľahlivosti a presnosti strojov je ich nasadenie vo výrobných
linkách automobiliek HYUNDAI a KIA, kde
množstvo týchto strojov pracuje roky v nepretržitých prevádzkach.
Stredne ťažké dvojpaletové centrá sú k dispozícii v rôznych veľkostiach,
od rozmeru palety 400 x 400 mm (model HS 400). Obrábať sa dá
obrobok s priemerom max. 650 mm a výškou 650 mm, pri maximálnej
váhe na jednej palete 500 kg.
Model HS 500 umožňuje na palete 500x500 mm obrábať obrobky
s max. priemerom 800 mm a výškou 850 mm. Najväčší z radu HS model HS 630 umožňuje na každú z paliet s rozmermi 630 x 630 upnúť
obrobok s priemerom 930 mm a výškou 1100 mm.
Pri konštrukcii stroja ﬁrma využíva dlhodobé know-how získané pri konštrukcii a stavbe predovšetkým horizontálnych strojov. Horizontálne
centrá radu HS sú založené na spoľahlivých technických riešeniach
a osvedčenej kinematike. Vďaka tomu dosahujú stroje HYUNDAI – KIA
MACHINE stále presnosti, vysoké rýchlosti a predovšetkým spoľahlivosť.

Najdôležitejšie kinematické celky strojov sa pri konštrukcii podrobujú náročným záťažovým testom, simulujúcim zaťaženie a cykly desaťročnej nepretržitej
prevádzky vo výrobných podmienkach.
Každá z paliet je vybavená voliteľne upínajúcou kalibračnou závitovou
plochou alebo klasickou paletou s presnými „T“ drážkami. Na výmenu
paliet sa používa automatický systém založený na funkcii otočného mechanizmu. Čas výmeny paliet (vrátane odpevnenia a spevnenia) je u HS
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400 iba 6 s! Štyri kužeľové dosadacie plochy s vysoko výkonným upínajúcim mechanizmom zaručujú, že výrobcom deklarovanú presnosť upnutia i opakovanú presnosť upnutia palety, si stroje zachovávajú počas celej životnosti. V štandardnom vyhotovení
sa paleta indexuje
po 1°, možno však
pridať aj súvislú štvrtú os s plynulým polohovaním 0,001°.
V oboch prípadoch
je garantovaná vysoká presnosť natočenia. K otočeniu palety o 90° potrebuje
HS 400 iba 2 s!

Model HS 630 vyniká extrémne tuhou koncepciou s pohyblivým stojanom. Stroj má lože usporiadané do tvaru písmena T, ktorého základ je
odliaty z vysoko kvalitnej tvárnej zliatiny. Vďaka tomu má stroj vynikajúce
charakteristiky tlmenia a dobre absorbuje mechanické vibrácie vznikajúce pri ťažkom a rýchlostnom obrábaní. Tieto a iné osvedčené riešenia
zaisťujú vysokú dynamickú a tepelnú stabilitu stroja, nevyhnutnú pre moderné progresívne technológie obrábania.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Obrábanie

V štandardnom vyhotovení, vhodnom pre všetky progresívne metódy obrábania majú stroje tepelne stabilizované vstavané vretená s otáčkami
8 000 min-1 alebo do 12 000 min-1.

Nový systém upnutia nástroja BIG Plus - BBT50
prispieva k zvýšeniu tuhosti a presnosti upnutia nástrojov.

Neoddeliteľnou súčasťou pohybového aparátu sú guličkové skrutky, ktoré výraznou mierou ovplyvňujú presnosť, tuhosť a spoľahlivosť stroja. Aj
tejto podskupine uzlov pohybového mechanizmu venuje HYUNDAI-KIA
najvyššiu pozornosť. Preto sa vo všetkých osiach centra HS 630 stretneme (na oboch koncoch špeciálne ukotvenými a predopnutými) s guličkovými skrutkami v triede C3 s priemerom 50 mm, v osi Y navyše s dvojitou
maticou, od svetového výrobcu - ﬁrmy NSK (Japonsko). Maximálne povolená tolerancia súososti skrutky a matice, ktoré HYUNDAI-KIA pripúšťa pri montáži si vynútila nasadenie laserových meracích technológií.
Guličkové skrutky sú samozrejme brúsené a pohybujú sa po nich matice s vysokým stupňom predopnutia, na zabezpečenie vysokej tuhosti
a presnosti. Špeciálne mazivo určené pre tento druh pohybových skrutiek a navrhnutý mazací systém potom zaisťujú minimálne zvyšovanie
teploty guličkových skrutiek pri trvalej prevádzke, na ktorú je stroj konštrukčne určený.
Optimálna voľba predopínacej sily a zaistenia jej stability, bola prvoradá úloha konštruktérov pri vývoji centra HS630. Vďaka starostlivej voľbe
predopínacích síl je stroj neobyčajne presný. Dokonca aj bez príplatkového priameho odmeriavania si zachováva vysokú presnosť vo všetkých
prevádzkových režimoch a podmienkach. To umožňuje výrazne znížiť
investíciu do stroja a z dlhodobého hľadiska sa vyhnúť i prípadnému
zvýšeniu poruchovosti stroja z titulu použitia odmeriavacích pravítok!
Ako ku všetkým centrám, i k typu HS630 ponúka ich dodávateľ - spoločnosť PROFIKA, s.r.o, unikátne riešenie zahrňujúce CAM programovanie,
kontrolu kolízií, simuláciu obrábania a celej kinematiky stroja a systém
riadenia obrábania na otočnom stole.

Riešenie je postavené na osvedčenom systéme
GibbsCAM, ktorý napriek svojej konkurenčnej
cene, jednoduchosti ovládania a intuitívnemu užívateľskému rozhraniu podporuje mnohé funkcie
vlastné tým najdrahším CAM riešeniam.

Vo variante HS 5 000 má stroj tepelne stabilizované vstavané vreteno
dosahujúce v štandarde otáčky až 15 000 ot.min-1. Pre potreby vysokorýchlostného obrábania možno objednať vreteno (tiež tepelne stabilizované) dosahujúce až 24 000 ot.min-1. V oboch prípadoch je vo vretene
upínajúci kužeľ HSK– A 63.
Centrum je štandardne vybavené veľkokapacitným štandardným reťazovým zásobníkom pre 40 nástrojov, pričom je možné dodať zásobník s kapacitou 60 a 90 nástrojov. Nástrojový systém je veľmi rýchly,
automatická výmena z pozície nástroj - nástroj trvá 1 s, z rezu do rezu
potom 4 s.
Horizontálne centrá rovnako ako ostatné stroje z produkcie HYUNDAI-KIA sú osadené vysoko presnými a kvalitnými lineárnymi valivými
vedeniami od prvotriednych svetových výrobcov. Lineárne vedenia sa
vyznačujú neobyčajnou presnosťou i spoľahlivosťou, a to najmä pri niektorých centrách využívajúcich unikátne technické riešenie, založené na
princípe odľahčovania pomocou tlakového vzduchu.
Vďaka odľahčovaniu vzduchom si lineárne vedenie neustále zachováva
svoju vysokú mechanickú presnosť i dlhú životnosť pri vysokých zaťaženiach i veľkých rýchlostiach posunu. Navyše je toto riešenie ekologické,
lebo pri niektorých centrách nevyžaduje dodatočné mazanie a vystačí
si so stálou tukovou náplňou. V neposlednom rade je lineárne vedenie
lepšie chránené pred prienikom nečistôt, a tým sa výrazne zvyšuje životnosť uložení.
Z technického hľadiska ide o vysoko presné valčekové lineárne vedenia
v triede G1 (najvyššia trieda presnosti po G0). Kompaktné štvorradové
valčekové vozíky s najvyššou triedou predpätia V3 sú vedené na proﬁlových kalených a brúsených vedeniach.

Okrem vlastného modelára alebo importu dát z CAD systému cez rôzne exportné formáty (IGES, Parasolid, VDA-FS, aj.) i natívne formáty
(ProENGINEER, CATIA, …) k týmto funkciám patrí podpora NURBS
interpolácie a gravírovanie na obecnej ploche. Skrátenie celého cyklu prípravy technológie a programovania buď už nového dielu, alebo
iba uskutočnenia zmeny súvisiacej s čiastočnou zmenou
súčiastky alebo nástroja je
natoľko jednoduché, že ho
zvládne i menej kvaliﬁkovaná a len krátko zaškolená
obsluha. Systém riadenia obrábania na otočnom stole
a možnosť práce s vlastnou
alebo importovanou databázou odladených procesov
vedie k tomu, že naprogramovanie a obrábanie niekoľkých dielov i rôzneho tvaru spoločne v jednom výrobnom procese je otázkou niekoľkých
minút a je maximálne rentabilné.
Viac o spoločnosti Proﬁka čítajte v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.

PROFIKA Sk, s.r.o.
Bernolákova 1
974 05 Banská Bystrica
tel.: +421 918 653 147
e-mail: proﬁka@proﬁka.sk
Navštívte nás
na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre
v pavilóne M2, stánok 8.
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Rubrika Hospodárske spektrum poskytuje priestor
na informácie, novinky či postrehy z ekonomiky,
priemyslu a firemného prostredia. Našou ambíciou je vytvoriť pestrú mozaiku udalostí slovenského
hospodárskeho života. Veľmi radi preto uvítame
zaujímavé správy o dianí vo vašej spoločnosti, aktivitách a podujatiach, ktoré organizujete. My zas
budeme o nich informovať čitateľov na stránkach
nášho časopisu…

Ilustračné foto: THYSSEN KRUPP

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Hospodárske spektrum

Noví investori

v Hnúšti
V Hnúšti je v súčasnosti priestoru na podnikanie ozaj dosť. Ide o desiatky
hektárov pozemkov v areáloch ﬁriem SLZ, T- Gum, gemerskej nerudnej
spoločnosti, ale i ďalších. Pričinením samosprávy sa podarilo získať štátnu dotáciu 80 miliónov Sk na obnovu priemyselnej zóny. Ako uviedol
primátor Hnúšte Michal Bagačka, začínajú s obnovou najväčšej haly
v bývalom areáli spoločnosti SLZ. Stavebné úpravy robia podľa požiadaviek investora spoločnosti Yura Slovakia (bývalý Sewon), ktorá bude
vyrábať zväzky pre automobilku Hyundai. Spoločnosť už v jednej hale
priemyselnej zóny zamestnáva asi 450 ľudí. Druhým investorom sa stáva
T- Gum, výrobca elastonerových ložísk pre diaľničné mosty. Ten dáva
prácu asi 150 ľuďom. Samospráva rokuje aj s ďalšími ﬁrmami. Podľa
slov Michala Bagačku, mesto má záujem odkúpiť celý nevyužitý areál,
pričom rátajú s celkovými nákladmi približne 200 miliónov Sk.

Vzdelávanie
nielen pre strojárov
Výučbu na najmodernejších technologických zariadeniach umožní vysokoškolákom, ale aj odborníkom zo strojárskych ﬁriem Medzinárodné vzdelávacie
centrum (MZV) spoločnosti BOST SK v Trenčíne. Ako informovala Slovenská
agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ďalším cieľom centra bude
zabezpečiť rekvaliﬁkačné kurzy a odborné semináre zahraničných partnerských spoločností. BOST SK spolupracuje so SARIO už niekoľko rokov. Najnovšie participujú na projekte podpory exportu Voda pre Irak, v rámci ktorého spoločnosť zrealizuje školenie a rekvaliﬁkáciu odborníkov v strojárstve pre
teritórium Iraku. Spoluautorom projektu MZV je Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, na jeho vzniku sa podieľali aj SOPK Trenčín, Zväz strojárskeho
priemyslu SR a spoločnosti BOST TNU, FANUC GE Praha, ISCAR, SANDVIK,
LICOM SYSTEM, RENISHAW. Spoločnosť BOST SK pôsobí na trhu od roku
1990. Patrí medzi popredných dodávateľov kovoobrábacích strojov a príslušenstva a s nimi súvisiacich služieb na Slovensku. Od roku 2004 spoločnosť
rozšírila oblasť činnosti o výrobu presných kovových komponentov.

