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Dear readers, 
dear professional public,
there are two main important topics resonant between people in the 
whole world today – the oncoming Christmas and the fi nancial 
crisis with various impacts on all. For the most of people a ty-
pical consequence of this crisis consists in a dilemma, which 
Christmas presents they are able to buy and at the same ti-
me, how to save money in so doing. This is a typical point 
of view of private persons. However, in the economic 
life of companies from all branches, the situation is 
much more complicated.
We are also impacted due to the crisis, because 
we started a project about the automotive indus-
try, which was endangered, as the fi rst indus-
trial branch, by the negative consequences of 
the “broken down” economical situation. But 
every crisis has also some positive infl uences 
and this idea is also our point of view. Mr. 
Jozef Uhrík, President of the “Automotive 
Industry Association of the Slovak Repub-
lic”, said in an interview, that the East and 
Central Europe represents a very impor-
tant integrated part in the framework of 
the whole European automotive industry 
and its importance is evident also in the 
future with regard to the European abi-
lity to compete with other worldwide 
automotive producers successfully. Mr. 
Uhrík emphasizes a fact that the future 
consists in creation of research-deve-
lopment-production plants, i.e. there is 
a good starting point of a new process, 
which is discussed already for a long 
time. This can be a positive sign. Other 
managers are also tuned optimistic. One 
of them established a new company only 
few months ago (you can read about it in 
this issue) and his opinions were interesting 
for me. He said that his company profi ts now 
from the present worldwide situation, because 
it offers services for saving of costs, for optimi-
sation and they are looking for new solutions. It 
seems to be a perspective way out for the future.
The “ai magazine”, the fi rst magazine about the 
Slovak automotive industry, is now one year old. Its 
fi rst four issues were evaluated and accepted positively 
from you, from our readers. This is considerable stimula-
tion and herewith an obligation for us.
Dear friends, in the name of both collective teams of the “LE-
ADER press” editorship and the “ai magazine”, I would like 
to express many thanks for your faith and cooperation. We wo-
uld like to continue in the given direction also in the future. The fi rst 
new-year’s issue of the “ai magazine” will be published on the March 
next year.

We wish you a Merry Christmas and a successful new year 2009!
                               Eva Ertlová, Editor-in-chief of the ai magazine

EDITORIAL

Vážení čitatelia,
 vážená odborná verejnosť,

dve témy v ostatnom období celosvetovo rezo-
nujú - blížiace sa vianočné a novoročné sviatky a fi-

nančná kríza, ktorá sa pod ne podpísala. Pre väčšinu 
ľudí tým, že rozmýšľajú, či utiahnuť opasky, šetriť na darče-

koch, alebo či si dopriať to, čo mali v pláne. Zložitejšie je to 
v hospodárskom živote, vo firmách všetkých odvetví. 

Ani my nemáme zo vzniknutej situácie radosť, veď sme začali robiť 
projekt o automobilovom priemysle, v ktorom sa negatívne dopady 

zhoršenej ekonomickej situácie prejavili medzi prvými. Každá kríza 
však so sebou prináša aj pozitíva, a tak to vnímame. Jozef Uhrík, pre-

zident ZAP SR v rozhovore tvrdí, že východná a stredná Európa sa stala 
silnou súčasťou európskeho automobilového priemyslu, bez ktorej by stra-

til konkurencieschopnosť, a bude ňou naďalej. Podotýka, že ďalšia cesta 
vedie smerom k budovaniu výskumno-vývojovo-výrobných závodov. Zelenú 
teda dostáva proces, o ktorom sa už dlhodobo hovorí, a možno ho súčas-
ná situácia iba urýchli, čo je určite dobré znamenie. Ani ďalší manažéri ne-
vnímajú vzniknuté problémy tragicky. Zaujali ma slová jedného z nich, ktorý 
len pred niekoľkými mesiacmi založil firmu (čítajte v čísle). Podľa jeho slov, 
zo vzniknutej situácie profitujú, pretože sa snažia ponúkať služby, ktoré vedú 
k znižovaniu nákladov, optimalizácii, hľadajú nové riešenia. A zdá sa, že ta-
diaľto vedie ďalšia cesta. 

ai magazine, prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku, má 
za sebou prvý rok úspešnej práce, prvé štyri čísla, ktoré ste hodnotili pozi-
tívne. Je to pre nás povzbudenie a záväzok zároveň.

Vážení priatelia, dovoľte mi, aby som sa vám v mene kolektívu vydava-
teľstva LEADER press a časopisu ai magazine poďakovala za dôveru 

a doterajšiu spoluprácu. Budeme sa snažiť pokračovať v nastúpenej 
línii aj naďalej. Prvé budúcoročné číslo ai magazine vyjde v marci.

Želáme vám šťastné Vianoce a úspešný nový rok 2009!

Eva Ertlová
šéfredaktorka ai magazine
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FANUC v SuzukiFANUC v Suzuki
Vlasta RAFAJOVÁ, foto MSC, Roman RAFAJ, FANUC Robotics

roboty v akcii
Stredná a východná Európa je v posledných rokoch zreteľným cen-
trom výroby automobilov. Fakt, že automobilky sú okrem iného 
i akcelerátorom cezhraničnej spolupráce, potvrdzuje aj prí-
klad maďarského závodu Suzuki v Ostrihome, ktorý začal pí-
sať svoju históriu v roku 1991. Dnes má za sebou už 1,5 mi- 
lióna vyrobených automobilov a 11 rokov po sebe sa pýši 
prvenstvom v rebríčkoch obľúbenosti a predaja svojich 
modelov na maďarskom trhu.  Aktuálne dáva prácu 
5 500 ľuďom, pričom 40 % z nich sú Slováci, 
prevažne z okolia Štúrova chudobného 
na pracovné príležitosti. Cesta do 
práce netrvá Štúrovčanom viac 
ako pár minút. Stačí len prejsť 
na druhú stranu Dunaja. Naprí-
klad po obnovenom historic-
kom moste Márie Valérie... 
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Magyar Suzuki Corporation (MSC) je jediným výrobným závodom 
Suzuki v Európe. Ostrihomský závod je pre japonského výrobcu stra-
tegický, kedže vyrába automobily pre všetky európske štáty a Turec-
ko. V tomto roku MSC vyprodukuje asi 290 000 automobilov. Mo-
mentálne sa v Ostrihome výrábajú tri modely: Suzuki Swift od roku 
2005, Suzuki SX 4 od roku 2006 a najmladším modelom je Suzuki 
Splash, ktorý kvôli svojmu veku získal prezývku „baby“. Jeho výroba 
začala vo februári tohto roka a nahradila produkciu predchádzajú-
ceho modelu Suzuki Ignis. 

Koncept závodu 
Ostrihomský závod je vybudovaný na ploche 350 tisíc štvorcových 
metrov, okrem MSC sú v areáli závodu aj distribučné spoločnosti za-
bezpečujúce napríklad odber náhradných dielov do celej Európy.

Na rozdiel od slovenského Volkswagenu či Kie, má maďarský zá-
vod otvorenú štruktúru. Jednotlivé počiatočné operácie nie sú striktne 
oddelené a uzavreté v samostatných halách. Lisovňa, zvarovňa, ka-
rosáreň sú v ostrihomskom závode sústredené v jednej – najväčšej 
výrobnej hale s úctyhodnou rozhlohou 33 500 metrov štvorcových. 
Okrem kompletných modelov sa tu vyrába aj množstvo karosárskych 
častí určených na náhradné diely.

Logickým začiatkom výrobných operácií je úprava plechu, ktorý sa 
do haly dopravuje navinutý v kotúčoch a cez strihacie linky prechá-
dza k lisom. Najnovšie lisy, ktorými MSC 
disponuje, vyvinú tlak až 6 000 ton. Jednot-
livé karosárske komponenty sa zvárajú do 
celku v časti haly, ktorá je vďaka typickej 
žltej farbe robotov FANUC neprehliadnu-
teľná. Zatiaľ čo pri výrobe modelu Ignis sa 
ešte čiastočne využívalo aj manuálne zvá-
ranie karosérie, zváranie karosérie modelu 
Splash je už výlučne doménou robotov. 
Zvarené karosérie sa dopravujú do lakov-
ne a následne do montáže. Keďže závod 
v Ostrihome nevyrába motory, väčšinu ich dováža z materského zá-
vodu v Japonsku. Dieslové motory sú dovážané z novovybudované-
ho závodu Suzuki v Indii, kde sa vyrábajú v licencii Peugeot a Fiat.

Roboty FANUC 
Sériová výroba v automobilkách je bezpochyby skvelou príležitos-
ťou ako ukázať výsledky výskumu a vývoja nových robotických systé-
mov v reálnej praxi. Nároky na skrátenie produkčného cyklu vývoja 

a výroby automobilu sa stále stupňujú a práve nasadenie robotov 
je jedným z nástrojov ako urýchliť výrobný proces pri zachovaní 
konštantne vysokej kvality a efektivity produkcie. Líder v oblasti prie-
myselnej automatizácie a robotizácie spoločnosť FANUC Robotics 
spolupracuje a automobilkami dlhodobo a systematicky. Žlté ro-

boty s nápisom FANUC 
možno nájsť na celom 
svete v produkčných zá-
vodoch Volkswagenu, 
GM, Ford či Kia. Rovna-
ko ani spolu-práca s au-
tomobilkou Suzuki nie 
je krátkodobou záleži-
tosťou. Prvých 20 kusov 
robotov FANUC bolo 
v ostrihomskom závode 

nainštalovaných už v roku 1992 pri rozbehu skúšobnej a násled-
ne sériovej výroby. Spolu so zvyšovaním produkcie rástol aj počet 
automatizovaných operácií. Dnes maďarský výrobca automobilov 
používa približne 700 robotov FANUC, ktoré sú nasadené najmä 
na zváracie operácie a manipuláciu s komponentami vo výrobe. 
Za doterajšie obdobie spolupráce našlo v maďarskej továrni Suzuki 
uplatnenie niekoľko generácií robotov. V deväťdesiatych rokov to bo-
li dnes už prekonané typy S-420F, v súčasnosti sú tu nasadené naj-

Roboty R-2000iB v akcii

„Dnes, keď je automobilový priemysel v globálnej 
recesii, nastáva skutočný boj o zákazníka. Vysoká 
kvalita, dobrý dizajn a cena určujú, či bude mať mo-
del u zákazníkov úspech. Automobilky a ich subdo-
dávatelia môžu obstáť v konkurenčnom boji jedine 
s premyslenými investíciami do najnovších techno-
lógií a racionalizovania výroby. A to bez robotizácie 
nie je možné.”  FANUC Robotics team
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modernejšie roboty. Robotizované pracoviská predstavujú pre ostri-
homskú automobilku účinný nástroj zvyšovania produktivity. Aj preto 
fabrika pri nábehu výroby najnovšieho modelu Suzuki Splash prešla 
do úplne automatizovaného režimu zvárania a vypustila z procesu 
manuálne zváracie operácie. Robotizované pracoviská pôsobia v 
obrovskej výrobnej hale závodu Suzuki úplne autonómne, ukryté za 
bezpečnostnými pletivovými stenami dvíhajú svoje robotické chápa-
dlá s ťažkými bremenami, s milimetrovou presnosťou si ich podávajú, 
ešte presnejšie zvárajú a pracujú bez zásahu ľudskej ruky. Jediným 
spôsobom, ktorým ľudská obsluha s robotmi komunikuje, je kláves-
nicové rozhranie na programovanie operácií. Návštevníkovi závo-
du sa vďaka tomu ponúka fascinujúci obraz technického pokroku
21. storočia. 
 

Najobľúbenejšie autá v Maďarsku
Podľa hovorkyne MSC Viktorie Ruska, spoločnosť v tomto roku vy-
robí približne 290 000 automobilov. Asi 90 % celkovej produkcie 
Suzuki exportuje a 10 % zostáva na domácom trhu. V minulom ro-
ku vzrástol podiel predaných vozidiel Suzuki na maďarskom trhu 
z 17,4 % na 18,2 %. Napriek tvrdým trhovým podmienkam, Suzuki 
predalo v roku 2006 vyše 32 000 a v roku 2007 okolo 32 500 au-
tomobilov. Tento rok plánuje Suzuki predať doma približne 32 500 
nových vozidiel. Hlavnými exportnými trhmi MSC sú Taliansko, Veľká 

Británia, Nemecko, Francúzsko a Španielsko. Významný nárast pre-
daja sa podarilo Suzuki dosiahnuť aj na chorvátskom, rumunskom 
a slovenskom trhu. Za prvých desať mesiacov roka sa na Slovensku 
predalo celkom 4 558 nových automobilov značky Suzuki, zatiaľ čo 
v rovnakom období minulého roka to bolo 3 900 áut. S ohľadom na 
fi nančnú krízu MSC musí prísne monitorovať a prehodnocovať vývoj 
na trhu a adekvátne prispôsobiť výrobu. Maďarskému závodu Su-
zuki však nahráva fakt, že vyrába mimoriadne úsporné automobily 
určené do mestskej prevádzky spĺňajúce kritériá environmentálneho 
prístupu k doprave. Motory všetkých modelov napríklad zodpove-
dajú emisným štandardom Euro 4.

„Pracuje u nás asi 2 700 ľudí zo Slovenska. Nerobíme 
rozdiely v tom, či je zamestnanec domáci alebo Slo-
vák.“  Viktoria Ruska



S u z u k i  M a ďa r s ko
REPORTÁŽ

7  www.leaderpress.sk  | 3/2008                             |

MSC – čísla a fakty
Vlastníkmi Magyar Suzuki Corporation sú Suzuki Motor Corpora-
tion, Itochu Corporation, IFC a Autókonszern Corporation. Základný 
kameň v Ostrihome bol položený v roku 1991 a počiatočný objem 
investícií bol 14 miliárd forintov. Počas minulých 17 rokov Suzuki 
v Maďarsku investovalo 280 tisíc miliárd maďarských forintov (HUF). 
Zriadili sa montážne linky a výrobné jednotky založené na modernej 
technológii, pričom sa brali do úvahy najprísnejšie environmentálne 
smernice. 

Minuloročný obrat v Magyar Suzuki Corporation bol vyše 557 mi-
liárd forintov. Vývoz MSC predstavuje celkom 3 % z celkového ma-
ďarského vývozu. Závod zamestnáva 5 500 pracovníkov, pričom 
1 500 z nich pribral v minulom roku. Z celkového počtu zamest-
nancov je približne polovica žien. Ďalšie tisícky pracovných miest 
vytvára vyše 70 priamych maďarských dodávateľov automobilky. 
Zaujímavosťou je, že jedným z veľkých dodávateľov karosárskych 
dielov pre model Suzuki Swift je slovenská fi rma Matador Automo-
tive Vráble, ktorá do Ostrihomu dodáva komponenty už niekoľko 
rokov a kvôli posilneniu a skvalitneniu väzieb uvažuje o postavení 
vlastnej zvarovne v blízkosti automobilky. 

Automobilový priemysel v Maďarsku
Okrem MSC v Ostrihome pôsobí v Maďarsku aj nemecký výrobca 
luxusných automobilov Audi AG, patriaci do koncernu Volkswagen. 
Audi Hungaria Motor vo svojej továrni v Győri vyrába športový mo-
del model Audi TT a kabriolet A3. Hlavným výrobným programom 
fi rmy však nie sú kompletné autá, ale motory, ktoré maďarský závod 
dodáva pre celý koncern Volkswagen. 

Začiatkom leta si pre svoje nové pôsobisko vybrala maďarský 
Kecskemét aj automobilka Daimler-Benz, ktorá tu plánuje vyrábať 

Mercedesy radu A a B. Investície do nového závodu by mali do-
siahnuť 800 miliónov eur, čo je najväčšia zahraničná investícia v his-
tórii Maďarska a vzniknúť by tu malo 2 500 nových pracovných 
miest. Maďarsko v boji o Mercedesy porazilo Poľsko a Rumunsko, 
ktoré sa o investíciu tiež uchádzali. Výstavba závodu by mala začať 
budúci rok a začiatok výroby je naplánovaný na rok 2012.
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Central and Eastern Europe have become a distinctive car ma-
nufacturing centre. The fact that car factories are also, among 
other things, the accelerator of cross-border cooperation pro-
ves Hungarian plant Suzuki in Esztergom that began writing 
its history in 1991. Over the past 17 years 280 000 billion 
Hungarian forints were invested in Magyar Suzuki. Expansion 
continues at the Esztergom plant, which has so far produced 
1 280 000 cars and by the end of 2008 one and a half million 
units in production will be achieved. Magyar Suzuki is proud 
of the fact that it has now been top of the rankings for sales 
of new vehicles for 11 consecutive years on a Hungarian mar-
ket. Ninety percent of Magyar Suzuki’s production is made 
for export. After the introduction of Swift in 2005, the launch 
of new models continued with SX4 in 2006 and with Splash 
known by its nickname "baby" in February 2008. Planned re-
venue for 2008 is about 648.8 billion forints. Magyar Suzuki 
believes that Splash, which has been developed for European 
customers, brings together an array of the most contempo-
rary technical solutions, will open a new chapter in Suzuki’s 
success story. All Splash, SX4 and Swift cars exported to the 
European market are produced in Hungary. Besides comple-
te car models a variety of bodywork parts for spare parts are 

Résumé

made here. Even though the production of Agnes cars was se-
miautomatic, the whole Splash manufacturing is fully automa-
ted thanks to worldwide well-know yellow robots from FANUC. 
Forasmuch as Magyar Suzuki does not make the engines, petrol 
engines are imported from the mother company in Japan, and 
diesel engines are imported from a new built Suzuki plant in In-
dia. The engines of all Suzuki models fulfil the Euro – 4 Euro-
pean environmental criteria and the Hungarian plant holds the 
ISO 14001 Certificate confirming the environmental aptness. 
Magyar Suzuki is not only proud of its growth, but also of va-
rious social benefits and career opportunities. Currently there 
are 5500 employees of whom 40% are from Slovakia mostly 
from Štúrovo and its surroundings. Despite the severe market 
conditions and global financial and economic crisis Magyar Su-
zuki strictly monitor and review market trends and adjust its 
production accordingly.



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

PREVODOVKY SÚ
NAŠOU VÁŠŇOU
Naše srdce bije pre dobré myšlienky

Čo vám napadne, keď počujete slovo „vášeň”? Našim 12 400 zamestnancom
v 22 pobočkách sa okamžite vybavia technológie prevodoviek GETRAG. 
Prečo? Pretože ponúkajú jedinečnú presnosť a zároveň preto, že sme do tých-
to prelomových technológií vložili naše srdce, víziu a odbornosť. Tým chceme 
zaručiť dynamiku a radosť z jazdy v autách a motocykloch renomovaných 
svetových výrobcov. Cítite to rovnako? Potom vstúpte spolu so svetovým lí-
drom v technológiách do sveta vášne.

www.getrag.de
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Osová manžeta pro homokinetické klouby u hnacích hřídelí osob-
ních automobilů patří k typickým aplikačním možnostem nového, 
vylepšeného etylenakrylátového kaučuku, který je koncernem Du-
Pont označován jako VAMAC. VAMAC Ultra LT je vysoce fl exibilní 
materiál, který si své vlastnosti zachovává až do – 40 °C. Je proto 
vhodný na výrobu automobilových hadic a kloubových manžet, 
stejně jako na výrobu tlumících prvků, jejichž spolehlivá funkčnost je 
požadovaná v rozmezí teplot od – 40 °C do + 160 °C. 

Osová manžeta
  z materiálu VAMAC  z materiálu VAMAC

Automobilka Nissan začala používat pro modely Pathfi nder a Navara dva špičkové plas-
ty od amerického koncernu DuPont. Pro ventilový kryt, který je 47,5 cm dlouhý, 22,5 cm 
široký a váží cca 1 250 g zařadila Minlon PA 66, který je plněný minerály a vyztužený 
skleněnými vlákny. Tento materiál vykazuje velmi vysokou pevnost a tuhost, malé smrštění 
a vysokou rozměrovou stabilitu. To všechno jsou potřebné vlastnosti, které slouží k těsné-
mu usazení ventilového víka a tím i ke spolehlivé ochraně ovládacích prvků ventilů, včetně 
zabraňování výstupu mazacího oleje. Druhý špičkový plast, který se od koncernu DuPont 
využívá pod kapotou motoru, je přední kryt, jehož rozměry jsou 44 cm délka, 20 cm šíř-
ka a hmotnost 500 gramů. Zde spolehlivě svoji funkci plní polyamid Zytel, který je plněný 
30 % skleněnými vlákny. Jedná se zejména o odolnost vůči vysokým teplotám, široké 
škále chemikálií a velmi dobré mechanické vlastnosti. Oba konstrukční plasty od ame-
rického koncernu DuPont doporučily v rámci projektu snižování hmotnosti dvě španělské 
fi rmy (Maier S.Coop, Guernica a Fagor Ederlan, Eskoriatza, které obě patří ke španěl-
ské společnosti Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), Mondragón).

Špičkové plasty
pro vozy Nissanpro vozy Nissan

Firma Leoni elocab začala používat k oplášťování vysokonapěťových spirá-
lových kabelů, které se používají u expresních německých vlaků ICI, nebo 
španělských VELARO k přenášení elektrické energie mezi jednotlivými va-
góny termoplastický polyester elastomerového typu Hytrel (TPC-ET). Tento 
elastomer vyrábí americký koncern DuPont. Oplášťované kabely jsou vysta-
veny velmi drsným podmínkám při každém počasí, při enormním mechanic-
kém namáhání a při rychlosti vlakových souprav až 350 km/h. Firma Leoni 
elocab stáčí jednotlivé měděné prameny a ty následně oplášťuje zmíněným 
elastomerem. Pak následuje stáčení kabelu do spirály a konečná konfekce. 
Celý kabel pro jeden vůz expresu ICE má hmotnost kolem 16 kg.

Oplášťování kabelůOplášťování kabelů
      u expresních vlaků

Univerzální hadici Fluorfl ex, kterou společně vyvinuly tři fi rmy – HSI 
Schlauch – und Armaturentechnik, Mühlheim/Ruth; Fluortubing, Kerkra-
de, Nizozemsko a ContiTech Fluid, Korbach – má vnitřní výstelku ze spi-
rálové trubky z Tefl onu PTFE 62-N od koncernu DuPont. Tefl on PTFE 62-N 
má vysokou mez únavy při střídavém napětí v ohybu, velmi dobrou odol-
nost proti tvorbě trhlin, výbornou termickou stabilitu a výtečnou odolnost 
proti působení látek, které se vyskytují v potravinářském a farmaceutickém 
průmyslu. Černý, ve vlnité trubce integrovaný vodivý prášek napomáhá 
odvádět statickou elektřinu. K dostání jsou i kompletní bílá provedení, na-

př. pro farmaceutický průmysl a také typy s kompletně černým, to zname-
ná s celoplošně vodivou vnitřní částí trubky. Spirálová geometrie zajišťuje 
nejen vysokou fl exibilitu hadice, ale udílí i dopravovanému médiu také 
větší moment hybnosti, tím i vysokou dopravní rychlost a také až o 40 % 
kratší vyprazdňovací časy ve srovnání s hadicemi, které mají paralelně 
zvlněnou vnitřní stěnu. Na základě inherentních antiadhezivních vlastností 
Tefl onu se mají hadice snadno čistit, i když se často používají pro dopra-
vu vysoce viskózních médií. 

HadiceHadice s tefl onovým vyztužením
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Německá fi rma anvisgroup Deutschland GmbH, Bad Soden-Salmünster, 
ve spolupráci s automobilkou Volkswagen použila poprvé v Evropě pro ulo-
žení konce výfukového systému polyamid Zytel 70G35HSL, který dodává 
americký koncern DuPont. Vzhledem k tomu, že se konec výfukového sys-
tému nachází v těsné blízkosti motoru, kde teploty dosahují hodnot kolem 
175 °C, vyskytují se zde vysoká statická a dynamická zatížení,vlhkost 
a také kombinované působení celé řady chemikálií, platilo zde dříve po-
užívání ocelového plechu jako nevyhnutelné a nepostradatelné. Se svým 
inovovaným dílem, skládajícím se ze dvou částí – polyamidu Zytel, který 
je vyztužený skleněnými vlákny a EPDM kaučukem – dosáhla fi rma an-
visgroup žádaného výsledku. Výroba nově zkonstruovaného uložení za-
číná nejprve vystříknutím nosníku z polyamidu Zytel. V druhém pracovním 

sledu se pak pokračuje nástřikem pryžového uložení buď EPDM (u diese-
lových a malých benzinových motorů), nebo teplovzdorným silikonovým 
kaučukem (u benzinových motorů o vysokém výkonu). Nakonec se do 
vytvořeného dílu zalisovávají aluminiová pouzdra, která umožňují šroubo-
vé spojení s ostatními díly výfukového systému. Dlouhodobými zkouškami, 
které prováděla fi rma anvisgroup bylo zjištěno, že zvolený materiál – Zy-
tel 70G35HSL – teplovzdorný PA 66, zesílený 35 % skleněnými vlákny, 
zcela splňuje veškeré požadavky automobilového průmyslu v rámci funkč-
ní bezpečnosti. Hmotnost celého plastového dílu je 165 gramů, zatímco 
kovová varianta váží 300 gramů. Navíc zde pochopitelně odpadá jaká-
koliv antikorozní úprava zvoleného plastu.

Plastové uloženíPlastové uložení  výfukového systému

Odborníci fi rmy Magna Electronics Europe, Sailauf jsou vynálezci nového senzoro-
vého pásu, jehož vnější povrch je opatřený termoplastickým elastomerem polyeste-
rového typu Hytrel 5556 od koncernu DuPont. Senzorový pás, připomíná sendvič 
a je podle provedení dlouhý 1,1 až 1,4 m. Je umístěný mezi předním nárazníkem 
a chladičem a je vystavený během své dlouhé životnosti účinkům vody, solných roz-
toků, prachu a velkému kolísání teplot. Jeho hlavním posláním je napomáhat snížení 
rizika poranění chodců, při jejich střetu s osobním vozem. Hlavní důvody pro použití 
Zytelu byly jeho vynikající vlastnosti, především velmi dobré elastické chování při 
teplotách – 40 ºC až do 80 ºC. V současné době se nové senzory začaly mon-
tovat do vozů Jaguar XK a Citroën C6.

Vnější povrch senzoru
       z Hytrelu       z Hytrelu

Německá fi rma Behr Thermot-tronik, Kornwestheim, začala vyrá-
bět kryt pro víceparametrové teplotní regulační systémy pro vozy 
BMW se čtyřválcovými benzínovými motory řady N43 ze špič-
kového polyamidu Zytel HTN, který dodává americký koncern 
DuPont. Zmíněný polyamid vyniká kombinací mimořádně vysoké 
mechanické, chemické a termické odolnosti. Kryt z polyamidu Zytel 
HTN 51G35HSLR, který je plněný 35 % skleněných vláken, musí 
totiž vzhledem ke svému umístění – bezprostředné blízkosti u moto-
rového bloku – odolávat účinkům teplot v rozsahu od - 40 °C do 
+ 150 °C. Vnější část krytu musí také odolávat olejům, mastnotám, 
účinkům pohonných hmot a roztokům posypových solí. Uvnitř ter-
mostatového krytu zase protéká chladivo, jehož teplota dosahuje 
až 140 °C, a tlak až 2,5 baru. Mimo to je celá termostatová 
souprava vystavena permanentně otřesům.

DuPont - plastový krytDuPont - plastový kryt
termostatu ze Zytelutermostatu ze Zytelu

Kryt z materiálu Zytel HTN PPA SuperStructural a z téhož materiálu, lase-
rem svařovaným ochranným krytem je velmi spolehlivě chráněný speciální 
senzor SmartWave. Ten je výrobkem americké fi rmy SmarTire Systems Inc. 
a slouží jako tlakový senzor u nákladních pneumatik. 
Zvolený materiál jej dokonale chrání před údery a nárazy, vlhkostí a koro-
zivními médii. Laserové sváry vytváří hermeticky těsné spojení, které je bez-
podmínečně nutné jako ochrana velmi citlivých senzorů. Zytel HTN PPA 
SuperStructural patří do široké řady polymerů na bázi semiaromatických 

Zapouzdření  ventilového tlakového senzoru
polyamidů, vyráběných americkým koncernem DuPont a vyniká vysokou 
tuhostí a houževnatostí, odolností proti vysokým teplotám a chemikáliím. 
Z něj vyráběné kryty výborně odolávají také působení vysokých dostředi-
vých sil, vznikajících při rotaci kol, vysokým tlakům, které se mohou pohy-
bovat až kolem 1,4 MPa. 
Nezanedbatelná je i odolnost vůči vysokým teplotám a to kolem 200 ºC. 
Tlakové senzory se totiž nacházejí v těsné blízkosti brzdových souprav. 
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Nižší spotřeba pohonných hmot a vyšší bezpečnost na silnici: od sériového náběhu 
v roce 2010 by měl senzor v pneumatice nákladního automobilu zajistit úsporu až 
1,5 % paliva a nižší emise oxidu uhličitého. „Intelligent Tire System“ má svoje kořeny 
ve vývoji senzoru tlaku v sektoru pneumatik pro osobní automobily a byl nyní pře-
nesen také do úseku užitkových automobilů. Tak může řidič nákladního automobilu 
kdykoli z kabiny zkontrolovat individuální tlak v pneumatikách. Je ale také automa-
ticky informován, pokud je v některé pneumatice příliš nízký tlak. Intelligent Tire Sys-
tem se skládá ze senzorů uvnitř pneumatiky a centrální řídící jednotky ve vozidle. 
Senzory kontinuálně a individuálně shromažďují informace o stavu uvnitř pneumatiky 
a prostřednictvím řídící jednotky je posílají na displej v kokpitu. Lze také integrovat 
pneumatiky tahače a přívěsu. Varovná hlášení pro řidiče obsahují nejenom aktuální 
a požadované hodnoty tlaku v pneumatikách, nýbrž mu také přesně ukazují, která 
pneumatika ztrácí tlak. V dřívějších koncepcích s jedním senzorem, integrovaným do 
pneumatiky musel být poblíž každé pneumatiky namontován vlastní vysílač a přijí-
mač. Nyní v základní verzi postačuje ke komunikaci mezi pneumatikovým senzorem 
a elektronikou vozidla jedna elektronická jednotka pro tahač a jedna pro návěs. Ten-
to systém dokáže také zabraňovat nehodám; protože často dochází k problémům 
s pneumatikami, pokud se jezdí s příliš nízkým tlakem. Snížením nebezpečí nehod, 
emisí CO2 a také spotřeby pohonných hmot mohou majitelé autoparků v budoucnosti 
s tímto novým senzorem náklady spořit hned třikrát. 

Continental 
- Intelligent Tire System- Intelligent Tire System

Od predstavenia prvého GTI až po jeho piatu generáciu oslovil viac ako 
1,7 mil. zákazníkov, ktorí z neho urobili bestseller. Teraz je pripravený na 
štarte ďalší: na parížskom autosalóne prezentoval Volkswagen štúdiu no-
vého Golfu GTI vo svetovej premiére. Podvozok GTI s novým elektronicky 
riadeným diferenciálom (XDS) nanovo defi nuje stabilitu v zákrutách a vyni-
kajúcu trakciu pri jazde. Turbomotor GTI s výkonom 155 kW/210 k a rých-
losťou 240 km/h prináša väčšiu radosť z jazdy a priemerne spotrebuje 
len 7,5 l. Na jar 2009 bude GTI šiestej generácie uvedený do sériovej 
výroby – tak ako ho poznáme so športovým podvozkom a agilným moto-
rom. „Chceli sme konzekventne čistý GTI dizajn, auto, ktoré má silu ale aj 
štýl,“ hovorí šéfdizajnér Volkswagenu Walter de´Silva. Predstavená štúdia 
podčiarkuje štýlové elementy GTI ikony: bunkovo tvarovaná maska chla-
diča, do V-tvarovaná kapota motora a ďalšie dizajnové prvky prispievajú 
k tomu, že pôsobí opticky širšie (1,78 m), nižšie (1,47 m) a dynamickejšie 
ako iné autá v jeho triede.

Ostrý a suverénnyOstrý a suverénny
- nový Golf GTI

Německá společnost BASF Coatings, Münster, zavedla v rumunské Pitesti ve 
výrobě vozů Dacia využívání laků na vodné bázi. V závodu přibližně 150 km 
od Bukurešti se bude zmíněný druh laků používat při lakování modelů Logan 
a Sandero. Všechny barvy pochází z evropského designérského střediska BASF. 
Také logistika a organizace skladu je v rukou BASF. Celkem 17 specialistů BASF 
v Pitesti se stará v třísměnném provozu o bezchybné fungování nového lakova-
cího střediska. Denně se má opatřit lakem 1 400 vozů Dacia. Od roku 2010 
se počítá s tím, že provoz v Petesti bude ročně opouštět 400 000 nových vozů. 
Rumunsko je podle vyjádření zástupců společnosti BASF významný a trvale se 
rozvíjející trh v Evropě. Jak známo, u vodou ředitelných barev je ve srovnání s kla-
sickými barvami hlavní podíl organických rozpouštědel nahrazený právě vodou. 
V roce 1997 se ve světě používaly laky na vodné bázi v objemu 20 %. Dnes 
tento podíl činí kolem 35 %.

Foto: Volkswagen

BASF - laky na vodné bázi v Rumunsku- laky na vodné bázi v Rumunsku



13  www.leaderpress.sk  | 3/2008                             |

NOVINKY SVETOVÝCH VÝROBCOV
 

Objednávam si 

štvrťročník ai magazine:

 polročné predplatné (číslo 1, 2/2009)    .......8€

 ročné predplatné  (číslo 1, 2, 3, 4/2009)  .... 15€

Vyplnenú objednávku pošlite na adresu

 LEADER press, s.r.o., Hruštiny 602, 010 01 Žilina alebo údaje pošlite

e-mailom na: leaderpress@leaderpress.sk

Meno: ......................................................................................................................................

Firma: ......................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

IČO: .................................................................   DIČ: ..............................................................

Presná adresa: ......................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 -    časopis  o  automobilovom priemysle,  strojárst ve a ekonomike

Objednávka  predplatného

a u t o m o t i v e   i n d u s t r y

i

PEUGEOT 107, ktorého sa od jari 2005 do septembra 
2008 vyrobilo  322 000 kusov, prešiel omladzujúcou kúrou. 
Trojdverový aj päťdverový model si zachováva iskrivý až dr-
zý vzhľad, plný energie a uvoľnenosti. Charakteristický profi l 
nového PEUGEOTu 107 vychádza z nového predného ná-
razníka  a nových ozdobných krytov 14 palcových kolies 
Cordouan so siedmimi dynamickými stĺpikmi. Zadné dvere 
majú okno z tónovaného skla, ktoré je oddelené červenými 
bublinkovými svetlami. Nový tvar nárazníka dodáva výzor 
robustnosti, tabuľka s poznávacou značkou je premiestnená 
do spodnej časti tak ako pri ostatných automobiloch  značky 
PEUGEOT. V nárazníku novej  veľkosti sú integrované  boč-
né otvory s mriežkou s dvojitou ozdobnou lamelou. V nich 
môžu byť zabudované hmlové svetlá.. Skladba pohonných 
jednotiek zostala zhodná s predchodcom. Zákazník si môže 
vybrať medzi benzínovým agregátom 1,0 VVT-i (55 kW/68 
k) dodávaným aj s robotizovanou prevodovkou, alebo turbo-

OmladenýOmladený
Peugeot 107

Nový luxusný sedemmiestny automobil kategórie SUV Hyundai ix55 absolvoval svoj 
európsky výstavný debut na autosalóne Mondial de l’Automobile v Paríži. Model ix55 
je vlajkovou loďou medzi vozidlami SUV značky Hyundai, ktorá ohraničuje ponuku 
modelov Tucson a Santa Fe smerom nahor. Konštrukčne vychádza z modelu Veracruz, 
ktorý je úspešný na trhu USA. Na prispôsobenie podmienkam a požiadavkám európ-
skeho trhu bol veľký model SUV výrazne prepracovaný, čo signalizuje aj jeho nové 
označenie ix55. Jedinou pohonnou jednotkou pre Európu je nový turbodiesel V6 CRDi 

 SUV – model ix55 SUV – model ix55

dieselom HDI s objemom 1,4 l a výkonom 40 kW (50 k). Použitú techniku zdieľa 
najmenší Peugeot so svojimi dvomi súrodencami Citroënom C1 a Toyotou Aygo. 
Všetky tri vozidlá schádzajú z pásov spoločného výrobného závodu koncernu PSA 
a Toyoty v českom Kolíne. 

v kombinácii so šesťstupňovou automatickou prevodov-
kou. Tento motor aj prevodovka sú použité po prvý raz 
v automobile značky Hyundai, celé pohonné ústrojen-
stvo bolo špeciálne vyladené pre európsky trh. Podob-
ne bol pre Európu výrazne modifi kovaný aj podvozok 
modelu ix55, ktorý zabezpečuje dynamickejšie jazdné 
vlastnosti. Modifi kované pruženie a presnejšie riadenie 
zabezpečujú vyššiu agilitu a lepšiu obratnosť. Moder-
ný, uhladený dizajn, mimoriadna pozornosť venovaná 
kvalite výroby, neobyčajne vysoká úroveň štandardné-
ho vybavenia, vysoký komfort a rozsiahle bezpečnost-
né vybavenie sú vyjadrením ambícií značky Hyundai 
splniť a prekročiť požiadavky náročných európskych 
zákazníkov.

Foto: Peugeot

Hyundai predstavil nový 
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Při neustálém zkoumání nových cest, jak snížit váhu vozidel, hledají OEM výrobci 
a zkušebny lepší alternativu k oceli, hliníku a termosetům pro velké, aerodynamic-
ké horizontální karosářské díly. Nyní uvedly společnosti SABIC Innovative Plastics 
a Azdel, Inc. na trh novou třídu hybridního termoplastového sendvičového kompozi-
tu IXIS® 157, zesíleného nekonečnými skelnými vlákny, pro horizontální karosářské 
díly automobilů. Kompozit IXIS 157 je první produkt uvedený na trh, který využívá 
technologie vysoce odolných termoplastových kompozitů (HPPC), která má oproti 

Slovo kiyora znamená v japončine čistý a číry. 
Keď toto slovo zvolí automobilka ako meno 
pre svoj nový model, je zrejmé, že ekologické 
technológie i celkový dizajn vozidla by mali 
zodpovedať tomu, čo meno sľubuje. A presne 
to Mazda robí. Na Medzinárodnom automobi-
lovom salóne v Paríži predstavila automobilka 
nové auto, ktoré je šetrné k životnému prostre-
diu a chce ním osloviť vodičov v európskych 
mestách. Návrhári Mazdy si vytýčili veľmi ná-
ročný cieľ – pretaviť tému „čírej vody“ do po-
doby vizuálne atraktívneho dizajnu. Obrátili sa 
preto na divíziu BASF Coatings, ktorej úlohou 
bolo pomôcť s výberom farieb a materiálov. Vý-
sledkom úzkej spolupráce návrhárov obidvoch 
spoločností a ich spoločnej snahy je modroze-
lená farba, ktorá medzi návštevníkmi autosaló-
nu v Paríži vyvolala doslova senzáciu. Kiyora 
zožala pri svojom uvedení obrovský úspech, 

Na zakázku německého koncernu Continental vznikla světově ojedinělá 
studie na téma hybridních pohonů: TNS/Infratest se na počátku roku 2008 
v reprezentativní akci obrátila na vždy 1 000 automobilistů z osmi meziná-
rodních trhů, kterými byla Čína, Německo, Francie, Velká Britanie, Japonsko, 
Rakousko, Švýcarsko a USA. Přinesla překvapující výsledky – velký zájem 
o elektroautomobily a o vozidla s hybridním pohonem. Celkem by bylo 
36 procent dotazovaných připraveno koupit si auto s hybridním pohonem 
a dokonce 45,8 procenta je ochotno pořídit si elektromobil. Pokud budou 
stoupat ceny benzinu a nafty, pak změní způsob jízdy nejvíce Japonci a to 
z 62,6 procent; dalšími pak budou Němci z 55,2 procent. U Američanů to 

je 42,8 procent. Výjimka: 60 procent Britů a 48,9 procent Číňanů svůj způ-
sob jízdy vůbec nezmění ani při růstu cen pohonných hmot. Hybridní pohony 
mají především v městském provozu značné potenciály úspor. A po městě 
každodenně jezdí naprostá většina automobilistů: 85,7 procent dotazova-
ných ujede ročně méně než 30 000 kilometrů, více než dvě třetiny z nich 
(69 procent) pak převážně v městském provoze. V Japonsku udává dokonce 
63,7 procent automobilistů, že každoročně urazí méně než 10 000 kilomet-
rů, většinu z nich při krátkých cestách nebo v městském provozu.Studie však 
také jasně dokázala, že pořizovací náklady jsou pro většinu automobilistů 
nakonec tím nejsilnějším argumentem pro nákup hybridního vozidla.

Špeciálna farba

SABICSABIC – automobilové kompozity IXIS

a to tak u odborníkov z automobilového priemyslu, ako aj u širokej verejnosti. Vy-
hotovenie totiž dokonale symbolizuje farbu vody. Navyše, celkový dizajn vozidla 
v modrozelenom vyhotovení, s priehľadnými dverami z polykarbonátu, s interiérom 
v tvare vlny a vonkajšími doplnkami v tvare plávajúcich rias vyvoláva dojem, ktorý 
dizajnérka Mazdy Luciana Silvares popisuje takto: „Vonkajšie vyhotovenie symbo-
lizuje vodu. Čím hlbšie idete, tým je temnejšia. U Kiyory sme sa usilovali o to, aby 
vyvolávala dojem vody, ľadu, morí a jazier tým, že bude stavať na obdiv priehľad-
nosť a hĺbku.“ 

tradičním materiálům důležité výhody, počínaje padesátiprocentním 
snížením váhy ve srovnání s ocelí. Převzetím termoplastových kompo-
zitů IXIS mohou výrobci automobilů navrhovat nákladově výhodné, 
lehké a aerodynamické karosářské díly, které napomohou k úspěš-
nosti budoucích modelů s nízkou spotřebou. Kompozit IXIS obsahuje 
jádro vyztužené nepravidelně uloženými skelnými vlákny s přibližně 
padesátiprocentním obsahem skla a povlak z termoplastů zesílených 
nekonečnými příčně a podélně rovnoběžně uloženými skelnými vlák-
ny. Kompozity IXIS jsou významně lehčí než ocel a termosetové resiny, 
mohou tedy výrazně přispět ke zvýšení úspor ve spotřebě paliva. Po-
skytují také významné výkonnostní výhody, včetně výborných zvukově 
izolačních vlastností potřebných pro tichou jízdu a vynikající odolnosti 
proti poškození. Ve srovnání s termosety (mají při nárazu tendenci ke 
tříštění a štěpení) a s ocelí (má tendenci k deformaci), se kompozity 
IXIS vracejí do původního tvaru a nabízejí lepší absorpci energie pro 
bezpečnost chodců. Třída 157 založená na polypropylénu je urče-
na k lakování off-line, a nová třída 200 je určena k lakování on-line 
a zpracování v procesu e-coat. Obě třídy mohou být recyklovány. Dí-
ky dobré vazbě polymer/skelné vlákno může být materiál zpracován 
do granulí a znovu vytvarován pro jiné inženýrské aplikace. 

Foto: Sabic
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Velký zájem o Velký zájem o hybridní automobily

pre Mazda Kiyorapre Mazda Kiyora
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V súvislosti s globálnou hospodárskou krízou počuť názory, že au-
tomobilový priemysel by mal byť postihnutý práve v strednej a vý-
chodnej Európe...
Môžem zodpovedne povedať, že skôr to bude naopak, lebo to je 
otázka konkurencieschopnosti. Európsky automobilový priemysel (AP) 
by bez podnikov a závodov v strednej a východnej Európe absolútne 
stratil konkurencieschopnosť. Veľkí manažéri, ktorí riadia tieto nadná-
rodné komplexy, tvrdia, že práve východná a stredná Európa sa stala 
silnou súčasťou celého európskeho AP a bude 
ňou naďalej.

Ako vnímate súčasnú zhoršujúcu sa hospodár-
sku situáciu vo svete a už i u nás?
Treba brať do úvahy, že sme svedkami dosa-
hov nezodpovednej hospodárskej politiky lídra 
svetového hospodárstva. Vzniknuté problémy 
naznačujú, že niektoré veci nefungovali, ignorovali sa však javy, kto-
ré sa prejavovali dlhodobo. Má to zlý vplyv na celú ekonomiku, ale 
ako sa hovorí, každé zlo je na niečo dobré. Svetoví lídri, či sú to po-
litici alebo bankári, si uvedomili, že takto to ďalej ísť nemôže, ale na 
druhej strane nemožno dopustiť voľný pád. Takže treba pomôcť tejto 
situácii, riešiť ju, evidovať skutočnosti, ktoré sú nepriaznivé a prijímať 

adekvátne opatrenia. Určite však nerobiť paniku, ale pripravovať sa 
ďalej na súťaž, ktorá konkrétne v AP bude. Lebo z čísiel OICA, naj-
väčšej organizácie svetových výrobcov v AP, jasne vyplýva, že trend 
je do budúcna veľmi pozitívny a dokonca za prvý polrok tohto roka 
sa vyrobilo viac vozidiel ako za minulý rok. Veľké problémy očaká-

vame koncom tohto roka a ešte väčšie 
v prvom polroku 2009. Považujem to 
však za prechodný jav. Treba povedať, 
že dosahy krízy na AP sú veľké, ale 
jednoznačne sú odvetvia, ktoré sú po-
stihnuté viac, napríklad oblasť produk-
tov investičného charakteru, a to vidíme 

konkrétne aj v automobilizme. Prejavuje sa to i v poklese predaja ná-
kladných automobilov, ktorý je väčší ako pri osobných. To tiež svedčí 
o tom, že investičné prostredie je zasiahnuté najviac. 

V akom postavení je v tejto situácii slovenský automobilový prie-
mysel?
Na jednej strane sa nemôžeme tváriť, že nás sa to nedotkne aj vzhľa-
dom na to, že sme boli práve v etape nárastu, prípravy a realizácie 
veľkých projektov, ktoré mali vyústiť do najvyššej výrobnej kapacity 
v najbližších dvoch rokoch. Automobilky Kia a PSA boli pripravené 
zaviesť tretiu zmenu, s ohľadom na túto situáciu síce neprepúšťajú, 
ale tretiu zmenu už nepripravujú. Zložitejšia situácia bola vo Volkswa-
gene, kde pracovali tri zmeny, no po prepade potrieb automobilov 
museli upravovať zmenový model, záležitosti v súvislosti s dovolenka-
mi a podobne. Treba však povedať, že vďaka pružnosti systému per-
sonálneho riadenia vo VW zatiaľ nie sú ohrození stáli zamestnanci 
a fi rma rieši problémy prijateľným spôsobom.
Iná situácia je u subdodávateľov. Tí subdodávatelia, ktorí mali dvoch, 
troch hlavných odberateľov na Slovensku a pripravovali sa na nárast, 
pociťujú problémy menej ako tí, ktorí boli naplno viazaní na trojzmen-
nú prevádzku, napríklad vo VW. Keď to však hodnotím celkovo, vývoj 
môže byť taký, že nárast produkcie síce bude, ale nie až taký, ako 
sme predpokladali (minulý rok sme vyrobili 571 tisíc vozidiel, očaká-
vam, že tento rok to bude cca 600 tisíc). 

Konkurencieschopnosť
zabezpečí vývoj a výskum

Eva ERTLOVÁ, foto ZAP SR, red

Ústrednou témou dnešného globalizovaného sveta je fi nančná kríza, 
ktorá zasahuje v menšej či väčšej miere do všetkých oblastí 
hospodárskeho života. O príčinách, súčasných prejavoch krízy 
najmä v oblasti automobilového priemyslu a o východiskách 
do budúcnosti hovoríme s Dr.h.c., Ing. Jozefom Uhríkom, CSc.,
prezidentom Združenia automobilového priemyslu SR.  

Európsky automobilový priemysel (AP) 
by bez podnikov a závodov v strednej 
a východnej Európe absolútne stratil 
konkurencieschopnosť.
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Ovplyvní táto situácia akútnu potrebu kvalifi kovanej pracovnej si-
ly?
Ak ide o zamestancov, problém ich nedostatku táto situácia svojím 
spôsobom zmiernila. Musíme však pokračovať v doterajších akti-
vitách v tejto oblasti, pretože moderný AP potrebuje opatrenia pri 
výchove ľudí a ich príprave. Aj preto nezastavujeme spolu s Minister-
stvom školstva SR intenzívne práce na príprave zákona o strednom 
odbornom vzdelávaní, ktorým chceme pre hlavné odvetvia (AP, elek-
trotechnický a strojársky priemysel, stavebníctvo) vytvoriť podmienky 
na zmenu súčasnej katastrofálnej situácie v strednom odbornom škol-
stve. Musíme dosiahnuť stav, aby štruktúra výchovy zodpovedala slo-
venskému, európskemu aj svetovému trhu práce. Štatistika, žiaľ, zatiaľ 
ukazuje, že to tak nie je.

V oblasti AP nemôže napríklad dôjsť k presunu výroby do mater-
ských spoločností?
K presunu výroby dochádza permanentne, zažil som to na vlastnej 
koži vo Volkswagene, že sme priberali niektoré výrobky, niektorých 
sme sa vzdávali a podobne. Ale generálne sa nemôže prijať taká té-
za, že zo strednej a východnej Európy sa bude výroba presúvať do 
materských krajín. Uvediem príklad, keď sa koncern VW začiatkom 
90-tych rokov dostal do problémov a musel riešiť ekonomiku. Veľmi 
zložitá situácia bola v okolí Wolfsburgu, kde uvoľnovali tisíce zamest-
nancov, ale popritom sa budovali závody VW v strednej a východnej 
Európe. Nebolo to pre lásku k týmto krajinám, ale na základe objek-
tívnej situácie, vzhľadom na náklady. Svojím spôsobom tieto tvrdé 
opatrenia prinútili aj nemecké závody riešiť produktivitu, racionalitu 
a tento tlak pomohol tomu, že koncom 90-tych rokov už bola situá-
cia celkom iná. V žiadnom prípade sa 
zamestnanosť vo Wolfsburgu neriešila 
presunom výroby, skôr naopak. Úvahy 
o presune výroby sú podľa môjho ná-
zoru špekulácie a nemajú ekonomickú 
logiku. Iná situácia je, že my musíme 
brať do úvahy existenciu troch hospo-
dárskych svetových regiónov: USA, 
ktorým dochádza dych, Európy, Ázie 
a Pacifi ku. Tam sa musíme pozerať, či budeme schopní im konkuro-
vať. Veď napríklad v Číne vyrobili za minulý rok viac automobilov ako 
v Nemecku. To znamená, že tam sa ten boom neráta na jednočísel-
né, ale dvojčíselné percentá medziročného nárastu a to isté platí pre 
Indiu. V tejto súvislosti musíme brať do úvahy, že tento problém tu je 
a prijímať opatrenia na zabezpečenie konkurencieschopnosti. Minulý 
rok vyšla štúdia EÚ na tému AP. Prvýkrát sa konštatovalo, čo znamená 
AP pre Európu. Je to stále 40 % svetovej produkcie automobilov, keď 
dnes už berieme do úvahy aj východnú, strednú a západnú Európu. 
Mýtus, že presunom AP do strednej a východnej Európy ubudli pra-
covné miesta v západnej Európe, sa ukázal ako chybný. Východná 

Európa pomohla západnej vyprodukovať viac a zachrániť pracovné 
miesta, i keď ich štruktúra sa zmenila v prospech niektorých špičko-
vých subdodávateľov, vývojových a technologických pracovísk, atď. 
Počet pracovných miest však neklesol. To bolo nóvum, ktoré sa obja-
vilo v štúdii. Vtedy vznikla aj prvá výzva, že AP si musí Európa chrániť 
a budovať jeho konkurencieschopnosť. 

Dá sa v tomto smere predpokladať vývoj AP v našom regióne?
Postupne sa budú strácať doterajšie prednosti dané teritóriom a nízky-
mi výrobnými nákladmi. Stále však budeme mať výhodu dobrej geo-
grafi ckej polohy, preto musíme dosiahnuť, aby sa z našich výrobných 
závodov stali výskumno-vývojovo-výrobné závody. Proces výroby sme 

na Slovensku zvládli, dnes už musíme dať 
do toho viac. Týka sa to najmä subdodá-
vateľov, lebo tí sa aj vo vývoji budú čím 
ďalej, tým viac zúčastňovať na fi nálnom 
výrobku. Predpoklad do roku 2015 je 
taký, že kým do roku 2002 si hlavný vý-
robca - fi nalista zabezpečoval výskumno-
vývojové aj výrobné práce približne na 
60 %, v roku 2015 to bude opačne. 

Takmer 75 % výskumno-vývojových aj výrobných prác sa presunie 
k subdodávateľom. Je to absolútne nová fi lozofi a, ktorá sa vytvorila 
v posledných rokoch. Treba to mať na zreteli a v tomto smere riadiť 
aj politiku našich výrobných organizácií. 

Automobilky veľmi rýchlo reagovali na potrebu automobilov. Tak 
rýchlo nazareaguje žiadny priemysel. Keď príde k obnove konjunktú-
ry, zasa veľmi rýchlo zareagujú. A úspešný bude ten, kto bude pripra-
vený. Aj keď sú dnes problémy, žiadna automobilka nezastavuje vý-
skumno-vývojové práce, tvrdo sa pracuje na nových úlohách, ktoré sú-
visia so snahou byť pripravený na konkurenciu, ktorá tu bude stále. 

Vzniknuté problémy naznačujú, že niektoré 
veci nefungovali, ignorovali sa však javy, kto-
ré sa prejavovali dlhodobo. Určite však ne-
treba robiť paniku, ale pripravovať sa ďalej 
na súťaž, ktorá konkrétne v AP bude.
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Možno v automobilovom priemysle vôbec merať produktivitu? 
Produktivita je otázkou technologického zabezpečovania produkcie. 
Kde ide len o montáž, tam netreba veľa ľudí. Keď sa vyrába len jeden 
alebo dva modely, takisto sa to dá zautomatizovať až do takého roz-
sahu, že na celých pracoviskách sa vylučujú zásahy ľudskou rukou. 
Ale keď ide o fl exibilnosť, tá musí byť prispôsobená. To mi potvrdili 
aj ľudia z Volkswagenu, ktorí v poslednom období navštívili japonské 
podniky, kde ani na jednej linke nenašli len jeden výrobok, ale kom-
binácie. Flexibilita musí byť zabezpečená, ale produktivita závisí aj 
od iných faktorov. Ak automobilky dostanú kompletné subdodávky 
zvonku, nepotrebujú toľko ľudí. Napríklad tisíc ľudí v martinskom Volk-
swagene nepracuje len pre závod v Bratislave, ale pre celý koncern. 
Je tam sústredná výroba 20 až 30 miliónov komponentov, ktoré idú 
do prevodovkární koncernu Volkswagen. Takže všetko je to otázka 
technologického zabezpečenia.
Domnievam sa, že automobilky v SR majú špičkovú produktivitu 
práce. Sú to najmodernejšie fabriky. Volkswagen v Bratislave bude 
možno čo nevidieť jednotka v celom koncerne Volkswagen. To je 
dané zavedením najmodernejších technológií. Napríklad zavedenie 
indukčnej dopravy – mobilných robotických systémov. A robia aj ďal-
šie nové technologické veci. Musíme precizovať tieto technologické 
procesy, aj keď máme špičkové moderné fabriky so špičkovou pro-
duktívnou prácou. 

Zdá sa, že iná situácia v oblasti produktivity je v niektorých auto-
mobilových koncernoch v USA, napríklad General Motors. Majú 
veľké, priam existenčné problémy...
General Motors aj iné americké koncerny veľmi neskoro zbadali, že 
výrobu musia rozkladať. To nie je otázka toho, že by napríklad Nem-
ci chceli v Nemecku ublížiť Nemcom – zjednodušene povedané. 
Viem, aké sú mzdové náklady jedného automobilu na Slovensku aj 
pri priemerných platoch, ktoré dnes Volkswagen má v Bratislave. Sú 

Résumé
The core topic of today's globalized world is the current financial 
crisis that more or less hit all areas of economic life. The reasons 
and present features of the crisis, particularly in the automotive 
industry, and future prospects are discussed with Dr. h. c., Ing. 
Jozef  Uhrík, CSc, the president of the Slovak Automotive Indus-
try Association. In connection with the global economic crisis the-
re are some speculations that right in Central and Eastern Europe 
the automotive industry should be hit most. „I can say responsibly 
that it will be vice versa - it is the question of competitiveness. Eu-
ropean automotive industry (AP) without corporations and plants 
in Central and Eastern Europe would absolutely lose its compe-
titiveness. Big managers who control these multinational corpo-
rations claim that right Central and Eastern Europe has become 
and will remain a stiff part of the whole European automotive in-
dustry. Nobody can size up the situation for the next six month, 
though. Developers stop their projects as banks are directed by 
their central banks to stiffen up the credit policy, even though 
the Slovak banks have no reason to do that as their credibility is 
completely different from the American banks where they unhan-
ded the situation that is rather becoming a cabaret. Our people's 
responsibility having mortgages is different. Besides some exem-
ptions, everyone is paying off. That is why I suppose there is no 
reason for panic. However, there are different directions from the 
centrals, especially where it has got out of control. Hence, we do 
not know to predict the progress in leasing, loans, etc. There are 
a great many of factors that can have influence on it. The first 
half of the next year will be very difficult. Anyway, I am sure that 
the next stage will be more positive.”

to však na slovenské pomery nadpriemerné platy oproti tomu, čo je 
v Nemecku. A keď taký koncern neskoro príjme opatrenia, v ame-
rických podmienkach, kde sú najvyššie výrobné náklady, 80 % pro-
dukcie nemôže byť konkurencieschopných. To sú chyby manažérov, 
ktorí nepostrehli, že vývoj ide iným smerom a výrobu treba rozložiť 
tam, kde sa objavuje nový trh. Prečo dnes, aj napriek tomu, že kapa-
cít je dosť, buduje koncern Volkswagen závod pod Moskvou? Preto, 
že Rusko sa stáva jedným z najväčších trhov v Európe. Toto je teda 
otázka riadenia koncernu. Mám taký pocit, že americké koncerny 
dlho zostávali uzavreté do seba. Nesledovali, čo sa deje vo svete, 
že trhy začínajú byť zaujímavé aj inde. Toto pochopili špičkoví ma-
nažéri v nemeckých automobilkách a hlavne vo Volkswagene.

Aký vývoj súčasnej zložitej ekonomickej situácie vo svete predpo-
kladáte? 
Nikto neodhadne budúci polrok. Tento rok bol napríklad desiaty 
mesiac najvyšší v oblasti predaja automobilov. Išlo však o skoršie 
objednávky, pred vypuknutím problémov. Nové objednávky už 
prichádzajú menej. Preto nevieme, čo bude v prvom či v druhom 
kvartáli, závisí to aj od bánk. Developeri zastavujú projekty, pretože 
banky dostávajú z centier príkazy pritvrdiť úverovú politiku, aj keď 
slovenské banky nemajú dôvod ju presadzovať, lebo dôveryhodnosť 
u nás je iná ako v Amerike. Tam to pustili z rúk tak, že situácia má 
až kabaretný charakter. Človek sa diví, že také niečo môže vzniknúť. 
Zodpovednosť našich ľudí, ktorí si berú hypotéky, je iná, až na malé 
výnimky všetci splácajú. Preto si myslím, že nie je dôvod robiť paniku. 
Z centrál sú však iné príkazy vzhľadom na to, že kdesi sa to vymklo 
spod kontroly. Preto nevieme ani odhadnúť, aký bude vývoj lízingov, 
pôžičiek, atď. Je veľa faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. Prvý polrok 
budúceho roka bude ťažký, ale som presvedčený, že tá ďalšia etapa 
už bude iná, pozitívnejšia. 
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To je spôsobené najmä týmito javmi: vznikajú zvýšené problémy pri 
fi nancovaní závodov, pobočiek automobiliek a dodávateľov; klesá 
záujem zákazníkov o kúpu nových automobilov; pred výraznejšími 
viditeľnými prejavmi fi nančnej krízy boli zaznamenané vysoké ceny 
pohonných látok; pokles predaja automobilov najmä na západných 
trhoch; zastavenie alebo obmedzenie počtu výroby automobilov; na-
rastajúce prípady prepúšťania v automobilových podnikoch a u do-
dávateľov; zníženie počtu zákaziek dodávateľských fi riem; zvýšený 
tlak na znižovanie cien výrobkov; pokles počtu nových zákaziek hlav-
ne u dodávateľov automobilových komponentov; pozastavenie alebo 
zníženie plánovaných investícií; spomalenie ekonomiky predovšetkým 
na trhoch západnej Európy, Japonska a USA.

Vlády jednotlivých krajín hľadajú rôzne možnosti riešenia súčasnej 
situácie osobitne z hľadiska globálnej ekonomiky. Vytvárajú rôzne 
záchranné balíčky na oživenie fi nančného sektora, podporu hos-
podárstva a pod. Vláda SR schválila začiatkom novembra návrh 

Vplyv krízyVplyv krízy
na automobilový priemysel

Ing. Vojtech FERENCZ, MH SR, Ing. Jozef MIHOK, Power One AG, Dubnica n./V., foto Tower Automorive, Quinetiq

27 opatrení na zníženie vplyvov fi nančnej krízy a súčasne na hľada-
nie riešení ako odolávať jej negatívnemu pôsobeniu na ďalší rozvoj 
ekonomiky Slovenska. Finančná kríza sa u nás prejavila hlavne v po-
dobe poklesu zákaziek, prepúšťania pracovníkov, straty odbytových 
kanálov v dodávateľských podnikoch automobilového priemyslu, ale 
aj v iných odvetviach ako napr. elektrotechnika, textil, strojárstvo. 

Automobilový priemysel je motorom inovácií, rozvoja nových techno-
lógií, vzniku spolupráce medzi konkurentmi a tvorby nových vzťahov 
s akademickou sférou. V tejto súvislosti môžeme odporučiť niektoré 
opatrenia na zníženie dosahov fi nančnej krízy aj z hľadiska vnú-
torných procesov v podnikoch. Na II. výročnom stretnutí Svetového 
ekonomického fóra čínsky premiér Wen Jiabao vyzval na inovácie 
v nových rastúcich fi rmách, keď povedal: „Ak si prajete zostať alebo 
stať sa novým šampiónom, musíte byť inovatívny a prevziať vedenie

Súčasná fi nančná kríza spôsobila problémy nie-
len v bankovom sektore, ale aj v hospodárstve 
mnohých krajín sveta. Negatívne postihla rôzne 
odvetvia priemyslu, no azda najviac produkciu 
automobilov. Sprievodné nepriaznivé javy fi nanč-
nej krízy sa priamo týkajú automobilových výrob-
cov a s nimi aj ich dodávateľov a subdodávateľov 
v hodnotovom reťazci. 
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v tom, čo robíte, inak nebudete úspešný“. Aj tieto slová potvrdzu-
jú, že inovácie sú nevyhnutne potrebné, ak chce podnik ďalej rásť, 
úspešne odolávať konkurencii a reagovať na vplyvy fi nančnej krízy. 
Dodávateľské podniky musia v najbližšom období prehodnotiť svoje 
stratégie a štruktúry s cieľom prispôsobiť sa prichádzajúcim zmenám 
a čo najúspešnejšie zachytiť a následne reagovať na nové vznikajúce 
výzvy v priemysle. Niektoré odporúčania pre domáce dodávateľské 
podniky pôsobiace v priemyselných odvetviach môžno zhrnúť nasle-
dovne: 
• reinžiniering výrobných procesov
• zvyšovanie kvalifi kácie pracovnej si-
ly - podpora celoživotného vzdelávania 
pracovníkov
• zachytenie trendov nových výziev vy-
plývajúcich z fi nančnej krízy
• rastúci vplyv na ekologické aspekty
• optimalizácia a racionalizácia výrobných procesov 
• zvyšovanie kvality a inovačnej úrovne podnikov ako podmienok 
konkurencieschopnosti podnikov
• zvýšený dôraz na inovačné aktivity, inovačný manažment, rozvoj 
tvorivosti a kreativity 
•efektívnejšie využívanie podnikových zdrojov, znižovanie nákladov, 
odbúravanie prebytočností a zložitých výrobných, materiálových, lo-
gistických a informačných tokov 
• implementácia manažérskych nástrojov typu krízový manažment, 
manažment rizík, štíhle štruktúry, kontinuálne zlepšovanie prostredníc-
tvom vzdelávacích akcií a poskytovania informácií
• zvýšenie komunikácie a spolupráce s vedeckými pracoviskami, oso-
bitne s univerzitami pri riešení problematík, ako sú eliminácia vplyvov 
fi nančnej krízy, zlepšovanie procesov v podnikoch, zvyšovanie efek-
tívnosti a produktivity výroby
• zvýšenie záujmu o vytváranie kooperatívnych sietí a aliancií pre 
podniky (klastre, inovačné centrá, supplier networks a pod.)

• podľa návrhu opatrení vlády SR jedným z účinných a efektívnych 
nástrojov hospodárskeho rastu môže byť efektívnejšie využívanie fi -
nančných zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v programovacom 
období 2007-2013
• opatrenia na diverzifi káciu výrobných programov a služieb, oso-
bitne pre skupiny produktov s vysokou pridanou hodnotou a pre zna-
lostne intenzívne služby.

Vďaka dobrej produktivite a kvalite výroby na Slovensku sa očakáva, 
že priemysel prekoná fi nančnú krízu v kratšom 
období. Efektívne riadenie podnikov, hľadanie 
správnych riešení a aplikácia odporúčaní ako 
odolávať fi nančnej kríze môžu priniesť neskôr 
dobré výsledky. Dôležité je vyťažiť z tejto situ-
ácie maximum najmä v podobe zachytenia no-
vých biznis výziev, svetových trendov, hľadania 

nových partnerov a úrovne spolupráce, ako aj príležitostí na export 
do atraktívnych teritórií a rastúcou snahou diverzifi kovať výrobný 
program.

Dosah finančnej krízy na malé a stred-
né podniky na Slovensku nebude taký 
dramatický ako v západných kraji-
nách alebo v USA.

Résumé
Financial crisis has a strong impact on economy in the global 
world. State governments are preparing measures, plans, steps 
how to eliminate crisis impacts. Article is focused on basic cha-
racteristics of problematic effects of crisis in view on automotive 
industry and supplier sector. On the end of this article there are 
some recommendations for our domestic enterprises what can 
they do in this situation. The key strong factors for sustainability 
and competitiveness in the future are innovations and develop-
ment of new technologies. 

Ekonomiku potiahol najmä domáci dopyt, popri raste spotreby do-
mácností ju podporili tiež investície. Náznaky spomalenia sa výraz-
nejšie prejavili v zahraničnom obchode, ktorý bol motorom rastu hos-
podárstva v uplynulom období. Štatistici znížili výhľad tohtoročného 
výkonu ekonomiky na 7,1 percenta, v prvom kvartáli 2009 očakáva-
jú jeho pribrzdenie na 4,3 percenta.
V súvislosti so zamestnanosťou štatistici upozornili, že počet ľudí bez 
práce sa zrejme po ohlásenom prepúšťaní pre následky fi nančnej krí-
zy v nasledujúcom období rozšíri. Prípadné prepúšťanie by sa malo 
týkať skôr proexportne orientovaných podnikov. 
Podľa viceguvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) Viliama 
Ostrožlíka, čeliť dôsledkom svetovej fi nančnej krízy pomôže Sloven-

Ekonomika spomaľuje,
euro prinesie pozitíva

sku aj pripravované zavedenie eura. Vstup do eurozóny slovenskej 
ekonomike už priniesol jeden z pozitívnych efektov tým, slovenská 
koruna bola v poslednom období vďaka fi xnému konverznému kurzu 
relatívne stabilná, zatiaľ čo ostatné meny v regióne výrazne padali. 
„Navyše, ak v budúcnosti bude väčší dôraz na bezpečnosť pri in-
vestíciách, euro bude pre SR ďalšou konkurenčnou výhodou oproti 
ostatným krajinám Visegrádskej štvorky pri získavaní priamych zahra-
ničných investícii,“ uviedol V. Ostrožlík. Doplnil, že Slovenska by sa 
mali dotknúť iba nepriame efekty aktuálnej krízy. Prejaviť by sa mali 
v nižšom zahraničnom dopyte po slovenských výrobkoch alebo naprí-
klad nižšou ponukou úverov, pričom situácia na medzibankovom trhu 
môže priniesť aj vyššie rizikové prirážky.

Slovenská ekonomika v treťom štvrťroku spomalila. Neprejavili sa 
v nej však výraznejšie vplyvy globálnej fi nančnej krízy, preto zosta-
la na popredných miestach medzi krajinami Európskej únie. Podľa 
údajov Štatistického úradu SR a Eurostatu, medziročný rast hrubé-

ho domáceho produktu bol v treťom kvartáli sedem percent z upra-
vených 7,9 percenta v predchádzajúcom štvrťroku. 
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Ako vnímate aktuálnu situáciu na svetových trhoch, môže prerásť 
do všeobecnej hospodárskej krízy?
Samozrejme môže, ale osobne si myslím, že neprerastie. Bude nutné 
znovu preskupiť a rekvalifi kovať pracovníkov do iných odvetví, ktoré 
tak necítia dôsledky tejto situácie. Neustále zvyšovanie výroby v po-
sledných rokoch si však mali ekonomickí experti skôr všímať a začať 
biť na poplach, že niekde sa to musí zastaviť. Nie je predsa možné, 
že napríklad jeden svetový výrobca prevodoviek navýši výrobu za tri 
roky o 50 %. Teda, ak si zoberieme situáciu spred troch rokov, prí-
deme na to, že vtedy bola výroba možno nižšia ako je pri súčasnej 
kríze. Nedostatok objednávok podľa mňa vznikol preto, že sa kríza 
u nás prejavila na konci roka, veľa výrobkov je na skladoch a nie je 
jasné, koľko sa bude predávať budúci rok. Veľa fi riem nastolilo vyč-
kávaciu taktiku, uvoľnilo nepotrebných pracovníkov, aby si znížilo ná-
klady. A čakajú, ako sa postavia na nohy fi nančné trhy. 

Spoločnosť Profi ka je výhradným zástupcom koncernu HYUNDAI-
KIA MACHINE, divízie obrábacích strojov v ČR a SR. Ako ovplyv-
nila kríza vaše pôsobenie a vývoj objednávok?
Iste sa to prejaví aj na predaji obrábacích strojov. Predpokladám, že 
fi rmy zabrzdia nákup novej techniky, kým sa neukáže vývoj objed-
návok na budúci rok. Už teraz niektorí zákazníci pozastavili nákup, 
ktorý chceli realizovať do konca roku. Jediné objednávky, ktoré kríza 
neovplyvní, je nákup strojov prostredníctvom fondov EÚ, pretože po 
pridelení zdrojov sa stroje nakúpia.

Čo si myslíte, aký bude vývoj situácie v nasledujúcom období?
Predpokladám, že fi rmy budú musieť hľadať nové nákladové rezer-
vy. Tie sa dajú nájsť najmä nákupom progresívnej technológie, tak-
že možno klesne predaj jednoduchších strojov a pravdepodobne sa 
budú predávať zložitejšie stroje, ktoré síce majú vyššiu obstarávaciu 
cenu, ale znížia celkové náklady na výrobok.

Má podľa vás súčasná situácia aj nejaké pozitíva?
Samozrejme. Pozrime si len príklad ceny ropy. Rovnako je to aj 
s ostatnými surovinami, kde už boli ceny tak vysoko, že niektoré vý-
robky sa stávali nepredajné. Ak sa pozriem na súčasnú cenu surovín, 
zistím, že sa dostala v niektorých komoditách na úroveň spred piatich 
rokov, kedy sa u nás začal veľký ekonomický boom. Určité pozitívum 
sa prejaví aj v pracovnej sile. Bude väčšia konkurencia, nebudú ta-
ké tlaky na zvyšovanie platov, aj keď je to diskutabilné, podľa toho, 
z ktorej strany sa na toto pozeráme. Pracovníci si budú viac vážiť svo-
je miesta a nebude taká veľká fl uktuácia. 

Kríza v reálnom živote
Dôsledky fi nančnej krízy sa už premietajú do re-
álnych podmienok slovenského podnikateľského 
prostredia. O niekoľko postrehov a názorov ako 
akruálna situácia ovplyvňuje reálny život fi riem, 
sme požiadali aj Miroslava Suju, konateľa spoloč-
nosti Profi ka SK, s.r.o.. 

Vrcholoví predstavitelia Skupiny Matador pred niekoľ-
kými dňami prezentovali bankám dlhodobú stratégiu 
skupiny a opatrenia v súvislosti s krízovým vývojom 
v automobilovom priemysle.  

Viceprezident skupiny pre automotive Ing. Rudolf Rusnák spolu s ria-
diteľmi podnikov Matador vo Vrábľoch a v Dubnici potvrdili pripra-
venosť podnikov na prechodný útlm a informovali o opatreniach, 
ktoré manažmenty riešili včasnou redukciou pracovných pozícií, 
novými obchodnými aktivitami a úpravou zmennosti výroby. Potvr-
dili pokračovanie investícií do rozbehnutých projektov budovania 
nových priestorov vo Vrábľoch a nákupu najmodernejšej lisovacej 

prezentoval svoju stratégiuMatador Group
technológie v strednej Európe. Tá spoločnosti umožní uchádzať sa 
v budúcnosti aj o najnáročnejšiu strojársku výrobu, ktorá môže kon-
kurovať produktivitou práce vyspelým západoeurópskym strojárskym 
podnikom. Základom týchto investícií sú získané nominácie na výrobu 
dielcov pre nasledovníka VW Touareg – projekt Colorado a na nový 
model automobilky Suzuki v Maďarsku. Investície kryje Matador zo 
svojich zdrojov z vlastnej výroby, dopĺňa ich zdrojmi z predaja gu-
márskeho biznisu a primeraným úverovým dofi nancovaním. Prezident 
spoločnosti deklaroval aj okamžité rozhodnutie upraviť koncoročné 
bonusy top manažmentu, rovnako rozhodol o zrušení pripravovanej 
koncoročnej podnikovej kultúrno-spoločenskej oslavy. „Nechceme 
v tomto období iba hovoriť ako je zle, treba konať principiálne. Toto 
má zmysel – tieto prostriedky investujeme radšej do prípravy nových 
pracovných miest a ide o každé,“ ukončil Štefan Rosina.     

Kia Motors Slovensko nebude v budúcom roku zvyšo-
vať svoju výrobu. Automobilka by tak mala vyrobiť pri-
bližne rovnaký počet automobilov ako v tomto roku. 

„Podľa aktuálnych informácií by sme v roku 2009 chceli vyrobiť pri-
bližne rovnaký počet áut ako v tomto roku, teda okolo 200 tisíc,“ po-
vedal hovorca spoločnosti Dušan Dvořák v reakcii na správy o zníže-

Kia nebude na Slovensku zvyšovať výrobu
ní produkcie materskou spoločnosťou Kia. Súčasná situácia vo svete 
totiž podľa neho spôsobila, že v nasledujúcom roku nebude možné 
rásť tak intenzívne, ako tomu bolo doteraz. V tomto roku totiž závod 
zvýšil svoju výrobu medziročne asi o 38 %. Spoločnosť pritom pô-
vodne plánovala výrazný rast aj v rokoch 2009 a 2010, jej cieľom 
je totiž na Slovensku ročne vyrábať 300 tis. vozidiel.
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Festo DidaktikaFesto Didaktika
efektívne využívanie pneumatiky

Tréningami a poradenstvom je možné znižovať energetické nákladyTréningami a poradenstvom je možné znižovať energetické náklady

Predimenzovanie ako aj poddimenzovanie, 
nestabilita spôsobená nesprávnym 
rozložením hadíc, poklesy tlaku kvôli 
rozdielnym profi lom hadíc – počet 
možných zdrojov strát, je v pneumatických 
zariadeniach veľký. Už minimálna 
netesnosť s priemerom 1 mm dokáže vy-
tvoriť dodatočné náklady 1 000 až 1 500 
euro ročne. Didaktika spoločnosti Festo 
je preto veľkou podporou v oblasti školení 
a poradenstva pre všetky spoločnosti,
ktoré chcú optimalizovať využívané 
pneumatické zariadenia.
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text a foto Tomáš HORÁK, Festo Didaktika

Priamo u zákazníka je možné klásť veľmi konkrétne otázky, ako napríklad 
stanovenie nákladov na stlačený vzduch, zabránenie strát z netesností, pre-
vierky strojov, ak ide o nedostatočné tesnenia a skrutkovania.
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Napriek tomu, že sa rôzne inštitúcie, združenia a odborná tlač téme 
energetické náklady venujú veľmi často, pre mnohé spoločnosti sú 
vysoké náklady spôsobené plytvaním stlačeného vzduchu veľkou ne-
známou. Cieľom spoločnosti Festo a jej odvetvia Didaktika – tréningy 
a poradenstvo, je práve podpora spoločností v tejto oblasti, neustále 
a dôsledné využívanie efektov spôsobujúcich úsporu v oblasti stlače-
ného vzduchu (pneumatiky). 
V ponuke spoločnosti nájdete nielen didaktické semináre, ale aj op-
timalizáciu zariadení priamo na mieste, s pomocou špecialistov spo-
ločnosti Festo. 

Hľadajme riešenia spoločne
Ak ide o optimalizáciu zariadení priamo na mieste, je potrebné naj-
skôr spoločne so zákazníkom uskutočniť komplexnú prehliadku výrob-
ného procesu a exaktne stanoviť potrebu optimalizácie a zlepšení. 
Špecialisti Festo Didaktika tak pomáhajú plánovačom, odborníkom 
z technickej údržby a konštruktérom stanoviť náklady na výrobu, spra-
covanie a rozvod stlačeného vzduchu do strojov a zariadení, stanoviť 
opatrenia na odstránenie strát z netesností, spoznať najväčších „žrú-
tov" tlaku a optimálne dimenzovať rozvod stlačeného vzduchu. 

Nájdené riešenia sú zhrnuté na workshope, ktorý spravidla nasleduje 
hneď po analýze. Priestor je venovaný nielen nákladom vznikajúcim 
pri výrobe a sušení stlačeného vzduchu, ale napríklad aj optimálne-
mu tlaku kompresora a dimenzovaniu vedení, ako aj opatreniam na 
redukciu potreby stlačeného vzduchu vrátane sledovania a merania 
strát z netesností.

Skutočná prax a tréningy musia byť v súlade
Zosúladenie kvalifi kovanej ponuky s dennou praxou je pre Festo Di-
daktika tréningy a poradenstvo prvoradé, preto sa tréningy oriento-
vané na prax uskutočňujú priamo u výrobcu. To umožňuje položiť 
veľmi konkrétne otázky, ako napríklad stanovenie nákladov na stlače-
ný vzduch, zabránenie stratám z netesností, previerky strojov, ak ide 
o nedostatočné tesnenia a skrutkovania, priamo u zákazníka. 

„Pracujeme v mnohých závodoch, v rôznych oblastiach a s veľmi za-
ujímavými ľuďmi. A je pre nás zaujímavé byť znovu a znovu pritom. 
Nie je to len v úspechu, ktorý je zrejmý už počas tréningov. Je to aj 
o dobrom pocite, s ktorým od našich zákazníkov odchádzame, a to 
motivuje každého trénera a uisťuje ho, že jeho práca sa uberá správ-
nym smerom”, toľko Siegfried Idler, tréner Festo Didactic. 

„Na základe motta “Energeticko-efektívne projektovanie zariade-
ní, zmysluplné použitie pneumatiky“, sa účastníci učia praktickému 
a energeticky efektívnemu nasadeniu pneumatických komponentov 
a systémov. V navzájom nadväzujúcich seminároch sa učia rozpozná-
vať úsporné efekty vlastných strojov a zariadení, aby ich potom využí-
vali pri obnove a údržbe. S pomocou nášho simulačného softvéru je 
možné na seminári stanoviť ekonomicky optimálne výrobné náklady. 
Účastníci si sami vyhotovia vlastný postup, v ktorom presne stanovia 
potrebné opatrenia. Z tréningu si odnášajú nielen nové znalosti z ich 
oboru, ale aj veľa ekonomických poznatkov – na základe ktorých do-
kážu stanoviť priame úspory nákladov pre svoju spoločnosť,” hovorí 
Tomáš Horák, manažér FESTO Didaktika Slovensko.

Résumé
Overdesigning as well as undersizing, instability caused by wrong 
hose layout, depressurization caused by different hose profile – a 
number of prospective source losses is quite big in compressed-air 
machines. Yet a minimum leakage with 1 mm diameter can make 
additional costs from 1 000 to 1 500 Euros per year.  Therefore 
Festo Didactics is a great support in the area of training and co-
unselling for all companies that intent to optimize compressed-air 
machines.
Even though there are a great many of institutions, associations 
and specialized press dealing with cost of energy, for many com-
panies their too high cost of energy caused by wasting of com-
pressed air is the big unknown. The aim of Festo and its Didac-
tics – trainings and counselling is just to support companies in 
this area; continual and consistent exploitation of the effects affec-
ting the compressed air savings. Festo offers not only didactic se-
minars but machine optimization right at the place with the help 
of experts from Festo.
Prior to the optimization right at the place, a comprehensive in-
spection of production processes is a need to exactly specify op-
timization and enhancement. Thus, experts from Festo Didactics 
help planners, experts from maintenance engineering and desig-
ners to assess production costs, compressed air processing and 
distribution in machines, to determinate measures to eliminate 
losses caused by leakage, to recognize the biggest “pressure eater” 
and optimally size the compressed air distribution. 

FESTO, spol. s r.o. 
Didaktika Slovensko, 

Gavlovičova 1, 831 03 Bratislava

Kontakt: 
Tomáš Horák - Festo Didaktika, Tel.: + 421/2/4910 4910

mail to: Tomas_Horak@festo.com

Festo Didaktika má školiace stredisko aj na Strojníckej fakulte TU v Košiciach 
(na snímke) a STU Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave.
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Frézovací-soustružnické stroje
společnosti DECKEL MAHO jsou legendou 
Kouzlo těchto výjimečných strojů je založeno na jejich schopnosti 
nejen frézovat na jedno upnutí, ale navíc provést svislé a vodorovné 
soustružnické operace. Nové centrum DMU 60 FD duoBLOCK®, 
s rychlostí otáčení stolu až 1 200 ot/min, mající rovněž tuto schop-
nost, může být nasazené jako univerzální 
a zároveň vysoce dynamické frézovací-so-
ustružnické centrum pro obrábění obrobků 
s průměrem až 700 mm – s výškou až 850 
mm a hmotností až 600 kg. 

Stroj, s konstrukcí založenou na koncepci 
duoBLOCK®, zaručuje maximální dynami-
ku ve všech osách a maximální přesnost obrobku. A to bez ohledu, 
jestli bude provádět frézování pomocí kombinace pohybu frézovací 
hlavy řízené jako osa B a pohybu stolu řízeného jako osa C s celkem 
5 osami, anebo jestli FD stůl akceleruje obrobek až na 1 200 ot/min
díky použité technologii přímého pohonu DirectDrive, a nástroj 
upevněný ve vřeteni obrobek osoustruží. Vysoce dynamický FD stůl 
přesvědčuje svým výkonem 37 kW a kroutícím momentem 1 000 Nm 
při 100 % DC.

Frézovací hlava, s možností jejího řízení jako osy C, vybavena držá-
kem HSK-A63 pro frézovací a soustružnické nástroje, je ve standard-
ní verzi poháněná motorovým vřetenem s otáčkami 12 000 ot/min, 
s točivým momentem 130 Nm a frézovacím výkonem 29 kW. Při sou-
stružení je nástroj upnutý pomocí tvarového hlavového mechanizmu. 

Technológie Mill-turn
s přímým pohonem až do 1 200 ot/min

Nové centrum

DMU 60 FD duoBLOCK®

společnosti DECKEL MAHO
působivě kompletuje řadu
frézovacích-soustružnických
center pro obrobky do průměru 
700 mm.

DMG Czech s.r.o.

Tímto řešením jsou jednak soustružnické nástroje spolehlivě upnuté, 
a jednak je odlehčené ložisko frézovacího vřetena, co efektivně na-
pomáhá k dosažení dlouhé životnosti stroje.

DMU 60 FD duoBLOCK® pracuje 
bez paletové výměny, a proto je vel-
mi důležité, aby byl zaručen výborný 
přístup do pracovního prostoru. Roz-
měry samotného pracovního prostoru 

Stroj, s konstrukcí založenou na koncepci
duoBLOCK®, zaručuje maximální dynamiku
ve všech osách a maximální přesnost
obrobku.

Vyobrazený stroj: SPRINT 65 linear

Vyobrazený stroj: DMU 60 FD duoBlock
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s 19“ obrazovkou. Stejně jako všechny DMG inovace, i DMU 60 FD
duoBLOCK® se představuje potenciálním zákazníkům v novém 
DMG-designu. A proto je zaujme svým průkopnickým vzhledem, 
vysoce kvalitními povrchy, a velikými panely z bezpečnostního sk-
la majícími vynikající vzhled a poskytujícími nejlepší možný pohled 
do pracovního prostoru.

Pro univerzální obrábění obrobků je DMU 60 FD duoBLOCK® stan-
dardně vybaven svislým řetězovým zásobníkem se 40 nástrojovými 

hnízdy. Alternativně může být tato 
kapacita rozšířená na 60, 120 nebo 
dokonce 180 nástrojů, a doba mezi 
ukončením obrábění jedním nástro-
jem a začátkem obrábění následu-
jícím nástrojem by neměla být delší 
než 4,5 sekundy, co by mělo uspo-
kojit i náročné výrobce zamýšlející 
tento stroj použít v sériové výrobe. 
Standardní rozsah dodávky navíc 
zahrnuje produkční balík se 600 l 
nádrží chladící kapaliny, jakož i vni-
třní přívod chladícího média pod tla-
kem 40 barů středem vřetena, papí-
rový pásový fi ltr, dopravník třísek 
a otočný skleněný průzor.

D M U  6 0  F D  d u o B LO C K ®
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY

DMG Czech, s.r.o., DECKEL MAHO GILDEMEISTER
Kaštanová 8, CZ-620 00 Brno

Tel: 00420 545 426 311, E-mail: dmg@dmgbrno.cz,  www.dmgczech.com

Brnianska 2, TRENČÍN, tel: 00421 910 949 766, e-mail:dmg@dmgbrno.cz

A  M E M B E R  O F  T H E

G I L D E M E I S T E R  G R O U P

jsou 600 mm x 700 mm x 600 mm (v osách X, Y a Z). Zde je potřeba 
upozornit na skutečnost, že verze s paletovou výměnou DMC 60 FD 
duoBLOCK® je již skonstruovaná, a měla by být představena během 
několika měsíců. 

Dalším charakteristickým rysem, odlišujícím stroj od jiných, je elektro-
nické vyvažování obrobku použité u obou nabízených CNC řídících 
systémů Siemens 840D Solutionline nebo Heidenhain MillPlus IT. 
Řídící systém je teď integrovaný v novém řízení DMG ERGOline® 

Technické údaje

X / Y / Z - os mm 600 x 700 x 600

Posuvová síla kN 10

Rychlost otáčení ot/min 12,000

Rychloposuv / pracovní posuv m/min 60

Výkon pohonu (40% / 100%) kW 29 / 19

Točivý moment (40% / 100%) Nm 130 / 87

Rychlost otáčení stolu (max.) ot/min 1,200

Zatížení stolu (max.) kg 600

Zásobník nástrojů n 40 (60 / 120 / 180)*

Doba mezi koncem obrábění jedním a začátkem  obrábění druhým 
nástrojem (max)

s 4.5

* opce

Résumé
The new centre DMU 60 FD 
duoBLOCK® available from 
DECKEL MAHO impressively 
combines the series of mill-turn 
centres for workpieces with dia-
meter of 700 mm  Mill-turn ma-
chines from DECKEL MAHO 
are legendary.
The charm of these extraordi-
nary machines is based not only 
on their capability to mill per 
one work clamping but also to 
achieve both horizontal and ver-
tical turning operations. 
FD duoBLOCK® with a direct-
drive table able to rotate at up 
to 1,200 revs/min can be used 
as a universal and high dynamic 
mill-turn centre for machining 
the workpieces  with diameter 
of 700 mm – height up to 850 
mm and load up to 600 kg.

Vyobrazený stroj: DMU 40 monoBlock
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Hlbšia analýza požiadaviek zákazníkov však ukázala potrebu vybu-
dovania širšieho portfólia strojov špičkovej kvality s udržaním prijateľ-
nej ceny. Výberu výrobcov a modelov predchádzali viaceré návštevy 
na Taiwane, v Japonsku a Číne. Cieľom bolo nájsť dobre organizo-
vané podniky s vysokou odbornosťou a pracovnou morálkou zamest-
nancov a s progresívnym myslením manažmentu. Pri týchto návšte-
vách vysvitlo, že podstatná časť japonskej produkcie strojov, resp. ich 
komponentov sa vyrába na Taiwane, preto padlo rozhodnutie vybrať 
výrobcov práve z tejto krajiny. Zvolené stroje sú spôsobom výroby, 
presnosťou, spoľahlivosťou, parametrami a použitými komponentmi 
veľmi podobné špičkovým japonským, pričom zostala zachovaná ich 
prijateľná cena. Veľká časť portfólia strojov sa predstavila na Sloven-
sku a v okolitých krajinách počas dvojročného skúšobného predaja 
a overovania kvality. Takmer nulové náklady na záručný servis v tom-
to období boli hlavným motívom pre použitie mena fi rmy BOST v ná-
zve novej značky BOST Advanced Precision.

Stroje značky BOST Advanced Precision možno rozdeliť do 9 zá-
kladných skupín: CNC sústruhy, viacosové CNC sústružnícke centrá, 

XXL sústruhy, vertikálne obrábacie centrá, vysokorýchlostné vertikál-
ne obrábacie centrá, frézky (konvenčné a CNC), brúsky na plocho, 
vysokorýchlostné píly a horizontálne obrábacie centrá. Na základe 
individuálnych požiadaviek zákazníkov však vieme ponúknuť aj ko-
voobrábacie stroje, ktoré nepatria ani do jednej z vyššie uvedených 
skupín. Všetky stroje sú v CE vyhotovení.

Stručné predstavenie jednotlivých skupín
strojov

CNC sústruhy: Šikmé lôžko pod uhlom 
30° umožňuje obrábať obrobky s veľ-
kými točnými priemermi a zabezpeču-
je efektívny odvod triesok vznikajúcich 
pri obrábaní. Lôžko je vyrobené z lia-
tiny, je tepelne spracované a vysoko 
stabilné, absorbuje vibrácie pri obrá-
baní aj pri väčšom zaťažení. Vedenia 
pre nástrojovú hlavu a koník sú kalené 

a brúsené. Pohyb suportu po vedeniach je uľahčený vďaka automa-
tickému mazaniu, ktoré vytvorí jemný fi lm na zníženie trenia a predĺ-
ženie životnosti. 

Viacosové CNC sústružnícke 
centrá: Tieto stroje možno do-
dať vo vyhotoveniach s dvo-
ma vretenami a jednou nástro-
jovou hlavou alebo s dvoma 
vretenami a dvoma nástrojo-
vými hlavami. Lôžko sústruhov 
je vyrobené z vysoko kvalitnej 
liatiny, jeho konštrukcia so 45° 

sklonom zabezpečuje efektívne odstraňovanie triesok. Lineárne vede-
nia osí X a Z zabezpečujú vysoko presné polohovanie a umožňujú 
veľké zaťaženie. Výkonné vysokorýchlostné a vysoko tuhé vretená 
sú uložené vo valčekových ložiskách. Kombinácia hlavného vretena 
a protivretena, ktoré sa otáčajú synchrónne, umožňuje obrábanie ob-
robku z oboch strán na jedno upnutie. 12-polohové nástrojové hlavy 

BOST Advanced Precision
pokročilá presnosť vo všetkých dimenziáchpokročilá presnosť vo všetkých dimenziách

Firma BOST SK, a.s. pôsobí na trhu od roku 
1990. Spoločnosť sa zaoberá predajom, inštalá-
ciou a servisom kovoobrábacích strojov, zariade-
ní a príslušenstva. Od roku 2005 pribudla k tým-
to činnostiam aj vlastná výroba. Postupom času 
sa rodila myšlienka vybudovania vlastného radu 
strojov. Súvisela s procesom návrhu a kompleti-
zovania niekoľkých vybraných modelov CNC stro-
jov na Slovensku v BOSTe.

BOST, a. s.
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Duplomatic TMBR-16-340 so servomotorom Fanuc α12i. Presnosť po-
lohovania je 0,001 mm. Brzda vretena umožňuje maximálnu stabilitu 
počas frézovania a kontúrovania. Stroje možno vybaviť aj podáva-
čom tyčového materiálu a zachytávačom obrobkov.

XXL sústruhy: Sústruhy na rovnom lôžku sú konštruované na ťažké ob-
rábanie s vysokou produktivitou. Kvalitná liatinová konštrukcia zabez-
pečuje optimálnu tuhosť a stabilitu počas dlhodobej spoľahlivej pre-
vádzky stroja. Výkonné motory umožňujú kvalitné obrábanie. Stroje 
sú vhodné pre širokú škálu aplikácií pre rôzne odvetvia priemyslu. 

Vertikálne obrábacie centrá: 
Univerzálne a technicky špičkové 
vertikálne obrábacie centrá majú 
široké spektrum technologického 
využitia, sú vhodné na obrába-
nie foriem menších a stredných 
veľkostí. Tieto stroje ponúkame 
v rôznych veľkostných vyhotove-
niach, od najmenších so stolom 
s rozmermi 700 x 450 mm až po 

najväčšie so stolom 2 400 x 100 mm. Základňa strojov je vyrobená 
z liatiny ako jeden kus, čo zabezpečuje teplotnú a mechanickú tuhosť 
a absorbovanie vibrácií. Lineárne valivé vedenia u menších verzíí sú 
skonštruované tak, aby umožňovali rýchle rýchloposuvy. Integrálny 
mazací systém zabezpečuje vysokú presnosť a dlhú životnosť. U väč-
ších vyhotovení strojov sú použité široké kalené a brúsené klzné vede-
nia, všetky protiľahlé povrchy sú pokryté povrchovou vrstvou „Turcite“ 
na zabezpečenie maximálneho výkonu. Sane a stôl sú poháňané 
predpätými guličkovými skrutkami, ktoré sú na oboch stranách ulože-
né v presných dvojradových ložiskách. Stroje sa dodávajú s riadiacim 
systémom Fanuc alebo Heidenhain. 

Vysokopresné vertikálne obrábacie 
centrá: Ide o vysokorýchlostné obrá-
bacie centrá s rýchloposuvmi až do 
48 m/min. a otáčkami vretena do 
15 000 ot/min. Všetky osi sa pohy-
bujú po lineárnych vedeniach a sú 
poháňané priamo. Stroje ponúkajú 
dynamickú stabilitu a vysoký výkon. 
Vreteno sa otáča v keramických gu-
ličkových ložiskách, čím sa zvyšuje 

jeho tuhosť. Má unikátnu konštrukciu so štyrmi tryskami pre chladiacu 
kvapalinu, vďaka ktorej možno rýchlo odstraňovať triesky a reduko-
vať množstvo tepla vyprodukovaného pri obrábaní. Vysokotlaková 
vzduchová clona chráni vreteno pred vlhkosťou a zabraňuje jej pre-
nikať do ložísk, čím predlžuje životnosť vretena. Guličkové skrutky 
s priemerom φ40 mm sú uložené v presne vybrúsených ložiskových 
domčekoch. Presným brúsením sa dosiahne, že guličkové skrutky sa 
otáčajú s vysokou presnosťou, pretože tepelná deformácia je pod-
statne znížená. Čas výmeny nástrojov je 1,5 sekundy. Štandardným 
vybavením stroja je obojstranný špirálový dopravník triesok, ktorý 
spoľahlivo odvádza triesky vznikajúce pri obrábaní zo stroja. V ponu-
ke sú aj 5-osové vysokorýchlostné vertikálne obrábacie centrá s otáč-
kami vretena do 36 000 ot/min., s výkonom motora vretena do 20 
kW, výborne sa hodiace na výrobu foriem a aplikácie vyžadujúce 
simultánne obrábanie v piatich osiach.

Frézky: Rad strojov BOST Advanced 
Precision zahŕňa konvenčné fréz-
ky. Stručná charakteristika: vodiace 
plochy sú kalené a presne brúsené, 
vreteno je uložené v presných ložis-
kách CP4, klzné vedenia osí X a Z, 
guličkové skrutky s dvoma maticami, 

chladiaci systém a systém automatického mazania. Okrem konvenč-
ných frézok sú v ponuke aj CNC frézky vybavené plným krytovaním, 
zásobníkom nástrojov, dopravníkom triesok, ofukom vretena, chladia-
cim systémom a voliteľne aj vnútorným chladením nástroja stredom 
vretena.

Brúsky na plocho: Rad brúsok, ktorý 
svojím rozsahom pokrýva širokú škálu 
najrozmanitejších požiadaviek zákaz-
níkov. Pomocou týchto strojov možno 
zabezpečiť vysokú presnosť a rovinnosť 
brúsených plôch. K dispozícii je množ-

stvo voliteľného príslušenstva, ktoré zvyšuje technologické možnosti 
využitia. 

Vysokorýchlostné píly: Automatizo-
vaný proces rezu synchronizovaný 
s automatickým podávaním a upí-
naním materiálu umožňuje presné 
opakované rezanie. Rotačná kefa 
a kontinuálny oplach triesok z rez-

ného pásu zabezpečuje hladký proces rezania. 

Horizontálne obrábacie centrá: Rad 
strojov BOST Advanced Precision obsa-
huje aj horizontálne obrábacie centrá 
vhodné na všestranné produkčné na-
sadenie.

BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594, 911 01  Trenčín
T: +421 32 7417 301, F: +421 32 7417 303
e-mail: stroje@bost.sk                                                                www.bost.sk

Résumé
BOST SK, a.s. has been acting on the market since 1990. The 
company deals with sales and services of metal-working machi-
nes, machinery and accessories. In 2005 its own production beca-
me part of its activities. In the course of time an idea of building 
own range of machines occurred. It was related with the process 
of completing some picked CNC models in BOST, a.s., Slovakia. 
Deeper analysis of consumer demand unveiled a need for buil-
ding a wider machinery portfolio of top quality at maintenance 
of affordable price. Before finding the right manufacturers and 
models some business visits to Taiwan, Japan and China were 
done. During the visits it was found that the substantial part of 
Japanese machines production, or their components, is made in 
Taiwan. That was the reason for making a decision on manufac-
turers from this country. Machines trade-marked as BOST Advan-
ced Precision can be divided into nine basic groups: CNC lathes, 
multi-axle CNC lathe centres, XXL lathes, vertical machining 
centres, high-speed vertical machining centres, milling machines 
(conventional and CNC), grinders, high-speed saws and horizon-
tal machining centres. Following individual consumer demands, 
metal-working machines are also available. All machines are made 
according CE standards. 
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Vďaka modulárnemu princípu výrobného programu fi rma svojim zá-
kazníkom ponúka možnosť individuálneho riešenia strojov – presne 
podľa požiadaviek zákazníka. Pre malosériovú výrobu a výrobu 
stredných sérií CHIRON ponúka 5-osové univerzálne frézovacie stro-
je s extrémne stabilnou, symetrickou konštrukciou pojazdného vreten-
níka. Pre veľkosériovú výrobu potom ponúka jedno alebo dvojvrete-
nové stroje s integrovaným meničom obrobkov. 

Industria Slovakia, foto Chiron

Náskok v sekundách
garantovaný fi rmou CHIRON

Neoddeliteľnou súčasťou výrobného radu fi rmy CHIRON je i dopl-
nenie strojov o možnosť obrábania na dvoch pracovných miestach 
(v kyvadlovej prevádzke) alebo možnosť obrábania dlhých kusov na 
strojoch s dlhou lóžou.