Konštrukta

na ruskom trhu
Ilustračné foto: THYSSEN KRUPP

Trenčianska akciová spoločnosť Konštrukta-Industry už dlhodobo podniká na
ruskom trhu a koncom marca podpísala s ruskou stranou ďalší dôležitý kontrakt. Pre Jaroslavľskij šinnyj zavod vyrobí a dodá dve linky Duplex Apex. Pôjde
o špičkové technologické zariadenie na výrobu Apexu - ojadrovaných päťkových lán pre nákladné pneumatiky. Na jeho výrobe a dodávke bude spoločnosť kooperovať s dvoma poprednými výrobcami technologických zariadení
na výrobu pneumatík: ﬁrmou VIPO, a. s., Partizánske a nemeckým Continental
Machinery Hannover. Konštrukta Industry si podpísaním kontraktu za viac ako
5 miliónov eur ešte väčšmi upevnila vedúce postavenie dodávateľa vytlačovacích liniek na ruskom trhu. Spoločnosť sa rovných 15 rokov venuje vývoju, výrobe
a dodávkam komplexných liniek a jednoúčelových strojov. Jej proﬁl tvorí výroba
technologických zariadení na výrobu pneumatík, spracovanie explozívnych materiálov a kooperačná výroba.

Rakúska ﬁrma v Krupine
Na návrh zmluvy od investora čaká samospráva v Krupine. Je ním rakúska
strojárska spoločnosť Wittur GmbH, ktorá plánuje do vybudovania nového
závodu na výrobu výťahových komponentov investovať približne 200 miliónov Sk. Stavať chcú čo najskôr, aby mohli závod sprevádzkovať do konca
roka 2008. Začnú so 120 zamestnancami. Podľa krupinského primátora
Radoslava Vazana, požiadavky rakúskej strany splnili. Ponúkajú majetkovo
vysporiadané pozemky, mesto tiež vybuduje k závodu prístupovú komuni-
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káciu a zabezpečí spolu s vlastníkmi inžinierske siete na hranicu areálu.
Konštrukcie a rámy do výťahov bude rakúska ﬁrma vyrábať v novej logisticko-montážnej hale, ktorú postaví na 3,5-hektárovej ploche v budovanej
priemyselnej zóne. V Krupine už dvaja významní zahraniční investori sú
a zrejme pribudnú aj ďalší. O možnosti podnikania v krupinskej priemyselnej zóne sa zaujímajú viacerí európski investori z oblasti strojárstva, automobilového, elektrotechnického a drevospracujúceho priemyslu.

Foto: DHL

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Hospodárske spektrum

Cargo linka DHL Express

Letisko súčasťou

Prepravná spoločnosť DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., spustila 30. marca tohto roka pravidelnú leteckú nákladnú linku, ktorá spája Bratislavu s novým európskym triediacim strediskom, tzv. hubom, v nemeckom Lipsku. Informovali o tom na tlačovej besede
koncom marca Laurenc Svitok, generálny riaditeľ DHL Express (Slovakia), spol. s r.o.,
a Karol Biermann, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ, Letisko M. R. Štefánika
– Aiport Bratislava, a.s.. Na linke Bratislava – Lipsko päťkrát do týždňa premáva lietadlo typu Boeing 757 - 200 SF. Bratislava sa tak v rámci logistickej siete DHL stáva
subhubom, v ktorom spoločnosť spracováva všetky prichádzajúce a odchádzajúce
zásielky pre Slovensko a tri stredoeurópske regióny. „Z Bratislavy DHL distribuuje letecké zásielky do spádovej oblasti Brna, východného Rakúska a neskôr aj západného Maďarska,“ spresnil Laurenc Svitok. „Príchod cargo linky DHL je pre letisko zaujímavý najmä z pohľadu vhodného doplnenia osobnej prepravy nákladnou prepravou,
ktorá v posledných rokoch stagnovala. Vážime si,
že práve taký renomovaný a silný
partner, akým je
DHL, prichádza
vo väčšom objeme na naše letisko. Veríme, že takýchto partnerov
bude v budúcnosti iba pribúdať,“
zhodnotil prínos
spolupráce Karol
Biermann.

Schengenu

Viac o spoločnosti Liss čítajte v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.

Vstupom Letiska M. R. Štefánika do schengenského vzdušného priestoru v noci zo soboty 29. marca na nedeľu 30.
marca 2008 zanikla potreba pasovej kontroly pre schengenských cestujúcich. Dochádza tak k voľnému prekročeniu vnútornej hranice občanmi zmluvných štátov. Slovenská
republika vstúpila 21. decembra 2007 do schengenského
priestoru a zaradila sa tak ku skupine štátov, ktoré umožňujú
svojim občanom voľný pohyb v celom schengenskom priestore bez hraničnej kontroly s platným občianskym preukazom
alebo cestovným pasom. Medzinárodné letiská štátov vstupujúcich do Schengenu avizovali presun vstupu na koniec
marca tohto roku z dôvodu prechodu letísk zo zimného
letového poriadku na letný. „Vstupu do schengenského priestoru na bratislavskom letisku predchádzali viaceré stavebné
úpravy. Medzi tie najzásadnejšie patria výstavba terminálu
C a terminálu všeobecného letectva, tzv. General Aviation
Terminal, rekonštrukcia pôvodného carga na administratívnoprevádzkový objekt, nástupné mosty a rekonštrukčné práce
v termináloch A a B,“ vyjadril sa Karol Biermann, predseda
predstavenstva a výkonný riaditeľ Letiska M. R. Štefánika –
Airport Bratislava, a.s. (BTS). Letisko Bratislava do rekonštrukcie priestorov podľa požiadaviek komisie Európskej únie pre
implementáciu schengenských požiadaviek pre medzinárodné letiská investovalo 405,47 mil. Sk, z toho 134,72 mil. Sk
zo schengenského prechodného fondu.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Ve ľ t r h y, k o n f e re n c i e , p o d u j a t i a

MSV Nitra 2008

V dňoch 20. až 23. mája 2008 sa na výstavisku
Agrokomplex v Nitre uskutoční v poradí
už 15. medzinárodný strojársky veľtrh, ktorý sa
vo svojej kategórii zaradil medzi významné
veľtrhové podujatia v Európe.

Podujatie okrem priestoru na prezentáciu ﬁriem, výrobkov a technológií je
aj platformou na diskusie o inováciách, výskume a vývoji v strojárskych odvetviach. Jednoducho, ako pri istej príležitosti uviedol Ing. Jozef Jenis, manažér MSV Nitra, veľtrh sa postupne stáva pulzujúcim srdcom strojárskeho
odvetvia. Tak to bude i tento rok. Už predchádzajúce ročníky potvrdili, že
strojárstvo je úspešne sa rozvíjajúce odvetvie priemyslu, pričom jeho dominantou sa stal automobilový priemysel. Aj od tohto ročníka organizátori
opäť očakávajú posun dopredu, pričom súčasťou 15. ročníka bude i veľtrh
stavebnej mechanizácie a technológií Stavmech.

Hannover Messe 2008
Na výstavisku v Hannoveri poriada Deutsche Messe AG od 21. do 25. apríla 2008 súčasne
10 vedúcich medzinárodných veľtrhov svetového významu Hannover Messe 2008. Výstavný areál
bude kompletne obsadený (165 tisíc m²) vo všetkých halách a na voľnej ploche. Vyše 5 tisíc vystavovateľov zo 62 krajín priblíži výrobné technológie formou automatizácie procesov, prototypy výrobnej automatizácie, sieťové systémy automatizácie budov a výroby, integrované procesy, všetky
IT – riešenia. Veľtržné podujatia sú najdôležitejšou technologickou udalosťou a vhodným miestom
na diskusiu o globálnych výzvach.
Charakter veľtrhu dodávateľského priemyslu bude mať subcontracting.
Nemenej zaujímavou bude problematika obnoviteľnej a konvenčnej energie, jej zásobovania, rozdeľovania a prenosu, vrátane energetického
dialógu. Odborníci očakávajú technologické a systémové novinky pre
priemysel, poznatky a príklady plánovania, stavby, prevádzky, najnovšie
poznatky mikrosystémovej techniky a nanotechnológií, automatizácie potrubných a kanálových sietí.
V 6 halách budú expozície svetovo jedinečného veľtrhu Energy pre rozvoj všetkých energetických oblastí, vrátane využitia drevného odpadu
a biomasy. Budú tu všetky ponuky riadiacej techniky obchodných procesov, sietí a systémov, aby detailne priblížili možnosti a schopnosti energetického hospodárstva. V centre pozornosti bude prehliadka Research

& Technology – inovačný trh výsledkov výskumu a vývoja. Medzi 400
vystavovateľmi bude v hale 2 priťahovať zvláštnu pozornosť expozícia
partnerskej krajiny – Japonsko (na ploche 1500 m²) ako krajina s vysoko
rozvinutou technikou na svetovom výslní. Pozoruhodná bude prehliadka
TectoYou – programy pre motiváciu mladých ako cieľová ponuka ﬁriem,
zväzov a inštitúcií nadchnúť mladú generáciu pre techniku a zabezpečiť
vzdelávanie v technických profesiách.
Expozície na vlaňajšom veľtrhu Hannover Messe navštívilo 241 tisíc návštevníkov, v tom bolo 95 % odborných návštevníkov. Až 64 tisíc (27 %)
prišlo zo zahraničia, najviac z Indie, Turecka, Švédska. O ich priazeň sa
bude v tomto roku uchádzať aj 16 slovenských ﬁriem v spoločnom stánku
Ministerstva hospodárstva na ploche 100 m².

AUTOMATICA 2008
Medzinárodný odborný veľtrh pre automatizáciu so zameraním na montážnu a manipulačnú
techniku, robotiku, priemyselné spracovanie
obrazu AUTOMATICA 2008 sa koná
od 10. do 13. júna 2008 na výstavisku
Nového veľtrhu Mníchov.
Prvýkrát sa na veľtrhu AUTOMATICA 2008 predstaví výskumný projekt SMErobotTM. Cieľom projektu podporovaného Európskou Úniou
je vytvorenie základných nových automatizačných riešení pre malé
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a stredné výrobné podniky. Na to spojilo svoje sily prvýkrát päť najväčších európskych výrobcov robotov. Projekt je koordinovaný Fraunhoferským – Inštitútom pre výrobnú techniku a automatizáciu (IPA).

Pokroková základňa pre inovácie a riešenia
Jasné výstavné spektrum bolo vytvorené v úzkej spolupráci s robotickým
a automatizačným priemyslom. Kľúčové technológie montážnej a manipulačnej techniky, robotiky a priemyselného spracovania obrazu tvoria
kľúčové oblasti. Príslušné technológie sa ďalej delia na ponukové, tematické nastavovacie systémy, pohonnú techniku, senzoriku, riadiacu techniku, bezpečnostnú techniku, zásobovaciu techniku, software, služby a poskytovateľov služieb, výskum a technológie.
AUTOMATICA tak predstavuje jedinečným spôsobom celé spektrum automatizácie a tvorí kompletné reťazce vytvárania hodnôt – od komponentov až po systémy a od aplikácií až po služby.