Všetky stroje sú konštruované s vertikálne uloženým vretenníkom 
a pevným stolom. Výnimku tvoria 5-osové stroje, kde sa celý stôl na-
klápa okolo vodorovnej osi. Piatu os tvorí otočný stôl s vertikálnou 
osou otáčania, ktorý je zabudovaný uprostred pozdĺžneho naklápa-
cieho stola. Okrem bežného využitia možno stroje CHIRON použiť 
ako samostatné robotizované pracovisko alebo sa dajú zostaviť do 
plne automatizovaných výrobných liniek.

Firma CHIRON Werke Gmbh & Co. KG je na trhu 
už od roku 1921. V roku 1958 sa stala dôležitou 
súčasťou skupiny Hoberg & Driesch a v súčas-
nosti jej patrí vedúce postavenie na celosveto-
vom trhu s vertikálnymi CNC – obrábacími stroj-
mi. Stroje CHIRON sa vyznačujú prvotriednou 
kvalitou spracovania a prepracovanou konštruk-
ciou, ktorej výsledkom sú špičkové dynamické 
vlastnosti, nadštandardná presnosť a vysoký pra-
covný výkon.
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Prehľad jednotlivých typových radov strojov 
CHIRON
• typový rad 08 Magnum – stroje na vysokorýchlostné obrábanie 
malých súčiastok s nízkymi kusovými nákladmi. Ide o malé kompaktné 
sériové stroje na kompletné obrábanie 12 alebo 24 nástrojmi s jed-
noduchou obsluhou. Prednosťou je ekonomicky výhodné obrábanie 
vďaka nízkym investičným a prevádzkovým nákladom;
• typový rad 12 – stroje tohto radu ponúkajú vysokorýchlostné ob-
rábanie pri znížených nákladoch. Ich výhodou je, že majú výborné 
predpoklady pre trieskové obrábanie širokého spektra výrobkov;
• typový rad 15 – kompletný rad strojov, ktorý zahŕňa jedno i dvoj-
vretenové stroje, stroje s pevným stolom a zariadeniami na výmenu 
obrobkov, ale rovnako stroje s piatou osou alebo riadením na výmenu 
pracovných polí. Ich prednosťou je vysoký výkon, dynamika, rýchlosť 
a opakovaná presnosť; 
• typový rad 18 – stroje tohto radu v sebe unikátnym spôsobom spá-
jajú silu a dynamiku, preto sú vhodné pre vysokorýchlostné obrába-
nie a stredné hrubovanie. Za pozornosť stojí najmä nová generácia 
dvojvretenových strojov;
• typový rad MILL – univerzálne, vysoko výkonné obrábacie centrá 
pre kombinované frézovanie a sústruženie v malých a stredných sé-
riách. Stroje tohto radu sú obzvlášť vhodné pre vysoko produktívne 
trieskové obrábanie. Jednoduchá a robustná konštrukcia týchto stro-
jov spolu s rozsiahlym programom opcií umožňuje individuálne rieše-
nie pre každý typ výroby. Všetky stroje tohto radu je možné vybaviť 
naklápacím motorovým vretenníkom. Výhodné je, že stroje si vyžadu-
jú len malú ustavovaciu plochu a nízke náklady na údržbu;
• typový rad MILL s dlhým stolom – stroje tohto radu sú mimoriadne 
vhodné pre vysoko produktívne trieskové obrábanie. Stôl týchto stro-
jov možno rozdeliť na dve pracovné polia;
• typový rad MPS – obrábacie centrá ideálne pre kompletné ob-
rábanie dielcov z tyčového materiálu rôznych profi lov. Obrábanie 
dookola o 360 stupňov na jedno upnutie zaručuje vysokú presnosť 
opracovania. Vyznačujú sa kombináciou vysokej produktivity a níz-
kych požiadaviek na priestor;
• typový rad WM – špeciálne stroje pre obrábanie diskov kolies, 
umožňujú opracovanie prednej a zadnej strany kolesa na jedno 
upnutie, čo redukuje vedľajšie časy, prináša úsporu nákladov na per-
sonál a výrazne zvyšuje produktivitu práce; 
•obrábací systém CHIRON FLEXCELL DUO – obsahuje dve obrá-
bacie centrá a manipulačného robota vrátane zásobníka s paletou 
na materiál. Tento systém ponúka ekonomické riešenie komplexného 
obrábania zo 6-tich strán; 
•obrábací systém CHIRON FLEXLINE – fl exibilný obrábací systém, 
ktorý je veľmi úsporný v oblasti prestojov, zábehu a nákladov na 
personál a zároveň zvyšuje produktivitu a kvalitu výroby. Toto vysoko 
produktívne riešenie umožňuje paralelnú výrobu obdobných dielcov, 
ale aj sekvenčné obrábanie celých obrobkov s vysokým podielom 
práce;

CHIRON a Industria Slovakia
Produkty nemeckého výrobcu CHIRON predáva na slovenskom trhu 
spoločnosť Industria Slovakia, s.r.o. so sídlom v Novej Dubnici, kto-
rá je výhradným zástupcom značky CHIRON v SR od roku 2001. 
Okrem predaja zabezpečuje spoločnosť Industria Slovakia, s.r.o.:
•predvádzanie strojov po dohode so zákazníkom,
•spracovanie technologických ponúk, 
•spracovanie časových štúdií na výkres výrobku,
•návrh kompletnej technológie na kľúč,
•školenie obsluhy, 
•uvedenie strojov do prevádzky,
•záručný servis do 24 hodín,
•pozáručný servis,
•predaj náhradných dielov.

Résumé
CHIRON Werke GmbH & Co. KG has been on the market since 
1921.In 1958 it became an important part of Hoberg & Driesh 
Group and nowadays it has a leading position on the global mar-
ket with vertical CNC tool machines. CHIRON machines are 
characterized by first-class quality of processing and sophisticated 
construction which resulted in high-end products, above standard 
precision and high performance. German CHIRON products are 
sold on the Slovak market by Industria Slovakia, s.r.o. based in 
Nová Dubnica which has been an exclusive agent for CHIRON 
trade mark products since 2001. Besides sales, Industria Slovakia, 
s.r.o. also provides machine demonstrations, technological offers 
processing, technology design, operators training, warranty servi-
ce, service after waranty and spare parts sale.

Industria Slovakia s.r.o.
Sady Cyrila a Metoda 20/8, 018 51 Nová Dubnica
Tel: 00421-42-444 0230, Fax: 00421-42-444 0231

E-mail:info@i-s.sk, www.i-s.sk
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V oblasti technológií T3 Solutions ponúka: 
• služby projektového manažmentu,
• dodávky strojárskych technológií na kľúč (návrh technológie, zostavovanie nástrojov a prí-
pravkov, programovanie strojov, časové štúdie, nasadenie do výrobného procesu, optimalizácia 
výrobného procesu, tvorba výrobnej dokumentácie). 
Pri už rozbehnutých výrobách poskytuje:
• služby optimalizácie jednotlivých procesov podľa požiadaviek zákazníkov, čo v konečnom dô-
sledku znižuje výrobné náklady.

Technologies

• v segmente nástrojov sa T3 Solutions orientuje na dodávky kompletného sortimentu nástro-
jov v spolupráci s výrobcami prestížnych svetových značiek, 
• okrem samotnej dodávky ponúka T3 Solutions aj skladovanie a logistiku nástrojov (vytvorenie 
konsignačného skladu alebo skladovanie v priestoroch T3 Solutions). 

Tools

• technicko-distribučnou činnosťou zároveň mapuje trh, čo je výhodou pri hľadaní vhodného 
umiestnenia výroby alebo pri rozširovaní kooperácie, 
• v krátkom čase chce T3 Solutions rozšíriť svoje portfólio o predaj CAD/CAM systémov, ich 
programovanie, doplnenie technickej prípravy aj o verifi káciu výrobného procesu, ktorá umožní 
sledovať simulovaný výrobný proces ešte pred samotným spustením strojov.

Trade

Ďakujeme našim obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu, 
tešíme sa na ďalšiu v roku 2009. 
Šťastné Vianoce a úspešný nový rok!
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Firma T3 Solutions začala svoju činnosť pred niekoľkými mesiacmi. 
Ako sa jej darí v tomto hospodársky zložitom období poznačenom fi nančnou krízou, 
sme sa opýtali konateľov spoločnosti Daniela Burýška a Mariána Belana.

Znižovať náklady a optimalizovať

Pocítili ste negatívne vplyvy? 
Viacmenej sme začali súčasne s fi nančnou krízou. Zdá sa, ako keby sme na ňu ča-
kali, ale bola to len náhoda. Krízu sme vnímali len okrajovo, prostredníctvom našich 
zákazníkov. Nepocítili sme ju na vlastnej koži, keďže sme začali od nuly a nebolo čo 
stratiť. Súčasne s rozbehom a rastom fi rmy rástol aj náš obrat.
 
Ako hodnotíte svoje pôsobenie po prvých mesiacoch od vzniku?
Keďže poznáme trh, mali sme výhodu, na rozdiel od niektorých iných začínajú-
cich konkurenčných spoločností, a začali sme oslovovať pre nás kľúčových zákaz-
níkov orientovaných na hydrauliku a automotive. Podarilo sa nám uviesť značku 
T3 Solutions ako profesionálnu spoločnosť a to tak, že sme sa zamerali najmä na 
problematické miesta, ktoré zákazník potreboval vyriešiť.
 
Môžete túto činnosť konkretizovať?
Zamerali sme svoju pozornosť na technologicky náročné operácie výrobných proce-
sov, ktoré často ovplyvňujú výsledný výrobný čas, a tým aj cenu výrobku. Tu je často 
najväčším nákladom práve nástroj, ktorý je pre danú zložitú operáciu prispôsobený. 
Tým rastie jeho cena a dodacia doba. My sme sa pri hľadaní našich partnerov, najmä 
v západnej Európe, sústredili na to, aby sme našli pružného, kvalitného a hlavne ce-
novo dostupného výrobcu.  Výsledkom je, že sme pri dodržaní kvality znížili dodacie 
lehoty a ceny špeciálnych nástrojov. Finančná kríza nám v tomto prípade nahráva 
a tešíme sa záujmu zákazníkov, ktorí potrebujú znižovať náklady.
 
V čom sa odlišujú vaše produkty a aktivity od konkurencie, v čom ste lepší?
Naše produkty sú najmä veľmi precízne nástroje z drahých materiálov, ako sú PCD, 
Cermet, CBN, tvrdokov za prijateľné ceny, čo nie je úplne bežná kombinácia. Mys-
lím, že sme lepší v prístupe k zákazníkom. Našou prvoradou snahou je pomôcť pri 
tvorbe technológie, prípadne ju celú navrhnúť. Veď preto máme v názve Solutions 
– riešenia.
 
Máte za sebou zahraničných investorov?
Nie, sme absolútne slovenská súkromná spoločnosť bez akejkoľvek podpory in-
vestorov a fondov či už zo zahraničia alebo zo Slovenska. Náš štart bol o to ťažší 
a imanie minimálne. Dúfam, že v budúcnosti budeme na to radi spomínať.
 
Čo by ste poradili firmám, aby toto obdobie „utiahnutých opaskov“ zvládli?
Bude to znieť otrepane, ale poradíme len to, že znižovaním nákladov by to malo ísť 
lepšie. Hľadať klúčové miesta vo výrobných procesoch a snažiť sa ich čo najviac op-
timalizovať. Optimalizácia je jednou z našich aktivít, preto radi pomôžeme.

T3Solutions, s.r.o.
Špitálska 25, 811 08 Bratislava
Tel./Fax: +421 42 433 12 28,
Mob.: +421 905 867 560, +421 915 089 901
info@t3solutions.sk, www.t3solutions.sk



Stroje řady Arrow jsou tzv. kompaktní konstrukce, kde integrovaný odsávací stůl
spolu s portálem tvoří jeden celek s použitím pro precizní plazmové pálení. 

Typová řada Omnicut je  portálové konstrukce s odděleným odsávacím stolem a fi ltrací.
Stroje Omnicut jsou především určené pro kombinované plazmové a autogenní dělení
materiálu s možností přidání dalších technologií - značení výpalků, úkosové řezání a další. 

Jednoduchou obsluhu CNC řízených pálicích strojů zaručuje řídící systém MS 100.
Příprava pálicích plánů je dle potřeb zákazníka řešena softwarem SAPSproW 
nebo programem Lantek Powercut HLK, který je speciálně vyvinut pro vzduchotechnickou výrobu. 

Společnost MGM spol. s r.o. se v současné době prezentuje

na českém a zahraničním trhu jako výrobce a prodejce

CNC řízených pálicích strojů typové řady ARROW a OMNICUT

se zavedeným servisem v Táboře a Ostravě. 

VÝROBCE  CNC
řízených pálicích strojůřízených pálicích strojů

MGM spol. s r.o.
Čekanice 342
390 02 Tábor
tel. +420 381 25 45 73
fax: +420 381 25 60 38
e-mail: obchod@mgm-tabor.cz
www.mgm-tabor.cz
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Na základe dlhoročných skúseností a 18-ročnej tradície spoločnosti 
BOST SK bola 5. novembra 2008 podpísaná servisná zmluva s TOS 
KUŘIM-OS, a.s.. Predmetom plnenia zmluvy je zaistenie prevádzky-
schopnosti všetkých strojov výrobcu na území Slovenska. Ide o záruč-
ný, mimozáručný a pozáručný servis na tieto stroje a aj na preventív-
ne prehliadky. Špeciálne pre plnenie podmienok zmluvy sú vyčlenení 
pracovníci, ktorí budú zaškolení priamo vo výrobe TOS KUŘIM-OS, 
a.s.. K technickej výbave špecialistov patrí aj laserový interferometer. 

Jedno z dôležitých miest v českom strojárenskom priemysle zaují-
ma už od okamihu svojho založenia TOS KUŘIM-OS, a.s., výrobca 
presných obrábacích strojov. Spoločnosť patrí k najstarším výrobcom 
frézok, jednoúčelových strojov a automatických obrábacích liniek 
v Českej republike. Závod bol založený v roku 1942 ako závod Zbro-
jovky Brno. Počas šesťdesiatročnej výroby obrábacích strojov získali 
zamestnanci spoločnosti skúsenosti z výskumu, vývoja, konštrukcie, 
výroby a prevádzky viac ako 83 000 obrábacích strojov, 60 auto-
matických obrábacích liniek a 3 500 jednoúčelových strojov. TOS 
Kuřim bol od svojho založenia priekopníkom v zavádzaní nových 
technológií do praxe a obchodná značka fi rmy sa stala symbolom 
spoľahlivých a presných obrábacích strojov s dlhodobou životnosťou. 
Cieľom spoločnosti BOST SK je poskytovať zákazníkom komplexné 
služby. Divízia STROJE je tvorená tromi oddeleniami. Oddelením pre-

red, foto BOST SK

BOST SK a.s.  a  TOS  KUŘIM-OS, a.s.
Servisná zmluva medzi

Servisná zmluva bola podpísaná obchodným riaditeľom TOS KUŘIM-OS, 
a.s. Ing. Miroslavom Chmelkom a generálnym riaditeľom BOST SK, a.s. 
Vladimírom Bielikom

daja strojov a zariadení, oddelením servisu a oddelením vzdelávania. 
Oddelenie servisu zabezpečuje inštaláciu strojov a zariadení a samo-
zrejme záručný a pozáručný servis. V ponuke je aj spracovanie tech-
nológií, preventívne prehliadky, diagnostikovanie presnosti stroja, out-
sourcing služieb a odborné sťahovanie výrobných prevádzok.

Prítomných zástupcov fi riem už tradične privítal S. Maurer, konateľ 
spoločnosti Agie Charmilles, s.r.o.. Pozornosti neunikla paleta produk-
tov EDM, frézovacích strojov a ani prezentácia päťsosového obrába-
nia. Zaujímavé boli prednášky externého partnera fi rmy SEMACO 
a SESCOI s uvedením nového produktu WorkXPlore – CAD, päťo-
sové obrábanie vo WorkNC a nástroje Pokolm a Fraisa. To všetko, 
samozrejme, sprevádzali ukážky strojov (AT Hyperspark 2 IQ/DRILL 
11, HPM 800U/UCP 600) a odborná diskusia s profesionálne vyško-
leným personálom fi rmy Agie Charmilles. Nová značka +GF+Agie 
Charmilles spája známe a úspešné predchádzajúce EDM značky 
Agie a Charmilles.  

Medzinárodná spoločnosť Agie Charmilles sa zaoberá predajom 
strojov, poskytuje riešenia v oblasti automatizácie, zákaznícky ser-
vis pre konštrukciu foriem a nástrojov, i zhotovenie presných dielov. 
Ponúka stroje pre elektroerozívne obrábanie, vysokorýchlostné vyso-
kovýkonnostné obrábacie centrá, upínacie systémy a paletovanie, 
servisné služby, náhradné diely, spotrebný materiál. Od 1. januára 
2008 vzniklo pre trh Českej republiky a Slovenskej republiky priame 
zastúpenie spoločnosti Agie Charmilles so sídlom v Brne a za rok 
svojho pôsobenia sa podarilo fi rmu výrazne zviditeľniť, o čom sved-
čí aj účasť na technologických dňoch a záujem klientov o ponúkané 
produkty a služby. 

Technologické dni Agie Charmilles
V dňoch 22. – 23. októbra 2008 sa v spoločnosti Agie 
Charmilles v Brne uskutočnili v poradí už druhé Technolo-
gické dni v tomto roku. Prvýkrát firma zrealizovala poduja-
tie v apríli. Počas dvoch dní organizátori opäť pripravili pre 
svojich partnerov množstvo zaujímavých prezentácií a pred-
nášok a zoznámila ich s novinkami, ktoré Agie Charmilles 
ponúka trhu. Nosnou témou Technologických dní bolo pä-
ťosové obrábanie a obrábanie grafitu. Prezentovali tu tiež 
päťosový stroj HPM 800U, ktorý sa nevyhol veľkému záuj-
mu zúčastnených odborníkov. 
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Situácia sa zmenila najmä s nástupom širokej ponuky ceno-
vo prístupných navigačných prístrojov. Použitie GPS na urče-
nie polohy, navigáciu, záznam priebehu jazdy a podobne 
je už všeobecne známe. Existuje aj viacero dodávateľov mo-
nitorovacích systémov vozidiel  (MSV) s rôzne zameranou 
funkcionalitou,  výrobcovia automobilov ponúkajú navigač-
né a monitorovacie systémy ako súčasť doplnkovej výbavy. 
Na Slovensku však výrobcov týchto systémov nie je veľa.

Monitorovacie zariadenia fi rmy ANDIS
Počas desiatich rokov vývoja a nasadzovania systémov GPS/
GSM sa vývojoví pracovníci fi rmy ANDIS prepracovali už 
k piatej generácii monitorovacích a komunikačných zariade-
ní. Kým prvé zariadenia montované do automobilov tvorili  
osobitne monitorovacia a komunikačná časť, dnešné sú v jed-
nej podstatne menšej škatuľke. Širšia funkcionalita, vyššia spo-

Spoločnosť ANDIS, spol. 
s r.o. založili v roku 1993 
pracovníci vtedajšej Elek-
trotechnickej fakulty SVŠT 
(dnešná Fakulta elektro-

techniky a informatiky STU) v Bratislave 
s cieľom využiť dlhoročné skúsenosti s vý-
skumom a vývojom elektronických zariadení. 
Počas 15 rokov existencie sa pomerne úzke 
zameranie firmy na vývoj a výrobu hardvéru 
rozšírilo na poskytovanie komplexných slu-
žieb obsahujúcich dodávky hardvéru, firmvé-
ru a softvéru najmä telematických systémov 
a prevádzkovanie monitorovacích systémov 
motorových vozidiel.

text a foto Peter KUKUČA, ANDIS, spol. s r.o.

Navigácia, monitorovanie,Navigácia, monitorovanie,
manažment dopravy
Keď v sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
americké ministerstvo obrany spustilo vojenský 
projekt satelitného lokalizačného systému NAVSTAR 
(teraz GPS), málokto tušil, aké široké civilné použitie 
bude mať tento systém v blízkej budúcnosti. Keď sa 
koncom deväťdesiatych rokov minulého storočia za-
čala fi rma ANDIS venovať vývoju a výrobe systému na 
monitorovanie motorových vozidiel s využitím systému 
GPS na ich lokalizáciu a s prenosom údajov do cen-
trály prostredníctvom mobilnej telefónnej siete GSM, 
málokto u nás vedel, o čom to vlastne hovoríme a na 
čo bude taký systém vôbec dobrý.
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ľahlivosť, ďalšie lepšie parametre a nižšia cena sú pritom samozrejmos-
ťou. Všetky naše zariadenia sú diagnostikovateľné na diaľku a rovnako 
ich možno prekonfi gurovať a kompletne preprogramovať bez priame-
ho fyzického prístupu k vozidlu.

V poslednom období sú monitorovacie zariadenia fi rmy ANDIS vyví-
jané v troch funkčných radoch: Basic, Classic a DeLuxe, ktoré spĺňajú 
rôzne požiadavky zákazníkov. Najnovším predstaviteľom radu Basic 
je monitorovacia jednotka AM05-B, ktorá umožňuje: 
• monitorovanie polohy, rýchlosti a smeru jazdy
• meranie prejdenej vzdialenosti
• záznam rýchlostných profi lov
• identifi káciu vodiča kontaktným kľúčom (iButton) alebo bezdrôto-
vou kľúčenkou
• rozlišovanie súkromných a služobných jázd
• tvorbu knihy jázd
• pripojenie bezdrôtových periférií.

AM05-C z radu Classic má navyše možnosť:
• monitorovať rôzne analógové veličiny a binárne udalosti, napr. 
teplotu v chladiacom priestore, stav palivovej nádrže, otvorenie dverí, 
prítomnosť osôb v kabíne a pod. 
• identifi kovať vodiča aj pomocou RFID karty alebo prívesku 
• zadávať rôzne parametre jazdy alebo zákazky pomocou bezdrô-
tového alfanumerického terminálu 
• zaznamenávať parametre vozidla, vodiča a jazdy na základe 
správ získaných zo zberníc CAN alebo FMS a z výstupu digitálneho 
tachografu.

AM04-D (DeLuxe) je výkonný počítač do auta 
(Car PC) komunikujúci s vodičom prostredníctvom 
VGA monitora s dotykovou obrazovkou, pripojený 
na zvukovú sústavu vozidla a vybavený operač-
ným systémom Windows CE. Okrem spomínaných 
funkcií poskytuje nepreberné množstvo ďalších, ktoré podporujú čin-
nosť vodiča a posádky vozidla. Uvádzame aspoň niektoré: 
• plnohodnotná hlasová a obrazová navigácia v rámci Európy 
• posielanie a príjem SMS 
• prístup na internet 
• e-mailový klient vrátane možnosti posielať a prijímať poštu s rôz-
nymi prílohami 
• prezeranie dokumentov (.doc, .xls, .pdf, ...) 
• prehrávanie zvukových, obrazových a fi lmových súborov (.jpg, 
.mp3, .avi, ...) 
• pripojenie cúvacej kamery, prípadne prenosnej kamery s bezdrô-
tovým pripojením
• zobrazenie iných vozidiel fl otily na mape v reálnom 
čase.

Monitorovacie zariadenia fi rmy ANDIS 
používajú na komunikáciu s centrá-
lou rôzne služby siete GSM, naj-
mä CSD, GPRS/EDGE a SMS. 
V prípade potreby vieme využiť 
aj hlasový kanál, čo sa zdá byť 
archaické, ale v niektorých špe-
ciálnych prípadoch má špecifi cké 
výhody. Vlastný vývoj hardvéru je 
síce náročný, ale prináša možnosť zákaz-
nícky iniciovaných úprav a doplnkov funkcií až 
po použitie inej komunikačnej siete ako GSM. 

Centrály monitorovacích systémov
Údaje zberané monitorovacími zariadeniami sa posielajú do centrá-
ly MSV, kde sa spracovávajú, archivujú a prezentujú používateľom. 

Centrály MSV boli spočiatku tvorené programami, ktoré bežali na 
počítačoch priamo u vlastníka monitorovanej fl otily vozidiel. Súčasťou 
týchto centrál bola aj komunikačná infraštruktúra tvorená modemami 
GSM s príslušnými SIM kartami. Asi hlavnou nevýhodou samostatnej 
centrály je, že sa o jej prevádzku musí starať vlastník vozidiel a te-
da, že potrebuje odborníkov aj v tejto oblasti. Výhodou samostatnej 
centrály je, že sa o jej prevádzku stará vlastník vozidiel, a teda, že 
je menej odkázaný na služby dodávateľa systému. To je tá relativita. 
V súčasnosti majú fi rmy záujem o vlastnú centrálu MSV najmä z dô-
vodu (pocitu) lepšej ochrany citlivých údajov o pohybe svojich vozi-

diel pred ich únikom nepovolaným 
osobám, konkurencii a pod.

Rozvoj MSV viedol k rozširovaniu 
funkcií ich centrál, pričom mnohé 
z nich sú priamo viazané na pre-

nos údajov internetom. Monitorovacie systémy už používajú aj menšie 
fi rmy a fyzické osoby, ktorým sa neoplatí starať sa o vlastnú centrálu, 
platiť poplatky za SIM kartu v jej modeme atď. Toto spolu s možnos-
ťou použiť iný spôsob fi nancovania viedlo k vzniku iného modelu cen-
trály MSV. Z predaja monitorovacieho systému sa stalo poskytovanie 
služby. Centrálu prevádzkuje poskytovateľ služby a vlastník vozidiel 
má prístup k údajom o svojich vozidlách po zadaní prihlasovacieho 
mena a hesla prostredníctvom webového prehliadača.

Firma ANDIS vyvinula ako jedna z prvých na Slovensku a v okolitých 
krajinách internetový MSV s názvom Camelia. Služby tohto systému 
vrátane montáže zariadení radov AM04 a AM05, servisu a pora-
denstva poskytuje pod obchodným menom Automonitor partnerská 

fi rma Infocar, a.s. Základné informácie o službe Automonitor 
možno nájsť na www.automonitor.sk aj s možnosťou ži-

vého vyskúšania s demonštračnými vozidlami. 
Automonitor umožňuje: 

• zobrazenie aktuálnej polohy 
a stavu vozidiel v tabuľ-

kovej forme a na 
mape s využitím 
všetkých mož-
ností zobraze-

nia Google 
Maps 
• zobra-

zenie archív-
nych údajov o prejdenej 

trase vozidla na mape 
po jednotlivých dňoch, resp. 

     po úsekoch jazdy 

Firma ANDIS vyvinula ako jedna z prvých 
na Slovensku a v okolitých krajinách inter-
netový MSV s názvom Camelia.
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Spoločnosť ANDIS je dôkazom, že aj na Slovensku sa dá vybudo-
vať prosperujúca fi rma vďaka nadšeniu a obetavosti jej zakladate-
ľov a pracovníkov aj bez externých fi nančných injekcií, založená na 
domácom know-how, vyvíjajúca špičkové elektronické zariadenia 
a informačné systémy následne vyrábané na Slovensku a predáva-
né nielen doma, ale aj úspešne exportované. A podobných príkla-
dov je na Slovensku podstatne viac, ako by sa zdalo.

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
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• zobrazenie priebehu rýchlosti vozidla po jednotlivých dňoch, resp. 
po úsekoch jazdy 
• zobrazenie priebehu meranej teploty po jednotlivých dňoch, resp. 
po úsekoch jazdy 
• zobrazenie priebehu stavu paliva po jednotlivých dňoch, resp. po 
úsekoch jazdy 
• automatické vytváranie kníh jázd vozidla s exportom vo formáte .xls 
• štatistické spracovanie jázd vozidiel – denné, týždenné a mesač-
né 
• defi nícia vlastných bodov záujmu (POI) s ich zobrazením na mape 
a použitím v tabuľkách a výkazoch systému 
• automatické spracovanie údajov z tankovacích kariet pohonných 
látok 
• automatické spracovanie vyúčtovania diét z pracovnej cesty doma 
aj v zahraničí 
• možnosť užívateľského vytvárania skupín vozidiel a udeľovania 
prístupových práv 
• možnosť zadávania a vyhodnocovania servisných údajov.

Počet vozidiel zaradených do systému Automonitor neustále rýchlo 
rastie, pribúdajú nové funkcie, zvyšuje sa kapacita a bezpečnosť ser-
verov v centrále. Zároveň pracovníci fi rmy ANDIS vyvíjajú aj samo-

Résumé
ANDIS Company develops car monitoring systems, both hardware 
and software, using the GPS positioning system and GSM and In-
ternet communication infrastructure and runs the web-based cen-
tral office server. ANDIS started with car monitoring in 1998 and 
in-between this activity became the core business of the company. 
Since the start of its car monitoring activities ANDIS has already 
developed five generations of mobile monitoring and communica-
tion units and diverse accessories. Nowadays three such units with 
different complexity and features are used: AM05-B, AM05-C and 
AM04-D. The most important ANDIS’ web-based car-monitoring 
system AUTOMONITOR marketed by the company Infocar has 
also English localization and can be accessed via https://auta.au-
tomonitor.sk

statné monitorovacie centrály podľa požiadaviek zákazníkov, väčši-
nou na použitie v špecifi ckých podmienkach.

Monitorovacie systémy vozidiel sú už súčasťou každodenného života. 
Výrobky fi rmy ANDIS majú špičkové parametre a umožňujú efektívne 
použitie v širokom rozsahu požiadaviek od jednoduchej evidencie 
jázd vozidla až po vytvorenie mobilnej kancelárie v kabíne kamióna 
s navigáciou vodiča a multimediálnou centrálou pre spolujazdca, či 
pre chvíle odpočinku. Dispečer dopravy môže posielať pokyny vo-
dičovi a vytvoriť prístup pre zákazníka, ktorý uvidí cestovanie svojej 
zásielky v reálnom čase na obrazovke svojho počítača. Pretože všet-
ky hardvérové a softvérové súčasti uvedených MSV sa vyvíjajú a vy-
rábajú na Slovensku, možno vyhovieť aj individuálnym požiadavkám 
používateľov.

ANDIS, spol. s r.o., Nitrianska 5, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5465 1881 - 3, andis@andis.sk, www.andis.sk
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Rezné nástroje v automobilovom prie-
mysle
Vďaka dynamickému rozvoju fi rmy sa neustále 
rozširuje naše portfólio zákazníkov aj výrobkov, 
hoci zákazníci z automobilového priemyslu sú 
už od začiatku najvýznamnejšou skupinou.

Výroba volantov
Už tradičné uplatnenie nachádzajú naše nástro-
je pri výrobe volantov, a to bežných volantov 
z polyuretánu, aj tých luxusnejších, kožených. 
Pri obidvoch typoch dodávame vhodné nástro-
je, ktoré prešli niekoľkoročným vývojom a tes-
tovaním vo výrobe u našich zákazníkov. V sú-
časnej dobe ponúkajú naše nástroje optimálny 
pomer kvality a ceny. Samozrejme, je možné 
vybrať si z niekoľkých typov a vyhotovení vráta-
ne typov s titánovým ostrím.

Výroba automobilových skiel
Ďalším typom výroby, kde je možné vystopovať 
dlhoročnú spoluprácu, je výroba automobilo-
vých skiel. Vyrábame nože, špecifi cky vyvinuté 
pre orezávanie PVB fólie, aj širokú škálu škra-
biek a trimovacích skalpelov, využívaných pri 
obstrekovaní zadných a predných okien reakč-
nou technológiou (polyuretánom) aj pri obstre-
kovaní bočných okien technológiou vstrekolisu 
materiálov TPE a PVC.

Výroba plastových dielov
Cez pokrok vo výrobe foriem sa stále nepoda-
rilo úplne eliminovať potrebu začisťovania plas-
tových výliskov. Ide o plastové diely v exteriéri, 
ako napríklad nárazníky a kryty kolies, aj plas-
tové diely, ktoré nájdeme pod kapotou alebo 
v interiéri vozidla. Predovšetkým o odhlučňo-
vacie panely, plastové nádrže, diely kúrenia/
klimatizácie, prístrojovú dosku, rôzne ovládače, 
páčky, atď. Pre tieto aplikácie dodávame kla-
sické nástroje i vyhrievané (odporové) nože – 
Thermocuttery.

Čalúnenie a panely v interiéri
Dnes sa ani najzákladnejšie vybavenie automo-
bilov nezaobíde bez prekvapivo vysokého poč-

• Výroba volantov
• Výroba automobilových skiel

• Výroba plastových dielov
• Čalúnenie a panely v interiéri

• Aftermarket

komplexný dodávateľkomplexný dodávateľ
rezných nástrojov a spotrebného materiálurezných nástrojov a spotrebného materiálu

Techni Trade s. r. o.Techni Trade s. r. o.

Résumé
Direct purchase from world-wide manu-
facturers and own production program-
me enable Techni Trade s.r.o. to offer 
a complete range of product goods for 
favourable prices. Inseparable part of 
supplies is also technical consultancy 
and special tools development as well as 
technical development which mean that 
we can always offer our consumers an 
optimal solution. Techni Trade s.r.o. as 
a supplier of expendable supplies for the 
automotive industry is a certified sup-
plier in compliance with ISO 9001:2000.

tu textilných a sendvičových materiálov, typicky 
využívaných pre sedadlá, čalúnenie stropu, 
dverí, batožinového priestoru, podlahy atď. Aj 
tu ponúkame široký rad nástrojov, využívaných 
vo výrobe textílií, aj pri výrobe (lisovaní) jednot-
livých dielov a panelov.

Aftermarket
Dosiaľ sme hovorili o nástrojoch používaných 
predovšetkým dodávateľmi automobiliek. Bo-
kom však nezostávajú ani nástroje používa-
né pri opravách vozidiel. Napríklad môžeme 
uviesť škrabky a nože používané pri výmene 
automobilových skiel a prerezávače dezénov 
pneumatík, ktoré sa uplatňujú najmä v náklad-
nej doprave.

Techni Trade s. r.o. sa systematicky venuje zlep-
šovaniu úrovne služieb poskytovaných našim 
zákazníkom, a to po technickej stránke, kde zá-
kazníci oceňujú najmä kvalitu dodávaných pro-
duktov, i v logistike, kde najmä krátke dodacie 
termíny a značenie výrobkov skladovými číslami 
zákazníka nachádzajú veľmi priaznivú odozvu. 
Spoločnosť Techni Trade s.r.o. je ako dodávateľ 
spotrebného materiálu pre automobilový prie-
mysel certifi kovaná podľa ISO 9001:2000.

Priamy nákup od výrobcov z celého sveta a vlastný výrobný program umožňujú 
fi rme Techni Trade s.r.o. ponúkať kompletný sortiment výrobkov za priaznivé ceny. 
Neoddeliteľnou súčasťou dodávok je aj technické poradenstvo a vývoj špeciálnych 
nástrojov. V našej pozornosti nezostáva bokom ani technický vývoj, takže zákazní-
kom môžeme vždy ponúknuť optimálne riešenie na úrovni súčasných poznatkov. 
Integrácia nákupu veľkého počtu rôznorodých položiek prináša zákazníkom mera-
teľné úspory nákladov, nezanedbateľným prínosom je aj plynulosť zásobovania.

Techni Trade s. r. o.
Bezručova 160/13

CZ - 250 91 Zeleneč

GSM: +420 602 550 832
Fax: +420 281 923 381
sales@techni-trade.com
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Vážení obchodní priatelia,
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Svetový líder na trhu lepidiel, tesnení a povrchových úprav

Váš                                      tím

SvetovýSvetový

Henkel Slovensko, spol. s r.o.,  Adhesives Special Loctite

Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava,  tel.: 02/ 502 46 404,  fax.: 02/ 502 46 405, e-mail: info@loctite.sk,  www.loctite.sk
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Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu
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DOKONALOST V KAŽDÉM POVLAKU
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v automobilovom

Zo všetkých oblastí strojárskej výroby sú aplikácie 
plastov ekonomicky najefektívnejšie práve v automo-
bilovom priemysle. Toto odvetvie priemyslu je teda aj 
jedným z ich najvýznamnejších odberateľov. Súčasné 
široké uplatnenie termoplastov pri konštrukcii a výrobe 
automobilov je výsledkom zladenia špecifi ckých požia-
daviek konštrukcie a technológie výroby automobilov 
so špecifi ckými materiálovými vlastnosťami plastov 
a technológií ich spracovania.

Ing. Jana FABIANOVÁ, externá doktorandka, 
doc. Ing. František GREŠKOVIČ, PhD., SjF TU Košice, foto BASF, autor

PlastyPlasty

priemyslepriemysle
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História aplikácie plastov v automobiloch
Prvé aplikácie plastov sa objavujú od začiatku sériovej výroby auto-
mobilov a úzko súvisia s vývojom technológie výroby a spracovania 
plastov. Novovyvinuté polymérne materiály sa zvyčajne objavovali 
v automobiloch vo forme súčastí hneď po svojom uvedení. Spočiatku 
nebol výber plastov bohatý, preto aj ich podiel v materiálovej sklad-
be automobilov bol nízky. So zavedením výroby nových termoplas-
tických polymérov v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia nastal väčší rozvoj ich aplikácií. V tomto období však plasty 
plnili predovšetkým funkciu náhrad klasických materiálov, ktoré sa pre 
svoju vysokú cenu a technologicky náročnú spracovateľnosť nehodili 
pre veľkosériovú výrobu. Razantný vzostup spotreby plastov v auto-
mobilovom priemysle nastal v sedemdesiatych rokoch. Naštartovali 
ho zvyšujúce sa požiadavky na pasívnu bezpečnosť a hospodárnosť. 
Plasty v širokej miere nahradzovali plech v niektorých častiach karosé-
rie a umožňovali tak dosiahnuť podstatne vyššiu pasívnu bezpečnosť 
posádky auta i chodcov. 

V posledných rokoch sa v automobilových aplikáciách plastov stále 
viac presadzujú ekologické hľadiská, najmä požiadavky na čo naj-
ľahšiu recyklovateľnosť materiálov z vyradených automobilov.

Materiálové zloženie automobilov
Automobil sa skladá približne z desaťtisíc súčiastok, ktoré vytvárajú 
tri základné konštrukčné skupiny - hnaciu jednotku, podvozok a karo-
sériu. Na celkovej hmotnosti automobilu sa percentuálne podieľajú: 
hnacia jednotka 28 %, podvozok 27 %, karoséria vrátane výbavy 
38 %. Zvyšok hmotnosti tvorí príslušenstvo, ktoré nie je možné jedno-
značne priradiť k niektorému zo základných konštrukčných celkov. 

Polyméry v autopriemysle
Polymérne materiály zahŕňajú gumu, reaktoplasty a termoplasty. 
Medzi reaktoplasty patria aj penové polyuretány využívané na ča-
lúnenie sedadiel a interiéru kabíny a na zvukovo izolačné dielce ka-
rosérie. Podiel termoplastov na materiálovom zložení osobného au-

tomobilu je približne 8 %. Ich celková hmotnosť je v rôznych typoch 
odlišná. Podľa technickej úrovne konštrukcie a veľkosti sa na výrobu 
jedného automobilu strednej triedy použije zvyčajne 130 kg až 145 
kg plastov. Najväčší podiel plastových dielcov má karoséria, najmen-
ší podvozok. Podľa druhu sú najviac využívané materiály na báze 
polypropylénu (35 %), rôzne druhy polyamidov (14 %), polyetylén 
(10 %) a polyméry ABS (7 %).

Vývojový trend smeruje k stále širšiemu využívaniu materiálov zalo-
žených na polypropyléne, najmä zmesi polypropylénu s elastomér-
mi a vystužujúcimi plnivami. Širšiemu uplatneniu polypropylénových 
zmesí praje nielen široká variabilita ich mechanických a estetických 
vlastností, ale aj ekonomická výhodnosť ich aplikácií.

Požiadavky na vlastnosti termoplastov 
Konštrukcia automobilov
Zložitá konštrukcia automobilu si pre jednotlivé konštrukčné skupiny 
vyžaduje materiály s úplne špecifi ckými úžitkovými a spracovateľ-
skými vlastnosťami. Požiadavky užívateľov sa stále menia smerom 
k vyššej bezpečnosti, väčšiemu komfortu, hospodárnejšej prevádzke 
a lepšiemu vzhľadu automobilov. Vplyvom vysokej elektronizácie sa 
zvyšuje množstvo plastových konektorov, ktoré musia byť pre nedo-
statkok miesta umiestňované čoraz bližšie k motoru. Vysoká teplota 
a agresivita prostredia sú tiež novou výzvou pre vývojových pracov-
níkov.

Podľa jednotlivých konštrukčných častí automobilu možno požiadav-
ky charakterizovať nasledovne:
a) Karoséria: vysoká odolnosť voči poveternostnému starnutiu; vy-
soká chemická odolnosť (najmä voči ropným derivátom); vysoká hú-
ževnatosť pri nízkych teplotách; tvarová stálosť pri teplote minimálne 
80 ºC; vysoká abrazívna odolnosť; dobrá adhézia k náterovým hmo-
tám (možnosť lakovania na farebný odtieň karosérie)
b) Podvozok - klzné puzdrá: vynikajúce klzné vlastnosti; vysoká tu-
hosť; vysoká chemická odolnosť
c) Hnacia jednotka: vysoká tvarová stálosť za tepla; vysoká tuhosť; 
vynikajúce klzné vlastnosti; vysoká chemická odolnosť; vysoká odol-
nosť voči tepelnému starnutiu.

Spracovateľské vlastnosti
Požiadavky na spracovateľské vlastnosti vyplývajú z technológie 
spracovania. Väčšina dielov sa vyrába vstrekovaním. Pre túto techno-
lógiu sú vhodné materiály s nízkou viskozitou a nízkou elasticitou tave-
niny. Pre vstrekovanie rozmerovo presných dielov je vhodný materiál 
s minimálnym zmrštením. 

Termoplasty modifi kované pre automobilové 
aplikácie 
Samotné termoplastické polyméry len zriedka svojimi vlastnosťami 
vyhovujú požiadavkám konkrétnych automobilových aplikácií. Tech-
nicky najschodnejšia a ekonomicky najprijateľnejšia cesta k širokej 
škále materiálov s vlastnosťami vhodnými na výrobu automobilových 
dielov je modifi kácia vlastností bežných termoplastov. Zvyčajne sa 
dosahuje ich miešaním s vhodnými prísadami (polymérnymi aj an-

Vonkajšia a vnútorná aplikácia modifi kovaného polypropylénu [2]

Podiel jednotlivých materiálov na celkovej hmotnosti automobilu

55% Oceľ

12% Liatina

6% Hliník

3% Farebné kovy

3% Sklo

13% Polymérne materiály

6% Prevádzkové kvapaliny 2% Ostastné materiály
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Résumé
Automotive industry is one of the largest users of polymeric ma-
terials. There are more and more very high demands on plastic 
components. The most important characteristics of plastic mate-
rials are: strength, slipperiness, outward form, chemical and ther-
mic endurance. The polymers alone don’t have suitable proper-
ties. They should be modified with fillers. Composite materials 
based on the PP or PA are mostly used.

Literatúra
[ 1 ] KRULIŠ,Z.: Aplikace a nejvhodnější materiálové a technologické řešení. 
Termoplasty v praxi. CD-ROM. Verlag-Dashofer s.r.o. Praha, 2003
[ 2 ] http://www.autorevue.cz/Automobilka/
[ 3 ] http://www.techtydenik.cz/ Technický Týdeník 6/2006, Springer Media CZ, 
Praha,  2006

organickými). Pre potreby automobilových aplikácií je žiaduce pre-
dovšetkým zlepšenie: húževnatosti (pre dielce karosérie), estetických 
vlastností (dielce vnútornej výbavy karosérie), tuhosti (pre ovládacie 
prvky, diely závesov, upínania a pod.), tepelnej odolnosti (pre diely 
chladiacej sústavy a kúrenia), klzných vlastností (pre samomazacie 
puzdrá, klzné ložiská) a nepriepustnosti pre pary uhľovodíkov (pre 
palivovú nádrž a potrubie).

Modifi kácia polypropylénu
Húževnatý polypropylén (PP) nachádza v automobiloch uplatnenie 
predovšetkým ako materiál veľkoplošných namáhaných dielov karo-
série - vonkajších (nárazníky, spojlery) aj vnútorných (panel prístrojo-
vej dosky, obloženie kabíny).

Húževnatosť PP, ktorý je sám o sebe krehký najmä pri teplotách pod 
bodom mrazu, je modifi kovaná jeho miešaním s etylén-propylénový-
mi štatistickými alebo blokovými kopolymérmi (EPM, prípadne EPDM 
kaučukmi), alebo blokovými styrén-butadiénovými kopolymérmi (SBS 
kaučukmi). Pre vonkajšie aplikácie je okrem vysokej húževnatosti po-
trebná aj vysoká poveternostná odolnosť. Takýto materiál musí byť 
okrem základnej stabilizácie proti účinkom tepla stabilizovaný aj proti 
účinkom UV žiarenia. Vynikajúci a pritom veľmi lacný spôsob UV sta-
bilizácie je pigmentácia materiálu sadzami.

Modifi kácia polyamidu
Vystužený a modifi kovaný polyamid
Z mnohých typov polyamidov najväčšie praktické uplatnenie do-
siahli polyhexametylénadipamid v praxi označovaný ako typ 66 
a polykaprolaktam známy ako typ 6. Typ 66 sa vyznačuje vysokou 

tuhosťou, výbornou odolnosťou voči oteru 
a výbornými tepelnými a krípovými vlast-
nosťami. Pre typ 6 je charakteristická vyso-
ká húževnatosť a pružnosť. Obidva typy sú 
obľúbeným základom mnohých materiálov 
aplikovaných pri konštrukcii automobilov, 
kde jednou z vítaných vlastností polyamido-
vej matrice je vysoká odolnosť voči automo-
bilovým palivám a mazivám. Najčastejšie 
sú požadované modifi kované polyamidy so 
zvýšenou tuhosťou a húževnatosťou. Zvýše-
nie mechanickej tuhosti plastov sa dosahuje 
ich miešaním s vláknitým alebo doštičkovi-
tým minerálnym plnivom. Na výrobu niekto-
rých konštrukčných dielov automobilu sa 
často využíva polyamid vystužený sklene-
nými vláknami, pre vysoko namáhané diely 
sa často kombinuje modifi kačný účinok čas-
ticového a vláknitého plniva, alebo vlákni-
tého plniva a elastomerného modifi kátora 
húževnatosti. Sklenenými vláknami vystu-
žené typy polyamidov obsahujú zvyčajne 
15 % až 50 % vlákien, často v kombinácii 
s modifi kátorom húževnatosti. Zmrštenie 
vystuženého polyamidu pri vstrekovaní vý-

robkov s vysokými nárokmi na presnosť je obmedzené plnením skle-
nenými mikrogulôčkami.

Aplikácia
Vlastnosti polyamidových materiálov majú v konštrukcii automobi-
lu veľmi široké využitie. Z plneného polyamidu sa bežne vyrábajú 
ovládacie prvky osvetlenia, kúrenia a vetrania, plášte spätných zrka-
diel, kľučky dverí, súčasti napínacieho mechanizmu bezpečnostných 
pásov a ďalšie drobné diely interiéru vozidla. Mechanicky viac na-
máhané súčiastky sa vyrábajú z polyamidu vystuženého sklenenými 
vláknami, ozdobné kryty kolies z plneného polyamidu so zvýšenou 
húževnatosťou.

Plasty s modifi kovanými klznými vlastnosťami
Špeciálne plastové kompozície vyznačujúce sa veľmi nízkym koefi -
cientom trenia s kovmi a veľmi vysokou odolnosťou voči opotrebeniu 
sa v súčasnosti využívajú v automobiloch najmä na uľahčenie údržby, 
zvýšenie spoľahlivosti a predĺženie životnosti rôznych mechanizmov. 
Tieto materiály nahradili v klzných ložiskách a uloženiach doteraz 
používané bronzové ložiskové materiály. Na rozdiel od týchto zliatin 
kovov nepotrebujú modifi kované plasty žiadnu údržbu ani mazanie 
prakticky po celú dobu životnosti automobilu. 

Plastový výlisok z plneného polyamidu a polyamidový ozdobný kryt ko-
lesa [2]
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Programovanie CNC obrábacích strojov
Tvar jednotlivých komponentov pre automobilový priemysel a násled-
ne časová náročnosť a pomerná zložitosť prepočítavania pracovných 
a odjazdových dráh nástroja pri zostavovaní CNC programu viedla 
k zavedeniu internej a externej grafi ckej podpory tvorby jednotlivých 
programov. Pod externou grafi cko-výpočtovou podporou rozumieme 
využívanie CAD/CAM systémov od tvorby technickej dokumentácie, 
modelovania tvarov fi nálnych dielcov a východiskových polotovarov 
až k stanoveniu vhodnej technológie obrábania, voľby tvaru a korek-
cie nástrojov, simulovania procesu výroby na CNC stroji s následným 
použitím vhodného postprocesora na generovanie vhodného NC 
programu pre CNC obrábací stroj.

Iné riešenie predstavuje zabudovanie interného podporného systé-
mu. Takým riešením je napríklad nadstavba klasického riadiaceho 
systému FANUC GE s názvom MANUAL GUIDE i. Uvedený softvér 
je integrovanou súčasťou CNC obrábacích strojov. V praxi sa môže-
me stretnúť s jednotlivými radmi týchto nadstavbových systémov. Tvar 
a ovládanie grafi ckého nadstavbového systému FANUC sú rovnaké 
pri CNC sústruhoch a frézovačkách. MANUAL GUIDE i obsahuje 
prvky z CAD/CAM a klasického programovania. CNC program je 
možné vytvoriť ručným vpisovaním jednotlivých NC kódov ako pri 
klasickom programovaní, ale mnohé úkony pozostávajú aj zo štruk-

v  MANUAL GUIDE i
text a foto Ing. Jozef MAJERÍK, PhD., Ing. Štefan BAJČÍK, Fakulta špeciálnej techniky, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín

V poslednom období nastal v Slovenskej repub-
like výrazný rozvoj automobilovej výroby. Veľká 
časť komponentov pre automobilový priemysel je 
výsledkom vzájomnej kooperácie medzi spoloč-
nosťami zaoberajúcimi sa výrobou automobilov 
a strojárskymi fi rmami s výrobou strojných sú-
čiastok a dielcov pre automobilové spoločnosti, 
využívajúcimi technológiu trieskového obrába-
nia. Práve technológia sústruženia a frézovania 
na CNC obrábacích strojoch s použitím moder-
ných riadiacich systémov s počítačovou podpo-
rou CAD/CAM systémov sa ukazuje ako dôležitá 
cesta zlepšovania kvality a presnosti vyrábaných 
dielcov pre automobilový priemysel.

Obr. 2: Aplikácia frézovania na CNC revolverovom sústruhu s využitím C-osi na polohovanie vretena s obrábaným dielcom



45  www.leaderpress.sk  | 3/2008                             |

P ro g r a m ov a n i e  C N C  o b r á b a c í c h  s t ro j ov
MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY

uvedenom kolíznom 
mieste. Pri animácii je 
možné meniť veľkosť 
a pohľady na proces 
obrábania, rovnako 
ako aj spôsob grafi c-
kého zobrazovania.

V ručnom režime JOG 
možno ovládať celý 
obrábací stroj pomo-
cou ručného kolieska. 
Programátor NC stroja 
môže sám meniť veľ-
kosti posuvov a regu-
lovať otáčky vretena. 
CNC sústruhy pracujú štandardne v dvoch osiach, a to v horizon-
tálnej osi Z (os obrábanej súčiastky) a vertikálnej X-ovej osi, kolmej 

na os Z, ktorá udáva 
priemer obrábanej sú-
čiastky. V prípade po-
treby frézovania drá-
žok na obvode a čele 
rotačnej súčiastky ale-
bo vŕtania otvorov na 
povrchu a čele mimo 
centrálnej osi obrobku 
existujú CNC sústruhy 
s polohovateľnou C 
osou vretena a Y-no-
vou osou kolmou na 
os X. Tým sa aplikácia 
CNC sústruhov stáva 
univerzálnejšia, čo ve-
die k rozširovaniu sorti-

mentu a tvarovej zložitosti obrábaných súčiastok na CNC sústruhoch. 
Spomínané softvérové a hardvérové vybavenie CNC sústruhov vedie 
k efektívnejšej a pružnejšej výrobe súčiastok pre automobilový prie-
mysel a skracuje výrobné časy.

Príklad CNC obrábania
Na obrázkoch 2, 3, 4 je príklad obrábania rotačnej súčiastky pou-
žitím technológie sústruženia, frézovania a vŕtania na CNC sústruhu 

AERO TURN BT–380XL MC s riadiacim systé-
mom FANUC GE, obsahujúcim grafi ckú nadstav-
bu MANUAL GUIDE i, a s programovateľnou X, 
Z a C osou. 

Résumé
In the last few years started the great come 
back the significant development of indus-
trial manufacturing in Slovak Republic. The 
huge area of automobile industry is a result 
of cooperation between automobile compa-
nies and machining technology with CNC 
programming support. This is the right way 
to cooperation in order to higher quality and 
creation car components manufactured with 
more precision. Combination various CAD/
CAM systems with CNC controlling software 
is a solution for mass production process in 
engineering.

Obr. 1: Programovanie výroby strojných komponentov na CNC sústruhu AERO TURN BT 
–380XL MC s integrovaným programovacím systémom “MANUAL GUIDE i” a s C-osou vyu-
žívanou pri obrábaní osovými nástrojmi 

túry CAD/CAM programovania. Pomocou menu grafi ckých okien 
môže programátor CNC strojov defi novať do riadiaceho systému 
údaje o polotovare, nástrojoch, rezných podmienkach, pracovných 
posuvoch, tvare a rozmeroch odoberanej kontúry a pod. Celková 
štruktúra CNC programu vytvoreného v MANUAL GUIDE i obsahuje 
nasledovné údaje: 
1. zapísanie názvu programu a vloženie požadovaných strojných 
a pomocných funkcií
2. defi novanie rozmerov a tvaru polotovaru
3. nájazd revolverovej hlavy do stanoveného bodu výmeny nástroja
4. nájazd revolverovej hlavy do počiatočného bodu začiatku cyklu 
obrábania
5. určenie parametrov obrábacieho cyklu pomocou grafi ckého me-
nu
6. zakreslenie tvaru odoberanej kontúry vrátane jej rozmerov
7. odjazd nástroja do bodu výmeny nástroja, zastavenie otáčok, chla-
denia a pod.
8. v prípade použitia viacerých pracovných cyklov opakovanie po-
stupu
9. koniec CNC programu.

CNC program vytvorený v MANUAL GUIDE i je možné prekonver-
tovať do ISO formátu, čím má táto nadstavba FANUCu univerzálne 
použitie. 

Programové funkcie a režimy
Nadstavbový produkt MANUAL GUIDE i umožňuje pracovať v re-
žime EDIT (tvorba a zmena programu), JOG (manuálny režim pri 
odchytávaní a korekcii nástrojov, stanovení nulového bodu obrá-
banej súčiastky) a MEM (grafi cká simulácia a určenie kolízií v NC 
programe, spustenie obrábania = automatický režim CNC stroja). 
Osobitne dôležitý je režim EDIT, v ktorom vzniká NC program. Nový 
program vytvoríme pomocou softvérových tlačidiel START, CYKLUS 
a KONIEC. V menu START defi nujeme začiatok programu (pomocou 
preddefi novaných šablón) a rozmery s tvarom polotovaru. V menu 
funkcie CYKLUS programujeme rezné podmienky, výber technológie 
obrábania a fi nálny tvar obrábanej súčiastky pomocou grafi ckých pa-
nelov a ikon. V režime EDIT uskutočňujeme tiež rôzne zmeny a úpravy 
NC programu. 

V automatickom režime MEM možno vytvorené programy grafi cky si-
mulovať, čo je výhodné pri kontrole. Pri chybe vo vytvorenom progra-
me nás systém upozorní alarmom a zastavením chodu programu na 

Obr. 3: Simulácia sústruženia povrchu dielca 
v automatickom režime nadstavbového sof-
tvéru „MANUAL GUIDE i“ riadiaceho systé-
mu CNC obrábacích strojov FANUC GE

Obr.4: MANUAL GUIDE i ako nadstavba 
riadiaceho systému FANUC GE pre CNC sú-
struhy – systém je nastavený v automatickom 
režime simulácie procesu obrábania
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Při detailnějším prostudování obrázku č. 1 můžete vidět, že otázka už ny-
ní nestojí zda PCD plátky pájené anebo vyměnitelné. Zákazník si může 
zvolit optimální řešení, což v tomto konkrétním případě znamená kombi-
naci obou způsobů.

U osových nástrojů platí, že pro menší průměry je lépe použít pájené 
PCD břity. Hlavním důvodem je výroba těla nástroje ze slinutého karbidu 
(tvrdokovu), což by měla být první volba do průměru 25 mm z důvodu 
vyšší stability nástroje. Druhým důvodem je nemožnost jednoduše do 
tělesa nástroje vyrobit závity pro uchycení VBD, ať už z důvodu materi-
álu tělesa nebo omezeného prostoru. Naopak, vyměnitelné PCD břity je 
vhodné použít, když si mohu vybrat standardní destičku z katalogu, která 
je oproti speciálu podstatně levnější, a kdy je použito ocelového anebo 
hliníkového tělesa nástroje. 

Na obrázku č.1 je nástroj, kdy standardní destička CCMT obrábí vnitřní 
průměr a která je v řezu většinu produktivního času nástroje. Tato destička 
je rozměrově seřiditelná, proto může obrábět s přesností 0,003 mm. Jed-
noduchým nastavením obsluha přesně vyladí průměr destičky v závislosti 

na koncentraci kapaliny, kvalitě a tvaru obrob-
ku. Naopak, pájený PCD břit, který je tvarově 
složitůý, bude v řezu pouze zlomek produktiv-
ního času nástroje a jeho renovaci bude třeba 
provádět méně často. V tomto konkrétním pří-
padě nástroje, který je používán pro obrábění 
fi ltrů (obr. č. 2) z materiálu AlSi9Cu3 je poměr 
14 : 1, na 14 výměn PCD destiček připadá jed-
na renovace pájeného PCD břitu. 

I na větších průměrech se ale občas nevyhneme použití pájeného břitu, 
ať už z důvodu tvarové složitosti anebo předepsané kvality opracované 
plochy. Vyladěním microgeometrií u pájených břitů lze dosáhnout lepších 
výsledků kvality opracování ploch oproti VBD.

Obrovskou výhodou vy-
měnitelných PCD destiček 
je jejich radiální i axiální 
seřiditelnost. Námi pou-

žívaný a vyvinutý unikátní systém umožňuje jemné 
nastavení, které není na úkor tuhosti upnutí VBD. 
V našem systému nastavení VBD je možné nejen 
vysunutí destičky, ale i její plynulé zasouvání. Vyšší 

Pájené PCD destičky
versus vyměnitelné PCD destičky

text a foto Pavel Vrba, aplikační technik fi rmy FREZITE s.r.o.

cenu nástrojů s vyměnitelnou destičkou kompenzuje nižší potřebný počet 
nástrojů, protože nemáte vázané nástroje na renovaci, která trvá tři týdny.

Další aplikací, která částečně popírá výše uvedené, jsou stavitelné vý-
stružníky s PCD břitem. V tomto případě pro obrábění vodítek ventilů pro 
hlavy válců motoru (obr. č. 3). Tyto nástroje mají jednoduchou speciální 
PCD vyměnitelnou destičku, kde lze na nástroji nastavit přesný průměr 
a zároveň i úhel břitu destičky, což je důležitý faktor pro úspěšnou funkci 
výstružníku. Nástroje se vyrábí z tvrdokovu z důvodu stability od průměru 
6 mm a lze jimi dosahovat vynikající kruhovitosti struženého otvoru v po-

rovnání s dříve používaným čtyřbřitým nástrojem. 

Můžeme tedy říci, že na otázku, zda pájené PCD břity 
anebo vyměnitelné VBD s PCD je odpověď poměrně 
snadná. Stačí prodiskutovat daný problém s aplikač-
ním technikem a na základě informací ohledně obrábě-
ného průměru, tvaru obrobku, materiálu, požadované 
kvality opracovaných ploch, rozměrové přesnosti, zku-
šenosti obsluh vám může být nabídnut nástroj ve více 
variantách a vy si vyberete optimální řešení. Výsledkem 
může být i tak na první pohled bláznivý nástroj, jako 
na obr. č. 4, který ovšem dokázal sdružit čtyři nástroje 
do jednoho a co je nejdůležitější, pracuje velmi dobře 
k plné spokojenosti zákazníka.

Résumé
The mass production - particularly in the automotive industry - is 
facing a big demand to reduce the production time of specific 
parts. This creates an extra opportunity for the tool manufacturers. 
One way how to achieve this goal is to either combine certain tools 
in a single one or to join different production operations.

Ve velkosériové výrobě a zejména v automobilovém průmyslu
 je obrovský tlak na zkrácení výrobních časů jednotlivých dílů. 
Pro výrobce nástrojů je to výzva. Jedním ze způsobů jak zkrátit 
výrobní takty strojů je kombinovat několik nástrojů, případně 
operací, do jedné. Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

FREZITE s.r.o.
U Javůrkovy louky 539
506 01 Jičín
www.fmt.cz
obchod@frezite.cz      +420 493 522 127
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„Skoronehoda“ je incident bez následkov, teda taká udalosť, pri kto-
rej nedošlo k ujme na zdraví, poraneniu alebo inej strate. Dá sa o nej 
povedať, že sa „niečo“ stalo, ale pracovník odskočil, padlo „to“ ved-
ľa, uhol sa, ... ale mohlo sa to skončiť aj oveľa horšie. Zvyčajne takéto 
udalosti ostávajú pred vedením fi rmy skryté, pracovníci ich z obavy 
pred prípadným trestom zamestnávateľovi neohlásia. Ten, keďže sa 
o nich nedozvie, ani nemôže urobiť nápravu. Štatistiky pritom uvá-
dzajú, že na jeden pracovný úraz pripadne až 300 podobných „sko-
ronehôd“. Keď sa podarí riziko včas zistiť a odstrániť, dá sa predísť 
skutočnému úrazu. Práve to je dôvod, prečo sa vyspelé spoločnosti 
usilujú dozvedieť o „skoronehodách“ vo svojich prevádzkach čo naj-
viac. Motivujú zamestnancov, aby také prípady oznámili. 

Princípy systému „skoronehody“
• nerepresívnosť – nepostihovanie za obsah a dôvody hlásenia, 
ohlásenie bez následkov • otvorený prístup – pravdivý popis uda-
losti, ochota na zmeny a nové riešenia • spätná väzba – reakcia na 
každý podnet, efektívna obojstranná komunikácia, prijatie opatrenia 
• zlepšenie stavu – zlepšiť stav v bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci
Systém môže byť veľmi dobrým a efektívnym nástrojom prevencie 
pred úrazmi, musí sa však do neho zapojiť čo najviac ľudí. V praxi si 
veľmi často účastník alebo pozorovateľ „skoronehody“ nechá svoju 
skúsenosť sám pre seba, prípadne povie len kolegom. Ak sa aj in-
formácia nakoniec dostane tam, kam má, nevyvolá správnu reakciu. 
A to je dôvod, prečo treba tento stav spoločnými silami zmeniť. 

Skúsenosti z Matador Automotive
Jednou zo spoločností, ktorá zaviedla systém evidovania „skorone-
hôd“, je skupina Matador Automotive(MA). Aby svojich ľudí motivo-
vala, môže pracovník, ktorý sa do systému hlásenia „skoronehôd“ 
zapojí, získať lukratívnu fi nančnú alebo vecnú cenu. Ako majú teda 
pracovníci reagovať na „skoronehodu“? 

• v rámci možností a s ohľadom na vlastnú bezpečnosť vykonať opat-
renia na zabránenie podobnému incidentu (prikryť kanálovú šachtu, 
odpratať črepiny, prekážky, ...) 
• oznámiť „skoronehodu“ svojmu priamemu nadriadenému alebo 
ďalším spôsobom podľa informačných letákov spoločnosti. 

„Skoronehodu“ môžu zamestnanci v Matadore ohlásiť na zelenej 
linke, mailom na oddelenie BOZP alebo na formulároch, ktoré sa na-
chádzajú na kontrolných pracoviskách. V závode MA vo Vrábľoch, 
kde systém zaviedli začiatkom roka, sa už uskutočnilo aj prvé vyhod-
nocovanie „skoronehôd“. Počet ohlásených prípadov bol zatiaľ len 
17, od šiestich pracovníkov, spomedzi ktorých jedného vyžrebovali 
a odmenili novým notebookom. 

Robert HERDA, Vlasta RAFAJOVÁ, foto BASF

„Skoronehody” môžu„Skoronehody” môžu
zvýšiť bezpečnosť prácezvýšiť bezpečnosť práce
Skvalitňovanie pracovného prostre-
dia a zvyšovanie bezpečnosti práce 
je dlhodobý proces, o ktorý by sa mal 
snažiť každý zamestnávateľ, najmä 
v takom technologicky náročnom 
prostredí, ako je segment automobi-
lového priemyslu a jeho dodávateľ-
ských fi riem. Jedným z účinných ná-
strojov je systém evidovania a vyhod-
nocovania „skoronehôd“.

Résumé
Improving the working environment and work safety is a long 
term process that each employer should endeavour to do. Parti-
cularly, in such a technologically challenging environment as the 
automotive sector and its supplying firms are. One of the effective 
tools is the Near Miss Reporting and Evaluating System. A near 
miss accident (or near miss) is an unplanned event that did not re-
sult in injury, illness, or damage - but had the potential to do so. 
Statistics tell us that for every 300 near misses there is one work 
injury. If you succeed in identifying an accident risk soon enou-
gh and eliminate it, so real injuries can be prevented. One of the 
companies where Near Miss Reporting System has been imple-
mented is Matador Automotive Group (MA). Each employee par-
ticipated in Near Miss Reporting System is motivated to do so by 
opulent financial or material reward.
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Je to moderné umelecké dielo. Ale naozaj dáva zmysel.

„Kráska a zviera”
[tu vložte svoje meno], 2008
materiály: Raex
technika: spolupráca
zo zbierky: Korba sklápača

V spoločnosti Ruukki doslova túžime po tom, aby sa vaše nápady realizovali. Položte si latku vysoko a vyrobte 
korbu sklápača, ktorá bude mať podstatne menšiu hmotnosť a bude skvelo vyzerať. Poskytneme Vám všetky 
naše skúsenosti, ktoré potrebujete, aby ste to dosiahli. S našou oteruvzdornou oceľou Raex, ktorá je najlepšia 
vo svojej triede, našimi spoľahlivými dodávkami a nekompromisnou oddanosťou úspechu našich klientov bude 
vaša najbližšie vyrobená korba sklápača niečo, na čo budete hrdí. A my tiež.  www.ruukki.com/sk
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„Konferencia produktivity svedčí o vytvorení tradície stretávania od-
borníkov diskutujúcich na témy súvisiace s produktivitou. Praktické in-
formácie z prezentácií sú doplnené tematickými workshopmi z oblasti 
produktivity, štíhlej výroby, kvality, logistiky a rozvoja ľudských zdro-
jov. Schopnosť zaviesť a efektívne využívať najnovšie technológie, 

poznatky a tzv. Najlepšie praktiky je jedna z kľúčových charakteristík 
konkurencieschopných podnikov. Mnohé podnikové systémy na Slo-
vensku už dozreli do podoby „slovenských Najlepších praktík“, uvie-
dol na konferencii prof. Ing. Milan Gregor, PhD., predseda Správnej 
rady SLCP. Ďalej zdôraznil, že SR je za posledné dva roky hodnotená 
ako stredoeurópsky tiger v hospodárskom raste. Dobrý pocit z tohto 

Slovenské centrum produktivity (SLCP) zorga-
nizovalo 28. – 29. 10. 2008 v žilinskom hoteli 
Holiday Inn už jedenástykrát Národné fórum pro-
duktivity s mottom Ako byť konkurencieschopný 
efektívnym zvyšovaním produktivity. Už tradične 
sa na podujatí zúčastnili odborníci z praxe i uni-
verzitného prostredia. Zároveň na ňom udelili Ná-
rodnú cenu produktivity za rok 2007.
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Eva ERTLOVÁ, foto SLCP

11. Národné fórum
produktivity
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vývoja však striedajú obavy z negatívnych vplyvov hospodárskej krí-
zy na podniky, ale aj na pracovné miesta zamestnancov. Vysoká pro-
duktivita je jeden z najlepších spôsobov ako tieto pracovné miesta na 
Slovensku do budúcnosti udržať. 

Rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. vyjadril 
názor, že nastupujúca ekonomika založená na vedomostiach modifi -
kuje poslanie súčasných vysokých škôl. Narastá počet podnikových 
partnerov, ktorí ovplyvňujú ich aktivity, zvýšila sa spolupráca s európ-
skymi inštitúciami. Súčasný systém vzdelávania je rôznorodý.

Aj o inováciách procesov myslenia
V odbornom programe odzneli prednášky o výrobnom systéme 
Volkswagen Slovakia, a. s., o komplexných výrobných systémoch 
prostredníctvom videokonferencie informoval Martin Bašus, Škoda-
Auto, a.s., Mladá Boleslav. O reštrukturalizácii výrobnej organizácie 
hovoril Igor Kováč, Kinex Bearings, a.s., Bytča. Zvyšovanie produktivi-
ty vo výrobných a v servisných činnostiach v Sauer-Danfoss, a.s. priblí-
žil Marcel Dubec. Vladimír Šurka, ORACLE Slovensko, s.r.o., Bratisla-
va prednášal o výrobnej logistike z pohľadu informačného systému. 
Odzneli tiež témy o ergonomických riešeniach v kontexte digitálneho 
podniku, inovácii procesov myslenia, atď.

Druhý deň konferencie patril workshopom. Diskutujúci sa zaoberali 
otázkami rýchleho zlepšovania kvality, výkonnosti a efektívnosti ne-
výrobných procesov, účinného vzdelávania, hovorilo sa i o auditoch 
logistických procesov.

Národná cena produktivity
Súťaž vyhlasuje každoročne Ministerstvo hospodárstva SR vo väzbe 
na závery uznesenia vlády, ktorým bol v roku 2002 prijatý Národný 
program zvyšovania produktivity a konkurencieschopnosti SR. 

Zámerom súťaže je podporiť rast produktivity priemyselných orga-
nizácií, čo tvorí jeden zo základných predpokladov na dosiahnutie 
konkurencieschopnosti SR a vysokej životnej úrovne v dlhodobom 
meradle. Odbornú garanciu zabezpečuje Slovenské centrum pro-
duktivity (SLCP), ktoré sa zameriava na podporu výskumu a aplikácie 
najnovších poznatkov v oblasti zvyšovania produktivity, kvality a kon-
kurencieschopnosti do praxe. „Poslaním súťaže je zároveň oceniť 
tých, ktorí sa dlhodobo venujú otázke produktivity. Produktivita nie 
je záležitosť jedného roka. Zvyšovanie produktivity je dlhodobá zá-
ležitosť a vyžaduje si neustále snaženie podniku o jej dosiahnutie. To 
máme na zreteli aj pri súťaži o Národnú cenu produktivity“, uviedol 
Ing. Milan Hulín, výkonný riaditeľ SLCP. 

Súťažné kategórie sú dve: Malý a Stredný podnik a Veľký podnik. Ka-
tegória Malý a Stredný podnik označuje organizáciu, ktorá zamest-
náva menej ako 250 zamestnancov a obrat nie je vyšší ako 50 mil.

HKS Forge, s.r.o.

Spoločnosť HKS Forge patrí medzi najväčšie kováčne v stredový-

chodnej Európe. Je členom skupiny výrobných podnikov spoloč-

nosti Energy Group. Spoločnosť EG je stopercentným majiteľom 

od roku 2003, keď sa začala éra postupného modernizovania 

a ozdravovania podniku na úspešnú hutnú výrobu. Zámerom spo-

ločnosti je stabilná pozícia na trhu s výkovkami pre partnerov z ob-

lasti automobilového priemyslu a všeobecného strojárstva, ale aj 

poľnohospodárskeho a železničného priemyslu.

Firma je orientovaná proexportne, až 85 % výkovkov smeruje 

do krajín Európy (Nemecko 58 %, Slovensko 14 %, Taliansko 

8 %, Česko 7 %, Rakúsko 6 %, Maďarsko 2 %, ostatní 4 %).

logistických procesov.

Volkswagen Slovakia, a.s.

Spoločnosť VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., bratislavský výrobno-

montážny závod nemeckého koncernu VW AG, produkuje v závo-

de v Bratislave osobné automobily a v závode v Martine  vyrába 

prevodovky pre celý koncern. Najväčšia slovenská automobilka 

s maximálnou výrobnou kapacitou 1 200 áut denne dnes komplet-

ne vyrába vozidlá Volkswagen Touareg, Audi Q7, Škoda Octavia, 

karosérie pre Porsche Cayenne. Automobily vyrobené v Bratislave 

sa vyvážajú hlavne do štátov Európskej únie (Nemecka, Talianska, 

Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie, Holandska) a USA.

Résumé
The Slovak Productivity Centre (SLCP) organized on 28th – 29th 
October 2008, in the Holiday Inn, Žilina, 11th National Produc-
tivity Forum with the motto: How to be competitive by means 
of effective productivity improvement. Traditionally, experienced 
experts from business practice and university environment took 
part in the event. During the event the National Productivity Pri-
ze of Slovak Republic 2007 was awarded.

National Productivity Award
The competition is announced every year by the Ministry of 
Economy of the Slovak Republic in connection with the Govern-
ment Decree from 2002 when National Productivity and Com-
petitiveness Improvement Programme in the Slovak Republic was 
passed. The National Productivity Award in the category “Small 
and Medium Enterprises” won HKS Forge, s.r.o. and was han-
ded to Mr. Bohuslav Koči – general manager and managing of 
HKS by Milan Greegor and Milan Hulín. In the category “Big 
Enterprise”, the National Productivity Prise” won mr. Bohdan 
Wojnar –member of Board of Directors, on behalf of Volkswage 
Bratislava, a.s., for personell and financial areas.

Slovak Productivity Centre (SLCP)
The Slovak Productivity Centre was established in 1998 with the 
main aim to help speed up changes in the field of productivi-
ty in Slovak industry. It was established as a national, open as-
sociation focused on research and application support of latest 
know-how into business practices in the area of productivity and 
competitiveness improvement. SLCP is an associated member of 
European Association of National Productivity Centre (EANPC) 
based in Brussels, World Confederation of Productivity Scien-
ces (WCPS) based in Canada and other significant organizations 
focused on productivity and competitiveness at the national or 
corporate levels. During its existence it has implemented a lot of 
productivity improvement projects in Slovak companies and fo-
reign ones, as well. Direct gain from the project solved exceeds 
SKK 785 mil.

eur. Hodnotenie sa zameriava na aspekty dlhodobo udržateľného 
pozitívneho vývoja celkovej produktivity a hodnotenie dlhodobého 
vývoja kľúčových podnikových ukazovateľov. Súťaž je určená prie-
myselným organizáciám s prevažujúcou činnosťou výrobného cha-
rakteru. 
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Reštrukturalizácia fi riem sa stala významným nástrojom zvyšovania 
efektívnosti ich činnosti, produktivity a konkurencieschopnosti. V praxi 
i teórii existuje množstvo prístupov, ktoré možno využiť pri reštruktu-
ralizácii fi rmy. Pre neznalosť podstaty procesu reštrukturalizácie, jej 
cieľov a možností sa často predkladajú nedomyslené a nezmyselné 
aktivity ako reštrukturalizačné projekty. 
Tieto projekty:
• znalosti krokov reštrukturalizácie
• vnútornej či vonkajšej oponentúry
• variantnosti riešení s ohľadom na možné vývojové tendencie
• stanovenia reálneho cieľa
• defi novania potrebných zdrojov a možností ich získania
• uvedomenia si komplexnosti riešenia 
vo väčšine prípadov nevedú k zlepšeniu stavu výrobnej organizácie, 
ba často spôsobujú stav s horšími parametrami, ako bol pred začiat-
kom aktivity.

Reštrukturalizáciu možno uskutočniť v niekoľkých rovinách: • fi nanč-
nej • prevádzkovej • vlastníkov • obchodnej. Pri reštrukturalizácii 
ide pritom o celkové preorganizovanie procesov, ktoré by malo splniť 
ciele všetkých zúčastnených.

Indikátory nepriaznivého stavu
Dôležitým faktorom v živote výrobných organizácií je neustále verifi -
kovanie aktuálnej pozície v rámci trhového prostredia, ktoré umožní 
podniku včas rozpoznať meniacu sa situáciu, zmeny v jeho výkon-
nosti a zavčasu prijať nevyhnutné opatrenia. Práve to sa však v praxi 
veľakrát odsúva a rieši až po prejavení hlbokých príznakov krízy, keď 
je obmedzený reakčný čas i možnosti nápravy.

Vo výrobnej organizácii možno pritom už v predstihu, na základe 
prejavov vybraných indikátorov, identifi kovať potrebu opatrení či re-
štrukturalizácie.
K vybraným indikátorom môžeme zaradiť napríklad: 
•napriek zvyšujúcemu sa úsiliu nie je organizácia schopná plniť po-
žiadavky zákazníkov
•zvyšuje sa napätie (stres) medzi zamestnancami, zhoršuje sa ko-
munikácia
•organizácia netvorí voľné zdroje na svoj ďalší rozvoj
•organizácia nevykazuje zlepšenie, resp. nedosahuje výsledky zod-
povedajúce stavu primeranej konkurencie v danom odvetví
•vo výrobnom procese je príliš veľa „spiaceho“ materiálu
•v organizácii rastie percento fl uktuácie zamestnancov
•klesá dopyt po výrobkoch spoločnosti.

Ak sa pri hodnotení výsledkov stavu spoločnosti stretneme s hocikto-
rým z týchto príznakov, je potrebné zamyslieť sa nad možnosťami 
a spôsobom ich odstránenia. Spravidla je len výnimočne možné re-
alizovať reštrukturalizáciu iba výrobných, obchodných alebo fi nanč-
ných procesov. V reálnom živote sa skôr stretávame s ich vzájomnými 
kombináciami. Preto je vhodnejšie hovoriť o reštrukturalizácii:
•parciálnej (s dosahom na vybranú časť organizácie)
•komplexnej (svojimi dôsledkami a záberom preniká naprieč celou 
organizáciou).

Angažovanie účastníkov - podmienka úspeš-
nosti 
Podmienkou úspešnosti reštrukturalizácie je jej prijatie a angažova-
nie sa všetkých subjektov v spoločnosti, teda vlastníkov, manažmentu 
a zamestnancov. Často nie sú do projektu reštrukturalizácie zapojení 
práve vlastníci. Najmä vo fi rmách, kde je vlastnícka štruktúra jednodu-
chá, ide o závažné negatívum. V kontexte vplyvu na reštrukturalizač-
ný projekt nie je dôležité, či absencia participácie vlastníkov je z dô-

Reštrukturalizácia
ako nástroj zvyšovaniaako nástroj zvyšovania

Každý výrobca sa snaží nájsť odpove-
de na otázku ako získať konkurenčné 
výhody v globálnom prostredí. Uve-
domenie si zmien vo vonkajších pod-
mienkach, ktoré vplývajú na jednotli-
vé spoločnosti, je dôležité pre začatie 
nevyhnutných zmien vo vnútornom 
živote a správaní fi rmy. Pre riadené 
zmeny vo fi rmách, ktoré by mali pri-
niesť vyššiu efektívnosť a úspešnosť, 
sa zaužíval názov reštrukturalizácia.

konkurencieschopnosti
Ing. Igor KOVÁČ, PhD., KINEX BEARINGS, a.s.

Obr. 1  Spolupôsobenie indikátorov nepriaznivého stavu 
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vodu ich neprizvania manažmentom alebo ich vlastného odmietnutia, 
neznalosti – nekompetentnosti. Nie je nezvyčajné, keď sú do projektu 
zapojené i subjekty z vonkajšieho prostredia spoločnosti.

Reštrukturalizácia a jej vnútorné väzby
Dôležitým faktorom úspešnosti reštrukturalizácie je uvedomenie, že 
ide o projekt a zmenu, a teda je nevyhnutné dodržať pritom všetky 
pravidlá platné pre projektové riadenie či realizáciu zmeny. Na zá-
klade skúseností z realizácie projektov vo výrobných organizáciách 
možno proces reštrukturalizácie uskutočniť v základnom rozsahu 
a postupnosti jednotlivých etáp podľa vývojového diagramu (obr. 3).
Pri nedodržaní logického sledu procesu reštrukturalizácie je reálne ri-
ziko viacnásobného návratu k jednotlivým úkonom a vznikajú predpo-
klady na zvýšený objem intuitívnych rozhodnutí. Dôsledkom môže byť 
významné zníženie efektu, prípadne až negovanie aktivít v podniku, 
ktoré podľa svojho pôvodného zámeru mali viesť k zlepšeniu.

Résumé
Every fourth manufacturer is striving to find the answers to the 
question how to gain competitive advantages in the global envi-
ronment. Perceiving the changes in conditions that have influence 
on individual societies is very important for starting unavoidable 
changes in the internal life and behaviour if the firm. Restructu-
ring is the term for controlled reorganization in firms for the pur-
pose of making them more effective and successful. Restructuring 
can be done in financial, operating, property or business areas. 
The mutual combination of the mentioned areas is quite often in 
real life. Restructuring – actually, it is a general reorganization of 
processes which should realize the target of all parties concerned. 
The important factor for a successful implementation of restruc-
turing is realizing that it is a plan and change, and therefore adhe-
ring to all the rules established for design management and chan-
ge realization is a must.

VLASTNÍCI

MANAŽMENT

ZAMESTNANCI

REŠTRUKTURALIZÁCIA

PORADCA

ZÁKAZNÍCI

DODÁVATELIA

Obr. 2 Angažovanosť pri reštrukturalizácii

Výber zostavy nástrojov reštrukturalizácie
Pri výbere vhodných nástrojov na realizáciu prevádzkovej reštruktu-
ralizácie nie je jednoduché – s ohľadom na počet faktorov ovplyvňu-
júcich celkovú situáciu v danej spoločnosti – jednoznačne defi novať 
šablónu postupu. So zreteľom na skúsenosti zo všeobecnej praxe, 

Obr. 3 Základný model postupu pri reštrukturalizácii

výsledky fi nančnej analýzy, analýzy prevádzkových procesov a ich 
vzájomného spolupôsobenia (fi nančné parametre sú ovplyvňované 
fungovaním prevádzkových procesov a naopak) však možno navrh-
núť určité modely, respektíve pravidlá. Vzťah výsledkov fi nančnej ana-
lýzy a analýzy prevádzkových procesov, ako aj následne nástrojov 
použitých pri reštrukturalizácii a zdrojov potrebných na jej realizáciu 
možno defi novať: • pravidlo primeranosti • pravidlo postupnosti.

Pravidlo primeranosti - vyjadruje kapacitnú schopnosť spoločnosti 
úspešne realizovať a zafi xovať zmenené procesy na novodosiahnutej 
kvalitatívne vyššej úrovni. Dá sa vyjadriť aj jednoduchým konštatova-
ním, že možno súbežne v čase riešiť iba toľko projektov a súčasne 
voliť takú hĺbku reštrukturalizačných zmien, aká je schopnosť aloko-
vať zdroje pre tieto procesy. Vo všeobecnosti sa dá toto pravidlo vy-
jadriť nerovnicou: zdroje dispozičné > zdroje potrebné na reštruk-
turalizáciu.
Pravidlo postupnosti - zmysel tohto pravidla možno v zjednodušenej 
forme vyjadriť: od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Jednotlivé nástroje 
zvyšovania produktivity, organizácie práce a riadenia vo svojej pod-
state prirodzene na seba nadväzujú. V závislosti od logických väzieb 
náročnosti sa dajú zoradiť do viacerých hladín. Pri implementácii urči-
tého nástroja z vyššej hladiny možno iba ťažko očakávať úspech, ak 
si zamestnanci neosvojili a neovládajú nástroje nižšieho stupňa.
Medzi výsledkami analýz aktuálneho stavu fi rmy v prípadnom vývo-
ji krízy a predpokladanou zostavou nástrojov, ktoré bude potrebné 
a možné použiť pre reštrukturalizačný proces, je možné defi novať 
vzájomné väzby. 
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Obr.4 Príklad postupnosti implementácie
 nástrojov zvyšovania produktivity

Reštrukturalizácia je v prípade správneho načasovania a realizácie 
silným nástrojom, ktorý môže manažment výrobnej spoločnosti využiť 
v snažení o maximalizáciu ziskového hospodárenia. Pre jej efektívne 
využitie a zvládnutie je však nevyhnutné akceptovať a dodržať zá-
konitosti postupu. Snahou všetkých fi riem je zvyšovať svoju konkuren-
cieschopnosť. Možno to nazvať aj snahou byť úspešnejší a ziskovejší 
ako ostatní konkurenti. 



54 |                             3/2008 |  www.leaderpress.sk  

PRODUKTIVITA
M o n t á ž  a u to m o b i l ov

automobilového priemyslu
v Severnej Amerikev Severnej Amerike

EfektívnosťEfektívnosť

Milan HULÍN, výkonný riaditeľ Slovenského centra produktivity, Zdroj: The Harbour Report North America 2008, foto Ford, GM, Chrysler

Svetová ekonomická kríza, ktorá sa začala v ban-
kovom sektore, významne ovplyvní väčšinu hos-
podárskych odvetví. Automobilový priemysel nie 
je výnimka, dokonca je to jeden z prvých sekto-
rov, ktorý postihli negatívne dôsledky  súvisiace 
s krízou. Tu vzniká priestor na otázku konkuren-
cieschopnosti výrobcov automobilov a produkti-
vity, ktorá predstavuje jeden z najvýznamnejších 
ukazovateľov s priamou väzbou na ziskovosť. Po-
rovnanie podnikov na úrovni fyzických ukazovate-
ľov (odpracované hodiny/počet produktov), a nie-
len fi nančných, umožňuje porovnávať schopnosti 
manažmentu efektívne využívať existujúce zdroje 
a zužitkovať dostupné znalosti a zručnosti.

Efektívnosť je v súčasnosti vo všetkých oblastiach podnikania téma 
číslo jeden. Pri automobile by sme mohli hovoriť o efektívnosti z po-
hľadu počtu najazdených kilometrov na jedno natankovanie. V tomto 
prípade však budeme hovoriť o efektívnosti vyjadrenej časom potreb-
ným na vyprodukovanie jedného vozidla (HPV – Hours per vehicle), 
čo označujeme ako produktivita práce.
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Tieto a mnohé ďalšie štatistiky, týkajúce sa porovnania úrovne auto-
mobilových výrobcov situovaných v Severnej Amerike, uvádza štúdia 
The Harbour Report, z ktorej sme vybrali informácie zamerané na 
porovnávanie montáží, čiže fi nálny krok, ktorý nasleduje po lisovaní, 
lakovaní, montáži podvozku a motora. Na úvod je dôležité uviesť, že 
japonské automobilky, etablované na podmienky amerického trhu, 
sú dlhodobo na vrchole rebríčkov v produktivite. Tradičné americké 
automobilky (General Motors, Ford, Chrysler) však už dlho sledujú 
svojich japonských konkurentov a podarilo sa im mnohé z prvkov ja-
ponského manažmentu úspešne implementovať do svojich výrobných 
procesov. Správa uvádza, že rozdiel v produktivite medzi japonskými 
a americkými výrobcami automobilov sa v tomto roku značne znížil.
Spoločnosti Chrysler a Toyota v tohtoročnom hodnotení dosiahli ako 
výrobcovia zhodnú úroveň HPV. U oboch producentov zaberie celý 
výrobný proces 30,37 hodiny od začiatku až po fi nálny produkt.

Traja najväčší výrobcovia z Detroitu zvýšili v porovnaní s minulým 
rokom svoju produktivi-
tu, pričom Chrysler až 
o 7,7 %. Tak sa sta-
lo, že závod Chrysler 
v Auburn Hills dosiahol 
rovnakú priemernú hod-
notu celkovej produkti-
vity montáže automo-
bilu ako Toyota. Japon-
ský výrobca si pohoršil 
oproti predchádzajúce-
mu roku o 1,5 %.
V hodnotení z roku 
2001 skončil Chrysler 
ako posledný, pričom 
zaostával o 12,65 ho-
diny za Toyotou. Toto 
nízke hodnotenie spô-
sobilo, že prehodnotil 
svoje výrobné procesy 
a urobil zmeny, ktoré 
v tomto roku priniesli 
svoje ovocie. Išlo pre-
dovšetkým o nasadenie 
automatizácie a imple-
mentáciu nových výrob-
ných techník, ktoré po-
sunuli úroveň produk-

tivity v tohtoročnom hodnotení pred General Motors (GM), Honda 
Motor Co. a Nissan Motor Co. Závody Chrysler v Tolede a Belvede-
re III., ktoré začali produkciu nových modelov, sa umiestnili vo svojej 
triede na popredných priečkach.

V súčasnosti možno konštatovať, že v priemysle výroby automobilov 
dochádza k určitému vyrovnaniu stavu. Je to známka zásadného po-
kroku, keď si uvedomíme, že pred 15 rokmi bol pomer produktivity 
k japonským výrobcom 2:1. Ako príklad môžeme uviesť výrobu terén-
nych automobilov značky Wrangler (na obrázku), ktorá sa umiestnila 
na prvom mieste. V závode v Toledo Supplier park spoločnosti Chrys-
ler je potrebných na výrobu iba 13,57 hodiny. Tento závod obsadil 
zároveň prvú priečku v rebríčku medziročného zvýšenia produktivity 
montáže automobilov – 38,5 %.

Pri hodnotení dlhodobých trendov je vhodné spomenúť, že fi rmy 
GM a Ford pravidelne zaznamenávajú významný pokrok a znižujú 
tak náskok, ktorý mali japonskí výrobcovia. Pre zaujímavosť uvedie-
me, že všetky závody fi rmy GM, ktoré ohlásili možné zatvorenie, sa 
umiestnili v tejto správe ako závody, ktoré boli na popredných pozí-
ciách v 11 z 20 segmentov automobilov. 

Vysoká produktivita versus vysoký zisk
Úroveň produktivity sa vyrovnáva, ale úroveň ziskovosti je pre niekto-
ré značky stále veľký problém. Snahy o prekonanie tohto stavu bu-
dú charakteristické pre nasledujúce obdobie, čo súvisí i s posunom 
zákazníkov od veľkých vozidiel a SUV k menej ziskovým menším 
vozidlám.
Nie vždy platí, že produktívna výroba je aj zisková, a tak najväčší 
americkí výrobcovia zaznamenali za rok 2007 stratu vyčíslenú v roz-
medzí od Chryslera na 412 USD/vozidlo po Ford s 1 467 USD/
vozidlo. V porovnaní s tým Honda a Nissan dosiahli najvyšší zisk na 
úrovni 1 641 USD/vozidlo a Toyota 922 USD/vozidlo.

Podľa analytikov sa za vyššími nákladmi amerických automobiliek 
skrývajú nižšie tržby za predané vozidlo z dôvodu vyšších fi nančných 
stimulov zamestnancov a väčšieho počtu obchodných zástupcov. Ako 
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uvádza správa, zlepšenie stavu na strane nákladov u výrobcov by 
mali priniesť zmeny v zmluvných podmienkach dojednané s United 
Auto Workers (UAW). V nasledujúcich rokoch by tak malo dôjsť k vý-
znamnému zníženiu personálnych nákladov v spojitosti s nákladmi na 
zdravotnú starostlivosť a znížením miezd 
u nových pracovníkov.

Dokonca možno konštatovať, že s ohľa-
dom na personálne náklady na novopri-
jatých pracovníkov, u ktorých je výška 
miezd na polovičnej úrovni, ďalej vy-
vážená úroveň automatizácie a štíhlych 
prístupov manažmentu predstavuje takú kombináciu, ktorá z Ameriky 
robí zaujímavú lokalitu pre umiestnenie výroby automobilov. Volkswa-
gen Group vyjadril záujem o vybudovanie montážneho závodu s ka-
pacitou 250 000 áut ročne, kde sa budú montovať VW alebo Audi. 
Podľa posledných informácií sa výber zúžil na Tennessee, Alabamu 
a Michigan. Rovnako automobilka BMW rozširuje svoje kapacity 
v závode v Spartanburgu, S.C. zo 155 000 na 240 000 vozidiel 
za rok. Podobné zámery má Kia Motors aj automobilový výrobca 
z Číny FAW.

Vysoká produktivita neznamená vždy vysokú 
kvalitu – to v súčasnosti platí pre Chrysler
Napriek tomu, že sa Chrysleru podarilo zvýšiť produktivitu na úroveň 
japonských rivalov, úrovňou kvality značne zaostáva. V J.D. Power 
and Associates realizovaná štúdia, porovnávajúca kvalitu vybraných 
značiek výrobcov automobilov, ukázala, že všetky tri značky patria-
ce Chrysleru sa umiestnili pod úrovňou priemeru a Jeep dokonca ako 
posledný z 36. Naproti tomu dve značky Toyota boli v celkovom hod-
notení na treťom a štvrtom mieste. Toyota a Honda v porovnaniach 
produktivity a kvality dosahujú vysokú úroveň a vzájomnú previaza-
nosť oboch hodnotiacich kritérií.

Nízka kvalita nesie so sebou potrebu robiť opravy a dodatočné na-
stavenia, ktoré spomaľujú produkciu (nízku produktivita). Manažment 
Chrysleru argumentuje, že nejde o podceňovanie kvality na úkor pro-
duktivity. Vrcholným cieľom spoločnosti je zabezpečiť zvýšenie kvality 
vyrábaných vozidiel. Jedna z ciest ako to dosiahnuť bude zníženie 
komplexnosti komponentov.

Hľadisko využitia kapacít
Okrem hodnotenia úrovne kvality je potrebné pozrieť sa aj na hodno-
tenie stupňa využitia dostupných kapacít jednotlivých výrobcov.
Závody Toyota využívajú 100 % svojich kapacít a sú na prvej pozícii 
rebríčka. Na výrobu využívajú výhradne len svojich zamestnancov. 
Zásadný rozdiel v naznačenej neefektívnosti ostatných amerických 
výrobcov spočíva v odboroch. Vybrané skupiny zamestnancov sú 
„chránené“ a nemožno ich prepustiť. Aj napriek tomu, že napríklad 

GM vyrába na úrovni, keď týchto pracovníkov nepotrebuje, spoloč-
nosť je nútená ich naďalej zamestnávať. V Toyote nepôsobia odbory 
vôbec a spoločnosť sa proti tomu zásadne bráni. Uvedená fl exibilita 
v oblasti zamestnanosti predstavuje pre Toyotu jednu z konkurenč-
ných výhod.

Výrobné systémy versus zvyšovanie produkti-
vity
Podľa vzoru Toyoty v oblasti podnikového manažmentu a implemen-
tácie techník štíhlej výroby (Lean manufacturing) môžeme v súčasnosti 
takmer u každého výrobcu automobilov hovoriť o „výrobnom systé-
me“ tak, ako je u Toyoty (Toyota Production System). Ide napríklad o: 
Ford – Ford Production System, Chrysler – Smart Manufacturing Sys-
tem alebo General Motors - GM‘s Global Manufacturing System.

Všetci výrobcovia si uvedomujú výhody, ktoré prináša koncepcia 
zlepšovania, odstraňovanie strát alebo dodávky Just in Time. Väčši-
na predstaviteľov týchto automobiliek sa vyjadrila, že práve takéto 
výrobné systémy im pomáhajú udržať pozitívny trend zvyšovania 
celkovej produktivity a umožňujú zabezpečiť efektívnejšiu produkciu 

automobilov. Pojmy ako Just in Time (JIT), 
Kaizen, Kontinuálne zlepšovanie, Pružná 
výroba alebo Design pre výrobu (Design 
for manufacture) sa stali bežné na celom 
svete a osvedčili sa i v ďalších sektoroch, 
nielen vo výrobe automobilov. Globálne 
využívanie najnovších technológií a unifi ko-
vaných prístupov výroby automobilov mení 

vzhľad tovární natoľko, že je obtiažne odhaliť rozdiely medzi mon-
tážnou linkou v Severnej Amerike, Číne alebo Európe.

Toyota – vzor v minulosti i v budúcnosti?
Z vývoja v jednotlivých porovnávacích kritériách je očividné, že ma-
nažéri Toyoty prijali v minulosti správne rozhodnutia, ktoré ich fi rmu 
posunuli na vrchol automobilovej produkcie vo svete. Aj napriek 
konštatovaniu, že v hodnotení celkovej produktivity došlo k malému 
negatívnemu posunu, faktom je, že v objeme celkovej produkcie do-
chádza k nárastu výroby vozidiel v triede pickup, SUV a hybridov na 
základe požiadavky zákazníkov. Tieto zložitejšie vozidlá sú nároč-
nejšie na montáž ako menšie vozidlá. Ďalšou z charakteristík Toyoty 
je, udržiavanie si svojich zamestnancov. Toto pravidlo súvisí s pro-
duktivitou a s nábehom nových modelov, čo si vyžaduje skúsených 
pracovníkov.

Thinking
• How to think - 12 paradigms
• Refl ection - face the facts
• Ideas - Creativity & Craft

Standard Work
• 5S
• Visual management
• Job Instruction

Stability
• 4M focus
• Demand & volume (heljunka) 
• Long term philosophy

Kaizen
• Go see
• PDCA 
• 7 Wastes

Just in Time
• Takt Time
• One-Piece Flow
• Downstream Pull

SMED
Kanban
3P

Jidoka
• Buld in quality
• Harmony of
    human & machine

Stop the line
5 Why
Pokayoke

• Customer focused
• People-centered
• Safety, Quality, Delivery,
    Cast, Marate
• Process oriented

Accountability
• Daily, weekly, monthly checks
• Total involvement

Urgency
• Escalation system
• Speed of response

Leadership
• Zone control
• Teams

Podľa analytikov sa za vyššími nákladmi 
amerických automobiliek skrývajú nižšie 
tržby za predané vozidlo z dôvodu vyšších 
finančných stimulov zamestnancov a väč-
šieho počtu obchodných zástupcov.

Výrobný systém Toyota
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Résumé
Today efficiency is hot topic number one in all business areas. 
As far as cars we could talk about the efficiency with regard to 
the amount of kilometres driven per one refuelling. In this ca-
se we will discuss the efficiency expressed by elapsed time ne-
eded for manufacturing one car (HPV – hours per vehicle) ge-
nerally called as productivity of labour. These and many other 
statistics relating to the level of car manufacturers situated in 
North America are introduced in The Harbour Report from 
which our information on comparing assembly, i.e. a final ye-
ar after stamping, painting, car chassis and engine mounting 
is taken. Japanese car manufacturers established for American 
market conditions have been on the top of productivity of la-
bour for years. However, traditional American car companies 
(General Motors, Ford, Chrysler) have been observing their 
Japanese competitors for a long time and succeeded in imple-
menting a great many of elements from Japanese management 
in their production processes. The studies show that the diffe-
rence between Japanese and American car manufacturers has 
considerably decreased this year.

Ďalším úspešným rozhodnutím je absolútna orientácia na kvalitu. Pre 
zabezpečenie kvality produkcie majú zamestnanci právo zastaviť 
linku. Udelenie tejto právomoci je vážnym rozhodnutím manažmen-
tu, keď si uvedomíme, že minúta zastavenia na výrobnej linke môže 
stáť fi rmu až 100 000 USD. Na zastavenie 
linky slúži lano (andon) natiahnuté pozdĺž 
celej linky, ktoré umožní v prípade potreby 
zastaviť výrobu. To, že napríklad v závode 
Toyota v Georgetowne, Kentucky, zatiahnu 
lano a zastavia linku približne 2 000-krát 
týždenne, vyjadruje pozitívny záujem za-
mestnancov o udržanie značky Toyota na 
pozícii najspoľahlivejšej a zároveň najžia-
danejšej značky v USA. S takýmto jednoduchým prístupom k riešeniu 
problémov s kvalitou sa možno stretnúť vo väčšine automobiliek, ale 
i rozdiel v počte zastavení linky dáva obraz o rozdielnosti postoja 
manažérov i robotníkov ku kvalite. Používanie lana (andon) je len je-
den z mnohých prístupov, ktoré sa spájajú s fi rmou Toyota a jej štíhlym 
výrobným systémom. 