STROJÁRSKY PRIEMYSEL
Magnetizmus

Magnetické separátory

pre priemysel
Ing. Jozef Štreicher, SELOS, s.r.o. foto SELOS

Kov je jeden z najpoužívanejších materiálov
v priemysle. Na druhej strane sú kovové častice
nežiaduce v hotových výrobkoch, polotovaroch
alebo surovinách. Preto ﬁrmy vynakladajú nemalé úsilie na ich odstránenie. Na takúto separáciu
kovových častíc z tuhých alebo kvapalných látok
sa úspešne používajú magnetické separátory.
Magnetické separátory delíme na niekoľko základných typov podľa spôsobu separovania, pričom každý typ je vhodný na určitý druh procesov
alebo výrobkov. Magnetický systém možno dodať pre takmer každú etapu
spracovania.
Podľa využiteľnosti magnetickej separácie sú osadené feritovými magnetmi
(použiteľné na väčšie častice) alebo extra silnými neodymovými magnetmi
vyrobenými z prvkov vzácnych zemín (použiteľné na mikročastice, hlavne
v potravinárstve). Telesá separátorov sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
(AISI 304) alebo zo špeciálnych vysokoleštených hygienických ocelí vhodných na použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle.

parátora je vyrábaný z nehrdzavejúcej ocele a je zváraný po celej ploche.
Charakteristickou črtou týchto separátorov je umiestnenie magnetov mimo
hlavného materiálového toku, čo umožňuje ich použitie vo vysokokapacitných aplikáciách. Čistia sa ručne alebo automaticky.

Magnetické ﬁltre

Používajú sa na odstraňovanie kovov z kvapalín. Obsahujú silné magnety
osadené v puzdre z nehrdzavejúcej ocele. Sú rýchlo čistiteľné, pretože je
Používajú sa na odstraňovanie feromagnetických častíc s náhodným výskypoužitý systém extraktora. Viskózne kvapaliny môžu prechádzať cez ﬁlter
tom z materiálového toku nad dopravníkmi, vo vibračných podávačoch, vo
pod tlakom, pričom extrémne silné magnetické pole je schopné zachytiť
voľných prepadoch, vo vertikálnych alebo šikmých potrubiach či v sklzoch.
z kvapaliny častice veľkosti 10 μm. Vypúšťací ventil zjednodušuje čistenie ﬁlIch čistenie je ručné alebo pomocou extraktora.
tra. Vyrába sa tiež vyhotovenie na rýchlo tuhnúce tekutiny (čokoláda, tavený
syr, atď.) s pripojením na obvod horúcej vody, ktorá redukuje
Najnovšie separátory neželezných
tepelné straty.
Trubkové separátory
kovov dokážu odseparovať častice
Používajú sa na odstraňovanie kovov
s veľkosťou od 2 mm pri takmer
zo sypkých zmesí a montujú sa do
Separátory neželezných kovov
stopercentnej účinnosti.
stredu alebo na koniec potrubia.
Táto kategória separátorov využíva úplne iný princíp separácie
ako doteraz uvedené typy. Základný princíp činnosti spočíva
vo vytvorení veľmi silného rotujúceho magnetického poľa, ktoré naindukuje
Bubnové separátory
v kovoch vírivé prúdy. Tieto následne vytvoria svoje vlastné magnetické pole,
Sú to tzv. magnetické valce umiestnené voľne, v násypníku alebo ako hnapôsobiace proti primárnemu a tak dochádza k odpudzovaniu týchto častíc
cie valce nahrádzajúce dopravníkový hnací valec pri výstupe feromagneticzo systému. Tento princíp je využiteľný pri kovoch neobsahujúcich železo
kého materiálu z pásového dopravníka. Prepravovaný materiál odpadáva
s nízkou hustotou a dobrou elektrickou vodivosťou (hliník, meď, mosadz...).
dôsledkom tiaže a feromagnetický materiál odpadáva neskôr po otočení
bubna okolo magnetického jadra.
Najnovšie modely separátorov neželezných kovov dokážu odseparovať
častice s veľkosťou od 2 mm pri účinnosti dosahujúcej až 98%. Tieto zariadenia sa využívajú hlavne v recyklačnom priemysle, pri spracovaní skla,
Magnetické rošty a ﬁltračné tyče
elektronického odpadu a pod.
Inštalujú sa do násypníkov a potrubí, kde zachytávajú na roštoch kovy z toku
suroviny. Pozostávajú zo silných magnetických tyčí, cez ktoré surovina preVšetky naše magnetické separátory pre priemysel spĺňajú najnovšie európchádza. Roštové separátory sa čistia ručne alebo automaticky.
ske normy FDA a EHEDG. Sú navrhované najnovším CAD systémom a magnetické polia sa navrhujú pomocou modernej počítačovej simulácie, aby boSklzové a kaskádové separátory
li dosiahnuté optimálne výsledky. Výroba sa uskutočňuje podľa noriem ISO
Boli vyvinuté na účinné odstraňovanie kovových častíc zo surovín, ktoré ne9001:2000. Sú taktiež vhodné do výbušného prostredia.
majú plynulý tok – prášky, lepkavé materiály, olejové suroviny alebo odpad.
O spoločnosti SELOS sa viac dočítate v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.
Systém sa inštaluje do potrubia, pričom tvorí jeho integrálnu súčasť. Obal se-

Magnetické dosky a bloky
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Ľ u d s k é z d ro j e
Rubrika kvalifikovaná pracovná sila prináša množstvo
tém. Nie je to len o jej dostatku či nedostatku, ale
i širších súvislostiach, ktoré nevyhnutne vyúsťujú do
oblasti školstva, vedy a výskumu, imigrácie, multikultúrnych vzťahov, znalostnej ekonomiky, robotizácie,
automatizácie, atď. O týchto i ďalších aspektoch chceme našich čitateľov informovať, komentovať, upozorňovať a pomáhať hľadať riešenia aj tým, že v diskusii
na danú tému uverejníme odporúčania odborníkov
- od výrobnej praxe, manažmentu, školstva až po psychológov. Súčasťou rubriky bude aj trh pracovnej sily,
kde radi zverejníme vaše požiadavky, ale i ponuky na
pracovné miesta.

Štruktúra škôl musí
odrážať nároky priemyslu
Beáta JAROŠOVÁ, foto Eva ERTLOVÁ

Do roku 2010 bude automobilový priemysel
potrebovať približne 40 tisíc pracovníkov. Trh
si žiada stále viac profesionálov, ktorí ovládajú
nové technológie, ale aj reči. Už dnes chýbajú
operátori CNC strojov, profesie zamerané
na elektroniku, meradlá, logistiku, zváranie, či
robotiku, ale aj lakovači, zvárači, karosári, autoopravári...

Odborné vzdelávania
Trh práce neurčuje, aké školy a učebné odbory potrebujeme. Ich štruktúra sa
odvíja od záujmu mladých ľudí, ktorých do značnej miery ovplyvňujú odporúčania rodičov. Zamestnávatelia do tohto procesu nemajú ako zasiahnuť. Neexituje
prepojenie medzi školami, úradmi práce, samosprávou a zamestnávateľmi. Čoraz naliehavejšie vyvstáva nutnosť hľadať systematické riešenie problému. Vzdelávacia komisia pri Združení automobilového priemyslu zdôrazňuje vo svojej
koncepcii odborného vzdelávania nutnosť spracovať štátnu vzdelávaciu politiku
odborného vzdelávania. Podieľať sa na nej majú ministerstvá, zamestnávatelia,
zamestnanci a samosprávy - štvorpartita, ktorá bude ich aktivity koordinovať.
Zásadný význam prikladá zákonu o odbornom vzdelávaní, ktorý by deﬁnoval
sústavu študijných a učebných odborov pripravujúcich na povolanie.

Pilotné centrá

V rámci ZAP, na pôde vzdelávacej komisie (zo zástupcov MŠ SR, MH SR, ŠIOV, ZAP SR, CPA SR, SOU a SOŠ) jeho bývalej divízie Cechu predajcov a serPredpokladá sa, že s ďalším rozvojom dopyt po nich ešte stúpne. V navisov motorových vozidiel vznikol zaujímavý projekt pilotných centier a satelitov.
sledujúcich piatich rokoch bude podľa odhadov potrebných ďalších
Vychádza z analýzy súčasného stavu odborného vzdelávania v SR, vzdelávapribližne 45 tisíc pracovníkov. Nástupom automatizácie a robotizácie
cích systémov v krajinách EÚ a ako aj v prístupových krajinách vypracovali provýrobných procesov dochádza zároveň k výmene nekvalijekt pilotných centier a satelitov. Podľa
...hlavným problémom,
ﬁkovanej alebo menej kvaliﬁkovanej pracovnej sily za úzko
informácií zverejnených na internetovej
ktorému čelí strojárska výroba,
špecializovanú a vysoko kvaliﬁkovanú - a tej jednoducho
stránke CPA SR hlavným cieľom pilotje nedostatočne členená pracovniet. Sčasti to spôsobuje jej odliv do zahraničia za výhodného centra je vytvorenie školy, ktorá
ná sila. Štruktúra škôl nie vždy
nejšími platovými či pracovnými podmienkami. V relatívne
bude pripravovať absolventov pre prax.
odráža nároky priemyslu...
blízkom čase priemysel pocíti i to, že nastupujú populačne
Pilotné centrum ako škola je zameraná
slabé ročníky, nehovoriac o dlhodobom trende nízkej pôvýlučne na odbory súvisiace s autooprarodnosti.
várenstvom. Nová škola bude predstavovať centrum vzdelávania pre automobilový priemysel v danom kraji pre všetky ostatné školy vyučujúce autoopraváNo hlavným problémom, ktorému čelí strojárska výroba na Slovensku,
renské odbory. Poskytovať bude žiakom, pedagógom a technológom z praxe
je nedostatočne štruktúrovaná pracovná sila. Slovenskí manažéri sa
možnosť vzdelávania, ako aj celoživotného vzdelávania v daných odboroch.
zhodujú v tom, že štruktúra stredných odborných škôl nie vždy odráža
Hlavný cieľ pilotného centra ako školy ostáva nezmenený - je ním predovšetkým
nároky priemyslu a za nie celkom domyslenú pokladajú aj koordináciu
príprava absolventov, ale aj príprava nových kádrov pre trh práce zodpovedaprípravy budúcich profesionálov.
júcich súčasným potrebám praxe.
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Ľ u d s k é z d ro j e
Pilotné centrum spolu so svojím vybavením slúži okolitým školám ako miesto
Školiace stredisko
pre konanie záverečných skúšok, ako aj zdroj informácií a ako miesto pre
Spolupráca s výrobnou sférou sa ukázala ako tá správna cesta. Najvýzceloživotné vzdelávanie pedagógov. Pilotné centrum bude zároveň slúžiť
namnejšou dohodou o spolupráci, ktorú SPŠD doteraz uzavrela, bola
na vzdelávacie účely svojich partnerov, ktorí sa
medzinárodná dohoda s novovybudovaným záﬁnančne a materiálne podieľali na technickom
vodom PSA Peugeot Citroën Trnava, na základe
Trh práce neurčuje, aké školy
a technologickom vybavení učební a dielní pilotktorej vzniklo pri nej v roku 2003 školiace cena učebné odbory potrebujeme.
ného centra.
trum. Škola poskytla ﬁrme PSA Peugeot technoloZáujem mladých ľudí značne
Pilotné školy v porovnaní so štandardnými poskygické priestory a francúzska strana zas technické
ovplyvňujú odporúčania rodičov.
tujú integráciu celoplošného vzdelávania pre akvybavenie, ktoré slúži jednak na školenie jej praZamestnávatelia do toho nemajú
tuálne potreby automobilového trhu. Úroveň ich
covníkov, ale aj na odborné vyučovanie v oblasti
ako zasiahnuť.
školiaceho vybavenia bude zodpovedať aktuáldiagnostiky motorových vozidiel.
nym požiadavkám trhu. Pilotné školy budú garantovať certiﬁkovanú vysokú odbornú úroveň pedagógov a tiež certiﬁkáciu žiaZa štyri roky existencie školiaceho centra tu vyškolili do 2000 pracovníkov
kov. Cech bude zároveň odborne garantovať záverečné skúšky. Ak študent
montážnych liniek. Jeho materiálové vybavenie je naozaj veľkorysé, PSA
úspešne zvládne štúdium, získa cechovú knižku ako doklad odbornej úrovne
Peugeot Citroën venoval škole štyri motorové skúšobné vozidlá (Peugea príslušnosti, ale aj medzinárodne uznávaný certiﬁkát vydaný cechom.