Keď sa zaoberáme produktivitou, je nevyhnutné spomenúť dodá-
vateľov, ktorí predstavujú jeden zo základných pilierov úspechu sú-
časných výrobcov automobilov. Subdodávky zvyčajne tvoria 85 % 
všetkých dielov, z ktorých sa skladá automobil. Kvalita a načasovanie 
dodávok je kľúčom k spoľahlivosti výroby a produktivite, pretože chý-
bajúci komponent môže spôsobiť zastavenie linky. Toyota prišla ako 
prvá so systémom JIT, v rámci ktorého dodávatelia zabezpečujú do-
dávky viackrát denne, pričom o požiadavkách výroby sú informovaní 
v predstihu elektronicky. V americkej Toyote v Georgetowne dodáva 
súčiastky pre jednotlivé stupne výroby a fi nálnu montáž približne 400 
kamiónov denne z centrálneho skladu. Do tohto logistického centra 
prichádzajú dodávky od cca 300 dodávateľov z okruhu približne 
pol dňa jazdy kamiónom. Dlhodobým zámerom Toyoty bolo a je 
budovanie dlhodobých partnerských vzťahov s dodávateľmi. V sú-
časnosti je približne 80 % dodávok zabezpečovaných od výrobcov 
situovaných priamo v Severnej Amerike.

Ďalšou charakteristikou, ktorá prináša Toyote úspech, je orientácia na 
zákazníka, ktorá si vyžaduje rýchlu reakciu na zmeny požiadaviek. 
Tak ako rýchlo sa vyvíja trh a požiadavky zákazníkov, tak rýchlo 

sa musí prispôsobovať a reagovať 
aj výrobca. To sa týka i vývoja no-
vých modelov, kde Toyota deklaru-
je fantastických 18 mesiacov, pri-
čom GM to trvá takmer 3 roky.

Okrem udržiavania vysokej úrov-
ne kvality a produktivity je pri 
fi rme Toyota potrebné zdôrazniť 
angažovanosť v aktivitách zame-
raných na svoje okolie. Ako prvý 
výrobca prišla Toyota so sério-
vou výrobou automobilu strednej 
triedy na hybridný pohon PRIUS. 
V podnikoch vymenili všetky výboj-
kové svetlá za energeticky menej 
náročné osvetlenie. Zároveň sa 
všetci zamestnanci zaviazali, že 
budú zhasínať svetlá počas pre-
stávok a prerušení výroby. Ďalším 
ekologickým opatrením je zber 
dažďovej vody do zásobníka a jej 
následné využívanie. Význam-
né opatrenia v oblasti recyklácie 
všetkých druhov odpadov umožni-

li dosiahnuť 99 %-nú redukciu materiálu, ktorý ide na skládky.

Zástupca spoločnosti Toyota vyjadril potešenie nad dosiahnutými vý-
sledkami uvedenými v štúdií The Harbour Report. Zároveň však uvie-

dol, že v  spoločnosti Toyota neexistuje 
trvalá spokojnosť s existujúcou úrovňou 
produktivity. Odstraňovanie plytvania je 
nekončiaci sa proces. V tomto smere ne-
existuje cieľ vo forme nejakého rebríčka, 
ani cieľová čiara. Dokonca nikdy ne-
možno hovoriť o nejakom ocenení a po-
vedať - „misia je splnená, dosiahli sme 
dosť“. Nemožno garantovať, že Toyota 

bude podnikom s najnižšími nákladmi, alebo s najlepšou kvalitou na-
veky. Táto odpoveď je skrytá v každodennom zlepšovaní.

Keď sa zaoberáme produktivitou, je ne-
vyhnutné spomenúť dodávateľov, ktorí 
predstavujú jeden zo základných pilierov 
úspechu súčasných výrobcov automobilov. 
Subdodávky zvyčajne tvoria 85 % všetkých 
dielov, z ktorých sa skladá automobil.
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V poslednom období si odbory i samotní zamestnávatelia stále čas-
tejšie uvedomujú potrebu zabezpečiť posúdenie pracovísk. Zdra-
votnícke štatistiky uvádzajú zvýšený výskyt ochorení končatín z dl-
hodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia. Na obrázku 
1 je zobrazený narastajúci trend výskytu uvedených ochorení. Ak 
sa v podnikoch nezabezpečí aktívny prístup k prevencii a zlepšo-
vaniu podmienok práce, tento narastajúci trend sa bude stále viac 
zhoršovať.

Problematika je natoľko komplexná, že vlastnými silami ju môžu rie-
šiť len veľké a silné podniky. Aj v tomto ohľade je využívanie pracov-
nej zdravotnej služby nedostatočné a len okrajovo rieši dlhodobú 
udržateľnosť vhodných pracovných podmienok.

Toto sú jedny z dôvodov, ktoré vedú k situácii, že sa stále častejšie 
vyzdvihuje otázka vytvárania bezpečných podmienok pre zamest-
nancov na pracovisku a ich prevencie. Podniky však často nemajú 
dostatok prostriedkov na to, aby sa samy púšťali do procesov er-
gonomického hodnotenia pracovísk. Nemajú dostatok informácií 
potrebných na projektovanie pracovísk v zmysle ergonomických 
zásad a tiež im chýbajú dostatočné skúsenosti s aplikáciou ergonó-
mie. Tieto dôvody viedli spoločnosť k myšlienke založiť pracovisko 
ergonómie, ktoré by práve v tejto oblasti komunikovalo s podnikmi 
a zabezpečovalo zlepšenie podmienok na pracoviskách.

Z iniciatívy Slovenského centra produktivity vzniklo špecializované 
pracovisko ergonómie, ktoré spolupracuje s Katedrou priemyselné-
ho inžinierstva Žilinskej univerzity, Stredoeurópskym technologickým 
inštitútom (CEIT, s.r.o.) a SLCP Consulting. Kompetentný odborný tím 
sa podieľa na riešení projektov v podnikovej praxi a zabezpečení 
vzdelávacej činnosti zameranej na riadiacich pracovníkov, projek-

Michaela TABAKOVÁ, CEIT s.r.o., Milan HULÍN, SLCP Žilina

Zdravé pracoviská
s podporou digitálneho podniku

Zvyšovanie produktivity práce na ručných mon-
tážnych pracoviskách veľmi úzko súvisí s vytvá-
raním optimálnych podmienok na pracoviskách. 
Ak sú podmienky maximálne prispôsobené člo-
veku alebo pracovnej skupine, ktorá na pracovis-
ku pracuje, prináša to benefi ty pre pracovníka vo 
forme zvyšovania kvality pracovného života a pre 
zamestnávateľa dlhodobý rast produktivity a kva-
lity výrobkov. Na detailnú analýzu pracovných čin-
ností a návrh optimálnych podmienok pracoviska 
s výhodou využívame metódy ergonomických štú-
dií s použitím nástrojov konceptu digitálneho pod-
niku. V porovnaní s klasickými nástrojmi sa také-
to riešenia realizujú rýchlejšie, komplexne a pri 
opakovanom použití i nákladovo efektívnejšie.

Vývoj počtu profesionálnych ochorení končatín
z dlhodobého, nadmerného, jednostranného zaťaženia

Obr. 1
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tantov, priemyselných inžinierov. Vybrané špe-
cifi cké oblasti spolupráce zahŕňajú:
• digitalizáciu výrobného pracoviska s vytvo-
rením simulácie pracovnej činnosti
• hodnotenie fyzického zaťaženia zamest-
nanca na pracovisku v pracovných podmien-
kach výrobných podnikov na digitalizovanom 
pracovisku
• hodnotenie psychických a psychomotoric-
kých vlastností človeka v pracovných podmien-
kach výrobných podnikov
• hodnotenie pracovných polôh zamestnan-
cov v procese realizácie pracovnej činnosti na 
digitalizovanom pracovisku,
• návrh rozmerov pracoviska a návrh dispo-
zičného riešenia pracoviska v prostredí digi-
tálneho podniku
• realizáciu časových štúdií virtuálneho pracoviska
• komplexné ergonomické štúdie pracovísk v prostredí digitálneho 
podniku. 

Digitalizácia pracoviska 
V procese digitalizácie pracoviska je možné abstrahovať a preniesť 
dôležité vlastnosti reálneho pracoviska do virtuálneho modelu. Vir-
tuálny model tvorí základ realizácie ergonomických štúdií na praco-
visku. Digitalizáciu pracoviska možno uskutočniť na základe ručných 
námerov hodnôt získaných z reálneho pracoviska. Tie sa následne 
využívajú na ručné modelovanie celého pracoviska. Pracovisko však 
stále častejšie využíva na tvorbu digitálneho modelu 3D laserové ske-
novanie. Prostredníctvom 3D skenera sa údaje prenesú do počítača 
vo forme mračna bodov, ktoré sa následne upraví a vytvorí sa virtu-
álny model pracoviska.

Ďalším krokom ku komplexnej digitalizácii 
pracoviska je modelovanie pracovnej činnos-
ti zamestnanca. Vlastnosti modelu človeka 
prispôsobujeme reálnemu človeku využitím 
antropometrického atlasu, ktorý je priamo 
zabudovaný v softvéri digitálneho podniku. 
Antropometrický atlas umožňuje prispôsobovať antropometrické cha-
rakteristiky (rozmery, pohlavie, národnosť) konkrétnemu človeku, kto-
rý na pracovisku reálne pracuje.

Človeku sa následne priraďujú pracovné úkony a vytvára sa simulá-
cia pracovnej činnosti. Simulácia slúži na vizualizáciu pracovnej čin-
nosti, na overenie času potrebného na jej realizáciu, ako podklad pri 

realizácii tréningov a zaškoľovaní zamestnancov na danom pracovis-
ku. Simulácia má veľký význam tak pri navrhovaní ešte neexistujúce-
ho pracoviska, ako aj pri hodnotení už existujúceho pracoviska. Na 
virtuálnom pracovisku je možné realizovať rôzne experimenty a do 
reálnej výroby sa implementuje ten návrh, ktorý považujeme z hľadis-
ka defi novaných podmienok za optimálny.

Hodnotenie fyzického zaťaženia zamestnancov
Na hodnotenie fyzického zaťaženia zamestnancov sa využívajú eu-
rópsky uznávané štandardy pre hodnotenie manipulácie s bremena-
mi nad 5 kg NIOSH, Snook&Ciriello a metóda pre hodnotenie cyk-
licky opakovaných činností RULA.

Európskym štandardom NIOSH sa hodnotí zaťaženie najviac namá-
hanej časti tela - chrbtice v oblasti stavca L5/S1. Štandard udáva 

maximálnu hmotnosť bremena, s kto-
rou môže človek v daných podmien-
kach manipulovať. Ak by dochádzalo 
k pravidelnému prekračovaniu od-
porúčanej hmotnosti, môže to viesť 
k preťaženiu chrbtovej časti a násled-
ne jej poškodeniu, čo vedie k vzniku 

nákladov na pracovné úrazy či invaliditu zamestnancov.

Metódu RULA používame na hodnotenie zaťaženia jednotlivých častí 
ľudského tela pri vykonávaní cyklicky opakovaných činností. Výho-
dou práce s týmito nástrojmi je používanie farieb, ktoré symbolicky 
naznačujú výsledok hodnotenia. Jednotlivé časti ľudského tela sú 
sfarbené podľa veľkosti zaťaženia. Časť vyznačená červenou farbou 

je najviac riziková, preto je potrebné urobiť 
nápravné opatrenie na odstránenie nadmer-
ného zaťaženia.

Hodnotenie fyzického zaťaženia zamestnan-
cov na pracoviskách je potreb-
né z dôvodu znižovania výskytu 
profesionálnych ochorení konča-
tín z dlhodobého, nadmerného, 
jednostranného zaťaženia. Riziko 
vzniku týchto ochorení možno zni-
žovať zmenou organizácie prá-
ce, rotáciou pracovníkov v rámci 
pracovného tímu, striedaním pra-
covných činností, úpravou praco-
viska na zabezpečenie lepšieho 
prístupu k obrobku, návrhom ma-
nipulátorov či pneumatických za-
riadení, atď. Obr. 2 Ukážka hodnotenia manipulácie podľa NIOSH v prostredí digitálneho podniku

Obr. 3 Nástroj na hodnotenie cyklicky opakovaných činností RULA

Zvyšovanie produktivity práce na ručných 
montážnych pracoviskách veľmi úzko súvi-
sí s vytváraním optimálnych podmienok na 
pracoviskách.
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 Návrh rozmerov pracoviska
Pracovné polohy hodnotíme pomocou ná-
stroja, ktorý zobrazí farebné škály pracov-
ných polôh jednotlivých partií ľudského te-
la. Pokiaľ sa pohyb vykonáva v zelenej zóne škály, pracovná poloha 
je fyziologicky prijateľná a nespôsobuje žiadne vážnejšie poranenia. 
Ak sa pohyb vykonáva v červenej zóne, poloha je fyziologicky ne-
prijateľná a celodenné vykonávanie pracovnej činnosti v tejto polohe 
vedie k trvalejším následkom na zdraví zamestnanca. 

Pracovné polohy zamestnanca súvisia 
s rozmermi pracoviska. Preto následne po 
analýze pracovných polôh odporúčame 
analyzovať rozmery pracoviska. Navr-
hujú sa v závislosti od pracovnej polohy, 
od skupiny zamestnancov, ktorí na praco-
visku pracujú, od veľkosti síl vynaložených pri práci a od rozmerov 
obrobku. Výsledkom analýzy rozmerov pracoviska sú odporúčané 
hodnoty pre optimálnu výšku stola, pracovnú výšku, výšku sedu, nož-
nej opierky.

Následne po návrhu rozmerov pracoviska sa vykonáva analýza 
manipulačného a zorného priestoru. Manipulač-

Obr. 4 Manipulačný a zorný priestor na pracovisku

ný priestor je vykreslený ako kruhový oblúk pre každú ruku osobit-
ne. Predmety, s ktorými zamestnanec manipuluje najčastejšie, by sa 
mali nachádzať práve v oblasti opísanej kruhovými oblúkmi. Zorný 
priestor je oblasť, ktorú človek vidí v aktuálnej pracovnej polohe. 
Pohľad do okna zorného priestoru sa mení v závislosti od aktuálnej 
polohy hlavy.

Analýza a meranie práce
Na stanovenie času potrebného na realizáciu pracovnej činnosti vy-
užívame časové štúdie s vopred defi novanými časmi. Používame me-
tódy, ktoré sú podporované softvérom digitálneho podniku, MTM 1 

a 2, MTM-UAS, 
Basic MOST, 
MEK, štandard-
né dáta. Ich po-
užitie závisí od 
charakteru pra-
covnej činnosti 
a od požiada-
viek zadávateľa 
projektu. Využí-
vanie analýzy 
a merania práce 
v prostredí digi-
tálneho podniku 

prináša výhody rýchleho defi novania pracovných úkonov a násled-
ne automatické generovanie časových jednotiek. Na defi novanie 
pracovných úkonov sa využívajú datakarty defi nované pre každú 
metódu. Metódy pracujú on-line s vytvoreným 3D modelom praco-
viska. Dĺžka dráhy realizovaných pracovných úkonov sa prepočítava 

priamo z 3D modelu zadaním dvoch refe-
renčných bodov a na tomto základe sa pre-
počítavajú jednotky TMU potrebné na vyko-
nanie daného pracovného úkonu na danom 
pracovisku. Výstupom časovej analýzy je čas 
potrebný na vykonanie pracovnej operácie. 
Vhodnou analýzou je možné identifi kovať 

stratové pohyby v aktuálnych činnostiach, resp. pohyboch a dosiah-
nuť tak zvýšenie produktivity na úrovni desiatok percent.
Takéto riešenia predstavujú zásadný argument pre vedenie podnikov 
a záujem o spoluprácu. Nami navrhované riešenia sa orientujú nie-
len na zvýšenie kvality pracovných podmienok, pracovnej náplne, 
ale zároveň sú i nákladovo efektívne (zvyšujú využitie existujúcich 
zdrojov).

Hodnotenie psychických a psycho-
motorických vlastností človeka
Pri hodnotení psychických a psychomotorických 
vlastností človeka využívame sadu viedenských 
testov (VTS – Viena Test System). Je to špičkový 
produkt z oblasti prístrojovej psychodiagnostiky. 
Viedenské testy sú určené na široké použitie v ob-
lasti priemyslu, logistiky a v personálnej oblasti. 
Majú veľké uplatnenie pri hodnotení psychických 
vlastností človeka pri realizácii montážnej činnos-
ti, možno ich využiť na vyhodnocovanie reakčnej 
schopnosti pri práci s dôrazom na zvukové signá-
ly alebo zrakové vnemy, skúmaní obojručnej ko-
ordinácie pri práci s viacerými ovládačmi alebo 
pákami. Významné je aj ich použitie pri zisťovaní 
osobnostných vlastností zamestnancov, akým spô-
sobom reagujú na vykonávanie monotónnych čin-
ností, sústredenie človeka na prácu, atď.
Komplexný softvérový balík Viedenské testy pred-
stavuje široké spektrum testov, ktoré je možné 

Zvyšovanie produktivity práce na ruč-
ných montážnych pracoviskách veľmi 
úzko súvisí s vytváraním optimálnych 
podmienok na pracoviskách

Obr. 5 Analýza a meranie práce v prostredí 
digitálneho podniku
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Z iniciatívy Slovenského centra 
produktivity vzniklo špecializo-
vané pracovisko ergonómie.

zvoliť a nakombinovať podľa konkrétnych požiadaviek praxe. Ich 
aplikácia prináša zamestnávateľovi dôležité informácie, ktoré môžu 
byť rozhodujúce:
• pri výbere zamestnancov 
• je možné využiť ich v procese zácviku zamestnancov 
• je možné testovať zamestnancov v procese výroby.
V podmienkach nášho pracoviska najčastejšie využívame testy:
• 2 hand – koordinácia práce s oboma rukami
• RT – reakčný test
• SMK – senzomotorická koordinácia
• COG – sústredenie a koncentrácia na prácu
• DAUF – udržovanie pozornosti, monotónia
• AHA – testovanie subjektívneho postoja k riešeniu problémov

Automobilový priemysel prináša množstvo zmien a spôsobov ako 
hľadať vhodné riešenia zvyšovania produktivity. Zmeny v štruktúre 
priemyslu na Slovensku budú prinášať aj zmeny v oblasti ergonómie. 
Z tejto novotvoriacej sa štruktúry a meniacich sa podmienok v auto-
mobilovom priemysle vyplývajú viaceré povinnosti aj v súvislosti so 
zabezpečovaním optimálnych pracovných podmienok a prevenciou 
vzniku rizík.
Práve na takéto potreby priemyslu reaguje budované pracovisko er-
gonómie, ktoré sa zapája do výskumných a vývojových aktivít v pod-

Résumé
The automotive industry brings a lot of changes and methods 
how to find convenient solutions to productivity growth.  Chan-
ges in Slovak industry structure will bring some changes in the 
field of ergonomy. There are various responsibilities resulting 
from this new-forming structure and changing conditions in the 
automotive industry in connection with ensuring optimal wor-
king conditions and risk prevention. At the instigation of Slovak 
Productivity Center a new specialty ergonomic workstation has 
come into being. The workstation cooperates with Department 
of Industrial Engineering at Žilina University, Central European 
Institute of Technology (CEIT, s.r.o.) and SLCP Consulting.  A 
qualified and professional team participates in solving projects in 
company practise, and educational and training activities focused 
on management, designers and industrial engineers.

mienkach slovenského priemyslu. Jeho úlohou je participovať na 
stratégii Európskej komisie v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci 
a zvyšovať tak kvalitu a produktivitu práce.

Naša legislatíva zatiaľ nerieši problematiku bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci samostatne. Nevenuje ani pozornosť 
ergonómii, ktorá podľa skúseností z vyspelých štátov, znižuje ne-
gatívne vplyvy na zdravie pracovníkov a pomáha dosiahnuť eko-
nomické prínosy - má potenciál zvyšovať efektívnosť ľudskej práce. 

V slovenskom univerzitnom prostredí sa však 
v ostatnom období začína venovať proble-
matike ergonómie väčšia pozornosť, svedčí 
o tom vznik výskumných pracovísk, zamera-
ných na danú oblasť najmä v sektore auto-
motive a tiež vedecké konferencie na danú 
tému. Koncom novembra sa pod názvom Ergonómia pre 21. storočie 
– ergonómia ako nástroj produktivity - uskutočnila v Piešťanoch kon-
ferencia, ktorej odborným garantom bola STU, MTF Trnava. Cieľom 
podujatia bolo zhodnotenie súčasnej situácie a prediskutovanie ná-
vrhov ďalších krokov, ktoré by umožnili lepšie uplatňovať najnovšie 
poznatky ergonómie v praxi s cieľom zvyšovať efektívnosť ľudskej 
práce bez negatívnych dopadov na zdravie zamestnancov a životné 
prostredie. 
Počas dvoch dní odborníci hovorili o problémoch vplyvu ergonómie 
na bezpečnosť práce; význame psychického a psychosomatického 

red, foto Mercedes Benz

Ergonómia je vo vyspelých štátoch sveta in-
tegrálnou súčasťou programov zameraných na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Na 
základe podmienok vytvorených odborníkmi  
sa zameriava na efektívnosť ľudskej práce. 

zaťaženia vo výrobe; o ergonómii pri prevencii chorôb. Odznela tiež 
téma prof. Ing. Jozefa Mihóka, PhD.: Ergonómia – krízový manaž-

ment – revitalizácia podniku. Prednášky sa týkali 
i stresu na pracovisku, trendov vzdelávania v er-
gonómii. O modernej ergonómii informoval RNDr. 
Karol Hatiar, CSc., o ergonomických aspektoch 
manažmentu prof. Ing. Peter Sákal, CSc. Tému Er-
gonomické riešenia v kontexte digitálneho podniku 

predniesla Ing. Michaela Tabaková, PhD., CEIT s.r.o. Žilina. Súčasťou 
moderovanej diskusie bolo premietnutie fi lmu Ergonómia vo vyspelom 
svete – Japonsko.
V oblasti ergonómie rezonuje problém koordinovať prístupy odborní-
kov z oblasti bezpečnosti práce a z oblasti preventívneho pracovné-
ho lekárstva a realizovať preventívne opatrenia bez toho, aby to do-
viedlo podniky do krachu. Doterajší prístup v tomto smere i v oblasti 
legislatívy možno považovať za nesystémový. Oblasť ergonómie sa 
preto dostáva do centra pozornosti legislatívcov, výskumníkov i ma-
nažmentov fi riem.

Ergonómia pre 21. storočie
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První kontrakty na několik tisíc lahví měsíčně jsou už uzavřeny. Lahve přes 
Rakousko, Polsko, Ukrajinu, Bulharsko, Argentinu a další země putují do 
mnoha světových destinací. Mimo to skupina jedná se světovými auto-
mobilkami o společném byznysu. „Intenzívní jednání pokračují především 
s Oplem a Fiatem,“ uvedl generální ředitel VÍTKOVICE CYLINDERS,a.s., 
Jaromír Šiler. „Díky vstupu naší fi rmy do byznysu CNG (zemní plyn) padlo 
v rámci VÍTKOVICE MACHINERY GROUP rozhodnutí vybudovat vlastní síť 
plnících stanic po celé České republice. Na trh vstoupíme s novou značkou 
CNG vitall a nabídneme zemní plyn jako levné, ekologické palivo i moto-
ristické veřejnosti. Pod tuto značku už nyní patří produkce plnicích stanic, 
komponentů pro přestavby vozidel a komplexní řešení fi remní či městské 
dopravy a jejího přechodu na CNG,“ upřesnil J. Šiler. Nové čerpací stanice 
CNG vitall vybudované vítkovickou skupinou by měly stát na strategických 
dopravních tepnách a ve městech do roku 2020. 

Princip vozidla na zemní plyn
Plnění vozidel stlačeným zemním plynem (tlak 20 MPa, resp. 200 bar) 
u CNG plnicích stanic se provádí prostřednictvím plnicího ventilu. Palivo-
vou nádrží CNG je plynová tlaková nádoba, většinou ocelová, případně 
vylehčená kompozitní nádoba. U moderních sériově výráběných osobních 
automobilů jsou tlakové nádoby většinou umístěny mimo zavazadlový pros-
tor vozidla (na spodku vozidla), u autobusů pak zpravidla na střeše (nízko-
podlažní autobusy). Při jízdě se CNG prostřednictvím vysokotlakého plyno-
vého potrubí dostává do vysokotlakého regulátoru, kde dochází k redukci 
tlaku plynu na potřebný provozní tlak. Krokový motorek na základě signálů 
z řídící jednotky průběžně upravuje množství plynu do směšovače v opti-
málním režimu výkonu, spotřeby paliva a množství emisí. Ve směšovači do-
chází ke smísení paliva - zemního plynu se vzduchem a vytvoření zápalné 
plynné směsi. Směšovač má stejnou funkci jako karburátor či vstřikování při 
použití benzínu. Elektronická část plynové zástavby - řídící jednotka a emu-

látor (přerušovač vstřiku) slouží k správnému provozu vozidla na zemní 
plyn, přerušuje vstřikování benzínu a řídí dávkování plynu. 

Má zemní plyn v dopravě budoucnost? 
Automobilový provoz je v současné době jedním z největších znečišťovate-
lů životního prostředí. S nástupem 21. století vejdou v platnost nové, přísnější 
emisní předpisy, které již dnes nutí výrobce aut vyvíjet dokonalejší pohonné 
jednotky a rafi nérie zlepšovat kvalitu motorových paliv. Tradiční paliva, ben-
zín a nafta, sice svoji historickou úlohu ještě zdaleka neukončila, nicméně 
vývoj získávání energie pro pohon vozidel spěje v posledních letech k vy-
užití i jiných zdrojů. Plynná paliva, hlavně propan-butan a zemní plyn patří 
mezi nejvíce využívané alternativní pohonné hmoty. Mezi motoristy vzrůstá 
obliba plynového pohonu, který je z hlediska ekologie vhodnější než dosud 
nejrozšířenější pohon na benzín nebo naftu a je i ekonomicky výhodnější. 
Dosavadní praktické zkušenosti s provozem motorových vozidel na zemní 
plyn potvrdily konkurenceschopnost tohoto provozu ve srovnání s kapal-
nými palivy. Jedná se o řešení ekologické, ekonomicky výhodné, v praxi 
ověřené, technicky vyřešené, bezpečné a ihned použitelné. Využití nejmo-
dernější technologie, která umožňuje nepřetržité dodávky plynu a jeho na-
plnění do vozu do dvou minut přes kreditní kartový systém bude rozhodující 
alternativou celého světa, kde viditelně narůstá ropná krize.

VÍTKOVICEVÍTKOVICE vstupují vstupují
na trh CNGna trh CNGEva KIJONKOVÁ, foto Fahrgas

Strojírenská skupina zastřešovaná značkou 
VÍTKOVICE rozběhla novou supermoderní linku 
vlastní konstrukce na výrobu ocelových lahví
na zemní plyn pro automobilový průmysl.

Résumé
Machinery Group of the brand name VÍTKOVICE launched a new 
super advanced line of its own production for manufacturing natu-
ral gas steel bottles for the automotive industry. Entering the motor-
car world will be even more penetrative. Thanks to penetrating in-
to CNG business (natural gas), within VÍTKOVICE MACHINERY 
GROUP there was made a decision on building up an own chain of 
gas filling stations all over the Czech republic. Nowadays, automobile 
traffic is one of the biggest environment polluters. Utilization of the 
latest technology that enables non-stop gas supply and filling up a car 
in two minutes through credit card system will be a determining op-
tion all over the world where crude oil crisis increases apparently.
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Drahomíra ONDRÁŠIKOVÁ foto Renault

Riasy 
      biopalivo budúcnosti
Riasy sú drobné biologické továrne, ktoré využívajú fotosyntézu na 
výrobu energie premenou CO

2
 a slnečného svetla tak účinne, že do-

kážu počas dňa niekoľkokrát zdvojnásobiť svoju hmotnosť. Jedným 
z produktov procesu fotosyntézy rias je olej.

Dokážu ho vytvoriť asi 37-krát viac na hektár než akékoľvek iné rast-
liny, ktoré sa používajú na výrobu biopalív (kukurica, stepná tráva, 
sója, repka). Olej z rias možno spáliť priamo v naftovom motore 
alebo ďalej spracovať na bionaftu. Vedci tvrdia, že riasam prospie-
va zvýšený prísun CO2 a neupravovaných odpadových vôd, čo na-
značuje ich využitie v priemysle aj z ekologickej stránky. Riasy rastú 
v slanej, sladkej, dokonca i v kontaminovanej vode, v mori, rybníkoch 
a jazerách, a na plochách, ktoré by ináč ostali nevyužité. Mohli by 
si nájsť svoje miesto predovšetkým v oblastiach čističiek vôd a uhoľ-
ných elektrární, kde je obsah oxidu uhličitého 10 až 30 krát vyšší 
než v normálnom ovzduší. Riasy by tak mohli vyrábať ekologické 
biopalivá a zároveň by odstraňovali CO2, dusík a ďalšie škodlivé 
znečisťujúce látky. 
Okrem ekologickej stránky významnú úlohu zohrá i ekonomický prí-
nos. Vplyv produkcie biopalív na ceny potravín je významný, a preto 
i OECD vyzýva vlády, aby sa zamerali na znižovanie spotreby ener-
gie a kládli väčší dôraz na výskum druhej generácie biopalív.

Kritické požiadavky
na prírodné zdroje 
Nárast populácie kladie na prírodné zdroje taký veľký tlak, že 
v 30-tych rokoch bude ľudstvo potrebovať dve planéty, ak si bu-
de chcieť udržať súčasný životný štýl - uvádza polročník Living 
Planet na základe spoločnej správy WWF (World Wildlife Fund), 
Zoological Society of London a Global Footprint Network. 

Na základe pozorovaní zmien v ekosystémoch planéty a vo 
vzorcoch spotreby ľudstva správa konštatuje, že za posledných 
35 rokov klesla globálna biodiverzita o 30 %. Spotrebu zdrojov 
dnes ľudstvo presahuje o 30 % , oproti schopnosti planéty ob-
novovať ich. Už teraz môžeme cítiť konkrétne dôsledky - odles-
ňovanie, nedostatok vody, klimatické zmeny. Vzhľadom na to, 
že distribúcia zdrojov nie je rovnomerná, väčšina ľudí žije v kra-
jinách, ktoré sú ekologickými dlžníkmi a svoj nadmerný dopyt 
pokrývajú dovozom z iných krajín. V Európskej únii je ekologic-
ká stopa dvakrát vyššia než biokapacita toho - ktorého regiónu. 
Vo Veľkej Británii a Španielsku je ekologický defi cit vyšši ako 
150 %. Správa WWF navrhuje viacero možností na zvrátenie si-
tuácie. Väčšina riešení je známa už dnes, napr. podpora nových 
ekonomík prostredníctvom technologických transferov... 

Francúzsky energetický gigant Electricité de France 
(EdF) podporí vývoj, výrobu a používanie nových au-
tomobilov s elektrickým pohonom, ktoré znížia dovoz 
ropy a odstránia emisie CO

2
. Pre budúcnosť energetic-

kých fi riem sú takéto autá zaujímavé najmä v prípade, 
ak sa bude v ich batériách používať elektrina vyro-
bená s malými prevádzkovými nákladmi v jadrových 
elektrárňach.

Energetici pomôžu s vývojom

Spoločnosť EdF, ktorá týmto spôsobom produkuje vyše 
70 % elektriny, uzavrela v októbri dohody s výrobcami 
francúzskych automobilov PSA Peugeot Citroën a Re-
nault Nissan Alliance. Pomôže im vyvíjať vhodné tech-
nológie a vybudovať služby, ktoré by boli dostupné a atraktívne pre 
majiteľov áut na elektrický pohon. Okrem Francúzska chcú byť v tom-
to smere na čele vývoja aj Izrael, Dánsko, Portugalsko, americký štát 
Tennessee a prefektúra Kanagawa v Japonsku. 
Hlavným konkurentom Francúzska však budú Čína a India, ktoré ma-
jú výhodu lacnej pracovnej sily a takmer neobmedzených zdrojov. 
Indický koncern Tata Motors chce preniknúť na európsky trh s novým 

elektrických ááutut

automobilom, ktorý by mal dojazd 220 km. Záujem o nový biznis 
prejavil aj najbohatší podnikateľ sveta, americký miliardár Warren 
Buffett. Kúpil majoritný podiel v čínskej spoločnosti BYD, ktorá sa 
chce v krátkom čase stať svetovým výrobcom batérií na najrôznejšie 
účely. Do konca tohto roka má čínsky výrobca predstaviť nový „ze-
lený“ automobil bez emisií, ktorý plánuje predávať v Európe a USA 
od roku 2010.
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Na slávnostnom ceremoniáli v závode Hyundai Motor Manufactu-
ring Czech (HMMC) v Nošoviciach sa zúčastnil minister priemyslu 
a obchodu ČR Martin Říman, hajtman Moravskosliezskeho kraja 
Evžen Tošenovský, prezident HMMC Kim Eok-Jo, rad ďalších hostí 
a médií. „Hyundai je taká veľká investícia, že po nabehnutí na pl-
nú kapacitu 300 tisíc automobilov ročne bude mať vplyv na hrubý 
domáci produkt vo výške okolo jedného percenta ročne a plusové 
saldo do obchodnej bilancie asi 50 miliárd za rok“, povedal pri 
otvorení minister Martin Říman a dodal: „Česká republika spustením 

závodu Hyundai prevezme po Slovensku pomyselnú prvú priečku 
v produkcii automobilov na jedného obyvateľa v počte takmer 130 
vozidiel.“

Z histórie
Prvé neofi ciálne rozhovory o umiestnení závodov Hyundai – Kia sa 
uskutočnili pred šiestimi rokmi. Vtedajšie rozhodnutie viedlo k voľbe 
Slovenska pre závod Kia, závod Hyundai nasledoval o tri roky ne-
skôr. „Najväčším problémom bolo odkúpiť pozemky od pôvodných 
vlastníkov. Verím, že ľudia po čase zabudnú na nepríjemnosti, ktoré 
sprevádzali výstavbu. Prajem im, aby začali žiť s Hyundai ako s dob-
rým susedom,“ povedal Evžen Tošenovský. Investičnú zmluvu o posta-
vení automobilky v Nošoviciach podpísali v kórejskom Soule 18. mája 
2006. Následne 7. júla 2006 ofi ciálne vznikla spoločnosť Hyundai 
Motor Manufacturing Czech (HMMC), ktorá je stopercentnou dcér-
skou spoločnosťou kórejskej Hyundai Motor Company. Celkové inves-
tičné náklady na vybudovanie automobilky presiahli jednu miliardu 
eur. Stavba sa začala zemnými prácami 21. marca a vztýčením prvé-
ho piliera prevodovkárne 18. apríla 2007. Zrealizovali ju v rekordne 
krátkom čase, za 18 mesiacov. Hoci sa sériová výroba automobilov 
mala začať až v marci 2009, pod tlakom kórejského investora ju 
spustili o päť mesiacov skôr.

V pondelok 10. novembra sa ofi ciálne začala sé-
riová výroba v prvom európskom závode spoloč-
nosti Hyundai v českých Nošoviciach. Z výrob-
ných liniek začali schádzať modely Hyundai i30, 
ktoré sa doteraz dovážali na európsky trh z Kó-
rejskej republiky. Už o deň neskôr si premiérový 
automobil z Nošovíc prišla osobne prevziať prvá 
česká zákazníčka.

Hyundai i30Vlasta RAFAJOVÁ, foto HMMC

V Nošoviciach už vyrábajúV Nošoviciach už vyrábajú
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“Napriek tomu, že v európskej konkurencii to nebude ľahké, verím, 
že si naše vozidlá veľmi rýchlo vybudujú silnú pozíciu a ich predaj 
bude rýchlo stúpať,“ povedal Kim Eok-Jo, prezident HMMC. Na 
margo súčasnej krízy v automobilovom priemysle uviedol: „Neobá-
vame sa jej, lebo 65 % produkcie Hyundai spadá do segmentu ma-
lých a stredných áut, po ktorých rýchlo rastie celosvetový dopyt. Na-
šou výhodou je používanie najmodernejších technológií s najvyšším 
stupňom automatizácie, vysoká kvalita a nová továreň HMMC, vďa-
ka ktorej budú naše dodávky pre európskych zákazníkov rýchlejšie 
a pružnejšie.“

Prevodovky aj pre Kia Motors Slovakia
Krátko pred získaním povolenia na celú výrobu dostala HMMC 
23. októbra povolenie na skúšobnú prevádzku prevodovkárne a za-
čala výrobu prevodoviek. Na prevodovky z Nošovíc už netrpezlivo 
čakal sesterský závod Kia Motors Slovakia v Žiline, ktorý ich doteraz 
dovážal z Kórey. Prevodovkáreň Hyundai by mala ešte v tomto ro-
ku vyrobiť okolo 35 000 prevodoviek a postupne zvyšovať výrobu 
až na konečných 600 000 kusov ročne v roku 2011, kedy polovicu 
z nich použije závod Hyundai a druhú polovicu závod Kia. Závod 
pri Žiline bude zas pre Nošovice dodávať motory. 

Plocha: 200 ha 
Zastavaná plocha: 26,5 ha 
Cieľový počet zamestnancov: približne 3 500 (v roku 2011)
Štruktúra závodu: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž,
                      prevodovkáreň 
Kapacita produkcie: 300 000 vozidiel za rok (od roku 2011)
Výrobkové modely: osobné auto segmentu C a MPV

Résumé
On Monday 10th November, mass production was officially laun-
ched in the first European automotive plant Hyundai in Nošovice, 
the Czech Republic. Hyundai i30 cars, having been imported to 
European market from Korea up to now, started to roll out from 
manufacturing lines. The investment contract for building up the 
plant was signed in Seoul on 18th May 2006.  Construction was 
opened by soil moving works on 21st March 2007 and was reali-
zed in record-short time in 18 months. Although batch production 
was supposed to be launched in March 2009, under pressure of 
the Korean investor it started 5 months earlier. Overall investment 
cost of building up the plant exceeded one billion Euros.

Kia Motors Slovakia má v súčasnosti päť výrobných prevádzok: li-
sovňa, zvarovňa, lakovňa, motoráreň a montážna hala. Automobilka 
ako jediná na Slovensku vyrába aj benzínové motory s objemom 1,4 
a 1,6 litra ako aj naftové motory s objemom 1,6 a 2,0 litra. Kapaci-
ta motorárne je 300 000 motorov ročne. Aj v súvislosti s existenciou 
nového výrobného závodu sesterskej spoločnosti Hyundai v Nošovi-
ciach, sa ako o potenciálnej lokalite hovorí práve o Žiline. Ak tu moto-
ráreň vyrastie, vytvorí sa tu ďalších 400 priamych pracovných miest. 

O mieste výstavby novej motorárne má materská spoločnosť Kia Mo-
tors Corporation rozhodnuť do konca tohto roka. Výstavba by mala 

začať budúci rok, pričom spustenie produkcie motorov je naplánova-
né na koniec roka 2010. Plnú výrobnú kapacitu 300 000 motorov 
ročne by mala druhá motoráreň dosiahnuť v roku 2012, čím by celko-
vý objem motorov vyrobených v Kia Motors Slovakia dosiahol 600 
000 kusov ročne. Motory vyrobené v tejto motorárni by boli určené 
práve na export do závodov v Českej republike, Rusku a Turecku.

Kia Motors Slovakia je prvým európskym závodom spoločnosti Kia. 
V dvoch pracovných zmenách pre spoločnosť pracuje viac ako 
2 800 kvalifi kovaných zamestnancov. V súčasnej dobe sa v Kia Mo-
tors Slovakia vyrábajú tri verzie modelu Kia cee´d – 5-dverový ce-
e´d hatchback, kombi verzia cee´d_sw a 3-dverová športová verzia 
pro_cee´d, rovnako ako aj športovo úžitkový model Sportage. Výro-
ba tretieho modelu je naplánovaná na začiatok roka 2010.

Kia Motors Corporation zvažuje výstavbu novej výrob-
nej haly na produkciu motorov v Európe vo výške do 
200 miliónov eur. V prípade, že Kia Motors Slovakia 
úspešne získa túto investíciu, druhá výrobná motorá-
reň bude vybudovaná už v existujúcom areáli závodu 
v Tepličke nad Váhom neďaleko Žiliny.

výstavbu novej motorárnevýstavbu novej motorárne
Kia Motors zvažujeKia Motors zvažuje
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Matchmaking slovenských
a kórejských fi riem

Spoločnosti - účastníci kórejskej podnikateľskej misie na Slovensku,  Slovakia Delegation Participants List

Slovakia 
Delegation 
Participants 
List

Company Profi le Participant Product Items Address Contact Information

1 GEO YANG METAL 
CO., LTD

SHIN HYUN GOO
Director

Automotive cold-forging parts
Production & Development
Bevel Gears; Hub, Tappet, Rack Bush; Inner 
Race, Spider;  Shell, Pinion Gear

Dong Dong-ri 1542-1, Uiryung-
gun, KyongNam, Korea

TEL : 055-573-0274
FAX : 055-573-0279
E-mail : gy_metal@yahoo.co.kr

2 TAELIM INDUSTRIAL 
CO., LTD

OH SUNG HAN
President

Rack Tube
Hollow Shaft

#56, Sungsan-dong, 
Changwon-city, Kyeongnam, 

Korea

TEL : 055-231-9000
FAX : 055-285-8030
www.NewTL.co.kr

3 HYUBSUNG PRECI-
SION Co.,Ltd

BAE HAN-KOO
President

Main spindle, Throttle shaft (641-290) 62-1, 
Woongnam-dong, Chan won-city, 

Kyongnam, 
Korea

TEL : 055-263-8884
FAX : 055-263-8886
E-mail : hyubsung@emaol.com
www.HYUBSUNG.COM

4 Donghwan Ind Corp. KO DONG-HWAN
President

Car Air Conditioning System
<Applicable Model: Passenger, Bus, 
Commercial, Truck, Farm Machine>
Ait conditioner & Heater for special vehicles

(641-315)52, Seongsan-dong, 
Chanwon-si, Gyeongsangnam-do, 

Korea

TEL : 055-280-4778
FAX : 055-283-3004 
E-mail : dhko@donghwan.co.kr
www.donghwan.co.kr

5 Fine Technology 
co.,Ltd

SEO YOUNG Ok
President

Tapes : Surface Protection Tape for automo-
bile, Dicing Tape, Back Grinding Tape, EMC 
Mold cutting Tape, Heat Seal Tape, Valfo 
Tape, Coverlay Tape, Stiffener Tape, Carrier 
Tape, ..

(626-220)869-5,
Eogok-dong, Yansan-city,

Geyoungnam,
 Korea

TEL : 055-362-8110
FAX : 055-362-8113
E-mail : fi neth@unitel.co.kr
www.fi netechnology.co.kr

6 NNN Korea Co.,LTD SEOK-BOO LEE
President

Sway bar linkage
Water ump assembly, Precission press 
parts, Radiator valve, Sensor carrier, 
impulese wheel

(637-842)1309, Shinsan-Ri, 
Sanin-Myon,Haman-Kun, 

Gyongnam, 
Korea

TEL : 055-582-3466
FAX : 055-582-3468
E-mail : nnn@nnnkorea.com
www.nnnkorea.com

7 SEOJING PRECISION 
INDUSTRY CO.,LTD

Jae-Hyun, Park
President

Hydraulic fi ttings, Piping parts
(Stop valve, 2/3way ball valve, Screw 
checking coupling, fl ange, O-ring seal

#9-4 Chungchun-Ri, 
Jillye-Myeon Fimhae-City 

Gyeongnam, 
Korea

TEL : 055-342-9767
FAX : 055-342-9770
E-mail : sk5184444@hanmail.net
www.seojin21.co.kr

8 BANSUK INDUSTRIES, 
INC

Joshua Suh
President

Custom molede rubber products for 
sealing, bumpering,dampering, gasketiing, 
non-leaking. Bladderd parts. Injection part. 
Radiator hose for frucks intake hoses,
connecting hose

440-5, Sinmun, Jangyu, Gimhae, 
Korea, 621-831

TEL : 055-313-8100
FAX : 055-313-9400
E-mail : js@withbansuk.com
www.withbansuk.com

9 Shin Heung Automa-
tives

Na Ki Won
President

Window regulator system, Parking brake 
system, Hood lock& truck lock system, 
Hinge, Door latch, transmission parts.

252 Bongnimri 
Saengnim-myeon, Kimhae

TEL : 055-329-0131~8
FAX : 055-323-9268
E-mail : shc14001@hanmail.net
www.shauto.co.kr

10 Daehyun Tube JUNG JONG-SOO
Managing Director

Tube assembly for Air conditioning, Power 
steering & Power brake system, Power 
train system.

496-2, Hoo cheon town, 
Seong-san township, 

Chang-nyeong district, South 
Gyeong-sang Province

TEL : 055-532-8462
FAX : 055-532-8465
E-mail : dhtubeco@chol.com
 www.tubeassembly.co.kr

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v aktívnej 
spolupráci so Združením automobilového priemyslu SR a s Kórejskou aso-
ciáciou pre medzinárodný obchod (KITA) pripravili 13. novembra 2008 
stretnutie slovenských a kórejských fi riem, ktoré podnikajú v oblasti výro-

S príchodom kórejskej automobilky Kia na Slovensko sa dovtedajšia 
hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami rozvinula v iných 
dimenziách. Za automobilkou postupne prišli jej priame dodávateľ-
ské spoločnosti a ďalšie kórejské fi rmy z automobilového priemyslu 
sa o spoluprácu so Slovenskom intenzívne usilujú doteraz. Dôka-
zom je novembrová misia kórejských podnikateľov zo segmentu 
automotive.

by a obchodu s komponentmi v automobilovom priemysle. Matchmaking 
otvoril vedúci kórejskej delegácie Dong-Hwan Ko, ktorý vysoko ocenil 
spoluprácu Slovenska s Kóreou v automobilovom sektore. Uviedol, že pre 
Kórejcov je Slovensko Detroitom východu. Dvojdňovej misie sa zúčastnilo 
celkom desať kórejských fi riem a 12 slovenských spoločností, medzi nimi 
Služba VD, Tesla Stropkov, ZF Boge Elastmetal, K-Plast či VAP Prešov. Me-
dzi kórejskými a slovenskými fi rmami sa uskutočnili kooperačné rokovania 
a 14. novembra skupina kórejských podnikateľov navštívila prevádzku 
Tower Automotive v Malackách. Kórejskí podnikatelia sú otvorení rokova-
niam aj s ďalšími partnermi. Firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu, ich 
môžu kontaktovať priamo na uvedených adresách. 
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„Obe zariadenia budú žiakom slúžiť ako trenažér pre praktickú výuč-
bu,“ hovorí Eduard Šustr, výkonný riaditeľ Viena International. „Ná-
sledne umožnia, aby sa veľmi rýchlo dokázali prispôsobiť budúcemu 
zamestnaniu, ktoré im ponúkneme v našej spoločnosti alebo im umož-
nia ľahšie osvojovanie si teoretických poznatkov na vysokej škole,“ 
dodáva Šustr. Strednej priemyselnej škole sa takýmto spôsobom da-
rí zatraktívniť výučbu a prispôsobiť obsah vzdelávania podmienkam 
miestneho pracovného trhu. „Vzhľadom na to, že moderné CNC 
stroje sú veľmi drahé a fi nančne prakticky pre školu nedosiahnuteľné. 
Normatívny spôsob rozdeľovania prostriedkov školám je jednoznač-

ne v neprospech odborných škôl. Pomoc vo forme darovaných CNC 
strojov, pomoc pri ich inštalácii, zaškolenie učiteľov, je pre školu obrov-
ská,“ hovorí o vzájomnej spolupráci na projekte Jozef Jurica, riaditeľ 
SPŠ v Martine. „Primárne je cieľom spolupráce pripraviť absolventov, 
ktorí budú schopní sa zamestnať v regióne v moderných strojárskych 
disciplínach a sekundárne získať pre školu spätnú väzbu o požiadav-
kách na vedomosti a zručnosti absolventov SPŠ. Tieto potom môžeme 
využiť pri tvorbe školských vzdelávacích programov, resp. pri príprave 
nových študijných odborov,“ dopĺňa Jozef Jurica.

Strojárska tradícia v Martine pokračujeStrojárska tradícia v Martine pokračuje
red, foto Publicity, s.r.o.

Strojárska spoločnosť Viena International v priesto-
roch školských dielní Strednej priemyselnej školy 
v Martine odovzdala do prevádzky nové učebné po-
môcky na výučbu žiakov. Ide o dve CNC obrábacie 
centrá MCX – 500 FAMUP a MCFV 100 ZPS v cel-
kovej hodnote 3,5 mil. Sk. SPŠ v Martine sa tak po 
Spojenej škole v Martine a Strojníckej fakulte Žilin-
skej univerzity stala tretím partnerom Viena Interna-
tional v oblasti vzdelávania. 

Materiály pro řezné nástrojeMateriály pro řezné nástroje
Autor: doc. Ing. Anton HUMÁR, CSc., Recenzent: prof. Ing. Jozef PILC, CSc.  Strojnícka fakulta ŽU v Žiline

V súčasnosti nie je možné očakávať vývoj 
úplne nových rezných materiálov, ale vý-
voj smeruje predovšetkým k zdokonaľova-
niu technológie ich výroby a ich optimál-
neho využitia s vymedzením oblasti apliká-
cie. Pomerne obsiahly materiál popisujúci 
spomínané druhy existujúcich nástrojových 
materiálov obsahuje cenné informácie pre 
technológov, ktorí náradie používajú, ale 
aj pre ostatných, ktorí s problematikou ob-
rábania prichádzajú do kontaktu. Naviac 
môže slúžiť ako výborný študijný materiál 
pre strojnícke fakulty. Hutne spracovaných 
informácií tohto druhu v takej ucelenej for-
me je nedostatok. Moderné riešenie tech-
nológie výroby reznej časti nástroja cestou 
povlakovania je v posudzovanej publikácii 

obsiahnuté podrobne. Pozitívne hodnotím 
tiež kapitolu č. 7, ktorá je vhodnou prílohou 
publikácie. Uvádzané renomované fi rmy, 
ktoré sa predmetnou problematikou zao-
berajú, sú tu prezentované zrozumiteľne 
a hutne. Uvedenú publikáciu, ktorej toto 
plánované vydanie je obsahovo zamerané 
na hore uvedenú oblasť strojárskej techno-
lógie, považujem za veľmi užitočnú a pre 
vydanie vhodnú. Členenie kapitol považu-
jem za logické, množstvo informácií, ktoré 
obsahuje, za dostatočné. Proti používanej 
terminológii rovnako nemám pripomienky. 
Zaradené reklamné materiály sú vhodným 
doplnkom predložených textov. Grafi cká 
stránka pripravenej publikácie je bez nedo-
statkov a na veľmi dobrej úrovni. 