Keď sa spolupráca vydarí...
Ako príklad úspešnej spolupráce výrobnej sféry so strednou priemyselnou
školou možno uviesť vzájomnú spoluprácu SPŠ dopravnej v Trnave s automobilkou PSA Peugeot Citroën Trnava. „Naša škola vznikla v roku 1983
a proﬁl jej absolventov bol pomerne úzko zameraný na železničnú dopravu.
No v súvislosti s uplatnením sa absolventov na trhu práce sa toto zameranie
ukázalo ako neefektívne. V snahe prispôsobiť obsah výučby čo najviac potrebám praxe, vznikli u nás v roku 1993 štyri nové študijné odbory,“ hovorí
riaditeľ SPŠD Anton Talač. Ide o odbory: Technika a prevádzka dopravy,
Elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách, Prevádzka a ekonomika
dopravy a Technické a informatické služby - zasielateľstvo. Ich základnou
charakteristikou je širší odborný proﬁl s nevyhnutným dôrazom na dostatočnú
úroveň všeobecného vzdelania.

Bez odborného zázemia to nejde
„Napríklad študijný odbor Technika a prevádzka dopravy sme koncipovali
nanovo. Predstavuje technický strojnícko-elektrotechnický odbor zameraný
na prevádzku, údržbu a diagnostiku automobilovej techniky. Absolventi tohto
odboru sa môžu uplatniť ako technici v autoservise, dopravných podnikoch
a službách, v autoopravárenstve, ako dispečeri, referenti dopravy, samostatní
podnikatelia v autodoprave, údržbe, či predaji áut,“ konštatuje A. Talač.
Odbor má veľmi dobré technické zázemie vychádzajúce z niekoľkoročnej
medzinárodnej spolupráce s ﬁrmami PSA Peugeot Citroën a Renault. Vyučuje sa s využitím modernej techniky (napr. na meracie účely slúži automobil
Renault Megane, k dispozícii je počítačový diagnostický systém, povinnou
súčasťou výučby sú graﬁcké systémy). Nechýba ani výučba francúzštiny.

„K dispozícii máme šesť cvičných vozidiel, ktoré plnia funkciu trenažérskych pracovísk. Nechýba Peugeot 307 Pickup ani najvyšší model Citroënu, ktorý slúži na prepravu i francúzskemu prezidentovi,“ vysvetľuje Anton Talač, riaditeľ
SPŠD v Trnave.

ot 307 CC, Citroën C2, Peugoet 307 SW a Peugeot 307 Pick-up), šesť
pedagogických demonštračných panelov funkčných častí automobilov, tri
súpravy (multiplexné zapojenia, logické obvody, osvetlenie), tri súpravy na
cvičenie – logické obvody, multiplexné obvody či desať testovacích a meracích prístrojov.
Medzinárodná spolupráca medzi závodom a školou nadobudla ďalší rozmer: od januára 2008 školia pracovníkov PSA jej učitelia. „Školiace stredisko sa stalo nielen dôležitým pilierom ﬁnancovania školy, našou snahou
bolo predovšetkým vytvoriť základy celoživotného vzdelávania v logickej
nadväznosti na technický vývoj – dať možnosť doplniť vzdelanie – v zmysle nielen vyškoliť, ale aj zvýšiť kvaliﬁkáciu a najmä zvýšiť úroveň výučby,“
uzatvoril A. Talač.
Účastníci vstupného školenia operátorov pre PSA v Školiacom stredisku pri SPŠD v Trnave práve skončili pod vedením
školiteľov Ing. Ľuboša Ilavského a Františka Leitmana montáž prednej nápravy. Budúci operátor musí spĺňať tri základné
kritériá: rýchlosť, bezpečnosť a kvalitu práce.

Viac o problematike kvaliﬁkovanej pracovnej sily čítajte v prvom vydaní
časopisu ai magazine v máji 2008.
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AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL
Priemysel a dizajn
Stále miesto v našom časopise bude celkom isto patriť i oblasti priemyselného dizajnu. V čase
špičkových technológií môže práve dizajn výrobku
ovplyvniť jeho konkurencieschopnosť a zdá sa, že
si to výrobcovia čoraz väčšmi uvedomujú. Napokon
Národnú cenu za dizajn v uplynulom roku získal
práve strojársky výrobok. Nehovoriac o tom, že
situácia v prudko sa rozvíjajúcom automobilovom
priemysle so sebou prináša množstvo zaujímavých
výziev. Potešiteľné je, že i slovenskí dizajnéri majú čo
do tohto živého procesu povedať. Radi prinesieme
informácie o zaujímavých osobnostiach, prístupoch
či technológiách.

Pracujeme
s tvorivosťou a talentom
Štefan Klein:

Beáta JAROŠOVÁ, foto autorka

Ateliér transport dizajnu je jedným z troch
ateliérov Katedry priemyselného dizajnu Vysokej
školy výtvarných umení. Vznikol v roku 1992
a dodnes medzi disciplínami voľného umenia
ponúka platformu na tvorivú výmenu názorov,
inšpirácie a nové impulzy...

Švihel, keď som ho oslovil, či by sme tam nemohli vystavovať. Nebola to
otázka: čo za to? Ale, či je to zaujímavé, či obstojíme... Napokon sme sa
so svojimi prácami ocitli vedľa Hondy. Bol to prvý kontakt s produktmi zvonku.“ Na expozíciu mladých slovenských dizajnérov si našli čas aj Jozef
Uhrík z VW Slovakia, spolu s Folkerom Weissbergerom, druhým mužom
nemeckého Volkswagenu. „Pri svojej vyťaženosti nám venovali asi dvadsať
minút... Onedlho prišli do školy nemeckí dizajnéri z VW. Ako hosťujúci profesori začali v ateliéri pôsobiť Niko Vidakovic, šéfdizajnér automobilky Ford
a Klemens Rossnagel, dizajnér spoločnosti Audi poverený komunikáciou
s vysokými školami. Bez podpory týchto ľudí by to asi nikdy nešlo...“

Prvý projekt
„Časy sa menia. Otvorením východnej Európy sa začal integračný proces
za väčšiu a dôležitejšiu Európu... Kultúrna a tvorivá tradícia Slovákov môže
„Prvý podnet založiť Oddelenie transport dizajnu prišiel tesne po roku
priniesť celej Európe nové impulzy. Preto berieme našu zodpovednosť za
1989. I keď súčasťou jeho histórie sú aj skoršie ojedinelé práce, prezrádzapodporovanie dizajnérskeho dorastu na Slovensku vážne...“ týmito slovami
júce záujem o dopravu. V tejto súvislosti treba isto spomenúť mená Václava
vystihol podstatu vzájomnej spolupráce Harmut Warkuss, vtedajší šéfdiKautmana, Tibor Schottera, Alexandra Bilkoviča či Petra Paliatku. Práve on
zajnér koncernu VW. Písal sa rok 1996 a na svete bol
ma oslovil s ponukou založiť ateliér,“ hovorí
Volkswagen Projekt. Išlo o vôbec prvý kontakt ateliéru
„Prvá otázka generálneho riaditeľa
Štefan Klein, jeho zakladateľ i dlhoročný
s ﬁremným prostredím. Dialóg s profesionálnym pracovisvedúci. Pôvodne sa oddelenie orientovalo
Agrokomplexu Ladislava Švihela,
kom sa ukázal ako tá správna cesta. Do činnosti ateliéru
na česko-slovenský priemysel na výučbu dikeď som ho oslovil, či by sme tam
sa postupne premietli nové technológie dizajnérskeho
zajnérov pre výrobcov transportnej techninemohli vystavovať, znela:
vývoja, na VŠVU prednášali ľudia z praxe, študenti získy. Slovenské ﬁrmy sa však začali postupne
Zaujmete, obstojíte?“
kali možnosť absolvovať stáže v spolupracujúcich spovytrácať zo scény. S novou spoločenskou
ločnostiach.
situáciou, poznačenou krachom mnohých
„Doslova nám otvorili „kuchyňu“. Dizajnérska osobnosť Harmuta Warkussa
strojárskych podnikov, sa musel vyrovnať i ateliér. „Našu orientáciu na zasa prejavila i v tom, že k nám pristupoval bez predpojatostí, naopak so zvehraničie si vlastne vynútil stav priemyslu na Slovensku. Dizajn sa vytratil,
davosťou a živým záujmom o to, čo sa deje v jednej škole vo východnej
po ňom vývoj a napokon aj výroba... Ateliér sa musel otvoriť európskemu
Európe... Toto obdobie malo v sebe neuveriteľné čaro. Chvíľu trvalo, kým
prostrediu.“
sme sa zosúladili - bola tu jazyková bariéra, museli sme sa naučiť napríklad
dochvíľnosti. V mnohom boli voči nám veľmi tolerantní. No ľudia boli plní enDocent Klein uvádza dva kľúčové momenty, ktoré významne ovplyvnili ďaltuziazmu a tvorivej energie. Z prvej várky študentov vyšiel jeden talentovaný
šiu tvár ateliéru. Jedným bola výstava na prvom autosalóne v Nitre: „Dodnes
dizajnér za druhým: Peter Balko je dnes dizajnérom spoločnosti Mercedes,
si pamätám, čo sa ma spýtal generálny riaditeľ Agrokomplexu Ladislav
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Priemysel a dizajn
Michal Kačmár – Škoda, Ondrej Koromház – General
Motors Šanghaj. Proﬁ-prostredie nás však aj prekvapilo.
Zistili sme, že ide o súťaž: prudkú, nekompromisnú a poriadne tvrdú,“ dodáva Š. Klein.

„Dizajnérska osobnosť Harmut Warkuss
k nám pristupoval bez predpojatostí,
naopak so zvedavosťou a živým záujmom o to, čo sa deje v jednej škole vo
východnej Európe...“
Medzi osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili
o rozvoj ateliéru, patria šéfdizajnéri ﬁrmy BMW Chris
Bangle a Chris Bird.