Novodobé rezné nástroje pre obrábanie kovov sú dnes vyrábané z rôznych materiálov špecifi ckých vlastností 
využiteľných pre širokú škálu konštrukčných materiálov. Ide bežne o materiály nástrojové hlavne rýchlorezné, 
širokú škálu spekaných karbidov, cermetov, reznej keramiky bežne povlakované tvrdými oteruvzdornými po-
vlakmi, až po tzv. supertvrdé materiály, akými sú syntetický diamant a kubický nitrid bóru. 

Riaditeľ SPŠ  Ing. Jozef Jurica, CSc. (vľavo) a Ing. Milan Kalnický eko-
nomický riaditeľ Viena International.
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1. stupeň vysokoškolského štúdia 2. stupeň vysokoškolského štúdia 3. stupeň vysokoškolského štúdia

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM INŽINIERSKE ŠTÚDIUM DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Dopravné stroje a zariadenia 
Vozidlá a motory 
Technika prostredia 
Strojárske technológie 
Priemyselné inžinierstvo 

Aplikovaná mechanika 
Údržba dopravných prostriedkov 
Konštrukcia strojov a zariadení 
Koľajové vozidlá 
Spaľovacie motory, letecké motory 
Technika prostredia 
Materiálové inžinierstvo 
Strojárske technológie 
Automatizované výrobné systémy 
Priemyselné inžinierstvo 

Aplikovaná mechanika 
Automatizované výrobné systémy 
Časti a mechanizmy strojov 
Energetické stroje a zariadenia 
Koľajové vozidlá 
Materiály 
Medzné stavy materiálov 
Priemyselné inžinierstvo 
Strojárske technológie a materiály 

Žilinskej univerzity v Žiline
Štúdium na Strojníckej fakulte

Charakteristika a uplatnenie absolventov študij-
ných programov bakalárskeho štúdia
Strojnícka fakulta ponúka absolventom stredných škôl štúdium v pia-
tich akreditovaných študijných programoch 1. stupňa vysokoškolského 
štúdia (bakalárske štúdium).

Dopravné stroje a zariadenia: Absolventi získavajú odborný zá-
klad a praktické zručnosti, ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého 

okruhu problémov súvisiacich s navrhovaním, projektovaním, konštru-
ovaním a prevádzkou rôznych strojov a zariadení. Absolvent štúdia 
rutinne zvláda prácu s modernými CAD systémami na podporu kon-
štruovania a modelovania, ako aj so systémami pre výpočet, analýzu 
a simuláciu častí technických systémov a ich mechanizmov. Absolvent 
štúdia sa v praxi uplatní v oblasti navrhovania, projektovania, kon-
štruovania a prevádzky technických systémov s hlavným zameraním 
na dopravné stroje a zariadenia. Na bakalárske štúdium nadväzuje 

M ož n o s t i  š t ú d i a

Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline poskytu-

je univerzitno-technické vzdelanie a vychováva vyso-

koškolsky vzdelaných odborníkov. Sú schopní riešiť 

zložité technické problémy, berúc do úvahy hľadis-

ká: spoločenské, etické, ekonomické, ekologické, aj 

kultúrno-historické v oblasti konštrukcie dopravných 

prostriedkov, mobilných pracovných strojov, zdvíha-

cích, manipulačných a energetických zariadení. Rov-

nako aj v oblasti prevádzky a údržby dopravných 

prostriedkov, techniky prostredia, v oblasti konštrukč-

ných materiálov a technológií výroby, výrobných stro-

jov a manipulačných zariadení, v oblasti prevádzky 

a riadenia priemyselného podniku, prístrojovej, auto-

matizačnej a regulačnej techniky a automatizovaných 

výrobných systémov. 

Na Strojníckej fakulte študuje v súčasnosti viac ako 1 400 študentov 
vo všetkých formách štúdia. Študenti majú možnosť vybrať si z piatich 

študijných programov bakalárskeho štúdia, desiatich študijných programov 
inžinierskeho štúdia a z deviatich študijných programov doktorandského štúdia. 
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Strojnícka fakulta ŽU v Žiline je hodnotená ako jedna z najlep-

ších fakúlt na Slovensku v oblasti vedy a výskumu. Na účely 

vedecko-výskumnej činnosti má fakulta k dispozícii desiatky 

laboratórií a niekoľko špecializovaných počítačových učební. 

Fakulta vytvára podmienky pre zápajanie sa študentov do ve-

decko-výskumnej činnosti, o čom svedčí aj fakt, že v tomto škol-

skom roku bolo po výberovom konaní pridelené 30 študentom 

z 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia motivačné štipendium, 

ako pomocným vedeckým a pedagogickým silám, pôsobiacim 

na jednotlivých pracoviskách fakulty.

inžinierske štúdium v študijných programoch Konštrukcia strojov a za-
riadení, Údržba dopravných prostriedkov a Aplikovaná mechanika. 

Vozidlá a motory: Absolvent študijného programu je schopný navr-
hovať a konštrukčne riešiť časti dopravných prostriedkov a ich subsys-
témov aj s využitím moderných počítačom podporovaných technoló-
gií vlastných modernej konštrukcii. Je schopný uplatniť sa v prevádzke 
dopravných prostriedkov, najmä cestných vozidiel, koľajových vo-
zidiel, spaľovacích motorov, hydraulických a pneumatických strojov 
a zariadení, pri ich diagnostike, údržbe a opravách. Na bakalárske 
štúdium nadväzuje inžinierske štúdium v študijných programoch Koľa-
jové vozidlá a Spaľovacie motory, letecké motory.

Technika prostredia: Študijný program zahrňuje oblasť projekto-
vania a prevádzkovania vykurovacích, vetracích, klimatizačných 
a plynárenských sústav, hospodárneho využívania tepelnej energie 
v komunálnej a priemyselnej sfére, znižovania energetickej náročnos-
ti, využívania alternatívnych zdrojov energie a pod. Na bakalárske 
štúdium nadväzuje inžinierske štúdium v študijnom v programe Tech-
nika prostredia.

Strojárske technológie: Absolvent štúdia získa poznatky z najroz-
šírenejších technológií strojárskej výroby a jej riadenia, získa návyky 
a zručnosť v konštrukčných a technologických činnostiach, pri použití 
moderných technologických prostriedkov. Absolventi majú tiež zá-
kladné vedomosti z oblasti výroby, skúšania, technologického spra-
covania, výberu, exploatácie a degradácie vlastností hlavných dru-
hov technických materiálov. Absolventi sú pripravení na pôsobenie 
v priemyselnom podniku, v oblasti výroby technických materiálov, ich 
spracovania na polovýrobky a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich 
kvality a pri aplikácii mechatronických systémov a iných moderných 
technických prostriedkov v praxi. Na bakalárske štúdium nadväzuje 
inžinierske štúdium v študijných v programoch Strojárske technológie, 
Materiálové inžinierstvo a Automatizované výrobné systémy.

Priemyselné inžinierstvo: Absolvent získa v priebehu štúdia základ-
né znalosti hlavne z oblastí technických a prírodovedných disciplín, 
podnikového manažmentu, výrobných a informačných technológií, 
podnikovej logistiky, organizácie pomocných a obslužných prevá-
dzok a ich ekonomických závislostí. Počas štúdia je orientovaný 
hlavne na organizáciu a riadenie procesov na úrovni základných 
výrobných jednotiek. Absolvent nájde svoje uplatnenie ako riadiaci 
a koordinačný pracovník predovšetkým v základných výrobných jed-
notkách a v útvaroch priemyselného inžinierstva, ďalej na vybraných 
útvaroch strednej úrovne riadenia priemyselných podnikov (výrobný 
manažér, pracovník technickej prípravy výroby, priemyselný inžinier, 
pracovník útvaru logistiky, pracovník útvaru riadenia kvality, pracov-
ník útvaru údržby, a pod.) Na bakalárske štúdium nadväzuje inžinier-
ske štúdium v študijnom v programe Priemyselné inžinierstvo.

Študijné prostredie na Strojníckej fakulte
Strojnícka fakulta zabezpečuje študentom všetky služby potrebné pre 
bezproblémový priebeh štúdia. Poskytuje ubytovanie (Ubytovacie za-
riadenie Veľký Diel) pre študentov denného vysokoškolského štúdia 
všetkých troch stupňov, stravovacie služby (Vysokoškolská menza Veľ-
ký Diel), výpožičné, rešeršné služby a reprografi cké služby (Univer-
zitná knižnica), zabezpečuje školské aj mimoškolské športové a po-
hybové aktivity (Ústav telesnej výchovy), vyučovanie v moderných 
priestoroch vybavených potrebnou technikou, a pod. 
Fakulta úzko spolupracuje s priemyselnými podnikmi v odvetví strojár-
skeho, elektrotechnického, gumárenského priemyslu, ale aj v ďalších 
priemyselných odvetviach, ako sú napr. Volkswagen Bratislava, PSA 
Peugeot Citroën Trnava, KIA Motors Slovakia Žilina, INA Kysucké 
Nové Mesto, PSL Považská Bystrica, Continental Matador Púchov, 
Whirlpool Poprad, Sauer Danfoss Považská Bystrica, ŽOS Vrútky, 
a mnoho ďalších.

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach štúdia na Stroj-
níckej fakulte, ako aj o pracoviskách fakulty a vedecko-vý-
skumných aktivitách fakulty, navštívte našu internetovú stránku 
http://fstroj.uniza.sk.  doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
  prodekan pre pedagogickú činnosť, SjF ŽU v Žiline

Strojnícka fakulta sa veľmi významne zapája do projektov me-

dzinárodnej spolupráce, ako sú napr. projekty Erasmus, Leonar-

do, Ceepus, Marie Curie, 6. a 7. rámcový program EÚ. Tieto 

projekty umožňujú študentom všetkých stupňov vysokoškolského 

štúdia absolvovať časť štúdia, či riešiť svoju diplomovú alebo 

dizertačnú prácu, na zahraničnej univerzite. Napríklad v rámci 

programu Erasmus má Strojnícka fakulta podpísaných 25 bilate-

rálnych zmlúv s univerzitami vo Fínsku, Španielsku, Portugalsku, 

Francúzsku, Holandsku, Taliansku, Rumunsku, Nemecku, Poľsku 

a v Českej republike.
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CA technológie predpokladajú CA gramotnosť
Súčasný rozvoj strojárskej výroby silne ovplyvňuje produkcia automobilov a ich kompo-
nentov na Slovensku. Inovačný cyklus v automobilovom priemysle sa vďaka silnej kon-
kurencii výrazne skracuje. Ak ešte nedávno trval 6 - 8 rokov, dnes sú to 3 - 4 roky a na 
najbližšie obdobie sa predpovedá skrátenie cyklu na 2 roky. Toto tempo je udržateľné 
len vďaka využívaniu najmodernejších CA prístupov k návrhu a výrobe produktov. Ta-
kýto prístup si vyžaduje vzdelaný personál, ktorý vie využitím vhodných prostriedkov 
informačných technológií riešiť úlohy, vyplývajúce z požiadaviek spotrebiteľa. Pre kon-

Súčasný rýchly vývojový a inovačný cyklus výrobkov kladie na 
pracoviská, zaoberajúce sa návrhom výrobkov a prípravou vý-
roby, požiadavku zvládnuť návrh výrobkov a vhodných techno-
lógií v čo najkratšom čase. Konkurencieschopný výrobok musí 
byť dostatočne kvalitný a predovšetkým včas uvedený na trh. 
Tieto požiadavky umožňuje splniť správne nasadenie a využitie 
CA systémov. Počítačový model budúceho výrobku sa tak stá-
va základom v procese návrh - analýza - výroba. 

Ing. Michal FABIAN, PhD., Ing. Peter IŽOL, PhD. SjF TU Košice modely a vizualizácia Ing. L. GURBAĽ

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
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CA.. gramotnosťCA.. gramotnosť
nová požiadavka strojárskej praxe
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štruktéra či technológa to znamená, že sa nezaobíde bez znalosti 
práce s CA systémom. Dôležité je to najmä pre čerstvých absolven-
tov, snažiacich sa získať zamestnanie vo svojom odbore. Na technic-
ky zameraných univerzitách sa s týmito systémami študenti stretávajú 
v rámci odborných predmetov, kde sa CA systémy využívajú pri rieše-
ní zadaných problémov. 

Príprava študentov na využívanie CA technológií
Prvoradé je cieľavedomé vštepovanie fi lozofi e počítačového návrhu 
výrobku a prípravy jeho výroby. Študentom treba zdôrazňovať, že 
vytvorený model súčiastky nie je koncom ich snaženia, ale len začiat-
kom riešenia širšej problematiky. Zmyslom 3D počítačového modelu 
sa stáva návrh, ktorý možno vizualizovať, podrobiť analýze alebo 
vygenerovať z neho dáta pre číslicovo riadený (NC, CNC) výrobný 
stroj. Významný podiel z času venovaného návrhu nového výrobku 
zaberajú práve rôzne analýzy - pevnostné, kinematické alebo simulá-
cie prúdenia. 3D model je teda len prvým nevyhnutným krokom v pro-
cese, ktorý sa končí zhotovením a expe-
díciou výrobku. U zložitejších výrobkov 
tento proces pokračuje sledovaním ich 
„osudov“ a vyhodnocovaním.

Pri používaní týchto systémov je snaha 
vynechať klasickú výkresovú dokumen-
táciu z procesu výroby. Podobne je to 
aj s ďalšou dokumentáciou, nevyhnut-
nou pre výrobu. Vyrába sa pomocou dát pre číslicovo riadené stroje, 
ktoré boli vygenerované priamo z počítačového modelu. Súčasné ná-
ročné tvary niektorých výrobkov, napr. foriem na plasty, sa klasickým 
spôsobom ani nedajú vyrobiť, prípadne len veľmi dlhým a náročným 
procesom. Je však pretrebé uvedomiť si, že CA systémy sú len ná-
strojom, potrebným na zrealizovanie predstáv do reálneho produktu. 
Inovatívnosť, funkčnosť, nápaditosť sú vlastnosti, ktoré výrobku môže 
dať len človek. Pri návrhu súčastí CA prístupmi ide v prvom rade o vy-
tvorenie virtuálneho modelu, ktorý je potom možné ďalej vizualizovať, 
analyzovať a na základe jeho tvaru generovať NC dáta buď pre je-
ho priamu výrobu, alebo výrobu nástrojov, pomocou ktorých sa bude 
vyrábať (formy na odlievanie, vstrekovanie, nástroje na lisovanie).

Študenti nemajú radi veľa teórie. Oveľa radšej, aj keď s minimálnymi 
znalosťami CAD nástroja, sa púšťajú do navrhovania, využívajúc svo-
ju intuíciu a kreativitu. Úlohou pedagóga je preto vybrať a vhodným 
spôsobom podať to minimum teórie, na základe ktorej potom študen-
ti môžu realizovať svoje predstavy vo 
virtuálnej podobe. Vďaka tomu, že 
tieto nástroje sú pomerne užívateľsky 
priateľské, študenti sú schopní pomer-
ne rýchlo pracovať samostatne, ďalej 
už potrebujú len usmerňovať.

Progresívne prostriedky - 
progresívne návrhy
Vzhľadom na to, že navrhovanie po-
mocou CA systémov má svoje špe-
cifi ká, je na pedagógoch vysvetliť 
študentom základy modelovania a vý-
roby za pomoci týchto nástrojov. Jed-
ným z najpoužívanejších CA nástrojov 
v automobilovom priemysle je systém 
CATIA V5, ktorý bol uvedený na trh 
v roku 1998. Odvtedy postupne na-
hradzuje svoju predchodkyňu CATIA 
V4, ktorú ešte stále využívajú v mno-
hých automobilkách (systém CATIA je 
produktom fi rmy Dassault Systèmes). 
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Tradícia výučby 
CATIA na našej fa-
kulte siaha do roku 
1999, keď sa na 
dvoch pracovných 
staniciach IBM 
RS/6000 začala 
vyučovať CATIA 
V4. Práve vďaka 
znalosti objemové-
ho a povrchového 
modelovania v tej-
to verzii si mnoho 
našich absolventov 
našlo prácu v segmente automobilového priemyslu, najmä v Česku 
a v Nemecku. V roku 2004 sa pre fakultu zakúpili edukačné licen-
cie CATIA V5, bežiace na platforme PC pod operačným systémom 

Windows 2000, resp. XP. Podarilo sa tak 
vyhovieť ďalším študentom, ktorí majú záu-
jem zvládnuť tento softvér a vďaka nemu si 
nájsť uplatnenie v automobilovom priemys-
le. Ďalším systémom využívaným na fakulte 
je Pro/Engineer, ktorý tiež patrí k najroz-
šírenejším CA nástrojom v automobilovom 
priemysle. Prvou využívanou verziou v špe-
cializovaných učebniach bola verzia 17, 

dnes je študentom k dispozícii vo verzii WILDFIRE 4. V tomto systéme 
už vytvorili mnoho návrhov automobilových komponentov i celkov. 
Systém sa využíva aj pri návrhu nástrojov a prípravkov, potrebných 
na realizáciu výroby.

Prístupy k študentom 
V každom prípade sú podmienené skúsenosťami získanými v danej 
oblasti v posledných rokoch. Všetky modely, prezentované v tomto 
článku, boli vytvorené v dvojsemestrálnom predmete „CAD – úvod 
do objemového a povrchového modelovania“. V prvom semestri si 
študenti osvoja základy 3D objemového modelovania súčiastok, nau-
čia sa ich spájať do zostáv a vytvárať výkresovú dokumentáciu. V dru-
hom semestri je prvá tretina venovaná základom 3D povrchového mo-
delovania. Študenti zvládnu základné prístupy tvorby tzv. otvorených 
(povrchových) modelov. Neskôr im vysvetlíme základné nástroje vizu-
alizácie modelu a tým sa teória končí. Posledné dve tretiny semestra 
majú študenti vyhradené pre tvorbu vlastného projektu.

Je  potrebé si uvedomiť, že CA systémy 
sú len nástrojom na zrealizovanie pred-
stáv do reálneho produktu. Inovatívnosť, 
funkčnosť, nápaditosť  môže dať výrobku 
len človek.



72 |                             3/2008 |  www.leaderpress.sk  

VEDA, VÝSKUM, VZDELÁVANIE
3 D  m o d e l ov a n i e ,  v i z u a l i z á c i a

Projekt - využitie nadobudnutých vedomostí
Skúsenosti ukazujú, že najkreatívnejší sú jednotlivci, ktorí majú pri vý-
bere témy projektu voľné ruky. V duchu „škola hrou“ sa študent na 
základe získaných vedomostí a viery vo svoje schopnosti rozhodne 
pre realizáciu projektu. Pedagógovia sú však stále pripravení odbor-
ne poradiť a usmerniť. Aj napriek dlhoročným skúsenostiam im štu-
denti vedia pripraviť mnoho horúcich chvíľ svojimi otázkami. Ak nie 
je možné odpovedať okamžite, riešenie sa hľadá pomocou helpov 
a manuálov, prípadne sa konzultuje s absolventmi v praxi. Následne 
sa nájdené riešenie konfrontuje s riešeniami, na ktoré prišiel študent. 
Získavajú sa tak obojstranne prínosné skúsenosti. Táto časť semestra 
má najväčšiu dynamiku a je najnáročnejšia. Vžiť sa do približne šty-
ridsiatich rôznych tém a usmerniť ich je pre pedagóga niekedy nároč-
né, ale tieto vedomosti sú trvalé a inak ťažko získateľné.

Webová prezentácia výsledkov snaženia
Výsledky projektov sú väčšinou uspokojivé a mnohokrát prekvapivé. 
Študenti si väčšinou zvolia obťažnosť, ktorú zvládnu a to im dodá se-
bavedomie. Niektorí si položia latku dosť vysoko a vznikajú zaujíma-
vé diela. Ukážky niektorých sú v tomto článku. Motiváciou je aj to, že 
takto získané vedomosti si môžu prehĺbiť vo vyšších ročníkoch a pri 
tvorbe záverečných prác, ktoré majú mnohokrát vplyv na úspešnosť 
ich uplatnenia v praxi. Práve diplomová práca patrí medzi prvé veľké 
dielo, ktoré je potrebné riešiť prostriedkami na úrovni doby s uplatne-
ním dosiaľ získaných teoretických aj praktických skúseností. Na zá-
klade náročnosti tejto práce, precíznosti a zmysluplnosti jej riešenia 
sa dá predpokladať, akým prínosom bude absolvent pre prax. Keďže 
projekt ešte nie je diplomovou prácou s presnými pravidlami, študenti 
majú možnosť svoju prácu prezentovať podľa svojich predstáv. Naj-
lepšie projekty sa umiestňujú na internetovej stránke predmetu. 

Táto galéria pomohla už nejednému absolventovi získať zaujímavé 
zamestnanie v sektore automobilového priemyslu. Na základe tej-
to stránky môže perspektívny zamestnávateľ zhodnotiť a porovnať 
schopnosti uchádzača - čo dokázal on a čo dokázali jeho kolegovia. 
Zároveň je to aj nástenka pedagógov, ktorá demonštruje,aké skúse-
nosti dokázali študentom odovzdať. (http://www.sjf.tuke.sk/ci/catia/
index.htm). 

Úspešné uplatnenie absolventov v praxi – naj-
väčšia reklama pre fakultu
CA gramotní odborníci sú stále viac žiadaní vo všetkých oblastiach 
strojárstva, nielen v sektore automobilového priemyslu. CA systémami 
sa spracováva a analyzuje stále viac dát a riešia sa problémy, kto-
ré by sa bez virtuálnych modelov riešili s veľkými problémami alebo 
neriešili vôbec. Analýzy, modelovanie a skúšky virtuálnych modelov 
sú dnes nevyhnutným predpokladom na zvýšenie kvality, zrýchlenie 
vývoja a uvedenia výrobku na trh. 3D model sa tak stáva základom 
pre celý proces návrhu výrobného procesu a veľmi často slúži aj pre 
prvé oboznámenie zákazníka s výrobkom. S týmito skutočnosťami 

sa v praxi budú 
stretávať aj terajší 
študenti, preto ich 
fakulta musí na to 
pripraviť. Úspeš-
nosť uplatnenia 
absolventov v od-
bore je najlepšia 
reklama pre školu. 
So serióznou zna-
losťou jedného, 
resp. dvoch veľ-
kých CA systémov 
táto úspešnosť vý-
razne stúpa. 

Résumé
There is a very rapid development and innovative cycle of new 
products on the present. From this reason it is necessary to de-
sign new products together with new suitable technologies as 
soon as it is possible. The new product has to be quality as well 
as it should be presented or introduced on the market in a pro-
per time. Development of products is supported by means of 
CA-systems that enable to fulfil all the above-mentioned require-
ments. The computerised model of a new, future product is es-
sential in the whole process design – analysis – production.
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V rámci celej korporácie Rautaruukki Corpo-
ration úspešne funguje divízia Ruukki Metals. 
Zaoberá sa predajom hutných materiálov 
materskej fabriky vo Fínsku. Pod touto divíziou 
dodáva výrobky z ocele, štandardné i špe-
ciálne diely a komponenty. Na našich hlav-
ných trhoch dopĺňajú komplexný rozsah 
produktov extenzívne prefabrikačné služby. 
Produkcia spoločnosti stojí na pevných zá-
kladoch bohatých skúseností a na produk-
toch z vysokokvalitných materiálov z ocele 
špičkovej kvality. Medzi zákazníkov patria 
strojárske fabriky, automobilky, spoločnosti 
vyrábajúce stavebné stroje, automobilové 
nadstavby, manipulačné zariadenia (lopaty, 
drapáky) a všetky spoločnosti, ktoré spraco-
vávajú plechy. Klienti oceňujú okrem vysokej 
kvality aj prístupnú cenu, krátke dodacie leho-
ty a blízkosť našich skladov. 

Spoločnosť predáva širokú škálu ocelí štan-
dardných akostí, ale tiež výnimočne kvalitné 
výrobky špeciálnych akostí:

•  Raex 400,450 a 500: Oteruvzdorné ple-
chy pre najnáročnejšie aplikácie;

•  Optim 500-700 MC: Vysokopevnostné 
plechy pre obzvlášť namáhané konštruk-
cie;

•  Optim 900-1100 QC: Ultravysokopev-
nostné plechy s dobrou oteruvzdornosťou;

•  Laser 250 C, 355 MC a 420 MC: Ple-
chy špeciálne určené pre laserové pálenie. 
Vďaka odstráneniu vnútorného pnutia pri 
spracovaní sa nekrčia a zachovávajú per-
fektnú rovinnosť;

•  COR TEN: Za tepla a za studena valcova-
né atmosférické plechy;

•  Borony: Za studena a za tepla valcované 

kaliteľné plechy s vysokou pevnosťou a ote-
ruvzdornosťou. Vďaka legovaniu bórom je 
možné zušľachťovanie už aj pri malom ob-
sahu uhlíka;

•  Duté profi ly: Kruhové, štvorcové, obdĺž-
nikové, konštrukčné a vysokopevnostné. 
K dispozícii sú tiež profi ly odolné voči at-
mosférickej korózii.

   www.ruukki.com/sk
   Marek Michna, obchodný manažér
   mobil: +420 733 164 441
   e-mail: marek.michna@ruukki.com

Oceľ 
špičkovej 
kvality
Spoločnosť Ruukki
sústreďuje svoju
odbornú znalosť
do troch rôznych
oblastí – stavebníctvo,
strojárstvo a hutné
materiály.
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COSIMIR® Professional je simulačný nástroj pre súčasnú robotickú 
technológiu s profesionálnym 3D programom pre modelovanie, simu-
láciu a programovanie rozličných priemyselných a robotických systé-
mov. Obsahuje nové “adaptívne prostredie” vyvinuté z radu progra-
mov COSIMIR® Educational.

Modelovanie
Pre reálne modelovanie sa vyžaduje 
špeciálny trojrozmerný editor pracovné-
ho okna. Trojrozmerné pracovné okno 
v 3D-editore je však plánované na dvoj-
rozmerné výstupné zariadenie, t.j. na 
obrazovku. S týmto druhom zobrazenia 
môžu byť niektoré objekty alebo oblasti 
súčiastok skryté za inými objektmi. 

Grafi cký Open-GL štandard je schopný tvoriť jednoduchý obrys ale-
bo šrafované zobrazenie objektov vrátane funkčných klávesov.
Modelovanie je možné prostredníctvom základných CAD funkcií 
alebo importovaním mnohých CAD formátov (ako sú AutoCAD™, 
Inventor, Solid Edge a mnoho ďalších). Taktiež je možné modelovať 
pomocou geometrickej parametrizácie, kinematiky, voľbou materiálu 
a zmenou fyzických vlastnosti.

V knižnici sa nachádzajú priemyselné robotické systémy, množstvo 
automatizačných súčiastok a vysokovýkonné automatizačné zariade-
nia. Všetky 3D objekty sú riadené pomocou integrovaného virtuálne-
ho PLC cez mechanické alebo elektrické prepojenie. Preto možno ex-
perimentovať v reálnom čase a následne je možnosť reálnej analýzy. 
Pridaním objektu so zariadením do pracovného okna sa zabezpečí, 

že štruktúra objektu je správna. Potom je 
možné modifi káciou formy, ako aj dynami-
ky, I/0, názvom objektu urobiť vlastný mo-
del zariadenia. 

Pre editáciu týchto neviditeľných predmetov 
a ľahšie umiestnenie objektov na iné miesto 
treba najmenej dve rozdielne zorné polia. 
S cieľom zabrániť komplexnej vzájomnej 

závislosti medzi týmito zornými poľami sa odporúča zvoliť si zvislé 
zobrazenia. COSIMIR® podporuje chránenie simulačného modelu 
tým, že je uložený do simulačného systému na zabránenie nepovole-
nej zmeny modelu. 

Zmena mierky sa používa na nastavenie veľkosti a rozmerov častí. 
Veľkosť a pomer všetkých závislých častí modelu sú tiež zmenšené 
alebo zväčšené v príslušnej mierke.

Modelovanie, programovanie

Modelovanie v programeModelovanie v programe CCOSIMIROSIMIR®® Professional Professional

text a foto doc. Ing. Ondrej LÍŠKA, Ing. Jana MIHALÍKOVÁ, Technická univerzita Košice

Simulácia je výhodný nástroj 
na účinné vylepšenie systému. 
Program COSIMIR® Professional 
je produkt a dar spoločnosti 
Festo Didaktika, je to vysoko 
výkonný softvér pre automatizač-
nú technológiu. Spája tri vlast-
nosti v jednom, a to spojenie 
3D modelovania, 3D simulácie 
a programovanie robotov. Tento 
softvér obsahuje všetky potrebné 
nástroje na kompletnú simuláciu 
a optimalizáciu virtuálnej fabriky. 
Článok popisuje prvú časť
modelovania virtuálnej fabriky. 

a simulácia virtuálnej fabrikya simulácia virtuálnej fabriky

COSIMIR® Professional je simulačný ná-
stroj pre súčasnú robotickú technológiu 
s profesionálnym 3D programom pre 
modelovanie, simuláciu a programovanie 
rozličných priemyselných a robotických 
systémov.
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Aby bolo možné pripojiť periférne zariadenie, prípadne pripojiť ob-
jekty k robotu, treba urobiť tabuľku vstupov a výstupov. Predtým, než 
sa priradia vstupy k výstupom, musia byť rozdielne vstupy a výstupy 
pomenované. Je vhodné použiť rovnaké mená pre vstupy a výstupy. 

Pre vzájomné pôsobenie medzi objektmi v pracovnom okne musí byť 
medzi nimi výmena informácií. Objekty komunikujú cez vstupy a vý-
stupy, treba teda pripojiť vstupy k príslušným výstupom. Výstupná ve-
ličina je aktuálna, ak je výstup pripojený k vstupu. V tomto pripojení 
hrá operátor robota mimoriadnu úlohu, pretože robot je programo-
vateľný objekt. Tak sú všetky procesy riadené alebo synchronizované 
z tohto špeciálneho riadiaceho obvodu. 

Program má výkonné zariadenie na fl exibilný presun objektov ma-
nipulácie. Kolízia sa zisťuje cez farebné zmeny alebo upozornením 
v okne poznámok. Preto je jednoduchý výber objektov posúdený po-
mocou kolízie.

Použitie programu COSIMIR® Professional na plánovanie rozlože-
nia robotov v pracovnom okne je výhodné pre kontrolu dosahu zo 
všetkých pozícií, až k vývoju programu pre roboty a snímače a k op-
timalizovanému usporiadaniu. Všetky činnosti aj obsluha prevádzky 
môžu byť simulované kvôli zníženiu kolízií a optimalizovaniu časo-
vých cyklov. Kompletne podporované je priame načítanie skúšaných 
programov a pozícia robotov. 

Obr. 3: Program COSIMIR® Professional

Résumé
The simulation is rightfully recognized among experts and specia-
lists as an excellent tool for the productivity improvement. But, 
the simulation is in the most of companies used only in exceptio-
nal cases even though the need of efficiency and improvement rea-
ches the high level of necessity.
Software COSIMIR Professional is very suitable tool for model-
ling, programming and simulating, but also for simulation of real 
systems in practice. This article describes modelling of virtual fac-
tory in software COSIMIR Professional.
On the Department of Biomedical Engineering, Automation and 
Measuremetn, Technical university of Košice, we use several soft-
wares for modelling and simulation of virtual factories. Team of 
specialists is involved in several research projects and we also crea-
ted area for cooperation with industry.

Na Katedre biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania 
Technickej univerzity v Košiciach využívame softvéry z radu COSIMIR 
pre návrh a simuláciu virtuálnych fabrík. Tím pracovníkov sa venuje 
niekoľkým výskumným projektom a je vytvorený aj priestor na spolu-
prácu pre priemyselnú prax.

Obr. 1: Model z knižnice v programe COSIMIR® Professional

Obr. 2: Prepojenie vstupov s výstupmi

Príspevok je časťou riešenia projektu VEGA 1/0559/08 Virtuálne 
projektovanie mechatronických systémov.
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Systémy nám umožňujú vidieť reálny obraz výrobného systému pred 
jeho budovaním. Pomocou nich je možné odhaliť rôzne nezhody ešte 
pred začatím budovania reálneho systému a získať vizuálnu predstavu 
o výrobnom systéme, ktorú je možné interpretovať v dvojrozmernom 
alebo trojrozmernom zobrazení. Niektoré systémy sú postavené na 
softvérovej úrovni, čo predstavuje softvérovú aplikáciu, ktorú projektant 
obsluhuje. Zároveň existujú systémy, ktoré využívajú aj hardvérové prv-
ky (rôzne projektory, kamery, skenery a pod.) v spojení so softvérovými 
aplikáciami, umožňujúce presnejší pohľad na výrobný systém. Počíta-
čové systémy umožňujúce projektovanie výrobných systémov sú úzko 
späté so systémami umožňujúcimi simuláciu výrobných systémov, kde je 
možné statickým objektom priradiť dynamické vlastnosti, napríklad po-
hyb pracovníkov alebo tok materiálu. 

MPDS4 Factory Layout
MPDS4 Factory Layout je softvérový produkt nemeckej spoločnosti 
CAD-SCHROER, ktorá sa zaoberá tvorbou CAD softvéru. Tento systém 

Vybrané systémy umožňujúce projektovanie výrobných systémov

Názov systému Výrobca

MPDS4 Factory Layout CAD-SCHROER

DELMIA Layout Planning Dassault Systemes Group

Projektový stôl “Planning Table” IPA v Stuttgarte

SMAP3D LayoutPlanning CAD Partner

FactoryCAD TECNOMATIX

3D Create Visual Components

EON Planner EON Reality

DIGITÁLNY PODNIK
P ro j e k tov a n i e

V súčasnosti sú na trhu desiatky počítačových systémov, ktoré umožňujú projektovanie výrobných 
systémov. Navzájom sa odlišujú najmä tým, na akú oblasť projektovania sú zamerané. Pomocou tých-
to systémov možno naprojektovať celý výrobný systém, defi novať rozmiestnenie strojov, dopravníkov, 
skladovacích priestorov a pod. 

je úplne novým konceptom na interakciu medzi dvojrozmerným zobra-
zovaním a usporiadaním výrobných systémov a ich trojrozmerným zo-
brazovaním. Umožňuje projektantom podať skutočný obraz o projekto-
vaní výrobného systému. Produkt MPDS4 Factory Layout umožňuje pro-
jektovať rozsiahle výrobné systémy, resp. továrne alebo iné prevádzky 
podľa potrieb zákazníka. Pre rýchle a úspešné poskytnutie návrhov pro-
jektov využíva najefektívnejšie nástroje na rôznych úrovniach použitia 
a ponúka schopnosť rýchlych zmien počas vytvárania návrhov. 

EON Planner
EON Planner je produktom spoločnosti EON Reality, ktorá sa zaoberá vý-
vojom moderných technológií v oblasti projektovania, tvorby vizuálnych mo-
delov a vývojom aplikácií virtuálnej reality. Umožňuje vytvárať projekty jed-
noducho a najmä rýchlo. EON Planner ponúka široké uplatnenie, obsahuje 
jednotlivé moduly ako je Home/Offi ce Design (navrhovanie v oblasti do-
mácnosti), Kitchen Design (navrhovanie kuchynských priestorov). Na projek-
tovanie výrobných systémov sa využíva modul Factory Design, ktorý umož-
ňuje vytvárať modely priemyselných hál, fabrík, tovární a pod. Systém EON 
Planner umožňuje vytvárať a využiť: • trojrozmerné zobrazenie projektu • 
dvojrozmerné zobrazenie projektu • základné zobrazovacie a pohybové 
ovládacie tlačidlá (tlačidlo dvoj a trojrozmerného zobrazenia, funkcie zo-
brazenia na celú plochu, základné pracovné nastavenie) • zoznam už vy-
tvorených komponentov (stroje, dopravníky a pod.) • ovládacie tlačidlá sú-
boru (Nový dokument, Otvorenie dokumentu, Uloženie dokumentu a pod.) 
• krokové zobrazenie postupu práce (stromové zobrazenie) • meranie na-
volenej vzdialenosti • cenové prepočty podľa navolených podmienok.

3D Create, 3D Realize a 3D Video
Visual Components je fínska spoločnosť, ktorá vyvinula množstvo pro-
duktov na projektovanie a najmä na vizualizáciu moderných systémov 

výrobných systémovvýrobných systémov
Počítačové projektovaniePočítačové projektovanie

doc. Ing. Michal HAVRILA, Fakulta výrobných technológií TU Košice so sídlom v Prešove, foto Tower automotive
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výroby a urobila ich dostupnými. Visual Components je rozdelená do 
troch produktov: 3D Create/Výroba, 3D Realize/Zobrazenie a 3D 
Video. V podstate posledné dva sú podkategórie 3D Create a aj keď 
zdieľajú tú istú platformu a základné metódy interakcie, ich použitie 
a rozmiestnenie závisí od toho, čo chceme dosiahnuť. 

Delmia Layout Planning
Delmia Proces Engineer je súčasťou koncernu Dassault Systemes Group, 
ktorý je popredným svetovým dodávateľom pre oblasť PLM (Product 
lifecycle management). Produkty spoločnosti Delmia sú spolu s ďalší-
mi koncernovými produktmi (CATIA, ENOVIA, SMARTEAM) úspešné 
vďaka komplexnému prístupu k riešeniu problému v príprave výroby 
a vzájomnej integrácii PPR Hub - jadro (Product - Process - Resource/
Výrobky - Procesy - Zdroje). Produkt Delmia Process Engineer sa špe-
cializuje predovšetkým na plánovanie, projektovanie a simuláciu výrob-
ných systémov zložitých a komplexných výrobkov ako sú automobily, 
lietadla, lode, elektronické zariadenia a pod. Pre každú priemyselnú ob-
lasť ponúka ucelené riešenie vrátane špecializovaných aplikácií. Jeden 
z podprogramov Delmia Process Enginner je aj systém Delmia Layout 
Planning. Vrcholnou fázou systému Delmia Process Engineer je vytvore-
nie trojrozmerného náčrtu, trojrozmernej výrobnej dispozície. Umožňuje 
detailné projektovanie manuálnych a poloautomatických pracovísk aj 
systémov celej výroby. Trojrozmerný náčrt poskytuje väčšiu presnosť ako 
dvojrozmerný. Systém umožňuje tvorbu vlastných CAD modelov strojov 
a zariadení. Zároveň disponuje knižnicou CAD modelov najpoužívanej-
ších objektov, ktoré môžeme používať pri tvorbe projektu. Systém ďalej 
umožňuje náčrt pracovísk podľa ergonomických kritérií, ergonomickú 
analýzu pracoviska. Pomocou nej možno stanoviť presné ergonomické 
hodnoty, používané pri tvorbe výrobného systému. 

FactoryCAD
Tento produkt nemeckej spoločnosti Tecnomatix ponúka všetko potreb-
né na tvorbu modelu výrobného systému továrne, haly a pod. Factory-
CAD pracuje s už vytvorenými modelmi strojov, zariadení a pod., ktoré 
sú následne importované do systému. Tieto objekty je možné spájať do-
hromady, čím ušetríme čas, ktorý by sme museli vynaložiť na kreslenie 
týchto modelov. FactoryCAD využíva softvérové programy AutoCAD 
a AutoDesk Architectural Desktop na vytvorenie jednotlivých modelov 
strojov, zariadení a pod. Každý vytvorený model má dvojrozmerné 
a zároveň aj trojrozmerné zobrazenie. Následne sú tieto modely im-
portované do systému FactoryCad, kde im je pridaná grafi cká podoba 
a kde ich možno navzájom prepájať. 

Tendencie v projektovaní výrobných systémov 
s počítačovou podporou vo svete
Vývoj systémov, ktoré umožňujú projektovať výrobné systémy, je veľmi 
rýchly. Denne sa vyvíjajú nové technológie, ktoré uľahčujú prácu projek-
tantom. V súčasnosti je v projektovaní prevratná technológia trojrozmer-
ného laserového skenovania. Vývoj technológií zároveň umožnil spoje-
nie reálnej výroby s virtuálnou, čo prináša opäť nové možnosti v oblasti 
projektovania s využitím virtuálnej reality. 

3D laserové skenovanie
3D laserové skenovanie je jedna z technológií reverzného inžinierstva re-
prezentujúca moderný prístup digitalizácie priestorovej informácie o sníma-
nom objekte, ktorú je možné využiť pri 3D projektovaní výrobkov a výrob-
ných systémov, zameriavaní skutočnej realizácie objektov (priemyselných, 
umeleckých a historických), zameriavaní ťažko prístupných a nebezpeč-
ných priestorov, pri získavaní podkladov pre digitalizáciu, animáciu a tvor-
bu 3D modelov. Výhody 3D laserového skenovania: • rýchle získanie dát 
pre reverzné inžinierstvo reálnych objektov •výrazný rast produktivity pri 
riešení priestorovo zložitých objektov • získanie topologických 3D dát, 
ktoré je veľmi ťažko získať klasickými technológiami najmä v nedostupných 
a nebezpečných priestoroch • výrazné skrátenie práce v teréne, 3D ske-
novanie za plnej prevádzky • vytváranie virtuálnych prototypov reálnych 
objektov • podpora implementácie konceptu digitálneho podniku .

VR Lab
VR LAB patrí medzi revolučné technológie projektovania. Je to virtuálna 
aplikácia, ktorá umožňuje tvorbu virtuálnych tovární a vytvára digitálny 
model reálnej továrne. Systém vyvinutý na Štátnej Univerzite v Buffale 
umožňuje navrhnúť pracovisko tak, že pomocou stereo okuliarov a vir-
tuálnej rukavice umožňuje užívateľom preniesť sa do trojrozmerného 
zobrazenia a vyberať si navrhnuté modely strojov. Tvorba virtuálnych 
modelov tovární sa začína najskôr v dvojrozmernom zobrazení, kde si 
vytvoríme výrobnú dispozíciu. Rozdiel oproti iným systémom je v tom, 
že užívateľ si v hlavných osiach vkladá stroje a zariadenia do matrice 
a následným priraďovaním im určí polohu. V trojrozmernom zobrazení 
je taktiež možnosť vkladania strojov a zariadení, ale tam sa využíva 
virtuálna rukavica, ktorá umožní pohyb v digitálnom modeli. Systém VR 
LAB bol vyvinutý na počítači Silicon Graphics ONY X2, ale má pod-
poru aj pre osobné počítače s procesorom Intel. Čo sa týka podpory 
vytvorených CAD modelov, má podporu systému Pro/Engineer a mo-
delov vytvorených v systéme 3D Studio Max. Systém má široké uplat-
nenie, pomôže odhaliť chybné rozhodnutia, ktoré by sa mohli prejaviť 
v reálnej výrobe. 

EON ICube
EON ICube je produktom spoločnosti EON Reality. Je to revolučná 
technológia umožňujúca pohyb vo virtuálnom prostredí. Užívatelia 
sú obklopení virtuálnym obrazom a zvukom. Jednotlivé zobrazované 
objekty sa vznášajú v trojrozmernom priestore, možno sa ich dotknúť 
a manipulovať s nimi v reálnom čase. EON ICube predstavuje prevrat-
ný systém umožňujúci projektovanie a zobrazovanie projektov a má 
širokú škálu využitia (v oblasti priemyslu, architektúry, dizajnu, histórie, 
virtuálne prehliadky historických budov...). Záleží predovšetkým na pro-
jektantovi aký model si vytvorí a pomocou EON ICube sa v ňom bude 
pohybovať. EON ICube ponúka aj vytvorené knižnice modelov vo viac 
ako 10 kategóriách. Po štúdiu jednotlivých systémov projektovania vý-
robných systémov a ich zhodnotení možno povedať, že každý z nich má 
široké uplatnenie pre oblasť projektovania. Tieto systémy však majú po-
merne vysoké požiadavky na softvér aj hardvér (nielen znalostné, ale 
aj zriaďovacie - fi nančné), práca s nimi je na technických univerzitách 
a v malých výrobných podnikoch či fi rmách dosť obmedzená. Súčasný 
vývoj výpočtovej techniky je veľmi rýchly a do výrobnej praxe sa za-
vádzajú technológie, ktoré vo veľkej miere šetria čas projektanta. Pro-
jektovanie výrobných systémov sa dnes zameriava na virtuálnu realitu, 
ktorá sa snaží priblížiť k reálnejšiemu obrazu výroby. Systémy virtuálnej 
reality budú mať v budúcnosti veľký prínos pre projektovanie výrobných 
systémov v čoraz lepšej kvalite. 

Článok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/3177/06

Résumé
Present market offers number of computer systems, which sup-
port production system design. These systems differ from others 
mainly in the area of design, which they are intended for. Appli-
cation of such systems allows designing the whole production 
system, to propose arrangement of machines, conveyor belts, 
storage areas etc.  Production unit design systems are tight with 
simulation systems of such production features, where static ob-
jects, created with production system design, are with dynamic 
behaviour like employees’ movement or material flow.
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Aj v takej výrobe, ako je výroba automobilov, nie je zatiaľ možné 
ani napriek vysokému stupňu automatizácie niektorých činností úpl-
ne vylúčiť manuálnu prácu, a to najmä v procesoch montáže. Vývoj 
v oblasti softvéru dospel do štádia, keď sa do systémov na podporu 
životného cyklu výrobku (Product Lifecycle Management - PLM) in-

montážneho pracoviska 

Všetky pracoviská, na ktorých sa vykonáva ma-
nuálna práca, by mali byť riešené tak, aby zohľad-
ňovali človeka a jeho špecifi ká. Ignorovanie člo-
veka a jeho potrieb vedie v konečnom dôsledku 
k znižovaniu produktivity a kvality práce, ako aj 
k možným zdravotným problémom. Preto je po-
trebné už pri projektovaní manuálnych pracovísk 
brať ohľad na ergonomické požiadavky.

Optimalizácia ručnéhoOptimalizácia ručného

text a foto Ing. Albert MAREŠ, PhD., Ing. Katarína SENDERSKÁ, PhD., Ing. Michal FABIAN, PhD., SjF TU v Košiciach

tegrujú aj moduly na riešenie práve týchto problémov. Jedným z nich 
je aj v automobilovom priemysle značne rozšírený systém CATIA od 
fi rmy Dassault Systemes. Zvyčajne sa spája s návrhom karosérií a tva-
rových plôch automobilov, ale jeho možnosti sú podstatne širšie. CA-
TIA pokrýva celý životný cyklus produktu od návrhu koncepcie, cez 
detailnú tvorbu modelov a výkresov produktu vrátane projektovania 
výrobného zoskupenia, servis, údržbu až po likvidáciu produktu po 
skončení doby jeho životnosti. Okrem iného obsahuje aj moduly na 
riešenie ergonomického usporiadania pracovísk. 

Ručné montážne pracovisko
V rámci grantových úloh orientovaných na montáž sa riešia rôzne 
problémy. Súčasťou niektorých je aj projekt ručného montážneho pra-
coviska so zohľadnením ergonomických požiadaviek. Doteraz sa pre 
tieto úlohy používal systém AutoCAD s nadstavbou FMSSoft, ktorá ob-
sahuje nástroje na projektovanie ručných montážnych pracovísk. Ich 
súčasťou je aj fi gurína človeka, ktorá umožňuje zobraziť zóny dosahu 
horných končatín, ako aj zorné pole. Ďalej sú to nástroje pre analýzu 
zaťaženia človeka pri dvíhaní bremien podľa NIOSH 81(National 
Institute for Occupational Safety and Health - Work practices guide 
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hodnotené, iterované a optimalizované pre zabezpečenie pohodlia 
a výkonnosti operátora prostredníctvom kompletného spektra pohy-
bov v súlade s publikovanými databázami komfortu.
Použitím modulu Human Builder bola do modelu pracoviska vložená 

fi gurína človeka (obr. 2). Po vložení fi guríny 
do modelu pracoviska boli modelované po-
zície, ktoré sa vyskytujú pri montáži. Potom 
sa analyzovali podľa RULA analýzy, ktorá 
skúma nasledovné rizikové faktory: počet 
pohybov, statickú prácu svalov, silu, postoj 

tela pri vykonávaní práce a čas práce bez prestávok. Všetky tieto fak-
tory analýza kombinuje do fi nálneho skóre, ktoré môže nadobúdať 
hodnoty od 1 do 7 a okrem číselnej hodnoty je vyjadrené aj farebne. 

for manual lifting 1981). 
Tieto nástroje postaču-
jú na riešenie bežných 
úloh rozmiestňovania 
zásobníkov, paliet a ná-
strojov na pracovisku, 
ale ďalšie ergonomic-
ké analýzy sú už mimo 
rozsahu použitia nad-
stavby. V snahe rozšíriť 
informačnú bázu o ďal-
šie techniky a nástroje 
sa prijalo rozhodnutie 
vyriešiť pilotný projekt 
montážneho pracoviska 
v systéme CATIA. Jeho 
cieľom bolo overenie 
zvládnuteľnosti a časo-

vej náročnosti riešenia úlohy. Ako pilotný projekt pre aplikáciu ergo-
nomických modulov bol zvolený projekt ručného montážneho praco-
viska pre montáž tandemových brzdových 
valcov, ktoré sú súčasťou brzdového systému 
osobného automobilu. Snahou pri riešení 
montážnych úloh je používať reálne súčiast-
ky automobilov, aj keď v praxi môže byť ich 
montáž vykonávaná odlišným spôsobom, na-
pr. automatizovane. Vznikli modely všetkých 
komponentov montovanej súčiastky a násled-
ne model montážneho pracoviska s paletami 
a zásobníkmi jednotlivých súčiastok, ako aj 
model ručného lisu. Lis sa používa na nali-
sovanie dvoch kolíkov do telesa brzdného 
valca. Tieto kolíky poisťujú pružiny, ktoré sa 
vkladajú do telesa. Jednotlivé palety a zá-
sobníky, ako aj ručný lis boli v pracovnom 
priestore rozmiestnené intuitívne. Výsledný 
model pracoviska v prostredí systému CATIA 
je znázornený na obr. 1. 