Musíme prinášať témy
Od prvej spolupráce so svetovým výrobcom sa odvinula
ďalšia a ďalšia. V súčasnosti ateliér kooperuje s automobilkami Ford, BMW, Škoda, Audi či Renault. Kľúčovou sa
pre jeho následný rozvoj stala orientácia na nové technológie. „Investovali sme do počítačovej techniky a zachytili
nástup digitálnych technológií. Dnes môžu študenti vniknúť
do celého spektra dizajnérskych činností, majú k dispozícii CNC frézu, 3D skener, 3D tlač, pracujú s virtuálnou
realitou, a to všetko v záujme toho, aby sa stali maximálne „kompatibilní“ s automobilkou. Ich úspešnosť je veľmi
vysoká - mnohí absolventi dnes pracujú na dôležitých pozíciách vo vývojových oddeleniach renomovaných spoločností. Priberajú si ďalších spolupracovníkov, či už z radov spolužiakov, alebo spomedzi schopných stážistov.
Záleží nám na tom, aby boli prepojení s ateliérom, aby sa
vzájomne podporovali a najmä, aby prinášali témy.

„...s Renaultom sme uvažovali nad tým,
čo je to luxus...“
Otvorene sa totiž diskutuje o tom, že európske vysoké
školy majú problém – akoby im chýbali práve témy. Ak
si akademický svet sám sebe stanoví kvalitatívne kritériá,
hrozí, že ustrnie, odtrhnutý od reality. Pritesné prepojenie
s výrobou zas môže oklieštiť isté pole, ktoré má zostať slobodné. Na čom teda stavať? „Podstata spočíva v inovácii, vývoji a výskume. Pri hľadaní tém pre transport dizajn
sa snažíme o vyváženosť. Striedajú sa zadania určené
akademickým prostredím (Lifestyle, Science ﬁction,) s úz-

Volkswagen projekt (1996) bol prvým projektom, kde bratislavský Ateliér transport dizajnu prišiel do kontaktu s ﬁremným
prostredím. Na obrázku je skica študenta Martina Handloviča, dnes dizajnéra spoločnosti Johnson Controls.

ko koncipovanými zadaniami z priemyslu. Príkladom nadčasovej témy
na hrane vízií bolo zadanie Systémy dopravy budúcnosti, v spolupráci
s Renaultom sme uvažovali nad tým, čo je to luxus, s BMW zas experimentovali v línii Auto - socha – socha – auto...“

Parametre úspechu
„Dizajn je výtvarná disciplína a ako životodarné vnímam jeho spojenie s voľným umením, úžitkovým umením a architektúrou. Aby bol
dizajn výtvarne hodnotný, musíme toto spojenie odrážať. Kvalita umeleckej školy priamo súvisí so selekciou talentov. Sme výberová škola
a zatiaľ sa nám darí zachovávať vysokú úroveň výučby. Nemožno
ju však merať „výkonnostnými“ parametrami, ako sú počty študentov,
uverejnených publikácií či usporiadaných konferencií. To možno na
univerzitách či neumeleckých vysokých školách. Umelecké školy sú
tak, vzhľadom na nevhodne zvolené parametre, zbytočne ﬁnančne
poddimenzované. My pracujeme s tvorivosťou a talentom, ktorý musíme zachytiť, kultivovať a rozvinúť, ale to sa dá len v procese tvorby. Ak
študenti nebudú tvoriť, zostane nám o dizajne len rozprávať – a to je
cesta do záhuby...“ uzatvoril Štefan Klein.
Štefan Klein

V rozhovore so Štefanom Kleinom budeme pokračovať v prvom vydaní časopisu
ai magazine v máji 2008.
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Robotizácia z pohľadu

prevádzkovej spoľahlivosti
Ing. Pavol Božek, schéma autor, ilustračné foto Fanuc Robotics America, Inc.

V súčasnosti v trnavskom regióne pokračuje výskum metód určovania prevádzkovej spoľahlivosti systémov a zariadení využitím princípu spätnej
väzby. Bol aplikovaný nielen v rámci výskumných
úloh inštitucionálneho charakteru, ale aj v praxi.
Išlo o novo vyvíjané viacúčelové stroje modulárneho usporiadania. Výstupné metódy určovania prevádzkovej spoľahlivosti sú implementované a aplikované aj pri posudzovaní spoľahlivosti mechanizmu radenia automobilu.
Zámer sa orientuje hlavne na návrhy automatizácie získavania informácií
o prevádzke systémov, ako aj na systém riadenia skúšok a robotizáciou
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overovania prevádzky v laboratórnych podmienkach. Prezentované sú konkrétne návrhy zariadení pre aplikáciu získavania informácií a overovania
prevádzkovej spoľahlivosti robotizáciou súvisiacich procesov. Robotizovaný
skúšobný systém je vypracovaný do úrovne výkresovej dokumentácie pripravenej na realizáciu. Je zameraný na skúšanie a výskum nových prvkov
radiaceho mechanizmu v laboratórnych podmienkach.

Vysokoporuchové prvky
Lokalizácia skúšok od rýchlych metód testovania konceptu výrobku po detailné skúšky predpísané normami zákazníkov podľa inovačného cyklu ukazuje na potrebu aplikovať kompletné spektrum skúšok. K takto formulovanej
podmienke prispieva návrh novej metodiky overovania sledovaného mechanizmu. Metodika zohľadňuje vysokú intenzitu poruchy vybraných komponentov a ich nízku prevádzkovú spoľahlivosť. Je vypracovaný návrh metodiky
skúšania vysokoporuchových prvkov, prezentovaný matematickým vyjadre-
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ním a názornou obrazovou reprezentáciou. Cieľom je modiﬁkovať štruktúry
konštrukcie tak, aby sa dosiahla požadovaná prevádzková spoľahlivosť
systému. Formulovaná je nová metóda skúšania radiaceho mechanizmu, rešpektujúca konkrétne výsledky nameraných hodnôt a využitia prevodových
stupňov. Metóda skúšania plošne zachytáva celý proces využitia sledovaného mechanizmu (obr.1).

Nezávislá kontrola

Nároky na modernú výrobnú techniku zahŕňajú nevyhnutne aj požiadavku
automatizácie a robotizácie systémov manažérstva kvality. Hlavnou podmienkou je aj podľa ISO 9 000 objektívna a od ľudského faktora nezávislá
kontrola kvality produktov. Nezastupiteľné miesto tu má robotizácia s maximálnou redukciou ľudského faktora, ktorý negatívne
ovplyvňuje ich korektnosť. Konkretizovanie tejto požiaMetodika zohľadňuje vysokú intenzitu
davky teda vyúsťuje do návrhu a realizácie automatiVšetky doteraz opísané výsledky sú
poruchy vybraných komponentov a ich
zovaných a robotizovaných systémov merania a skúzhrnuté do databázy výskumného
nízku prevádzkovú spoľahlivosť.
šania, ako aj určovania kvantitatívnych ukazovateľov
potenciálu STU. Táto databáza slúži
kvality a spoľahlivosti vyrábaných produktov s následako prehľad výnimočných výsledkov
ným automatickým generovaním dokumentácie vo forme, ktorá sa vyžaduje
výskumu a expertíznej činnosti Know-how Centra STU a možno ich ponúknuť
medzinárodným smernicami.
externým potenciálnym partnerom z praxe doma aj v zahraničí.

Automatizácia už v etape vývoja
Možnosti mechanizácie, automatizácie či robotizácie je vhodné uplatňovať
v skúšobníctve už v etape vývoja výrobkov. Testovanie a skúšanie výrobkov
je štandardnou časťou procesu inovácií nielen pre samotnú výrobnú techniku, ale aj ostatné výrobky v strojárskom priemysle. Aj v historickom kontexte
bol vznik priemyselných inovácií založený na metóde pokusov a omylov
(idea vyskúšanie - akceptovanie, alebo zmena).
Typickým príkladom aplikácie automatizovanej zložky výrobnej techniky sú
skúšky výrobkov v reálnych, či extrémnych klimatických podmienkach. Automatizačné technológie skúšania charakterizuje vlastný proces skúšania zabezpečovaný automatizáciou ako integrovanou časťou výrobnej techniky.
Zdôrazniť treba počítačovú technológiu snímania meraných veličín záznamu výsledkov, ich automatické spracovanie a medzinárodnú štandardizáciu
a certiﬁkáciu skúšania. Dôležitým atribútom sú funkčné parametre výrobku
- súbor vlastností, ktoré vymedzujú zmysel, účel, podstatu a použitie výrobku.
Vychádzajú z plnenia potrieb zákazníkov a v podstate určujú identitu výrobku, napr. výkon, rýchlosť, spoľahlivosť, použiteľnosť, bezpečnosť...

Obr. 1 Bloková schéma riadenia pneumatického obvodu

Resumé
At present, research is continuing in the Trnava region concerning a method of defining the operational
reliability of systems and equipment using the principle of feedback. It has been applied not only as part
of institutional research tasks, but also in practice. It
is a newly developed multi-purpose machine of modular configuration. The output methods for defining
operational reliability are implemented and applied
during the assessment of the reliability of a vehicle’s
control mechanism. The design is mainly focused on
automation projects for obtaining information on system operations, as well as on the system of test control and checking operations using robotization under
laboratory conditions.
The localization of tests ranging from rapid methods of testing the product’s concept to detailed tests
prescribed by customer standards according to an innovative cycle points out the need to apply a complete
spectrum of tests. The proposal for a new method to
check the monitored mechanism contributes to this
requirement. The method takes into account the high
intensity of faults of selected components and their
low operational reliability. A proposal for a method
of examining elements with a high fault level has been
made, presented with a mathematical formulation and
a clear graphic representation.
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Klasiﬁkácia
karosérie kvadricykla
Ing. K. S. IVŠIN, CSc., Iževská štátna technická univerzita, Rusko, foto Micro Car, Sycma

Vytvorenie spoločného európskeho hospodárskeho priestoru v 1992 roku spôsobilo v niektorých
krajinách Európy zmenu legislatívy schvaľovania
skupín vozidiel (TS). Následne EEK OON (UN –
ECE Európska hospodárska komisia OSN) stanovila základné predpisy [1], používané pri každom
type vozidla ponúknutom na predaj.

[2-4]. V daných podmienkach pri projektovaní kvadricyklov je príznačné
použitie konštrukcie karosérie motocyklového typu a špeciálne konštrukčnodispozičné riešenie karosérie automobilového typu. Posledný typ konštrukčného riešenia je aktuálny a vyžaduje novinky projekčných odporučení pre
dizajnérov a konštruktérov.

Konštrukčné riešenie karosérie automobilového typu kvadricykla pri zabezpečení malej nezaťaženej hmoty (malých hmotnostno-rozmerových parametroch kvadricykla) treba mať dostačujúcu pevnosť a tuhosť, pre odolnosť voči
pracovným záťažiam, vznikajúcim za istých podmienok prevádzkovania vozidiel (najmä v mestských podmienkach). Korba má mať konštrukčné prvky
zabezpečenia pasívnej bezpečnosti vodiča a cestujúcich v prípade vzniku
neštandardných havarijných situácií.
Voľba konštrukčného riešenia karosérie kvadricykla sa musí uskutočniť podľa
V predpisoch sa reglementovali nové kategórie vozidiel (L2 a L5) – kvadklasiﬁkácie. Jej kritériami sú kritériá klasiﬁkácie konštrukčného riešenia karoricykly. Kategórie kvadricyklov (L6 a L7) sa dnes v EÚ a Ruskej federácii
série úžitkového automobilu navrhnuté J. Pavlovským [7], J. A. Dolmatovským
stanovujú novým zákonodarstvom podľa klasiﬁkácie motorových vozidiel [2[8], V. F. Rodionovom a B. M. Fittermanom [9]. Základným kritériom klasiﬁ4]. Vytvorenie kvadricyklov v RF je perspektívnym a aktuálnym
kácie je štruktúrny mo...pri projektovaní kvadricyklov je príznačné
smerom v automobilovom priemysle [5; 6]. Zákonodarstva EÚ
del karosérie: model
a RF pri schvaľovaní skupín kvadricyklov stanovujú technickovnútornej štruktúry, mopoužitie konštrukcie karosérie motocyklovékonštrukčné parametre [2-4], vrátane tých pri nezaťaženom
del vonkajšej štruktúry,
ho typu a špeciálne konštrukčno-dispozičné
stave vozidla (bez ohľadu na hmoty akumulátorov v prípade
trieda štruktúry, výkoriešenie karosérie automobilového typu...
elektrického vozidla): L6 (L6e) – do 350 kg, L7 (L7e) – do
nová schéma štruktúry,
450 kg (550 kg pre TS, určených pre dopravu nákladov).
charakteristiky tvrdosti
štruktúry, nosná schéma štruktúry, spôsob spojenia štruktúry, spôsob členePri umelecko-konštrukčnom spracovaní nového modelu kvadricykla sa musí
nia štruktúry, spôsob upevnenia uzlov štruktúry, aplikované materiály štrukvoľba konštrukčného riešenia karosérie opierať o reglementované hodnoty
túry (tabuľka).
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Podľa predloženej klasiﬁkácie dizajnér a konštruktér musí uskutočniť voľbu
charakteristík štruktúry konštrukčného riešenia karosérie nového modelu
kvadricykla. Vybrané charakteristiky štruktúry budú určovať východiskovú
technológiu vytvárania i ďalšie technologické údaje karosérie kvadricykla.
Použitie spracovaných metodických odporučení v praktickej sfére dizajnu
zmenší rozsah projekčných výpočtov pri výbere charakteristík konštrukčných
rozhodnutí karosérie kvadricykla, zabezpečujúc malú reglementovanú nezaťaženú hmotnosť vozidla.
Tab: Klasiﬁkácia štruktúry konštrukčného riešenia karosérie kvadricykla
Kritériá klasiﬁkácie

Charakteristika
Rám/skelet

Model vnútornej štruktúry

Pološkrupinový – poloskeletový
Škrupinový - bezskeletový
Panelový/škrupinový

Model vonkajšej štruktúry

Súčasť
Spájajúci (celistvý) / uzlový
Jednovrstvový /dvojvrstvový
S výstužou / bez výstuže

Trieda štruktúry
Výkonová schéma štruktúry
Charakteristiky tvrdosti štruktúry

Spolupracujúca / integrálna
(karoséria + rám podvozku) / (nesúca základ)
Priestorová
Rámová / skeletová/ škrupinová
Pružná/ obyčajná/ pevná
Dosková

Nosná schéma štruktúry

Nesúca podlahu/ rámová/ plošina
(—) / (rám + podlaha)/ (nesúca základ)
Pružné/ pevné

Spôsob spojenia štruktúry

Rozoberateľné/ nerozoberateľné
Rozoberateľne tuhé/ nerozoberateľné

Spôsob členenia
(montáže/ utilizácie) štruktúry

Súčasť

Spôsob upevnenia uzlov štruktúry

Bezprostredné

Aplikované materiály štruktúry

Kombinované –
oceľ/ plastická hmota/ ľahká zliatina
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3. GOST R 52051-2003. Mechaničeskije transportnyje sredstva i pricepy. Klasiﬁkacija i opredelenija: vved.
01.01.2004. – .: Izd-vo standartov 2003 – 18 s.
4. DIRECTIVE 2002/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18 March 2002
relating to the type-approval of two or three-wheel motor vehicles and repealing Council Directive 92/61/EEC
(Ofﬁcial Journal of the European Communities L 124, 9.5.2002, s. 44). Smernica Európskeho parlamentu a Rady
2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Ú. v. ES L 124, 9.5.2002, s. 1 – 44)
5. Avtomobili osobo malogo klassa (kvadricikly) s gibridnoj energosilovoj ustanovkoj / V. A. Umňaškin, A. N.
Fiľkin, K. S. Ivšin, D. V. Skuba; Pod obšč. red. V. A. Umňaškina. – Iževsk: NIC, Reguľarnaja i chaotičeskaja dinamika, 2004 – 138 s.
6. Umňaškin, V. A., Ivšin, K. S.: Problemy i perspektivy razvitija malogabaritnych mikrolitražnych transportnych
sredstv. Problemy i perspektivy avtomobilestrojenija v Rossii: Materialy 53-j Meždunarodnoj naučno-techničeskoj
konferencii Associacii avtomobiľnych inženerov RF. Iževsk 2006, s. 186 – 198.
7. Pavlovskij, J.: Automobiľnyje kuzova. Per. c pol. G. V. Koršunova. – M: Mašinostrojenie. 1977, s. 544, s il.
8. Dolmatovskij, J. A.: Osnovy konstruirovanija avtomobiľnych kuzovov. 2-e izd., pererab. – M.: GNTI Mašgiz, 1962, 321 s.
9. Rodionov, V. F., Fitterman, B. M.: Projektirovanije legkovych avtomobilej. 2-e izd., pererab. i dop. – M: Mašinostrojenije, 1980, 479 s., il.

Resumé
In certain European countries, the creation of a joint European economic area in 1992 brought with
it a change in legislation concerning the approval of
types of vehicles (TS). Subsequently, the EEK OON
(UN-ECE European Economic Commission of the
UN) defined basic regulations [1] used for every type
of vehicle offered for sale.
The regulations defined new categories of vehicles (L2
and L5): quadricycles. At present, the categories of
quadricycles (L6 and L7) have been created in the EU
and the Russian Federattion by new legislation according to the classification of motor vehicles [2-4]. The
main feature when designing quadricycles is the structure of the motorcycle-type bodywork and the special
structure and layout of the car-type bodywork.
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Krajiny eurozóny sú častým exportným cieľom našich výrobcov a po prijatí eura sa súčasťou eurozóny
stane aj Slovensko. V tejto rubrike budeme prinášať
informácie o vývoji spoločnej meny, o špecifikách
prijatia eura u nás, o produktivite európskeho hospodárstva vo vzťahu k iným krajinám, o kurzových
zmenách. Dočítate sa v nej aj o vplyvoch rôznych
faktorov na výkonnosť európskeho trhu, o pripravovaných a realizovaných legislatívnych opatreniach
upravujúcich podnikanie v hospodárskom priestore
eurozóny.

Príprava
na veľký tresk
Vlasta RAFAJOVÁ, foto archív redakcie

Prelom rokov 2008 a 2009 bude pre slovenskú
ekonomiku viac ako výnimočný. Na ﬁremných
účtoch razom nebudeme mať koruny, ale eurá
a pôvodná slovenská mena postupne vymizne aj
z našich peňaženiek. Kým tento okamih nastane,
čaká každú spoločnosť množstvo nevyhnutných
vnútroﬁremných úkonov, ktoré treba stihnúť skôr,
ako dostriháme eurometer.

Veľký tresk
Hoci sa zmena našej meny skloňuje čoraz častejšie, je pravdou, že
o zavedení eura na Slovensku deﬁnitívne rozhodne Rada EÚ až v júli.
Pravdepodobnosť tohto kroku však hraničí s istotou, keďže Slovensku sa
darí napĺňať maastrichtské kritériá. Po svojom rozhodnutí oznámi konverzný kurz a následne sa v auguste začne duálne oceňovanie, ktorého
pravidlá sú už na svete. Deﬁnitívne ich upravila vyhláška z dielne ministerstva hospodárstva, ktorá vstúpila do platnosti 27. marca tohto roka.

Základnou právnou normou, ktorá rieši technický scenár zavedenia eura, je Generálny zákon, č. 659/ 2007 Z.z.. Zavedenie eura sa však
bude riadiť aj stanovenými princípmi, ktoré upravujú správanie všetkých
subjektov v procese prechodu. Pre podnikateľskú sféru je napríklad
mimoriadne dôležitý princíp kontinuity právnych vzťahov. Uvádza, že
všetky zmluvné vzťahy, ktoré boli dohodnuté pred zavedením eura a ich
časový rámec presahuje termín zavedenia eura, platia a nemožno ich
O výhodách, nevýhodách, podmienkach a dôsledkoch prijatia eura sa
vypovedať z dôvodu prechodu na novú menu. Všetky zmluvné vzťahy,
v našich médiách intenzívne hovorí už zopár mesiacov. Špeciﬁckých inpohľadávky, záväzky, splátky, nájomné
formácií o konkrétnych požiadavkách
zmluvy, kontrakty ostávajú v platnosti v pla dôsledkoch na chod výrobných
Podľa posledného odhadu slovenských ekonom rozsahu.
strojárskych podnikov je však menej.
nomických analytikov bude konverzný kurz
Aj preto Združenie automobilového
stanovený niekde v pásme medzi 32,20 až
Slovensko neprejde na euro postupne ako
priemyslu (ZAP) SR usporiadalo 5.
33,33 korún za euro.
napríklad pôvodné krajiny eurozóny v roku
marca v Bratislave konferenciu „Príp1999, ktoré zaviedli najskôr bezhotovostrava prechodu výrobnej spoločnosti
né euro a hotovostné euro až po trojročnom prechodnom období, ale
v automotive na menu EURO“. Cieľom konferencie bolo zoznámiť riascenárom big bang – veľký tresk. Znamená to, že bezhotovostné aj
diacich pracovníkov výrobných ﬁriem s problematikou zavedenia eura
hotovostné euro príjmeme naraz v jednom okamihu, rovnako ako Mala informovať ich, ako pripraviť všetky procesy a systémy vo ﬁrmách na
ta, Cyprus alebo Slovinsko. Malou výnimkou je duálny obeh v prvých
europrechod. Organizátori na ňu pozvali skutočne tých najpovolanej16 dňoch budúceho roka, keď bude možno v hotovostnom styku platiť
ších. Konferenciu otvoril prezident ZAP SR Jozef Uhrík, ktorý informoval
ešte slovenskými bankovkami a mincami, ale vydávať sa bude už len
o najnovších ukazovateľoch vývoja v segmente automotive na Slovenv eurách.
sku (píšeme o nich na strane 4. a 5. – pozn. redakcie). Splnomocnenec
vlády SR pre zavedenie eura Igor Barát informoval o najnovšom vývoji
Prínosy zavedenia eura
v prípravách. Ako povedal, je zrejmé, že prechod na euro má aj svoje
Najvýraznejšie pocíti pozitíva prechodu na euro práve podnikateľský
nevýhody a riziká, zdôraznil však, že „pre ekonomiku takú otvorenú, tasektor. Najvýznamnejším priamym prínosom bude pre odstránenie trankú malú a takú závislú na zahraničnom obchode s krajinami eurozóny,
sakčných nákladov, ktoré vznikajú podnikateľom pri zahraničnom obako je Slovensko, je zavedenie eura jednoznačne výhodné.“
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chode a investíciách v rámci krajín eurozóny. Výška týchto transakčných
nákladov pre celé Slovensko je približne 0,4 % HDP, čo v roku 2006
bolo viac ako 6 mld. Sk. Transakčné náklady pre podnikateľský sektor
sú poplatky za výmenu devíz a rozdiely medzi nákupným a predajným
kurzom. Patria sem tiež náklady na vedenie zložitejšieho účtovníctva,
správa bankových účtov vo viacerých menách. Tento efekt bude pre
podnikateľský sektor tým významnejší, čím viac nových členských krajín
EÚ sa stane aj členmi eurozóny. Významým priamym prínosom pre podnikateľský sektor bude aj odstránenie veľkej časti kurzového rizika.