Analýza montážneho pracoviska
Následne sa aplikovali ergonomické moduly systému CATIA pre ana-
lýzu montážneho pracoviska. Systém obsahuje štyri moduly pre prácu 
s digitálnym modelom človeka a ergonomické analýzy. Uvedené mo-
duly sú zamerané takto [3]: 
• Human Measurements Editor – je 
zameraný na tvorbu detailného di-
gitálneho modelu človeka pre roz-
šírené analýzy. Umožňuje vytvoriť 
fi gurínu akéhokoľvek človeka pomo-
cou celého radu vyspelých antropometrických nástrojov. Je možné 
nastaviť a prispôsobiť 103 antropometrických premenných a upraviť 
tak ktorýkoľvek telesný rozmer podľa presných požiadaviek. Takisto 
je možné vytvoriť fi gurínu úpravou menšieho množstva „kritických“ 
premenných a následne požiadať program o doplnenie zostávajú-
cich. Ďalej možno defi novať strednú a štandardnú odchýlku všetkých 
antropometrických premenných.
• Human Activity Analysis – orientuje sa na interakcie človeka s ob-
jektmi v pracovnom prostredí, ako aj na vplyvy dvíhania, spúšťania, 
tlačenia, ťahania a nesenia na výkonnosť. Hodnotí všetky prvky vý-
konnosti človeka od analýzy statickej pozície až po komplexné akti-
vity pri vykonávaní úloh. Umožňuje maximalizovať pohodlie, bezpeč-
nosť a výkonnosť použitím širokého spektra nástrojov pre ergonomic-
kú analýzu, ktoré komplexne hodnotia všetky prvky interakcie človeka 
s produktom a špeciálne analyzujú interakciu fi guríny s objektmi v jej 
virtuálnom prostredí. Modul podporuje nasledovné analýzy: RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment) analýzy, analýzy námahy pri zdví-
haní bremien (podľa NIOSH 1981, NIOSH 1991 a Snook & Ci-
riello), Push/Pull analýzy, Carry analýzy a biomechanické analýzy. 
Tieto nástroje umožňujú vytvoriť pracoviská v súlade so zdravotnými 
a bezpečnostnými štandardmi a maximalizovať tak komfort a bez-
pečnosť práce. 
• Human Builder – pozostáva z celého radu nástrojov, ktoré slúžia 
na tvorbu digitálneho modelu človeka (fi guríny), manipuláciu s fi gurí-
nou a analýzu jej interakcií s produktom. Figuríny môžu byť použité 
na posúdenie vhodnosti produktu z hľadiska tvaru, komfortu a funk-
cie. Tvorba a manipulácia s fi gurínami je intuitívna. Nástroje obsiahnu-
té v tomto module zahŕňajú generovanie fi gurín, špecifi káciu pohlavia 
a percentíl, techniky pre manipuláciu s fi gúrou (normálna a inverzná 
kinematika), tvorbu animácie, simuláciu monokulárneho, binokulárne-
ho a ambinokulárneho videnia, ako aj kužeľ zorného poľa. 
• Human Posture Analysis – je zameraný na to, ako ovplyvní postoj 
človeka jeho výkonnosť pri vykonávaní úlohy. Analyzujú sa lokálne 
a celkové postoje, preferované uhly a pohodlie. Modul umožňuje 
užívateľovi kvantitatívne a kvalitatívne analyzovať všetky aspekty 
postoja fi guríny. Celé telo a lokalizované pozície môžu byť skúšané, 

Obr. 2 Pohľady z rôznych strán na model montážneho pracoviska s vloženou fi gurínou

Obr. 1 Pohľad na model montážneho pra-
coviska

Jednou z úloh v oblasti montáže je aj pro-
jekt ručného montážneho pracoviska so 
zohľadnením ergonomických požiadaviek.

Tab. 1 Tabuľka čiastkových a výsledného skóre

Segment - časť tela Skóre 1 2 3 4 5 6

Nadlaktie 1 až 6

Predlaktie 1 až 3

Zápästie 1 až 4

Natáčanie zápästia 1 až 2

Krk 1 až 6

Trup 1 až 6
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Význam jednotlivých hodnôt je nasledovný: 
• 1 a 2 (zelená) – indikuje, že postoj je akceptovateľný za predpo-
kladu, že nie je dlhodobo rovnaký alebo často opakovaný počas 
dlhej doby
• 3 a 4 (žltá) – indikuje, že je potrebné detailnejšie skúmanie a môžu 
byť vyžadované zmeny pozície
• 5 a 6 (oranžová) – indikuje, že skúmanie a zmeny sú potrebné vo 
veľmi krátkom čase 
• 7 (červená) – indikuje, že je potrebné okamžité skúmanie a zme-
ny pozície.
Toto fi nálne skóre sa počíta ako stredná hodnota čiastkového skóre 
jednotlivých častí tela, kde je pre každú časť tela osobitná stupnica 
hodnotenia, pozri tab. 1.

Na obr. 3 je znázornené nastavenie fi guríny do pozície pri zalisovaní 
kolíka do telesa valca. Pracovník pravou rukou uchopí páku lisu a ľa-
vou rukou si pridržiava súčiastku. Systém CATIA umožňuje aj znázor-
nenie zorného poľa fi guríny, takže je možné kontrolovať aj to, čo vidí 
pracovník pri výkone práce. 

Následne bola prostredníctvom modulu Human Activity Analysis 
spustená RULA analýza. Na obr. 3 je farebne znázornené zaťaženie 
jednotlivých končatín pri montážnej operácii. Ako vidieť, predlaktie 
pravej ruky v kombinácii s natočením zápästia je červené, teda sa 

Obr. 3 Pohľad na montážnu operáciu

nachádza v nevyhovujúcej pozícii. Aj zápästie je v oranžovej zóne, 
čo znamená potrebu ďalšej optimalizácie pozície. Okrem grafi ckého 
znázornenia poskytuje RULA analýza výsledky aj v podobe tabuľky. 
V nej sú uvedené podskóre pre jednotlivé časti tela, ako aj fi nálne skó-
re, ktoré má v tomto prípade hodnotu 3 (žltá). Finálne skóre indikuje 
potrebu ďalšej optimalizácie pracoviska.

Vzhľadom na výsledky analýzy bolo treba hľadať vhodnejšiu pozíciu 
pri vykonávaní tejto operácie. Jednou z alternatív ako odstrániť nad-
merné zaťaženie zápästia bol návrh umiestniť lis vyššie. Pod lis bol 
umiestnený podstavec a fi gurína bola namodelovaná do novej pozí-
cie. Následne sa opätovne spustila RULA analýza. Z výsledkov analý-
zy vyplynulo, že sa podarilo odstrániť nadmerné zaťaženie predlaktia 
a zápästia, čo bolo indikované žltou farbou a dosiahla sa lepšia hod-
nota jednotlivých podskóre, aj keď fi nálne skóre sa nezmenilo. Podľa 
pravidiel RULA sa teda vyžaduje ďalšie skúmanie a optimalizácia. 

Rovnakým postupom je možné analyzovať všetky pozície a hľadať 
lepšie varianty usporiadania prvkov na pracovisku z hľadiska ergo-
nómie. Na uvedený spôsob optimalizácie sa treba pozerať ako na 
hľadanie kompromisu, pretože zlepšenie jedného ukazovateľa môže 
spôsobiť zhoršenie iného. Napríklad pri optimalizácii polohy lisu sa 
dosiahlo zlepšenie z hľadiska pravej ruky, ale umiestnenie podstav-
ca pod lis znamená väčšiu námahu pre ľavú ruku, pretože súčiastku 
treba zdvihnúť vyššie v porovnaní s pôvodným umiestnením. Riešením 
by mohlo byť použitie iného typu lisu, ktorý má dlhšie rameno páky 
a základňu nízko nad úrovňou pracovného stola, alebo modifi kácia 
existujúceho lisu (napr. predĺženie páky), samozrejme so zohľadne-
ním konštrukcie, aby úpravou nedošlo k ohrozeniu funkčnosti a bez-
pečnosti prevádzky. 

Softvérové nástroje značne uľahčujú vykonávanie prác, ktoré by boli 
inak zdĺhavé. Na základe riešenia spomínaného projektu možno kon-
štatovať, že aplikácia ergonomických modulov CATIE je podmienená 
znalosťou základných modelovacích techník v 3D priestore, ale inak 
je práca s ergonomickými modulmi intuitívna a zvládnuteľná tak po 
stránke znalostnej, ako aj z časového hľadiska. Uvedený postup opti-
malizácie je možné aplikovať vo výučbe aj pri vytváraní komplexných 
riešení v praxi. 

Résumé
All workplaces, at which manual labour 
is conducted, should be designed in such 
a way , so that they take into account hu-
mans and their specificity. Ignoring human 
factors and their needs at a workplace may 
result in lowering productivity and quality 
of work, as well as in possible health prob-
lems. For this reason it is necessary already 
at the stage of manual labour workplace de-
sign to take into account ergonomic requi-
rements.
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red, foto SjF ŽU v Žiline, Juraj LAŠ

Do prípravy seminára a prezentácií sa zapojili Stredoeurópsky tech-
nologický inštitút (CEIT), Ústav konkurencieschopnosti a inovácii 
(UKaI), Slovenské centrum produktivity (SLCP) a Elektrotechnická fa-
kulta Žilinskej univerzity. Predmetom seminára, ktorý otvoril prorektor 
pre vedu a výskum prof. Ing. Otakar Bokůvka, PhD. boli prednášky 
na tému „Prezentácia výsledkov výskumných, inovačných a realizova-
ných projektov“, „Hodnotenie vlastností biokompatibilných kovových 
materiálov“, „Digitálny podnik (ergonómia), návrh výroby, optimali-
zácia výroby s využitím PC modelu, 3D skenovanie výrobných hál 
a veľkých zariadení“, „Bionika“, a „Vízia pre rok 2009...“. 

V dňoch 3. - 4. júna 2009 sa uskutoční ďalší ročník 
medzinárodného worshopu Digitálny podnik 2009. 
Obsahovú náplň tohto podujatia budú tvoriť predo-
všetkým prezentácie a diskusie o najnovších trendoch, 
poznatkoch a skúsenostiach, ktoré vhodne dopĺňa-
jú ukážky praktických aplikácií vybraných riešení.

Koncept digitálneho podniku umožňuje na počítačoch integrovane mo-
delovať všetky dôležité procesy - od vzniku myšlienky, cez konštrukciu, 
prípravu výroby až po montáž výrobku. Digitálny podnik pokrýva oblasti 
analýzy, navrhovania a optimalizácie výrobných procesov, technológie 
výroby a montáže, časových analýz, spracovania výrobných a montáž-
nych postupov, projektovania výrobných systémov, robotizácie, tvorby 
výrobnej dispozície, ergonomických analýz, simulácie vlastnej výroby 
a vnútropodnikovej logistiky. Žilinský koncept digitálneho podniku obsa-
huje aj technológie virtuálneho vývoja, reverzného inžinierstva (Reverse 
Engineerig) a rýchleho zhotovovania prototypov (Rapid Prototyping). 
Odborným garantom celého podujatia je Stredoeurópsky technologický 
inštitút - CEIT a Žilinská univerzita v Žiline. Práve Žilinská univerzita svojím 
iniciatívnym prístupom významne prispela k zaradeniu Slovenska medzi 
priemyselne vyspelé krajiny, využívajúce pokrokové digitálne technoló-
gie vo  vývoji a výrobe výrobkov. Viac o spomínanom podujatí nájdete 
na internetovej stránke www.slcp.sk/dp.

Súčasťou podujatia bola prezentácia exponátov z rôznych oblastí  ako 
automatizácia - modulárny produkčný systém, 3D skenovanie (reverse 
engineering, rapid prototyping, vacuum casting) a robotika. K expo-
nátom seminára patril aj najúspešnejší exponát medzinárodného veľtr-
hu ELO SYS v Trenčíne robot Mitsubishi Barman, ktorý bol zostavený 
v spolupráci medzi fi rmou CS MTrade Piešťany (dodávateľ komponen-
tov pre Mitsubishi Electric pre automatizáciu) a Ústavom konkurencie-
schopnosti a inovácii. Pozvanie na seminár prijal vedúci služobného 
úradu MŠ SR prof. Ing. František Schlosser, CSc., ako aj zástupcovia 
spolupracujúcich organizácií a regionálnej samosprávy. 

Výskum - inovácie - realizáciaVýskum - inovácie - realizácia
red, foto SjF ŽU v Žiline

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa na 
Žilinskej univerzite 25. 11. 2008 konal seminár s ná-
zvom „Výskum – Inovácie – Realizácie, Príďte sa pozrieť, 
ako sa to dá!“, pod záštitou dekana strojníckej fakulty 
a riaditeľa UKaI prof. Ing. Štefana Medveckého, CSc., 
predsedu správnej rady SLCP prof. Ing. Milana Gregora, 
CSc. a  prof. Ing. Jána Bujňáka, CSc. rektora Žilinskej 
univerzity.

Digitálny svet v podnikuDigitálny svet v podniku
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Inovácie a trendyInovácie a trendy
v doprave a logistikev doprave a logistike

V Bratislave sa 20. novembra 2008 uskutočnil 
už šiesty ročník konferencie Transport & Logis-
tics. Pravidelne ju organizuje agentúra FUSION, 
ktorá poskytuje poradenské služby v oblasti stra-
tegickej komunikácie a vzťahov s verejnosťou.

Približne stovka účastníkov sa venovala inováciám, trendom a skúse-
nostiam z dynamicky sa rozvíjajúceho segmentu dopravy a logistiky. 
Osem prípadových štúdií sa nieslo v duchu cezhraničnej logistiky a po-
rovnania špecifík logistických a iných procesov v krajinách strednej 
Európy. Odzneli prednášky na tému manažmentu dodávateľského re-
ťazca, internej logistiky, skladových procesov, developmentu priemysel-
ných parkov, ako aj ich manažmentu. Na podujatí sa zúčastnili odbor-
níci zo všetkých hospodárskych segmentov, ktoré tvoria súčasť dodá-
vateľských reťazcov. Okrem dopravných a logistických spoločností boli 
tradičnými účastníkmi konferencie aj zástupcovia výrobného sektora, 
dodávateľov služieb, informačných riešení, či developeri. 

Peter Prištic, obchodný riaditeľ fi rmy Jungheinrich a Marcel Jančovič, 
manažér fi rmy Uti – Branch Žilina hovorili na tému Kontrola nákla-
dov a optimalizácia využitia fl otily vysokozdvižných vozíkov cez ISM 
v spoločnosti UTi. Na implementáciu systému sledovania materiálu 
a zabezpečenia zásob v spoločnosti Heiland Slowakei sa zameral Mi-
roslav Jaššo, obchodný riaditeľ fi rmy Aragorn. Už tradične nechýbala 
problematika leteckej cargo linky. Operačný manažér Marián Demko 
z DHL Express (Slovakia) prednášal na tému príprava, organizácia 
a prevádzka leteckej cargo linky Bratislava – Lipsko. Na možnosti fun-
govania malých a stredných dopravných fi riem v procese globalizácie 
upriamil pozornosť František Komora, generálny riaditeľ špeditérskej 
fi rmy PKZ. Peter Bečár, výkonný riaditeľ fi rmy Pinnacle a country mana-
ger Ján Spůra z fi rmy Whirlpool informovali o realizácii distribučného 
centra Whirlpool pre strednú Európu. Implementácia a výsledky zave-

denia Facility Managementu v Slovnafte boli témou prednášky Petra 
Brestovanského, riaditeľa divízie správy nehnuteľnosti Hetech Services. 
Ďalšiou problematikou, ktorú odprezentovali Tomáš Maděra, obchod-
ný riaditeľ Csmap (ČR) a Jana Mlynáriková, produktová manažérka 
GAMO, bola optimalizácia rozvozu tovaru a ciest obchodných zástup-
cov. Prínosy procesnej analýzy a dizajnu v doprave a logistike ukon-
čili prednáškovú časť konferencie. Tému priblížil Miloš Ľos, projektový 
manažér IDS Scheer Slovakia. Niektoré príspevky v upravenej podobe 
nájdete na ďalších stranách ai magazine. 

Odborným garantom konferencie pod záštitou Ministerstva dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR sa stal Zväz logistiky a zasielateľstva. Gene-
rálnym partnerom konferencie bol výrobca vysokozdvižnej a manipu-
lačnej techniky Jungheinrich. Hlavnými partnermi boli spoločnosti DHL 
Express, Stow a KARDEX, partnermi Slovenská pošta, GEFCO, PINNA-
CLE, PKZ, GAMO, ARAGORN a REPRE. 

Résumé
The 6th Transport & Logistics Conference took place on 20th No-
vember 2008, in Bratislava that is regularly organized by FUSION 
agency providing consultancy in strategic communication and pub-
lic relations. About a hundred of participants at Transport & Lo-
gistics Conference paid their attention to innovations, new trends 
and experience in a dynamically developing segment of transport 
and logistics. Eight case studies presented at the conference were 
in spirit of cross-border logistics and comparison of logistics spe-
cifics and other processes in Central European countries. There 
were given some lectures on supply chain management, internal lo-
gistics, warehouse processes, industrial parks development as well 
as their management. Besides transport and logistics companies, 
traditional participants at the conference were representatives from 
a production sector, services suppliers, information solutions and 
developers.

Počas koktailu sa aj prvý časopis o automobilovom priemysle na Slo-
vensku ai magazine, ktorý bol hlavným mediálnym partnerom poduja-
tia, dočkal po prvom roku svojej existencie, krstu. Účastníci konferencie 
v úlohách sudičiek mu zaželali dlhý a úspešný život. Zľava: Eva Ertlová, 
šéfredaktorka ai magazine, moderátor konferencie Ján Zgravčák 
a Diana Mareková Theizlová, krstná mama, krst symbolicky spečatili, 
ako inak – vínom, pretože vo víne je pravda...

red, foto Fusion
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V kategórii malých prepraviek sú to predovšetkým osvedčené pre-
pravky KLT, v kategórii priehradkových paliet zas známe kovové 
kontajnery Gitterbox. Tieto štandardné obaly majú celý rad výhod 
už len preto, že sú to univerzálne štandardné obaly rozšírené po ce-
lom svete.

Kontajnery Gitterbox sa začali používať pred mnohými rokmi a za 
ten čas sa mnohé zmenilo. Prejavili sa aj ich nevýhody a zlé vlastnosti. 
Medzi tie najbolestnejšie, ako sami často cítite na vlastnej koži, patria: 
• často hrdzavejú • majú ostré hrany • výrobky v nich nie sú dosta-
točne chránené • nedajú sa zložiť a prázdne zaberajú veľa miesta 
• ich údržba a opravy sú náročné a nákladné.

Spoločnosti vyrábajúce obaly reagujú na požiadavky trhu a vyví-
jajú náhrady za zavedené Gitterboxy. Spoločnosť Schoeller Arca 
Systems vyvinula skladací paletový kontajner Magnum, ktorý svojimi 
vlastnosťami rieši väčšinu nedostatkov kovového kontajnera. 

Výhody kontajnera Magnum:
• je vyrobený z plastu, a preto nehrdzavie 
• plast zaručuje dlhú životnosť a jednoduchú údržbu

Ako znížiť nákladyAko znížiť náklady

Celý rad fi riem pôsobiacich
v automobilovom a technickom
priemysle rieši, ako zabaliť 
a transportovať svoje výrobky.
Logistici a obaloví technici, ktorí 
sa o to starajú, už bežne 
používajú niektoré zo zavedených 
obalových štandardov. 

vv oblasti balenia?balenia?
text a foto Bohuslav ČERNÝ, Schoeller Arca Systems s.r.o.

Résumé
Schoeller Arca Systems company has developed a Magnum fol-
ding pallet container, which due to its properties, solves the 
majority of deficiencies of a metal container. Since it is made 
of plastics it does not corrode; plastics ensures its long life and 
simple maintenance; its robust, smooth-surfaced walls protect 
transported goods even without the use of further packing mate-
rial; after its folding it takes up only a little space and when em-
pty, it saves transport and storage costs; eventual repairs are con-
ducted by a simple replacement of the damaged part; the whole 
container is made of plastics, 100% non-recyclable.

• robustné hladké steny chránia prepravovaný tovar i bez použitia 
ďalších obalových materiálov 
• po jeho zložení zaberá menší objem a v prázdnom stave tým šetrí 
dopravné a skladovacie náklady 
• prípadné opravy sa riešia jednoduchou výmenou poškodenej časti 
• celý kontajner je plastový a 100 %-ne recyklovateľný

Pýtate sa: „Keď je kontajner Magnum taký výhodný, prečo ho už 
fi rmy nepoužili ako náhradu za Gitterbox?“ Jednou z hlavných prí-
čin je nesprávne posudzovanie nákladov na obstaranie paletových 
kontajnerov, keď si fi rmy často zamieňajú obstarávaciu a prevádzko-
vú cenu. To znamená, že je pre ne lacnejší Gitterbox, ktorého cena 
je dvakrát nižšia ako cena kontajnera Magnum. Je však Gitterbox 
skutočne lacnejší? Pre zaujímavosť uvádzame, že pri prevádzkovaní 
2 000 ks kontajnerov Magnum počas 5 rokov môžete usporiť niekoľ-
ko desiatok miliónov SKK oproti prevádzkovaniu kovového kontajne-
ra za rovnaké obdobie.

Ešte stále si myslíte, že kovový kontajner Gitterbox je lacnejší ako 
plastový skladací kontajner Magnum?
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Potfólio produktov je rozsiahle a zamerané na rôzne využitie a apli-
kácie: elektrické VZV s výsuvným zdvíhacím zariadením; elektrické 
čelné vysokozdvižné vozíky; elektrické nízko a vysokozdvižné ručne 
vedené vozíky; paletové vozíky; regálové systémy; dieselové a ply-
nové vysokozdvižné vozíky; systémové zakladače a komisionovacie 
vozíky. 

Firma Jungheinrich dodáva zákazníkom nielen spomínané produkty, 
ale tiež kompletné riešenia na kľúč. Súčasťou tohto systému je kom-
pletná ponuka produktov a služieb, systémové vozíky, regály, doprav-
ná technika, automatické zakladače, softvér na prenos dát. Junghei-
nrich sa špecializuje aj na poradenstvo a projekciu, systémovú integ-
ráciu, údržbu a servis a dôraz kladie na servis, služby a starostlivosť 
o fl otilu vysokozdvižných vozíkov aj prostredníctvom ISM systému.

ISM – prístupový systém
 Jeho základom je prístupový modul, ktorý je zabudovaný do manipu-
lačnej techniky. Súčasťou je textový ukazovateľ na osvetlenom dispeji. 
Obsluha ovládania je jednoduchá: pomocou dvoch tlačidiel – Štart 
- Stop. ISM systém zaznamenáva všetky údaje o stave vozíkov, za-
pisuje údaje z prevádzky: nahlasovanie komunikačného zariadenia, 
dátum, čas, výsledok spracovania stavu vozíkov. Systém jednoducho 
zaznamenáva všetko, čo s používaním VZV súvisí, ukladá a prenáša 
o tom dáta formou on-line, prípadne dávkou jednorazovo v určenom 
intervale. Na základe týchto dát možno potom ovplyvňovať a znižo-
vať náklady súvisiace s prevádzkou manipulačnej techniky. 

Náklady súvisiace s prevádzkou manipulačnej techniky nie sú malé: 
obstarávacia cena (prípadne obstarávacia cena a zostatková hodno-

Firma Jungheinrich bola založená v roku
1953 v Hamburgu. Je jednou z vedúcich
svetových fi riem pôsobiacich v oblasti
manipulačných zariadení, skladovej techniky,
regálovej techniky a komplexných riešení
intralogistiky. Vysokozdvižné vozíky (VZV)
vyrába fi rma vo viacerých závodoch v Nemecku. 
Firma je etablovaná aj na slovenskom trhu.

Optimalizácia využitia fl otily Optimalizácia využitia fl otily 

text a foto Peter PRIŠTIC, obchodný riaditeľ, Jungheinrich, spol. s r.o.; Marcel JANČOVIČ, riaditeľ prevádzky UTi Slovakia, s.r.o.

vysokozdvižných vozíkov
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ta, lízingové splátky), ďalej prevádzkové náklady: energia, full servis, 
údržba, personálne náklady, poistenie, počet VZV a štruktúra fl otily 
manipulačnej techniky. 
Medzi hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú náklady, patrí: štruktúra za-
riadení manipulačnej techniky (počet kusov, a typ); vyťaženie zaria-
dení a ľudských zdrojov; činnosti, ktoré vykonávajú zariadenia ma-
nipulačnej techniky; pracovné procesy, organizácia práce; násilné 
poškodenie zariadení, havárie; použivanie vysokozdvižnej techniky 
neoprávnenými osobami; motivácia personálu. Funkčnosť ISM- systé-
mu je zabezpečená pomocou čipového kľúča, kde je zakódované aj 
to, ktorí zamestnanci môžu zariadenie obsluhovať, takže je vylúčené 
zneužitie a je zabezpečená aj zodpovednosť za zariadenie.
 
UTi pre Johnson Controls
Jednou zo spoločností, ktoré systém ISM používajú, je fi rma UTi, kto-
rá patrí medzi globálnych poskytovateľov logistických služieb. V SR 
je etablovaná od roku 2006 a jeden z aktuálne najväčších projektov 
realizuje pre spoločnosť Johnson Controls, ktorá dodáva pre automo-
bilku KIA sedadlá a časti interiéru. UTi momentálne prevádzkuje skla-
dové priestory v Bratislave, Žiline, Martine, Senci a Prešove.

V súvislosti s využívaním fl otily VZV bolo treba riešiť pomerne vysokú 
škodovosť na manipulačnej technike, ktorá súvisí s podmienkami, in-
tenzitou a náročnosťou realizovaných procesov. Dôležitým aspektom 
pre zavedenie systému ISM bol tiež faktor nízkej identifi kovateľnosti 
škôd, ich príčin a s tým súvisiaca osobná zodpovednosť, ako aj snaha 
eliminovať škody. Jednoducho chýbal nástroj riadenia a optimalizá-
cie fl otily VZV. Náročnosť logistických procesov, ktoré prevádzkuje 
fi rma UTi v areáli spoločnosti Johnson Controls, je značná. Najväčším 
problémom bola obmedzená schopnosť odhaľovať spôsobené škody 
– kde vznikajú, ako a kto je za vzniknuté škody zodpovedný. Oslo-
vili sme preto fi rmu Jungheinrich, ktorá dokázala ponúknuť možnosť 
identifi kovať škody a tiež optimalizovať manipulačnú techniku systé-
mom riadenia fl otily VZV prostredníctvom ISM systému. Tak je možné 
dosiahnuť identifi káciu škody a zodpovednej osoby a tak znižovať 
škodovosť. Okrem toho systém umožnuje aj určiť vyťaženosť jednotli-
vých VZV, vyťaženosť personálu a zabezpečiť optimalizáciu VZV. UTi 
pracuje s využívaním VZV v troch prevádzkach, a preto bolo nutné 
zabezpečiť inštaláciu systému ISM so zreteľom na zmenové využíva-
nie VZV. Systém ISM zaznamenáva všetko: vyťaženosť personálu, 
vyťaženosť VZV, evidenciu nárazov a ich bližšiu identifi káciu. ISM 
prenáša min. 1 x za zmenu údaje z každého VZV do PC prostredníc-
tvom bezdrôtového prenosu. Následne je možné v systéme okamžite 
pracovať s dátami a realizovať potrebné štatistiky a vyhodnotenia. 

Jungheinrich spol. s r.o. 
Diaľničná cesta 17 
SK - 903 01 Senec 
Tel:  02 49 20 58 22 
Fax: 02 49 20 58 12 
www.jungheinrich.sk

UTi Slovakia s.r.o.  
Letisko M.R.Štefánika
SK-82318 Bratislava

tel. +421-2-4319-1684 
fax +421-2-4319-1748 

bts@go2uti.com
www.go2uti.com  

Prínosy systému ISM: - 
• dôsledná identifi kácia škôd
• rapídne zníženie škodovosti
• zefektívnenie využívania fl otily VZV
• dôsledná kontrola vyťaženosti personálu
• schopnosť operatívne riadiť fl otilu VZV.

Na základe takéhoto vyhodnocovania je možné prijať efektívne opat-
renia a plánovať detailné využívanie VZV a personálu. 

Zavedením systému ISM do praxe sme vo fi rme UTi Slovakia zazna-
menali rapídne zníženie škodovosti VZV, čo je hlavný prínos systé-
mu ISM od fi rmy Jungheinrich, a predovšetkým spoločnosť UTi takto 
získala účinný nástroj riadenia a optimalizácie fl otily VZV. Okrem 
toho, že systém ISM šetrí fi nančné prostriedky, dosiahla sa jeho po-
užívaním aj pomerne rýchla návratnosť investícií na jeden VZV za 
12 mesiacov.

Résumé
Jungheinrich is one of the world’s leading suppliers of handling de-
vices, industrial trucks, racking, warehousing technology, materials 
flow technology and complex solutions in intra-company logistics. 
Forklift trucks are produced in several plants in Germany. Junghein-
rich lays stress on care of the forklift trucks fleet by means of ISM 
system. Its basis is an access module functionally and integrately 
built in handling devices. A text indicator on a lighted display is 
a part of the system. Servicing is simple and easy through two but-
tons. ISM system records all data on forklift trucks status, writes the 
data from their running: communication devices report, date, time, 
processing forklift trucks status. The system records, saves and trans-
fers all the data relating to using a forklift truck. On the basis of the 
data it is possible to have an influence on cost reduction related to 
running handling mechanics.
One the companies exploiting ISM system is UTi that belongs 
among global providers of logistics services. UTi has been operating 
in Slovakia since 2006. Nowadays it operaters one of the biggest 
projects for Johnson Controls which supplies seats and car interior 
components for KIA. ISM system implementation in UTi resulted 
in a rapid forklift trucks damage reduction which is the ISM syste-
m’s main contribution. And above all this UTi gains an effective in-
strument for control and optimization of forklift trucks fleet. Except 
that ISM system saves financial resources, relatively a fast economic 
return per one forklift truck in 12 months has been achieved.
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Jedným zo softvérových nástrojov spĺňajúci uvedené kritériá je podni-
kový informačný systém AragornERP. Ide o komplexný systém riade-
nia plne prispôsobený potrebám zákazníka, ktorý zahŕňa tri základ-
né segmenty: výrobu, logistiku a kvalitu. Jeho funkcionalita zahŕňa aj 
oblasti ako EDI komunikácia, používanie čiarových kódov, či ABC 
analýza. Systém AragornERP je na Slovensku vyvíjaný produkt s dlho-
ročným zameraním na automobilový priemysel, hoci spoľahlivo pra-
cuje aj v odvetviach ako je strojárstvo, či sklárska výroba.

 Výhody systému AragornERP
•rýchla implementácia (2 až 3 mesiace),
•použité dostupné a overené technológie (MS SQL Server a data-
báza MS Acces 2000),
•plná spolupráca s balíkom MS Offi ce (možno z neho získať kva-
litné výstupy pre vonkajšie prostredie – teda ľudí, ktorí nepracujú so 
systémom), 
•modifi kácie systému podľa potrieb zákazníka už v základnej cene 
(keďže približne 40 % systému sa pri implementácii modifi kuje podľa 
presných požiadaviek konkrétneho zákazníka, dá sa povedať, že ide 
o systém „na mieru“),
•nízka cena a prevádzkové náklady (modifi kácia systému je zahrnu-
tá v základnej cene, zákazníkovi už ďalej nenarastá konečná cena 
hodinovou sadzbou za implemetačné práce – zákaznícke úpravy 
vo fi rme),
•jednoduché užívateľské prostredie a ovládanie systému Aragorn-
ERP (umožňuje prácu s vybranými časťami systému aj pracovníkom 
s nižšou úrovňou vedomostí o systéme a menšími zručnosťami pri prá-
ci s počítačom - napríklad operátorom vo výrobe).

Predpokladom pre úspešnú implementáciu systému AragornERP je 
prípravná fáza, kde tím zložený z implementačného koordinátora 

Snaha o zvyšovanie efektivity logistických pro-
cesov vo fi rme je priestorom na uplatnenie vhod-
ných softvérových nástrojov. Ich úlohou je zabez-
pečovať taký presun informácií medzi jednotlivý-
mi zložkami fi rmy, ktorý v konečnom dosledku 
prinesie úsporu nákladov a zvýšenie produktivity 
spoločnosti.  

Podnikový informačnýPodnikový informačný

text Ing. Miroslav JAŠŠO, ilustračné foto Schenker logistics

systém AragornERPsystém AragornERP
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a vedenia klientskej spoločnosti defi nuje cieľ implementácie ako aj 
požadovanú funkčnosť systému. V rámci implementácie sa modifi ku-
jú časti systému, ktoré sú klientovi prispôsobované „na mieru“ a po-
stupne sa systém zapĺňa technologickými dátami. Vo všeobecnosti sa 
začína hlavnými funkciami systému ako sú denná výroba a skladové 
hospodárstvo, na ktoré postupne nadväzujú ďalšie funkcie, jednotli-
vé prehľady a vyhodnotenia. Jednotlivé systémové funkcie sú: denná 
výroba, výrobné plánovanie, výrobní pracovníci, efektivita výroby, 
externá výroba, skladové hospodárstvo, zabezpečenie materiálu, mi-
nimálne zásoby, objednávky, export, technológia, kusovníky, výrobné 
časy a postupy, iPPM/ePPM/sPPM, pareto analýza chýb, FTC.

AragornERP v Heiland Slowakei
Podnikový informačný systém AragornERP najlepšie vyhovuje stredne 
veľkým výrobným spoločnostiam, ktorým ponúka komplexnú správu 
výrobného procesu, zásobovania a riadenia kvality. Jednou zo spo-
ločností z oblasti automotive, v ktorej je systém Aragorn ERP nasa-
dený, je Heiland Slowakei. Spoločnosť Heiland Slowakei so sídlom 
v Stupave je dodávateľskou fi rmou automobilového priemyslu. Vyrá-
ba autopoťahy a ochranné prepravné obaly pre automobily. Na trhu 
pôsobí od roku 1994 a medzi jej najväčších klientov patrí napríklad 
Volkswagen či PSA Trnava. Spoločnosť zamestnáva približne 200 ľu-
dí. V Heiland Slowakei je systém Aragorn nasadený od roku 2003, 
pričom sa neustále vyvíja, modifi kuje a zdokonaľuje podľa požiada-
viek spoločnosti. V súčasnosti systém Aragorn spĺňa požiadavky na 
komplexnú funkcionalitu - pokrýva oblasť výroby, kvality a logistiky.
V súvislosti s logistickými procesmi je v Heiland Slowakei implemento-
vaný modul zabezpečenie zásob a modul sledovanie materiálu.

Modul zabezpečenie zásob
Pred implemetáciou modulu zabezpečenia zásob podnikového in-
formačného systému AragornERP sa riadenie zásob riešilo pracnými 
a často nepresnými výpočtovými tabuľkami MS Excel. Nevýhodou 
bola vysoká časová náročnosť pri počítaní zásob, nevhodnosť pou-
žiť excelovské výpočty ako výstupy pre iné fi remné oddelenia, ručné 
vytváranie a editovanie objednávacích dokumentov, a s tým spojená 
nezastupiteľnosť ľudskej obsluhy. Podľa požiadaviek klienta - Heiland 
Slowakei - tento modul systému AragornERP obsiahol:
•návrh nákupu zásob podľa zákazníckych objednávok,
•grafi cké znázornenie návrhu nákupu zásob,
•kompletnú sadu objednávacích formulárov,
•automatické výpočty skladových zásobu – 2, 3, 4, 5 dňové zásoby,
•simuláciu stavu skladov na časovej osi. 

Splnením požiadaviek klienta modul zabezpečil automatizovaný 
a bezpečný systém riadenia zásob, pričom sa podstatne znížilo rizi-
ko nedostatku materiálu pre výrobu. V ekonomickom vyjadrení 
priniesol tento modul systému AragornERP zníženie ná-
kladov na zásoby o 30 % a až 40 percentnú úsporu času 
pri zabezpečovaní zásob! 

Modul sledovanie materiálu 
Pred implementáciou tohto modulu sa sledovanie materiálu uskutoč-
ňovalo len intuitívnou kontrolou na úrovni jednotlivých úsekov, neexis-
tovala kontrola na úrovni celého podniku a odhadované hrubé straty 
materiálu predstavovali približne 10 %. Požiadavkou spoločnosti Hei-
land Slowakei bolo zakomponovať do tohto modulu:
•komplexné sledovanie materiálu od vstupnej kontroly po export,
•samostatné vyhodnocovanie jednotlivých fi remných stredísk,
•krížovú kontrolu: systém versus inventúra,
•eventuality: preklepy v rádoch čísel, vnútorné pohyby materiálu,
•využitie čiarových kódov na elimináciu ľudských chýb,
•mesačné vyhodnotenie prevádzok.
Dôsledným naplnením požiadaviek priniesla implementácia tohto 
modulu v Heiland Slowakei možnosť komplexného sledovania ma-

teriálu od vstupu po export, krížovú kontrolu (kto expedoval mate-
riál, kto ho prijal) jednotlivých úsekov (sklady, výroba, ...). Uľahčilo 
sa tiež hľadanie chýb v údajoch (systém umožňuje fi ltrovať údaje 
podľa zadaných parametrov), zjednodušila sa identifi kácia pôvod-
cov vzniknutých škôd. Implementácia tohto modulu prinies-
la spoločnosti zníženie strát materiálu na 1 – 2 %, teda 
5 – 10 násobne!

 Offi ce Nitra:
 Štúrova 22 (budova VBC business centra)

 949 01 Nitra, Slovakia
 HQ: Benkova 30,  94911 Nitra, Slovakia

 Tel: +421 903 317117, fax: +421 37 3141400,
 e-mail: aragorn@aragorn.sk

www.aragorn.sk

Résumé
Perhaps, we may say that implementation of the business informa-
tion system Aragon ERP has brought for Heiland Slowakei safe 
and comfortable supplies planning, comprehensive monitoring 
and tracing material, simple and intuitive control, possibility of 
operational changes in the system, well-arranged and expectab-
le system cost as well as company’s management informed on 
the state of logistics processes. These activities follow the current 
trends in production companies in all branches of industry how 
to sustain and further develop the position on the actual market. 
High-quality production is not a sufficient factor any more. Atten-
tion is paying to production increase and reducing costs. Thus, 
business information system is becoming a must for success and 
growth.
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Nové sídlo spoločnosti Jungheinrich, ktorá sa na Slovensku už 
11 rokov zaoberá obchodnou a servisnou činnosťou, vyrástlo v lo-
gistickom parku pri Senci. Celková plocha pozemku predstavuje 
6 400 štvorcových metrov, administratíva zaberá 900 a dielne so 
skladom 700 štvorcových metrov. Servisné priestory sú vybavené 
najmodernejšími zdvíhacími zariadeniami a žeriavovými dráhami. 
Vďaka zabudovanému nakladaciemu mostíku a hydraulickej plošine 
došlo zároveň k významnému urýchleniu expedície.

Otvorenie novej centrály vyplynulo z expanzie slovenského trhu ma-
nipulačnej techniky, vďaka ktorej dynamicky rástla aj slovenská po-
bočka Jungheinrich. Jej tržby vzrástli za posledné štyri roky takmer 
2,5-násobne a vlani dosiahli 375 miliónov Sk. Pre ďalšiu expanziu 
bolo nutné hľadať nové priestorové možnosti, ktoré by zodpovedali 
aj pozícii spoločnosti ako lídra na trhu. „Nová pobočka spĺňa kritériá 
najvyššieho štandardu, ktoré jej umožňujú poskytovať služby na vyso-
kej profesionálnej úrovni,“ uviedol Helmut Limberg. „Pri rozhodovaní 
o lokalizácii nového sídla zohrala hlavnú úlohu dostupnosť diaľnice, 
ako aj priblíženie sa k zákazníkom, z ktorých časť sídli tiež v senec-
kom logistickom areáli, respektíve v jeho bezprostrednej blízkosti,“ 
vysvetlil konateľ slovenskej dcéry Jungheinrich Martin Urban a dodal, 
že budova, aj pozemok sú vo vlastníctve spoločnosti. 

s novou adresou
Jungheinrich na Slovensku

Nemecký výrobca a distribútor vysokozdvižnej a manipulač-
nej techniky Jungheinrich ofi ciálne otvoril novú budovu svojej 
slovenskej pobočky. Do jej výstavby investoval približne 
70 miliónov Sk, čo predstavuje zhruba 2,3 milióna euro. Sláv-
nostného otvorenia sa za účasti člena predstavenstva koncer-
nu Jungheinrich AG Helmuta Limberga, zúčastnilo viac ako 
130 zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti. Jeho 
súčasťou bolo aj odovzdanie fi nančného daru 100 000 Sk 
mestu Senec, ktorý je účelovo viazaný na podporu miestnych 
dôchodcov.

Spoločnosť Whirlpool si na základe tendra vybrala developerskú 
spoločnosť Pinnacle, ktorá navrhla, aby distribučný sklad pre stred-
nú Európu vznikol v ich logistickom parku v Lozorne pri diaľnici D2, 
ktorá spája Bratislavu s Prahou a je ideálnou lokalitou pre distribúciu 
v rámci strednej a východnej Európy. Podľa Petra Bečára, výkonné-
ho riaditeľa spoločnosti Pinnacle Slovakia mal zákazník niekoľko 
špecifi ckých požiadaviek na skladovacie priestory. Jednou z nich 
bolo viac denného svetla, čo projektanti vyriešili 10 %-ným presvet-
lením strešného plášťa svetlíkmi. Na výstavbu haly pre Whirlpool sa 

použilo 1 173 betónových prefabrikovaných prvkov, z toho 228 stĺ-
pov. Na stavbu betónovej plochy v hale bolo potrebných 5 185 m2 
betónu s armatúrami s hmotnosťou 103,7 ton a ďalších 3 350 m2 
betónu na komunikácie vo vnútri areálu. Unikátnym riešením potrieb 
spoločnosti Whirlpool sú tzv. jumbo mostíky, ktoré svojou veľkosťou 
spĺňajú špecifi ckú požiadavku klienta. Požiadavky mal aj logistický 
partner — spoločnosť Gebrüder Weiss, ktorú si Whirlpool vybral ešte 
počas prípravy projektovej dokumentácie. Okrem iného, dvojpodlaž-
nú presklenú kanceláriu uprostred haly, z ktorej je možné sledovať 
dianie v celom distribučnom sklade. Prvým veľkým krokom, ktorý 
spoločnosť absolvovala, bol zvoz spotrebičov zo starého skladu do 
nového v Lozorne. Centrálny sklad bude spravovať 20 skladových 
a 5 administratívnych zamestnancov, ktorí denne spracujú 50 kami-
ónov so zásielkami pre Slovensko, Českú republiku, Rakúsko a Ma-
ďarsko pri využití najmodernejších technológií, ako je manipulačná 
technika a systém čiarových kódov.

Spoločnosť Whirlpool sa rozhodla otvoriť distribučný sklad 
pre štyri stredoeurópske krajiny vo WestPoint D2 v Lozor-
ne, kde je predpoklad lepšie obstáť v globálnej konkuren-
cii a vytvoriť jednoduchší servis pre zákazníkov. Donedáv-
na mala každá krajina svoj samostatný distribučný sklad 

a svojich logistických partnerov pre distribúciu tovaru.

Distribučný sklad pre strednú Európu
v Lozorne

Spoločnosť Whirlpool Slovakia spol. s r.o. a Pinnacle Slovakia sa prezen-
tovali aj na konferencii Transport & Logistics, na snímke zľava: Ján Spůra, 
country Manager Whirlpool Slovakia spol. s r.o. a Peter Bečár – výkonný 
riaditeľ Pinnacle Slovakia.
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Koncern Faurecia, ktorý je druhým najväčším európskym dodáva-
teľom pre automobilový priemysel, má na Slovensku osem závo-
dov, v ktorých zamestnáva približne 1 500 pracovníkov. Hlavnými 
zákazníkmi slovenských závodov je Volkswagen Bratislava, PSA 
Peugeot Citroën Trnava a KIA Motors Žilina. Keďže v súvislos-
ti s celosvetovou hospodárskou krízou dochádza k znižovaniu 
objemu objednávok od hlavných zákazníkov, Faurecia sa roz-
hodla redukovať počet zamestnancov v závode Trnava Seating 
o 76 zamestnancov (36 % z celkového počtu zamestnancov). 
Koncern Faurecia pôsobí v 28 krajinách a zamestnáva 60 000 
ľudí. Minuloročný objem predaja dosiahol 12,7 miliardy eur, teda 
takmer 385 miliárd korún. Do portfólia výrobkov patria sedadlá, 
prístrojové dosky, dvere, vnútorné protihlukové obloženie, predné 
a zadné nárazníky a výfukové systémy. 

Faurecia redukuje
počet zamestnancovpočet zamestnancov

na etnickom princípena etnickom princípe
Suzuki nebude prepúšťať 
Maďarský závod japonskej automobilovej spoločnosti Suzuki v Ostriho-
me, v ktorom pracuje aj približne 2 700 občanov Slovenskej republiky, 
avizoval zrušenie 1 200 pracovných miest. Potvrdila to hovorkyňa spo-
ločnosti Viktoria Ruska. Ako uviedla, rozhodnutie o zrušení pracovných 
miest nebudú prijímané na etnickom princípe. „V každom prípade sa 
budeme snažiť zachovať v tejto situácii nestrannosť, nakoľko to len bude 
možné. Ani zákony a ani kultúra spoločnosti Magyar Suzuki nedovoľuje, 
aby sme kohokoľvek diskriminovali,“ 
Ako ďalej uviedla, o presnom počte ľudí, ktorí prídu o prácu, rozhodne 
vedenie koncom roka. Maďarská automobilka má v súčasnosti 5 500 

zamestnancov a plánuje tento rok vyrobiť  282 000 áut, hoci pôvodne 
to malo byť 300 000 vozidiel. Podľa odhadov opustí závod v Ostriho-
me v nasledujúcom roku 210 000 vozidiel. Generálny riaditeľ spoloč-
nosti Magyar Suzuki Isao Ozawa ešte začiatkom októbra pre média 
uviedol, že neplánujú úsporné opatrenia v súvislosti s vplyvmi globálnej 
fi nančnej krízy. „Vyrábame najmä menšie vozidlá. Myslím si, že tak, ako 
doteraz, aj v budúcnosti budú tieto autá veľmi populárne, takže si z krízy 
nerobíme zvláštnu starosť,“ konštatoval vtedy riaditeľ.

Zástupci významné kanadské fi rmy v listopadu převzali ve společnosti 
TOS KUŘIM-OS, a.s., dva vysoce produktivní a dynamické CNC ob-
ráběcí stroje pro tvarové obrábění. Technologie strojů objednaných na 
počátku roku 2008 byla seřízena na obrábění podvozku letadla Boe-
ing A 320. Výkovek podvozku o původní hmotnosti 400 kg po fi nálním 
opracování vážil pouhých 150 kg, což dokazuje, že stroj splnil všechny 
předepsané požadavky zákazníka pro rychlostní obrábění v leteckém 
průmyslu. 
Stroj je vybaven 3 frézovacími automaticky vyměnitelnými hlavami, zá-
sobníkem pro 60 nástrojů s kuželem vřetena HSK 100 a vertikálně sou-
visle otočným CNC stolem o průměru 1 500 mm, který umožňuje otáčet 
součástkou tak, aby se podvozek opracoval pro upnutí do horizontální-
ho souvisle otočného stolu o průměru 800 mm. Protější část podvozku 
je upnuta do podpěrného koníku. 
Stroje jsou vybaveny řídicími systémy Sinumerik S 840D. Některé fáze 
obrábění probíhají v šesti osách, což svědčí o vysokých nárocích na 
programování, se kterými se TOS Kuřim bez problému vyrovnal. Toto 
obráběcí centrum získalo také Zlatou medaili na veletrhu IMT Brno 
2008.

obrábějí stroje z Kuřimiobrábějí stroje z Kuřimi
Podvozky pro BoeingPodvozky pro Boeing
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Spoločnosť SEWA, a. s., ktorá na Slovensku zabezpečuje zber 
a zhodnotenie všetkých desiatich kategórií odpadu z elektroza-
riadení, získala osvedčenie o registrácii v schéme EMAS (Eu-
rópske spoločenstvo pre environmentálne manažérstvo a audit). 
SEWA, a.s., je v poradí šiestou fi rmou na Slovensku a zároveň 
prvou slovenskou fi rmou bez zahraničného kapitálu, ktorá spl-
nila podmienky zákona č. 491/2005 Z. z. a nariadenia ES 

č. 761/2001 a získala osvedčenie o registrácii v schéme EMAS. Získaním 
osvedčenia sa SEWA zaväzuje dodržiavať všetky legislatívne požiadavky z ob-
lasti životného prostredia, hodnotiť, riadiť a znižovať všetky negatívne environ-
mentálne vplyvy zo svojej činnosti. 

SEWA získalaSEWA získalaEMASEMAS

Společnost Walter nabízí mnohem více než jen technologicky vyspělé 
nástroje a tento fakt zdůrazňuje pomocí nové korporátní image. Realiza-
ce nápadů vyžaduje používání správných nástrojů – v našem případě 
nástrojů pro soustružení, frézování, vrtání a řezání závitů. Společnost 
Walter AG má nejenom ty správné, technologicky vyspělé nástroje, ale 
také svým zákazníkům poskytuje rady a doprovází je od počátečního 
nápadu až ke specifi cké aplikaci, a to vždy účinně a produktivně. Na-
pomoci tomu má nová jednotná korporátní image společnosti Walter 
AG ve formě značek označujících tři výrobní programy – Walter, Wal-
ter Titex a Walter Prototyp. Společnost Walter AG, která byla založena 
v roce 1919, je jedním z předních výrobců karbidových a PCD nástrojo-

Walter má novouWalter má novou
korporátní imagekorporátní image

vých systémů pro soustružení, vrtání a frézování. Walter Titex je v celém 
světě uznávaná značka pro vysoce výkonné nástroje k vrtání, vyrobené 
z rychlořezné oceli HSS (E) a slinutého karbidu. Walter Prototyp před-
stavuje vůdčí značku pro novátorské závitovací a frézovací nástroje vyrá-
běné z oceli HSS (E) a slinutého karbidu s vysoce moderními povlaky.
Centrála společnosti Walter AG se nachází v Tübingenu ve Spolkové 
republice Německo. Celosvětově zaměstnává společnost Walter přib-
ližně 2 800 pracovníků a je zastoupena na všech kontinentech, a to 
díky přibližně 50 dceřiným fi rmám a obchodním partnerům.