Koľko stojí europrechod?
Hlavnou nevýhodou zavedenia eura pre podniky sú jednorazové náklady, ktoré treba vynaložiť na technické prostriedky, zaškolenie ľudí a iné
náklady prechodu na novú menu. Podľa ekonomických analýz dosiahnu náklady na prispôsobenie sa euru vo verejnom sektore 0,1 až 0,3 %
HDP, v podnikateľskej sfére sa budú pohybovať medzi 0,2 až 0,4 %
ročného obratu ﬁrmy, v závislosti od veľkosti podniku a odvetvia. Nižšie
náklady by mali mať veľké podniky, vyššie malé a stredné a ﬁrmy v sektoroch služieb. Každý podnikateľský subjekt bude znášať svoje náklady
sám. Zatiaľ čo sú však náklady na technickú výmenu meny jednorazové, úspory nákladov sa budú opakovať každý rok. Podľa niektorých
odhadov už v prvom roku po zavedení eura by mohli úspory pokryť
vzniknuté náklady.

v prípade, že ide o zahraničného vlastníka, ktorý nemusí mať pre
tento problém vždy pochopenie. Špeciﬁkom tohto procesu je, že termíny sú jasne dané. „Nikto nemôže prísť a povedať, posunieme tento
projekt o dva mesiace, lebo sme to nestihli z takého alebo onakého
objektívneho či subjektívneho dôvodu,“ doplnila E. Kohútiková.

Dôležité termíny
júl 2008

Rada EÚ rozhodne o zavedení eura
na Slovensku a stanoví konverzný kurz

august 2008

Začiatok povinného duálneho
zobrazovania cien

1. 1. 2009

Vstup do eurozóny - „deň €“

1. 1. - 16. 1. 2009 Duálny obeh
Viac o rizikových scenároch a krízovom manažmente v procese prechodu na euro
čítajte v prvom vydaní časopisu ai magazine v máji 2008.

Rizikové scenáre
Hoci prípravy niektorých podnikov na europrechod sú už v etape testovania technických riešení a modelovania možných krízových situácií, je
mnoho ﬁriem, ktoré europrechod ešte ani nenaštartovali, pretože „ešte
nie je isté, či euro bude, alebo nebude“. Intenzita príprav slovenských
ﬁriem na europrechod sa však začala výrazne zvyšovať po prijatí Ge-

„Dodatočný príspevok zavedenia eura k ekonomickému rastu SR môže v optimálnom
prípade využitia všetkých prínosov dosiahnuť
až 1% ročne nad hospodársky rast, ktorý by
Slovensko malo bez prijatia eura.“
Igor Barát, splnomocnenec vlády SR pre zavedenie eura

nerálneho zákona na začiatku roka. Slovinsko má v tomto smere veľmi
podobné skúsenosti - len 20 percent tamojších ﬁriem sa začalo na euro
pripravovať skôr ako rok pred plánovaným prijatím eura. Podľa členky
predstavenstva VÚB, a. s., a bývalej viceguvernérky NBS Eleny Kohútikovej je treba prijatie eura jednoznačne chápať ako strategickú, nie
operatívnu zmenu. Výrazným aktuálnym rizikom je, že veľká časť ﬁriem
presunula zodpovednosť za problematiku eura na nižšiu úroveň - pod
predstavenstvo ﬁriem, dokonca niektoré spoločnosti tvrdia, že je to problém IT odborníkov či účtovníkov. Zodpovednosť za tento proces však nesie predstavenstvo a majiteľ. Každý podnik by mal mať svoj eurovýbor
– eurotím a vlastník ﬁrmy by mal byť do tohto procesu vtiahnutý, najmä

Inﬂácia
na prijateľnej úrovni
Schopnosť krajiny udržať stabilnú mieru inﬂácie po zavedení eura
na Slovensku v januári 2009 hodnotí Národná banka Slovenska
(NBS) optimisticky. NBS je toho názoru, že inﬂácia v krajine sa pohybuje na prijateľnej úrovni. Napríklad vo februári hodnoty harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP), ktorý EÚ používa
ako ukazovateľ pripravenosti krajiny pripojiť sa k spoločnej európskej mene, prekonali jej očakávania. Podľa analytikov je Slovensko
schopné splniť všetky podmienky zavedenia eura včas.
Po minuloročnom raste slovenskej ekonomiky o 10,4 % sa očakáva
jeho spomalenie. V súvislosti s vplyvom súčasnej svetovej ﬁnančnej
krízy a hroziacej recesie ekonomiky USA na slovenskú ekonomiku
je NBS optimistická. Slovenské hospodárstvo v súčasnosti charakterizuje dynamický vývoj, preto dopad krízy či recesie môže byť iný
ako na krajiny, ktoré už dosiahli istú úroveň a teraz stagnujú alebo
rastú pomalším tempom. Blížiace sa prijatie eura môže Slovensku
pomôcť v prípade recesie na európskych či svetových trhoch, malé
lokálne meny sú totiž rizikovejšie ako globálna mena.
www.leaderpress.sk
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Perspektívne trhy
V rubrike Perspektívne trhy chceme vašu pozornosť
upriamiť na konkrétne informácie o teritóriách, ktoré
môžu pre vaše obchodné aktivity znamenať zaujímavý
ekonomický potenciál. Okrem tradičných informácií
o výkonnosti ekonomiky, možnostiach investovania,
a rizikách, vám v nej budeme pravidelne prinášať prehľad žiadaných výrobkov a tiež ponúkaných foriem
spolupráce vo vybranej krajine. Vieme, že najcennejšie sú osobné skúsenosti dôveryhodných partnerov,
preto si v rámci rubriky Perspektívne trhy prečítate aj
reálne vyjadrenia konkrétnych ľudí z firiem, ktorí majú
s daným trhom autentické skúsenosti.

Čína - krajina vášho biznisu
Vlasta RAFAJOVÁ, foto Shandong Jindalu Vehicle

Čína sa podľa odborníkov stane do roku 2025
najväčšou svetovou ekonomikou a vytlačí
z tejto pozície Spojené štáty. Podľa poradenskej ﬁrmy PricewaterhouseCoopers (PWC) bude v roku 2050 čínska ekonomika dokonca
o 30 % väčšia ako americká.
Čína zaznamenáva pozoruhodný hospodársky rast. V posledných
dvadsiatich rokoch dosahovala ekonomika priemerné medziročné tempo rastu HDP viac ako 8,0%. HDP v období 2006/2005 medziročne
vzrástol o 10,7% a zahraničný obchod skončil v roku 2006 s prebytkom 177,5 mld. USD.
V uplynulom roku náš dovoz z Číny narástol o viac ako 51% v porovnaní s rokom 2006 a náš vývoz do Číny predstavoval v roku 2006 hodnotu 219,6 mil. USD, čo oproti roku 2005 znamená zvýšenie o 72,5%.
So žiadnou inou krajinou nedosahuje SR taký rast obchodu.

Hospodársky rast je natoľko intenzívny, že čínska
vláda tlmí jeho dynamiku na úroveň 8%, aby predišla prudkému prehriatiu ekonomiky.
Zahranično-obchodná politika ČĽR je dlhodobo zameraná na podporu exportu. Rast exportu je ťahúňom hospodárskeho rozvoja, ktorý
je predpokladom vytvárania nových pracovných miest a zväčšovania
ekonomickej sily. Čína podporuje prílev priamych zahraničných investícií do čínskej ekonomiky a prioritne ich využíva na zvyšovanie exportnej
schopnosti, pričom sa orientuje na rozvoj soﬁstikovanej výroby s vysokou pridanou hodnotou.

Strojárstvo a automotive
Najvýznamnejším odvetvím čínskeho hospodárstva je strojárstvo, jeho
podiel na tvorbe HDP je približne 14 %. Práve táto skutočnosť je dôvodom, prečo sa čoraz viac slovenských aj českých ﬁriem z tohto sektoru
orientuje na spoluprácu s čínskymi subjektami.
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Zodpovedá tomu aj posilňovanie priamych zahraničných investícií v tomto segmente, pričom teritoriálne sú rozmiestnené tak, že 75% z nich je sústredených
v dobre dostupných pobrežných oblastiach štátu a iba 10% v západných oblastiach. Konkurenčná schopnosť čínskych strojárskych výrobkov je v porovnaní so
zahraničnými produktmi relatívne nízka, postupne sa však zlepšuje.

Podľa predstáv čínskej vlády sa má stať strojárstvo nosným pilierom národného hospodárstva už do roku 2010.
V roku 2004 sa Čína stala tretím najväčším automobilovým trhom na svete po
USA a Japonsku. Čínsky automobilový priemysel je však rozdrobený, v súčasnosti sa v Číne vyrába vyše 100 druhov automobilov, 125 závodov je schopných
vyrábať kompletné vozidlá, ďalších 600 závodov je zameraných na montáž špecializovaných vozidiel a rovnaký počet závodov vykonáva generálne opravy.
Najvýznamnejším čínskym výrobcom v segmente automotive je Shanghai Volkswagen (v súčasnosti pokrýva takmer 40% čínskeho trhu) a koncern VW svoje
produkčné aktivity v Číne stále posilňuje. Nasledujú Beijing Jeep, Hubei Citroen,
Changchun Audi, Guangzhou Peugeot. Čínske automobily sa v súčasnosti vyvážajú do rozvojových štátov Afriky, na Stredný východ a do juhovýchodnej Ázie,
postupne sa presadzuje vývoz čínskych áut do USA a EÚ.

S čím uspieť na čínskom trhu
Medzi perspektívne oblasti obchodnej spolupráce s Čínou patrí predovšetkým
strojárstvo, všetky s ním spolupracujúce odvetvia a tiež energetika, ktoré majú
spoločne aj rozhodujúci podiel na slovenskom vývoze. K zaujímavým artiklom,
s ktorými by sa mohli slovenskí producenti na čínskom trhu presadiť, sú: ploché
valcované výrobky, práčky, linky na výrobu pneumatík, stroje na spracovanie
plastov, parné kotly, oceľové konštrukcie, elektrické a spaľovacie motory, stroje
na spracovanie kaučuku, guľkové a valčekové ložiská, prevodové hriadele, radiátory ústredného kúrenia, automatické regulačné a riadiace prístroje, čerpadlá,
zariadenia na výrobu chemických vlákien, zdravotnícka technika, obuvnícke a kožiarske stroje, nakladače a tiež energetické zariadenia: elektrárenské kotly, generátory, komponenty pre jadrové elektrárne a príslušný softvér. Skúsenosť s čínskym
trhom a výrazný exportný potenciál majú ﬁrmy: SES Tlmače, Matador Machinery Púchov, Konštrukta Industry Trenčín, U.S. Steel. Košice, Omnia Roll Bratislava.
Možno predpokladať, že to budú najmä výrobky s vysokou mierou pridanej hodnoty, ktoré budú mať v našom vývoze do Číny rozhodujúce miesto.
Viac o perspektívach a rizikách obchodu s Čínou čítajte v prvom vydaní časopisu
ai magazine v máji 2008.

automotive industry

Časopis o autopriemysle, strojárstve a ekonomike
Magazine about the automotive industry, mechanical engineering and economics

EDIČNÝ ZÁMER 2008
Zámer
Strojársky priemysel v ČR a SR je nosnou časťou ekonomík obidvoch republík. V posledných rokoch sa navyše Slovenská
republika a Česká republika stávajú veľmocami vo výrobe automobilov. Produkcia automobilov, ich dielov a príslušenstva
je jedným z najdôležitejších prvkov hospodárstva. S rozvojom automobilového priemyslu nastali vo výrobkovej štruktúre
strojárstva i v ďalších odvetviach priemyslu rozsiahle zmeny. Dnes výroba osobných automobilov výrazne ovplyvňuje celý
strojársky priemysel. Vytvára možnosti zapojenia strojárskych podnikov aj ﬁriem z iných odvetví priemyslu do dodávateľskej
a subdodávateľskej siete automobiliek.
Obrovský potenciál automobilového priemyslu vytvára priestor aj na dlhodobé periodické vydávanie odborno-populárneho
časopisu ai magazine. Pripravovaný časopis má za cieľ poskytnúť komplexný obraz súčasného slovenského i českého
strojárstva a ucelený prehľad rozvoja automobilového priemyslu vo vzájomných väzbách so všetkými spolupracujúcimi
odvetviami.
Spoločnosť LEADER press, s.r.o., plánuje vydávať časopis štvrťročne, pričom v tomto roku vyjdú tri čísla. Prvé v apríli 2008
pred MSV Nitra 2008 (20. 5. – 23. 5) a Autosalónom Brno 2008 (4. 6. – 8. 6.), druhé na jeseň pri príležitosti MSV, IMT Brno
2008 (15. 9. – 19. 9.) a Autosalón Nitra 2008 (10. 9. – 16. 9.), tretie v decembri 2008. V časopise budú príspevky uverejňované
v slovenčine a češtine s anglickým resumé. Časopis ai magazine zároveň ponúka možnosť publikovať články a prezentácie
v anglickom jazyku so slovenským resumé.

Koncepcia
I. časť: STROJÁRSKY PRIEMYSEL
> Osobné automobily, komponenty a príslušenstvo
automobilov
> Obrábacie stroje, tvárniace stroje, náradie, nástroje
> Iné výrobné zariadenia
> Ložiská, metrológia, skúšobníctvo a regulačná technika
> Hydraulické zariadenia, pneumatické pohony

> Zváranie, delenie a spájanie materiálov, zlievarenstvo,
povrchové úpravy
> Ostatné strojárske výrobky (kotly, vzduchotechnické
zariadenia, oceľové konštrukcie, zdravotnícka technika,
motory, plavidlá, železnice, špeciálna technika, zemné
a stavebné stroje)

II. časť: AUTOPRIEMYSEL
> Automobily a ich výroba
> Výrobné zariadenia a stroje pre autopriemysel:
obrábacie stroje » tvárniace stroje, lisy, formy » náradie (s elektrickým
a pneumatickým pohonom), nástroje » zariadenia na spracovanie
plastov a gumy » stroje a zariadenia na spájanie materiálov » motory,
výfukové systémy motorov a ich príslušenstvo » prevodové
ústrojenstvo a jeho časti
> Karosérie
> Elektrické pohonné systémy
> Lakovne

> Montážne a kompletizačné linky
> Kontrola kvality výrobkov a výroby
> Autopríslušenstvo, doplnky, garážová technika,
komunikačné a navigačné systémy
> Výpočtová technika a softvér v autopriemysle, softvér
pre riadenie technologických procesov v autopriemysle
> Tribológia, tribotechnika v autopriemysle (pohonné hmoty,
oleje, mazivá, zariadenia)
> Logistika, špedičné a dopravné služby, manipulačná
a skladová technika a služby

> Servis – zariadenia pre autoklampiarne, autolakovne
> Environmentalistika
> Trvalo udržateľný rozvoj
> Alternatívne palivá (elektromobily,vodík, plyn, biopalivá...)
> Nakladanie s autovrakmi
> Likvidácia a recyklácia vozidiel (zariadenia na demontáž
automobilov a ich skupín; zariadenia na skladovanie,

uloženie, recykláciu a likvidáciu materiálov; recyklácia
akumulátorov a nebezpečných odpadov)
> Legislatíva, výskum, ﬁnancie
> Kvaliﬁková pracovná sila
> Zákony a normy SR a ČR, EÚ, iné medzinárodné normy
> Vývoj, výskum, aplikácia v praxi
> Lízing, poistenie, proexportné služby...

III. časť: TECHNOLÓGIE, MATERIÁLY, DIZAJN
> Automatizácia, robotizácia, elektronika, elektronizácia,
riadenie
> Informačné technológie, softvér, virtuálna realita,
modelovanie

> Povrchové úpravy, konštrukčné materiály (hliník, guma,
plasty...)
> Nanotechnológie a iné progresívne technológie
> Dizajn

V rámci všetkých tematických okruhov sa uplatnia odborné príspevky zamerané na projektový manažment, inovácie, ekonomické
a globalizačné procesy. Príspevky v časopise budú mať okrem štandardne využívaných odborných článkov a komerčných prezentácií
aj iné formy - zriedkavo využívané novinárske žánre: komentáre, poznámky, glosy a analýzy.

Cieľová skupina
Adresáti časopisu: vrcholový a stredný manažment strojárskych ﬁriem, ﬁriem v autopriemysle a iných odvetviach priemyslu,
vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, inštitúcie štátnej správy, poradenské, vzdelávacie
a školiace organizácie, zväzy a združenia pôsobiace v sektore priemyslu, správy domácich a európskych veľtrhov a výstav, zahraniční
obchodní partneri, obchodní radcovia zastupiteľských úradov SR a ČR, ďalšia podnikateľská, odborná i laická verejnosť.

Distribúcia
Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press sú priame a adresné. Jadro distribúcie ai magazine tvorí bezplatné doručenie
publikácie direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou priamo riaditeľom a manažérom strojárskych ﬁriem a ﬁriem
zo spolupracujúcich priemyslových odvetví v SR, ČR. Ďalšia časť nákladu je vo voľnom predaji prostredníctvom spolupracujúcich
kníhkupectiev a predajní odbornej literatúry technických univerzít v SR a ČR. Významnú časť distribúcie tvorí veľtržný predaj a bezplatná
roznáška vystavovateľom na významných veľtrhoch v SR, ČR a v Európe. Stále rastúci segment predaja publikácie tvorí internetový
predaj. Portfólio distribučných kanálov uzatvára voľný predaj vo vybraných stánkoch.

Technické parametre
Formát:

210 x 297 mm – moderný veľkorysý formát, ktorý vhodne spája praktickosť s estetickými kritériami. Necháva vyniknúť
kvalitu textového i obrazového materiálu pri prepracovanom layoute časopisu.

Rozsah:

minimálne 120 plnofarebných strán + obálkové strany

Náklad:

10 000 ks

Cena:

145 Sk / 120 Kč / 4 euro

Kontaktné údaje
LEADER press, s. r. o.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 27 55, 0905 102 387
Tel/fax: 041/565 32 40
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk
www.leaderpress.sk

Magazine about the automotive industry, mechanical engineering and economics

EDITORIAL PLAN 2008
Plan
The mechanical engineering industry in the Czech and Slovak Republics is the backbone of the economies of both countries.
Over the past few years, the Slovak and Czech Republics have also become world leaders in automotive production. The
production of cars, parts and accessories is one of the economy’s most important elements. Together with the development
of the automotive industry, wide-reaching changes have taken place in the product structure of engineering and in other
branches of industry. Today, the production of cars has a strong inﬂuence on the entire mechanical engineering industry; it
creates opportunities for engineering companies and businesses from other industry branches to take part in the contracting
and subcontracting networks of car plants.
The huge potential of the automotive industry also creates space for the long-time periodical publication of the magazine
“ai magazine”. The magazine under preparation aims to offer a complex picture of today’s Slovak and Czech mechanical
engineering and an integrated view of the development of the automotive industry in relation to all cooperating branches.
The company LEADER press, s. r. o., plans to publish the magazine quarterly, with three issues being published this year: the
ﬁrst in April 2008 before the Nitra International Engineering Fair 2008 (20. 5. – 23. 5) and the Brno Car Show 2008 (4. 6. – 8.
6.), the second in autumn on the occasion of the International Engineering Fair, IMT Brno 2008 (15. 9. – 19. 9.) and the Nitra
Car Show 2008 (10. 9. – 16. 9.), and the third in December 2008. The magazine will publish articles in Slovak and Czech with
an English résumé. „ai magazine“ also offers the possibility of publishing articles and presentations in English with a Slovak
résumé.

Concept
Part I: MECHANICAL ENGINEERING INDUSTRY
> Cars, components and accessories
> Machining equipment, forming machines, tools, instruments
> Other production equipment
> Bearings, metrology, testing equipment and regulatory
technology

> Hydraulic equipment, pneumatic drive
> Welding, material cutting and joining, foundry, surface treatment
> Other engineering products (boilers, air conditioning equipment, steel
constructions, health equipment, motors, boats, railways, special technology,
earth-moving and construction machines)

Part II: AUTOMOTIVE INDUSTRY
Chapter 1
> Cars and their production
> Production equipment and machines for the automotive industry:
machining equipment » forming machines, presses, moulds » tools (with
electrical and pneumatic drive) » equipment for processing plastic and
rubber » machines and equipment for joining material » motors, motor
exhaust systems and their accessories » gear mechanisms and parts
> Bodywork
> Electric drive systems
> Painting shops

> Assembly and ﬁnishing lines
> Product and production quality control
> Car parts, accessories, garage equipment, communication and
navigation systems
> Information technology and software in the automotive industry,
software for the management of technological processes in the
automotive industry
> Tribology, tribotechnology in the automotive industry (fuel, oil,
lubricants, equipment)

> Logistics, dispatch and transport services, manipulation and
warehouse technology and services
> After-sales service – equipment for bodywork repair, painting
shops

Chapter 2
> Environmentalism
> Alternative fuel (electricity, hydrogen, gas, biofuels…)
> Disposal of car wrecks
> Disposal and recycling of vehicles (equipment for disassembling cars

and their parts; equipment for storing, keeping, recycling and disposing
of materials; recycling of accumulators and dangerous waste)

Chapter 3
> Legislation, research, ﬁnance
> Laws and standards of the SR and CR, EU, other international
standards
> Development, research, application in practice
> Leasing, insurance, pro-export services...

Part III: TECHNOLOGY, MATERIAL, DESIGN
> Automation, robotization, electronics, electronization, control
> Information technology, software, virtual reality, modelling
> Surface treatments, construction materials (aluminium, rubber,
plastic…)

> Nanotechnologies and other progressive technologies
> Design

Target group
Magazine recipients: top and middle management of engineering companies, companies in the automotive industry or other industry
branches, university and secondary school teachers, university students and doctoral students, institutions of state administration,
consultancy, education and training organisations, unions and associations working in the industry sector, administration of local
and European trade fairs and exhibitions, foreign business partners, commercial advisors of embassies of the SR and CR, and the
business, professional and lay public.

Distribution
The distribution channels of the publisher LEADER press are direct and targeted. The distribution core of ai magazine is made up
of a free delivery of the publication by direct mail, by post or courier service directly to the directors and managers of engineering
companies and companies from cooperating industry branches in the SR and CR. A further part of the print run is available for sale via
cooperating bookshops and shops selling specialist publications in technical universities in the SR and CR. An important part of the
distribution is composed of fair trade sales and free delivery to exhibitors at important fair trades in the SR, CR and Europe. An evergrowing segment of the publication’s sales is made up of Internet sales. The portfolio of distribution channels is concluded by sale in
selected kiosks.

Technical parameters
Format:
Size:
Print run:
Price:

210 x 297 mm – a modern, generous format, which combines practicality with aesthetic criteria. It allows
the quality of the text and picture material to stand out with the magazine’s well worked-out layout.
120 - 160 full colour pages + cover pages
10 000 units
145 Sk / 120Kč / 4euro

Contact information
LEADER press, s. r. o.
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 00421 905 952 949 - Mrs. Stephanie Staffen
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk
www.leaderpress.sk