Odbytová kríza v dôsledku svetovej fi nančnej krízy, 
ktorá už postihla aj Európu, je v mladoboleslavskej au-
tomobilke Škoda Auto vážnejšia, než vedenie doteraz 
pripúšťalo. V automobilke sa už opakovane zastavo-
vala výroba, ale na prelome roka sa nebude vyrábať 
takmer mesiac. 
Hovorca a. s. Škoda Auto Jaroslav Černý oznámil, že 
v podniku sa nezačne vyrábať 7. januára, ako bolo do-
hodnuté, ale až 11. januára. Zamestnancov tak čakajú 
skutočne predĺžené vianočné prázdniny - výroba sa 
v továrňach Škoda Auto zastaví už dva týždne pred 
koncom roka. Problémy s odbytom, prestávky vo výro-
be a prepúšťanie už oznámili ďalšie české automobilky, 
Tatra a Avia, ale aj dodávatelia komponentov pre auto-
mobilový priemysel.

takmer na mesiactakmer na mesiac

Hromadné prepúšťanie ohlásil
Johns ManvilleJohns Manville

spoločnosti dôjsť k zníženiu výroby až o 20 percent. Podľa 
vyhlásenia Johns Manville ešte nepovažuje prepúšťanie za 
defi nitívne: „Naďalej dúfame, že ak sa trh začiatkom roku 
2009 obnoví, bude možné zabrániť rozhodnutiu o znížení 
výroby”, uviedla spoločnosť. Konečné rozhodnutie má prijať 
predstavenstvo najskôr v polovici januára. 

Po producentovi automobilových komponentov, fi rme Faurecia, bude v Trnave pre-
púšťať aj výrobca a spracovateľ sklených vlákien Johns Manville Slovakia, a.s. Vo 
februári alebo v marci 2009 by malo o prácu prísť až do 260 zamestnancov. Spo-
ločnosť zatiaľ neupresnila, o ktoré pozície pôjde. Ako dôvod spoločnosť uviedla 
pokles výroby kvôli hospodárskej kríze. 
„Medziročný pokles predaja automobilových a stavebných materiálov, dvoch 
kľúčových trhových segmentov, predstavuje 25 až 30 percent. Vývoj trhu naznaču-
je, že spomalenie bude pokračovať aj počas roka 2009,” uvádza sa v ofi ciálnom 
vyhlásení, ktoré dala spoločnosť médiám. Ak bude kríza pretrvávať, môže podľa 

Škoda zastaví výrobuŠkoda zastaví výrobu
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Nemecký koncern Volkswagen (VW) zrušil plány na výrobu 
miniauta Up! v českom závode automobilky Škoda Auto vo 
Vrchlabí. Škoda Auto rozhodnutie nemeckého majiteľa potvr-
dila. Podľa českých politikov a odborárov VW chce stiahnuť 
výrobu miniauta do západoeurópskych závodov, ktorých ka-
pacita nie je využitá v dôsledku súčasného poklesu na trhu
s autami. Koncern ale tvrdí, že dôvodom, prečo sa Up! ne-
bude vyrábať v Česku, je pomalosť českých politikov pri pri-
jímaní eura a nestabilita českej meny. Závod vo Vrchlabí mo-
mentálne produkuje najmä „staré“ Octavie pod označením 
Tour, ktorých výroba sa v roku 2011 končí. Čo bude potom 
nasledovať, nie je zatiaľ jasné.

V košickej mestskej časti Barca by mal vyrásť nový logistický park za 
približne 3,6 miliardy korún (119 miliónov eur). Park plánuje postaviť 
spoločnosť Immorent Delta, s.r.o., ovládaná rakúskou fi rmou Immo-
rent International Holding GmbH. Ako vyplýva z investičného záme-
ru, ktorý spoločnosť už predložila na posúdenie vplyvov na životné 
prostredie (Environmental Impact Assessment - EIA), investor predpo-
kladá, že v logisticko-priemyselnom parku vznikne takmer dve tisíc 
nových pracovných miest. Logistický park by sa mal rozprestierať na 
celkovej ploche väčšej ako 638 tisíc metrov štvorcových. Park poskyt-

ne potenciálnym záujemcom sedem fl exibilne upravovateľných hál 
a dve výrobné haly s celkovou rozlohou 143 tisíc metrov štvorcových. 
Skladové priestory by mali mať rozlohu 135 tisíc metrov štvorcových. 
Okrem toho v logistickom parku by mali vzniknúť aj priestory pre ad-
ministratívu s rozlohou 34 tisíc metrov štvorcových. Park by mal slúžiť 
najmä na skladovanie komodít rôzneho druhu pre potreby elektro-
technického a automobilového priemyslu. S výstavbou logistického 
parku chce investor podľa zámeru začať v polovici budúceho roka, 
pričom ukončenie výstavby je naplánované na koniec roka 2012.

Nastavujeme nové štandardy   

Nielen nosnosť, konštrukcie alebo široký sortiment, ale 

tiež návratnosť investície - to sú benefity, vďaka ktorým 

Schoeller Arca Systems úspešne nastavuje štandardy 

v oblasti skladacích kontajnerov. S nimi je logistika 

plynulejšia a bezpečnejšia.

SCHOELLER ARCA SYSTEMS S.R.O.
Pri starej prachárni 14, 831 04 Bratislava
Tel +421 2 555 659 40, Fax +421 2 555 659 41
info.bratislava@schoellerarca.com
www.schoellerarcasystems.sk

Volkswagen nebudeVolkswagen nebude
vyrábať miniauto v Česku

V Košiciach chcú postaviťV Košiciach chcú postaviť logistický parklogistický park

Vláda rozhodla o navýšení základného imania štátnej zbro-
járskej skupiny DMD Group o 348 miliónov korún (11,6 
milióna eur) na 549,52 milióna korún (18,24 milióna eur). 
Základné imanie DMD Group sa navýši z rozpočtu Fondu 
národného majetku, ktorý je jeho jediným akcionárom. Armá-
da zas podľa ministra obrany Jaroslava Bašku dostane za-
darmo samohybné kanónové húfnice Zuzana 2, s ktorými sa 
chce skupina DMD presadiť na trhu. „Keď sa hlásia národné 
fi rmy ako napríklad DMD do určitých tendrov, tak je podmien-
ka v týchto tendroch, aby boli ponúkané produkty zavedené 
v domácich ozbrojených silách,“ poznamenal Baška. Inovo-
vané húfnice Zuzana by Slovensko mohlo ponúknuť naprí-
klad Indii, ktorá sa podľa vládneho materiálu chystá takýto 
typ zbrane zakúpiť.

Štát zvýši základné
imanie DMD Groupimanie DMD Group
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Napriek tomu, že Svetová banka predpokladala zníženie ekonomic-
kého rastu krajiny z aktuálnych 6, 5 percenta na trojpercentnú úroveň, 
investori prihliadajú v prvom rade na  veľkosť odbytového trhu a tiež 
fakt, že kúpna sila obyvateľstva neustále rastie. Z dôvodu vysokého 
vedeckého potenciálu priťahuje Rusko aj investorov v oblasti rozvo-
ja inovačných technológií. V Rusku je dostatočne vysoká rentabilita 
realizovaných investičných projektov. Geografi cká blízkosť a výhod-
né podmienky na začiatku obchodovania dávajú možnosť využívať 
ruské teritórium na vstup na trhy krajín SNŠ. 

Zahraničný obchod
V roku 2007 zahranično-obchodná politika predstavovala dynamic-
ky sa rozvíjajúci sektor národného hospodárstva RF, ktorý výrazne 
stimuluje rast ruskej ekonomiky a zabezpečuje riešenie vážnych otá-
zok v sociálno-ekonomickej oblasti v RF.  Zahranično-obchodný obrat 
RF v roku 2007 predstavoval 579,3 mld. USD a zvýšil sa o 23,6 % 
oproti predchádzajúcemu roku. Hlavnými tovarmi v štruktúre ruské-
ho exportu do krajín EÚ predstavovali palivovo-energetické tovary, 
no v porovnaní s rokom 2006 sa ich hodnota znížila o 1,9 %. V to-
varovej štruktúre importu RF zo zahraničia naďalej prevládajú autá 
a technológie. Import v minulom roku sa v cenovom vyjadrení zvýšil 
1,6 krát. Pritom dovoz ľahkých áut vzrástol o vyše 55 %, dovoz ná-
kladných áut vzrástol viac ako dvojnásobne. 

Menšie daňové zaťaženie
Od  1. januára 2009 budú obchodné spoločnosti, ktoré majú sídlo, 
prevádzku a príjmy v Ruskej federácii, platiť menšie dane. Daň z príj-
mov právnických osôb klesne z 24 na 20 percent. Pre fyzické osoby 
sa nič nemení a daň z príjmov pre ne zostáva vo výške 13 percent. 
Zníženie daní je jedným z nástrojov, ktorými sa snaží ruská vláda eli-
minovať dôsledky  fi nančnej krízy. Znížiť by sa mala aj horná hranica 
dane z pridanej hodnoty z 18 percent na 13 percent. Dolná 10-per-

návrat k tradičnému partnerovinávrat k tradičnému partnerovi
Rusko

K jedným z najprogresívnejšie rastúcich 
svetových trhov patrí Ruská federácia. Ob-
rovský trh, geografi cká dostupnosť a kul-
túrna blízkosť sú dôvodom, prečo sa po-
zornosť slovenských podnikateľských sub-
jektov po rokoch opäť obracia smerom na 
východ. Pravda, mnoho fi riem desaťročia 
trvajúce vzťahy nikdy neprerušilo a teraz 
môžu konštatovať, že ich spolupráca už 
dávno prerástla hranice biznisu.

Vlasta RAFAJOVÁ, foto red

centná hranica zostáva nezmenená. Opatrenia by mali priniesť úspo-
ru asi 400 miliárd rubľov (približne 15 miliárd euro). Tie majú slúžiť 
predovšetkým na zvyšovanie konkurencieschopnosti ruských fi riem 
a v ďalšom slede na zabezpečovanie hospodárskeho rastu. 

Prednosti Ruska  • kvalifi kovaná pracovná sila
 • tempo ekonomického rastu
 • politická a sociálna stabilita
 • vysoký vedecký potenciál
 • vysoké zásoby prírodných zdrojov

Obchodné podmienky
Obchodný úspech priamo závisí od schopného obchodného part-
nera v RF. Pri tomto kroku  možno využiť služby zastupiteľského úra-
du SR a  Ruskej Obchodno-priemyselnej komory. Väčšina ruských 
podnikateľov má vysokoškolské vzdelanie, skúsenosti z riadiacich 
funkcií a veľmi dobrú znalosť miestnych podmienok. Ruské zákony 
pre podnikateľov sú veľmi zložité. Pre cudzinca je ťažké vyznať sa 
v nich, preto pri väčších obchodoch alebo fi nančných operáciách – 
ak nemáte plnú dôveru k svojmu partnerovi – odporúča sa  konzul-
tovať postup s právnicko-konzultačnou spoločnosťou. Doprava tovaru 
po teritóriu bývalého ZSSR je dosť neistá, preto je najlepšie zodpo-
vedať za dodanie tovaru iba k hranici s Bieloruskom a tovar vždy 
poistiť. Pri doprave je nutné rátať s dlhými zdržaniami na colných 
priechodoch. Samozrejmosťou sú colné dokumenty v absolútnom po-
riadku. Pri obchodných rokovaniach sa treba pripraviť na veľký tlak, 
čo sa týka ceny tovaru a podmienok dodania, ruský partner často 
vyžaduje rôzne výhody a zľavy. Ruskí podnikatelia najradšej pracujú 
priamo s výrobcami a nechcú pracovať ani s výhradnými dovozca-
mi. Sprostredkovateľská fi rma musí partnerovi dokázať, prečo sa mu 
oplatí pracovať práve s ňou a nie s výrobcom.
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Štvrtý najväčší svetový producent automobilov aliancia Renault-Nis-
san získala do svojej rodiny ruský AvtoVAZ. Konštruktéri z Togliatti 
môžu konečne čerpať z technológií a výskumného zázemia potreb-
ného na udržanie si pozície na ruskom trhu.

Posledné zasadanie predsedníctva predstavenstva AvtoVAZ-u sa 
17. októbra nekonalo ako zvyčajne v Rusku, ale v parížskom centre 
fi rmy Renault. Dôvodom bolo podpísanie licenčných zmlúv na výrobu 
motorov a karosérií na platforme Renaultu B (Clio II a Logan). Prvý-
mi modelmi radu Lada budú predĺžené Logany MCV a Logany Van. 
Obe strany tiež potvrdili modelový rad na roky 2011 až 2014 a za-
oberali sa ďalšou budúcnosťou „Projektu C“, najmä variantu sedanu, 
ktorý bol rozpracovaný ešte v roku 2006 ako Lada triedy Golf  pod 
označením VAZ 2116. Pri personálnych zmenách v koncerne Avto-
VAZ sa práce na projekte viackrát zastavili. Tentoraz správna rada 
v Paríži za účasti prezidenta a generálneho riaditeľa Renaultu S.A.S.  
Carlosa Ghosna jednoznačne rozhodla o pokračovaní projektu, ale 

Veľké automobilové
fúzie v Rusku

Text a foto Ing. Tibor HAČKO

Kapacita kúpnej sily obyvateľstva je 
hlavnou devízou v procese rozhodo-

vania zahraničných investorov. Podľa 
nedávno zverejnenej štúdie sa Rusi
 stanú do štyroch rokov najväčšími

kupcami osobných automobilov v Eu-
rópe, a to aj napriek zhoršujúcej sa 

fi nančnej situácii vo svete. Tržby 
z predaja áut majú v Rusku v roku 
2011 dosiahnuť zhruba 96 miliárd 

dolárov. Vlani Rusi zaplatili za nové 
autá 32 miliárd dolárov.

Cesta výrobcov áut na ruský trh vedie iba cez výrobu v Rusku. Na 
hotové automobily uvaľuje Rusko clo vo výške desiatok percent. Na-
opak, na dovoz súčiastok automobilov je clo menšie. Ak zahraničná 
fi rma postaví továreň v Rusku a prisľúbi, že do siedmich až desiatich 
rokov budú jej dodávateľmi z jednej tretiny ruské spoločnosti, zaplatí 
clo len okolo päť percent alebo jej ho môže ruský štát úplne odpustiť. 
Preto už má továrne v Rusku napríklad americký Ford či japonská Toy-
ota. V tomto roku začal  montovať škodovky v Rusku  aj Volkswagen. 
Zatiaľ ako posledná ohlásila začatie stavby novej továrne v Rusku 

japonská automobilka Nissan. Neďaleko Petrohradu otvorí v roku 
2009 závod,  ktorý bude vyrábať 50 tisíc áut ročne. Nissan tam za-
mestnáva 750 ľudí a chce vyrábať vozy X-Trail a sedan Teana urče-
né špeciálne pre ruský trh. Do výstavby továrne chce fi rma investovať 
200 miliónov dolárov. Zahraničným výrobcom hrá do karát zlepšu-
júca sa kvalita ruských ciest. Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi takmer 
všetky cudzie fi rmy dodávali do Ruska vozidlá so špeciálne vystuže-
ným podvozkom, dnes to už neplatí a napríklad Volkswagen predáva 
v Moskve rovnaké autá ako kdekoľvek inde v Európe.

Aliancia Renault-Nissan získala AvtoVAZ
bez industrializačných zámerov. Významnú pomoc pri osvojení  prog-
resívnej technológie konštrukcie platformy s nezávislou viacprvkovou 
zadnou nápravou očakávajú vývojári VAZ-u práve od francúzskych 
expertov a vozidlá triedy C sa budú vyrábať s využitím dielov plat-
formy Renault Megane. Na rozpracovanie nového modelu majú od 
okamihu schválenia 28 mesiacov. Doteraz v Togliatti úspešne skon-
štruovali a v prevádzke vyskúšali niekoľko prototypov. Ďalšie práce 
boli však zastavené.

Nový rozmer spolupráce
Zásadné rozhodnutie o strategickej spolupráci Renault - Nissan a Av-
toVAZ bolo prijaté ešte koncom februára. Moskva tým upútala pozor-
nosť svetového automobilového priemyslu. Dnes sa už rozhodnutie  
premieta do praktického života, a tak bývalý viceprezident dizajnové-
ho centra Renaultu Antoni Greyd bude na základe rozhodnutia hlav-
ného konštruktéra VAZ-u Jevgenija Lobanova zodpovedať za práce 
na vonkajších úpravách, vnútorných zmenách a  liftingoch modelov 
Lada. Bude sa tiež priamo podieľať na prácach v togliattskom závo-
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de. Dvadsať rokov doterajšej práce A. Greyda v Renaulte znamená 
podiel na značkách Twingo, Clio, Megane II, Laguna III. Zužitkova-
ním jeho skúseností očakáva predstavenstvo výraznú zmenu v predaji 
spomenutého modelového radu VAZ-u hlavne v západnej a strednej 
Európe, odkiaľ sa Lady prakticky vytratili.

V nedávnej  minulosti zaznamenali totiž tradičné ruské značky Volga 
a Lada ústup. Vlani síce ruské automobilky vyrobili ešte vyše dva mi-
lióny osobných vozidiel, ale ich autá sa stále horšie predávajú a ak 
nezmenia prístup k modernizácii modelov, zákazníkov stratia úplne. 
Napriek týmto alarmujúcim zisteniam VAZ v októbri predal 56 700 
vozidiel, čo je o 16 % viac ako pred rokom. Všeobecne je známe, 
že ruské závody vyrábajúce osobné vozidlá sú v strate a majú vy-
sokú prezamestnanosť. Práve AvtoVAZ, najväčšia ruská automobil-
ka, montuje 760 tisíc vozidiel ročne a zamestnáva okolo 160 tisíc 

Výnimočné postavenie Kamazu na ruskom trhu priťahuje zahranič-
ných investorov. Na rozdiel od dosiaľ realizovaných privatizácií v au-
tomobilovom priemysle je však Kamaz v pozícii, keď mieša karty.

Boj o ovládnutie automobilového priemyslu v Rusku a v krajinách 
bývalého Sovietskeho zväzu sa nespomaľuje ani po zmene v prezi-
dentskom úrade v Kremli začiatkom tohto roka. Ostatnou informáciou, 
ktorú uvoľnila spoločnosť Kamaz o.a.s. a nemecký Daimler, inak dl-
hodobo spolupracujúci partneri, je, že divízia výroby nákladných vo-
zidiel spoločnosti Daimler Truks Stuttgart skúma možnosť získať balík 
akcií  ruského výrobcu nákladných vozidiel. Vstupom strategického 
investora sa Kamaz zaoberá posledné dva roky. Intenzívnejšie sa 
o možnom predaji balíka akcií ruského výrobcu ťažkých nákladných 
vozidiel začalo rokovať v druhom kvartáli tohto roka. Spomedzi via-
cerých renomovaných európskych výrobcov si ruská strana po roko-
vaniach vybrala práve nemecký Daimler. Rokovania vedie investično-
developerská spoločnosť Trojka Dialog, ktorá je majiteľom podniku 

pracovníkov. Na porovnanie, v americkom General Motors pracuje 
273 tisíc ľudí, ktorí vlani vyrobili vyše osem miliónov áut. V tejto ob-
lasti sa očakávajú veľmi rýchle zmeny. Ako uviedol výkonný prezident 
Avto VAZ-u Jan Vansan, bude to odstavovanie nevyhovujúcich liniek 
a výstavba nového závodu na výrobu motorov. Plánovaná produkcia 
nového závodu je 450 tisíc motorov ročne. Prvé budú práve benzíno-
vé motory Renault s objemom 1,4 a 1,6 l.

Grandiózne plány
Zverejnená informácia o jednej z najvýznamnejších „otvorených fú-
zií“, iniciovaná generálnym riaditeľom korporácie Rostechnologia 
a súčasným prezidentom AvtoVAZ-u Sergejom Čemezovom je stále 
pre odborné kruhy dôležitým bodom pozornosti, keďže obe spoloč-
nosti sa stávajú rovnoprávnymi akcionármi s 25 %-ným podielom volž-
ského závodu. V AvtoVAZ-e má podiel 25 % naďalej  spoločnosť Troj-

ka Dialog (v absolútnom vyjadrení 
1 mld. USD plus kapitál odložených 
platieb). Zvyšný podiel ostáva vo 
vlastníctve štátnej spoločnosti Roso-
boronexport spadajúcej pod priame 
riadenie predsedu vlády. 
Plánované zámery aliancie AvtoVAZ 
a Renault do roku 2014 prekonávajú 
doteraz všetky zahraničné investície 
a pôsobia skutočne grandiózne:
- pre sériovú výrobu v závode 
v Togliatti sa plánuje denná produk-
cia 4 600 vozidiel, čo je aj pri neú-
plnom vyťažení liniek do 1,5 milióna 
áut ročne,
- rozširovanie a zmodernizovanie 
modelových radov bude plne reš-
pektovať ochranu a rozvoj značky 
Lada s cieľom dosiahnuť prvé miesto 
v predaji na trhoch SNŠ,
- objemy predaja na ruských trhoch 
budú podliehať konsolidovanej uzá-
vierke, čím sa Ruská federácia sta-
ne pre Renault - Nissan premiantom 
v objeme predaja a VAZ získa z toho 
plynúce investície. 

DAIMLER - výrazný prienik na ruský trh
s majoritným podielom 42 % akcií. Súčasne Daimler začal proces 
„due diligence“ s cieľom zhodnotenia ceny a všetkých faktorov zhod-
nocovania akciového kapitálu v budúcnosti. V prípade zhodného 
a pozitívneho vyjadrenia obe strany predpokladajú uzatvorenie kon-
traktu v najbližšom čase - ešte do konca roka 2008.

Získanie balíka akcií Kamazu  je pre Daimler Trukcs najrýchlejší spô-
sob ako výrazne vstúpiť na ruský trh. Majetková prepojenosť dovolí 
obom spoločnostiam spojiť úsilie v otázkach vývoja, výroby a preda-
ja. Daimler ako svetový líder vo výrobe komerčných vozidiel prináša 
hlavne technologické know-how, how faster a how better, Kamaz 
zabezpečuje výrobné priestory na veľmi solídnej úrovni a komerčne 
hodnotnú distribučnú sieť so spoľahlivými väzbami. Proces rozhovo-
rov pozorne kontroluje aj druhý významný akcionár Kamazu, štátny 
podnik  Rostechnologia s podielom 37,8 %, ktorý vznikol len v no-
vembri 2007. Generálny riaditeľ Rostechnologie výrazne prispel aj 
k výberu partnera pre druhého významného národného výrobcu au-
tomobilov v Ruskej federácii - VAZ. 
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Résumé
Purchasing capacity of the population is the crucial device in a de-
cision making process of foreign investors. Pursuant to the recent 
study the Russians will become the biggest passenger car buyers 
in Europe within four years despite the financial situation in the 
world which is still getting worse. In 2011 the revenue from vehic-
le sales will achieve 96 billion dollars in Russia. The road for car-
makers to the Russian market only leads through manufacturing in 
Russia. For that reason in Russia there are already plants of Ame-
rican Ford, Japanese Toyota or Volswagen. Russian AvtoVAZ has 
recently become a member of the fourth worldwide biggest car 
maker Renault – Nissan Alliance. Published information on one of 
the most significant merger is still engrossing because both com-
panies with 25% of share each become shareholders with equal ri-
ghts. Trojka Dialog Company still goes share of 25% in AvtoVAZ 
and the rest of shares belong to the government owned corpora-
tion Rosoboronexport directly controlled by the Russian prime 
minister. Kamaz, heavy commercial vehicles manufacturer is also 
concerned with a strategic, foreign investor. More intensive pro-
ceedings on eventual block sale of the Russian manufacturer star-
ted in the second quarter of this year. After some proceedings the 
Russian part has chosen from various prestigious carmakers just 
Daimler. Daimler as the world leader among commercial vehicle 
manufacturers realizes especially new technology, know-how, how 
faster, how better, and Kamaz provides production premises and 
a commercially valuable distribution network.

Výroba a predaj Kamazu 
stále rastú
V roku 2007 predala divízia Daimler 
Truks na ruskom trhu 1 300 nových vo-
zidiel,  čo je o 58 % viac ako v pred-
chádzajúcom roku. Ďalšie značky - 
Mercedes Benz, Fuso a Freightliner  
ako súčasti koncernu Daimler získali 
spolu 25 % - ný trhový podiel. V záuj-
me zachovania vlastného tempa rastu 
a výsledkov Daimler aktívne využíva 
existujúcu predajnú sieť a rozširuje ju 
vo všetkých oblastiach Ruska.

Kamaz o.a.s., najúspešnejší vý-
robca a predajca nákladných vozi-
diel v Rusku, umiestnil na trh v roku 
2007 viac ako 53 tisíc nákladných 
vozidiel. V porovnaní s predajom Da-
imleru je to absolútna dominancia až 
s 96,73 %- ným podielom na ruskom 
trhu. To sú hodnoty, ktoré vedenie Da-
imler Truks zvažuje najviac. Celkovo má 
Kamaz 30 % - ný trhový podiel. Tržby 
dosiahli 3,8 mld USD, pričom okolo 
25 % svojej produkcie pomerne úspeš-
ne vyváža na trhy Spoločenstva nezá-
vislých štátov, do afrických krajín, na Ukrajinu a tradične do Indie.

Za deväť mesiacov roka 2008 predal Kamaz 42 tisíc nákladných 
vozidiel, čo je v porovnaní s analogickým obdobím roku 2007, keď 
sa predalo 38 tisíc vozidiel, o 10 % viac. Podľa predbežných konso-
lidovaných výsledkov celá skupina Kamaz dosiahla za šesť mesiacov 
roka 2008 príjem 51 miliárd rubľov, čo je 1,89 mld USD, v medziroč-
nom porovnaní to predstavuje nárast 16 %. Čistý zisk vzrástol o 21 %
na 3,9 miliardy rubľov. Keď si uvedomíme, že hovoríme o automobi-
lovom priemysle, výsledky Kamazu sa nijako nezlučujú s touto bran-
žou. Hoci stratégovia predpokladajú spomalenie tempa rastu auto-
mobilového priemyslu v štvrtom štvrťroku aj v SNŠ, Kamaz očakáva 
predaj 55 tisíc vozidiel, čo stále predstavuje medziročný rast 5,5 %. 

Banky Kamaz podporujú 
Kamaz podpísal 17. októbra tohto roka úverovú zmluvu na získanie 
trojročného kartelového úveru 135 miliónov eur. Organizáciu zmluvy 
a poskytnutie úveru zabezpečilo konzorcium Citybank, BNP Paribas, 
Commerz Bank, ING Bank, Nordea Bank a BSGV. Napriek súčas-
ným problémom v bankovom sektore sa prvá tranža očakáva v naj-
bližších dňoch. Úverové prostriedky sú určené na prefi nancovanie 
investičných plánov a preklenutie krátkodobých úverov. Malá časť 
má pokryť korporatívne ciele Kamazu spojené s výraznejším nástu-
pom značky na zahraničné trhy. Nehľadiac na krízu likvidity, ktorá 
sa čiastočne prejavuje aj na ruskom trhu, pre kvalitných výrobcov 
typu Kamaz vždy ostane dosť priestoru na získanie dlhoročných kre-
ditných liniek v zahraničných bankách. Hoci pri úroku 3,5 % sa nedá 
celkom hovoriť o výhodnom či lacnom preklenutí, pre menšie zložky 
Kamazu (predajná sieť a nezávislí dealeri) je tento typ kreditnej pod-
pory inak prakticky nedosiahnuteľný. V danej situácii samozrejme 
vedenie Kamazu ráta v prípade núdze s úplnou podporou vlády, 
ktorá pripraví dostatočné fi nančné prostriedky nielen pre samotných 
výrobcov v automobilovom priemysle, ale najmä pre ich realizáciu 
v konečnej spotrebe cez lízingové spoločnosti a úverové linky pre 
samotných užívateľov.

Kamaz je prakticky jediný výrobca komerčných vozidiel v Ruskej fe-
derácii, ktorý si výrazne a dôsledne buduje obraz solídneho a úspeš-

ného výrobcu, schopného konkurovať ktorémukoľvek svetovému pro-
ducentovi z Ameriky alebo Európy. Tento proces nie je hitom niekoľ-
kých posledných rokov. Príkladom je napríklad pôsobenie vozidiel 
na technicko-vytrvalostnej automobilovej súťaži Rally Paríž-Dakar, na 
ktorej sa vozidlá Kamazu pravidelne zúčastňujú od jej štvrtého roční-
ka. Kamaz bol s vynikajúcimi jazdcami na každej Rallye Paríž-Dakar 
najhorúcejším favoritom na víťazstvo.
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Tieto principiálne krivky je dôležité vyhodnocovať bez zmien mierky 
jednotlivých častí modelu, respektíve v ich reálnej mierke. Takéto zmeny 
by mohli pri práci v zmenšenej mierke, alebo pri práci na konvenčných 
zobrazovacích zariadeniach viesť k nežiaducim skresleniam. Tradične sa 
tieto kreslenia („ťahania“) robia technikou „páskového modelovania“, pri-
čom sa nevyužívajú ceruzky ani iné kresliace potreby, ale čierna fotogra-
fi cká páska, ktorá sa nanáša na kresliacu plochu. Z veľkej mierky, v ktorej 
sa páskové modelovanie uskutočňuje, vyplýva niekoľko dôležitých výhod 

text a foto Ing. Vladimír ŠVAČ, PhD., Ing. Michal DÚBRAVČÍK, PhD.

Dizajn - páskové modely
automobilov a ich využitie

Jedným z hlavných krokov vo vývoji automobilu 
sú tzv. páskové modely. Vytvárajú sa na rovinné 
plochy a ich mierka zodpovedá reálnej veľkosti 
navrhovaného automobilu. Ide teda o dvojroz-
merné modely. Modelovanie v reálnej mierke 
umožňuje dizajnérom a konštruktérom vyhodno-
covať principiálne krivky, ktoré vytvárajú a cha-
rakterizujú základné viditeľné črty automobilu 
alebo jeho karosérie.

oproti klasickému „voľnému“ kresleniu. Sú to napríklad možnosti vytvárať 
jemné prechádzajúce krivky bez vedľajších fyzických zásahov, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť presnosť modelu.

Klasické techniky páskového modelovania
Najrozšírenejším spôsobom vytvárania páskových modelov je „fyzické“ 
modelovanie - ťahanie reálnej pásky na plochu. Páskový model je 2D 
model automobilu vytvorený pomocou pások nalepovaných na veľké 
zvislé plochy, pričom tieto pásky zobrazujú základné geometrické črty 
karosérie, alebo iných častí vozidla. Páskové modely sa vytvárajú najčas-
tejšie v skutočnej mierke 1:1. Reálna mierka umožňuje dizajnérom lepšie 
posúdiť detaily, ktoré by mohli pri malých mierkach ostať nepovšimnuté, 
a tým eliminuje neskoršie nepríjemné nedostatky. Výrazne sa tak znížia 
aj náklady na projekt. Princíp fyzického modelovania spočíva vo vytvá-
raní páskového modelu nalepovaním čiernej fotografi ckej pásky na rov-
ný povrch, na ktorý sa premieta alebo je na ňom nakreslený predbežný 
návrh vozidla. Nevýhodou fyzického páskového modelovania je obťaž-
né zachovanie rozlíšenia a vernosti páskového modelu pri jeho prenose 
z fyzického média (steny) do elektronického formátu na použitie v iných 
procesoch automobilového dizajnu, kde sa využívajú CAx systémy na 
úpravu tvaru, prechodov a plôch. 

Digitálne techniky páskového modelovania
Princíp virtuálneho páskového modelovania je zložitejší a vyžaduje si adek-
vátne technické vybavenie pracoviska. V podstate ide o nanášanie virtu-
álnych pások na veľkoplošnú obrazovku pomocou špeciálnych zariadení 
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nazývaných tracker. Napriek vysokému rozlíšeniu a presnosti páskových 
modelov je problematické uchovať ich vlastnosti (presnosť, rozlíšenie, atď.) 
pri transformácii z fyzického modelu do digitálnej podoby, respektíve do di-
gitálneho formátu na ďalšie použitie v procese vývoja automobilu. Vzniklo 
preto 2D digitálne vytváranie páskových modelov pomocou elektronických 
médií, čo umožňovalo jednoduché ukladanie, transfer a integráciu získa-
ných dát do ďalšieho vývoja. Počas testovania sys-
tému sa ukázalo, že napriek prevažne pozitívnym 
odozvám bolo nevyhnutné odstrániť potrebu vytvá-
rať pre trojrozmerné objekty 2D páskové modely 
v rôznych pohľadoch na automobil, čo bolo časo-
vo príliš zdĺhavé. Na túto požiadavku zareagovali 
vývojári dizajnérskych produktov a vytvorili origi-
nálny systém vytvárania páskového modelu v trojdimenzionálnom priestore 
na základe 2D modelovacích techník. V princípe vznikol prostriedok na 
digitálne 3D páskové modelovanie na základe kombinácie viacerých digi-
tálnych 2D páskových modelov, respektíve rôznych 2D pohľadov. Reálne 
modely automobilov si vyžadujú zobrazenie pomocou nerovinných 3D kri-
viek, aby bolo možné plne defi novať základné tvary vozidla. 

Projekt ESF EQUAL
Jedným zo zaujímavých projektov na Strojníckej fakulte TU v Košiciach bol 
projekt s názvom Inovatívny systém celoživotného vzdelávania a adaptá-
cia ľudských zdrojov na uplatnenie v automobilovom priemysle. Hlavným 
výstupom projektu bol systém celoživotného vzdelávania na báze kombi-
nácie viacerých moderných metód a techník výučby so zameraním na au-
tomobilový priemysel. Počas vývoja systému bolo spracovaných viac ako 
2 000 strán odborného textu o automobilovom priemysle v podobe 18 
skrípt a 14 výskumných správ a štúdií a vybudovali sa laboratórne priestory 
s reálnymi fyzickými vzorkami automobilových komponentov, ako aj s testo-
vacími modelmi automobilov. Vzniklo laboratórium dizajnu automobilových 
komponentov, v ktorom sa uskutočňovali viaceré simulácie navrhovania 
a výroby vzoriek komponentov. Cieľovými skupinami projektu boli dodá-
vateľské podniky, absolventi vysokej školy pripravujúci sa na zamestnanie, 
nezamestnaní, diaľkoví študenti a ďalší. V krátkosti prinášame súhrn obsahu 
vyučovacej hodiny zameranej na tvorbu páskového modelu automobilu.

Popis laboratórneho cvičenia
Cieľom je oboznámiť sa s tvorbou páskových modelov pri návrhu dizajnu 
automobilových komponentov. Predmetom je praktická tvorba páskového 
modelu a jeho úpravy pre vytváranie dizajnérskych a koncepčných mo-
delov. Počet a druh techník využívaných pri tvorbe 
páskových modelov závisí od náročnosti ich spra-
covania, ale predovšetkým od kvalitatívnych po-
žiadaviek jednotlivých projektov. Tieto techniky si 
môžu študenti vyskúšať v laboratóriách na to urče-
ných. Cieľom laboratória dizajnu automobilových 
komponentov je demonštrovať inovačný proces 
v tejto oblasti, a to od inovačného spravodajstva 
cez fázy generovania inovačných nápadov a ich 
hodnotenie, výrobu modelov až po výrobu proto-
typov, tak konvenčnými metódami, ako i metódou 
Rapid Prototyping a ich testovanie s využitím tak 
klasického prístupu, ako i simultánneho a reverzné-
ho inžinierstva. Laboratórium je určené na výučbu 
študentov prostredníctvom praktických cvičení aj vi-
deo - a multimediálnych prezentácií. Jeho súčasťou 
sú aj pracoviská páskových modelov, digitalizácie 
a konvenčného prototypovania. Výučba modelova-
nia páskových modelov je súčasťou predmetu Tech-
niky laboratórnych a inžinierskych prác pre prvý 
ročník inžinierskeho štúdia a je časťou komplexnej 
výučby tvorby automobilov. Po teoretickej časti na-
sleduje časť praktická. Tvorba páskových modelov 
má niekoľko fáz. Najskôr si študenti vyberú auto-
mobil, ktorému sa budú venovať. Ponúkajú sa dve 

možnosti - buď využiť existujúci reálny automobil, alebo využiť kreativitu 
študentov a vytvoriť páskový model na základe nimi navrhnutého koncep-
tu automobilu. Na tvorbu modelu sa použili pásky viacerých farieb, aby 
bolo možné odlíšiť jednotlivé časti vozidla. Samotný model sa vytlačil na 
priehľadnú fóliu a pomocou spätného projektora sa jeho obraz premietal 
na bielu tabuľu určenú na tvorbu páskového modelu. To je možné uro-

biť aj digitálnou formou pomocou počítača 
a digitálneho projektora. Študenti následne 
pomocou pások kopírovali obraz premietaný 
na tabuľu a vytvorili tak celý model vozidla 
v jeho pôvodnom – „továrenskom“ tvare. Po 
dokončení „originálneho“ modelu dostane 
priestor kreativita študentov, ktorí už počas 

modelovania prichádzali s novými riešeniami napríklad svetlometov, dis-
kov kolies alebo postranných častí automobilu. Ich kreativitu je však po-
trebné usmerniť, pretože primárnym cieľom páskových modelov je skôr 
doladenie a zlepšovanie dizajnu samotného automobilu ako jeho dopln-
kov. Bolo by vhodné orientovať ich pozornosť napríklad na bočné línie, 
ale aj iné dizajnérsky zaujímavé časti automobilu. Práca na koncových, 
kreatívnych úpravách páskového modelu by mala byť čo najdlhšia, aby 
študenti mali čas premyslieť si, ktoré úpravy majú zmysel. Tu je samozrej-
me potrebné využitie techník ako brainstorming, pričom do tohto procesu 
by sa mali zapojiť všetci študenti. 

Využitie týchto spôsobov výučby je v súčasnosti veľmi atraktívne a prospeš-
né. Študent získava rôzne praktické skúsenosti a zvyšuje sa tým jeho záujem 
o samotné štúdium. Výučba naberá na kvalite a vďaka štrukturálnym fon-
dom je možné dovybaviť laboratórne priestory vhodnou didaktickou a prí-
padne i meracou technikou. Do popredia sa okrem klasického páskového 
modelovania dostalo tzv. digitálne modelovanie, ktoré výrazne skracuje 
vývojové časy navrhovania automobilov a ich komponentov. 

Digitálne modelovanie výrazne skra-
cuje vývoj navrhovania automobilov 
a ich komponentov. 

Résumé
This article deals with interesting information of creating car ta-
pe model. There are characteristics of two types of tape modeling 
and example of success project story from Technical University of 
Kosice. Students at the university can study program Automotive 
production and they are learning various areas, which are needed 
for their future working in automotive or supplier companies. 
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Zagato
Automobilová a dizajnérska spoločnosť Zagato Miláno, založená v ro-
ku 1919, má na konte najkrajšie športové automobily minulého storo-
čia, ktoré sú dnes na vrchole hodnotenia zberateľov a automobilových 
nadšencov. Ferrari, Maserati, Bugatti, Bentley, Rolls Royce, Alfa Romeo, 
Aston Martin, Isotta Fraschini, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Abarth 
a ďalšie sú dielom Zagato Ateliéru pri pod-
pore vývoja a výroby niektorých prestížnych 
modelov v limitovaných sériách. Funkčnosť 
a racionálnosť inšpirovali a i dnes inšpirujú di-
zajn a výrobu a reprezentujú charakteristické 
črty fi rmy Zagato pri navrhovaní najlepších športových automobilov. 
Ugo Zagato bol riaditeľom slávnej aeronautickej spoločnosti, ktorý mal 
ambíciu vylepšiť lietadlá a automobily pomocou špeciálneho, netypic-
kého super tvaru, povrchu. Aeronautické technológie, materiály a rie-
šenia preniesol do svojich pretekárskych automobilov. V súčasnosti sa 
spoločnosť orientuje na fl exibilný dizajn v spolupráci s niektorými au-
tomobilovými výrobcami. 
Firma Zagato má divíziu Dizajn automobilov, kde zamestnáva medzi-
národný tím stylistov a inžinierov so značnými skúsenosťami v oblasti di-

Dizajnérske štúdiá
v Taliansku

text a foto Ing. Vladimír ŠVAČ, PhD.

Dizajnérske centrá a štúdiá v Taliansku sa považujú za 
najlepšie v tvorbe dizajnu automobilov hlavne v segmente 
rýchlych športových áut. Patria medzi ne dizajnérske štúdiá 
fi riem Zagato v Miláne, Fioravanti v Moncalieri a  slávna 
dizajnérska spoločnosť Bertone. 

zajnu dopravných prostriedkov alebo v priemyselnom dizajne. Divízia 
dizajnu pokrýva všetky fázy projektu od prieskumu stylingu až ku CAD-
CAE inžinieringu. Niektoré ďalšie aktivity divízie sú napríklad funkčné 
a stylingové koncepty, štúdie realizovateľnosti, počítačový rendering, 
stavba modelov v mierke, navrhovanie ergonómie, homologizácia, 
funkčnosť, packaging. Ďalším oddelením je Inžiniering – fi rma Zagato 

bola jedna z prvých spoločností v Európe, 
ktoré ponúkli digitalizáciu procesov s cieľom 
redukovať čas vstupu výrobkov na trh, zlepšiť 
kvalitu a znižovať náklady vývoja automo-
bilov. Automobil Alfa Romeo SZ, postavený 

v rokoch 1989 až 1991, bol v skutočnosti prvým automobilom vyro-
beným pomocou CAD-CAM systémov. Použitie týchto nástrojov vývoja 
výrazne redukovalo dobu realizácie projektových úloh. Znamenalo to 
tzv. prekrývanie časov aktivít (simultánne inžinierstvo), ktoré bolo prí-
nosom pre skracovanie vstupu výrobkov na trh, znižovanie nákladov 
pomocou konštrukčných simulácií, ktoré napomohli nájsť rôzne kolízne 
prevedenia a pod. Súčasným kľúčovým elementom fi rmy je Zagato To-
tal Design Center vytvorené v roku 1990 na poskytovanie služieb, ako 
sú napr. prieskum štýlu prevedenia a dizajnu v línii s fi lozofi ou funkcio-
nalizmu, trhové prieskumy, plánovanie, dizajn, virtuálny rendering, vý-
roba modelov a prototypov atď. Dizajnérske centrum Zagato sa v roku 
2007 podieľalo na vývoji prototypu automobilu Abarth Essesse (Fiat 
Group). V rokoch 2006 a 2008 vyvíjalo projekty automobilov Alfa 
Romeo 8C a Alfa Romeo 8C Spyder.
Firma Zagato má dlhú históriu navrhovania, vývoja a tvorby dizajnu au-
tomobilov. Spomenieme niektoré slávne značky: Bentley GTZ (2008), 

Dizajn a výrobu spoločnosti Zagato 
inšpiruje funkčnosť a racionálnosť.
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Maserati GS Zahato (2007), Spyker C12 Zagato 
(2007), Ferrari 575 GTZ (2006), Aston Martin 
Vanquish Roadster (2004), Lamborghini Super-
diablo (1996), Fiat 500 Z-ECO (1992), Nissan 
Gavia (1991), Lancia Thema Plus (1985) a mno-
hé ďalšie.

Fioravanti
Firma založená v roku 1987 pôsobila ako architek-
tonická na japonskom trhu, navrhovala domy v To-
kiu a niekoľko klubových domov pre golfové ihriská 
v oblasti tohto mesta. V roku 1991 došlo k diverzifi -
kácii aktivít a Fioravanti sa rozdelila do niekoľkých 
služieb pre automobilový priemysel, zameraných 
najmä na dopravu a priemyselný dizajn. Firma 
preniesla svoju fi lozofi u do troch konceptov: navrhovať znamená do hĺb-
ky poznať realitu; štýl znamená pochopiť okolie; vnímanie inovatívnych 
konceptov cez poznanie minulosti. Spoločnosť Fioravanti sídli v Monca-
lieri neďaleko Turína v Taliansku. Je založená na fi lozofi i inovatívneho 
koncepčného dizajnu vo všetkých oblastiach dopravy s použitím najmo-
dernejších technológií (CAS, CAD, CAM, CFD). Vedúci predstaviteľ Le-
onardo Fioravanti pracoval 24 rokov pre fi rmu Pininfarina, kde osobne 
navrhoval niekoľko slávnych automobilov Ferrari. V rokoch 1988 - 1991 
pracoval pre Fiat Group, najprv ako zástupca generálneho manažéra vo 
Ferrari a neskôr ako šéf dizajnérskeho centra Fiat. V roku 1991 odišiel 
z Fiatu a rozšíril svoje aktivity vo vlastnej fi rme Fioravanti S.r.l. v oblasti 
služieb pre automobilový priemysel. V rokoch 1991 - 1993 spoločnosť 
exkluzívne pracovala pre Fiat Group pre značky Fiat, Lancia, Alfa Ro-
meo (vývoj niekoľkých projektov prepojených do výrobných programov). 
V rokoch 1994 - 1996 navrhovala vysoko 
inovatívne automobily s hybridným poho-
nom. Jedným z úspešných projektov fi rmy 
Fioravanti je Projekt Thalia 2007 (Hidra). 
Ide o návrh koncepčného automobilu, čo 
je výsledkom výskumu a vývoja, ktorý za-
hŕňa súčasné trendy „eco-friendly energies“ v kombinácii s elegantným 
prevedením inovácií. Hidra je návrh športového multifunkčného automo-
bilu (M.P.C. – multipurpose coupe) s piatimi dverami a 4 sedadlami. Pri-
oritou návrhu bola dynamika, pasívna bezpečnosť a fl exibilita vozidla. 
Konštrukcia od začiatku rátala s priestorom v strede vozidla využitým na 
umiestnenie vodíkovej nádrže, palivových článkov alebo batérií. Najdôle-
žitejším elementom vo fi lozofi i spoločnosti Fioravanti je štúdium a výskum 
inovatívnych konceptov, ktoré sa premietnu do architektonického prevede-
nia automobilu a vyvrcholia v tvorbe formálneho stylingu. Štúdie realizo-
vateľnosti, inžiniering a počítačový výskum aerodynamiky sa uskutočňujú 

simultánne. Finálna fáza obsahuje stavbu modelov a prototypov, ktoré sa 
testujú v aerodynamickom tuneli. 

Bertone
Spoločnosť Bertone píše už 90 rokov históriu automobilov a tvorbu znač-
ky známej po celom svete najmä vďaka schopnosti kombinovať dizajn, 
inovácie a vysokú kvalitu výroby. Firmu naštartoval Giovanni Bertone 
a v jeho stopách pokračoval jeho syn Nuccio Bertone. V novembri 1912 
si vtedy 28-ročný Giovani Bertone otvoril dielňu špecializujúcu sa na kon-
štrukciu a opravu konských vozíkov a kočiarov, ktoré prevažne tvorili do-
pravu na cestách (automobily boli na začiatku 20. storočia v Turíne ešte 
raritou). V súčasnosti je spoločnosť Bertone Group známou dizajnérskou 
spoločnosťou poskytujúcou služby rôznym automobilkám. Má 4 špecia-
lizované fi rmy:

STILE BERTONE (Caprie-Turin) sa zame-
riava na dizajnérske štúdie, štylistické 
riešenia, nové tvary, realizovateľnosť in-
žinieringu, stavbu modelov a prototypov. 
Je to tzv. kreatívne srdce spoločnosti Ber-
tone Group. 

BERTONE ENGINEERING (Grugliasco-Turin) orientovaná na výrobkový 
a procesný inžiniering zastrešuje operácie, kde sa myšlienky z rôznych 
dizajnérskych návrhov stávajú konkrétnou realitou a následne sú projekty 
navrhnutých automobilov pripravené na výrobu.
CARROZZERIA BERTONE (Grugliasco-Turin) zameraná na dielenské 
a konštrukčné práce výroby prototypov. Je to výrobné centrum spoločnos-
ti Bertone Group, optimalizované na výrobu špecifi ckých modelov svojou 
výnimočnou operačnou fl exibilitou. Tu sa futuristické tvary stávajú realitou 
a v podobe inovatívnych riešení automobilov s najvyššou kvalitou sú vyu-
žiteľné pre každodenný život. Závod v meste Grugliasco zaberá plochu 
310.000 m2, potenciál výroby je 70 tisíc automobilov ročne.
BERTONE GLASS (Volvera-Turin) hrá významnú úlohu v celej skupine. 
Firma je zameraná na výrobu špeciálne navrhovaných predných skiel 
automobilov a je hlavným partnerom talianskych dizajnérskych centier 
a niekoľkých väčších európskych automobilových výrobcov. 
Spoločnosť Bertone Group spolupracovala na rôznych projektoch na-
vrhovania automobilov. Spomenieme niektoré z nich: Bertone Stratos 
(1970), Volvo 780 (1985), Opel Kadett Cabrio (1986), Citroen XM 
(1989), Fiat Punto Cabrio (1993), Opel Astra Cabrio (2000), Bertone 
Birusa (2003), Bertone Villa (2005), Bertone Barchetta (2007). 

Résumé
Car design is good example of creativity and ability to make so-
mething new in the automotive world, it is something interesting 
and futuristic. There is a lot of opportunity to learn more and mo-
re about design techniques and styles, engineering processes, buil-
ding of models and prototypes, study at the universities of art and 
to look for opportunities for business cooperation.

Firma Fioravanti je významným dodávateľom 
služieb v oblasti dizajnu, inžinieringu a no-
vých inovatívnych konceptov automobilov.
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Ako uviedla Ľubomíra Žigová z marketingového oddelenia, z dňa 
otvorených dverí sa stáva postupne tradícia a fi rma ju bude organi-
zovať aj v budúcnosti. Na akcii sa zúčastnili aj študenti z STU v Bra-
tislave, ktorí prejavili veľký záujem o danú problematiku. Makino im 
vyšlo po dohode s vedením STU v ústrety tým, že špeciálne pre štu-
dentov zorganizuje samostatné podujatie, kde sa im budú môcť od-
borníci dôslednejšie venovať. Rovnako Makino navštívi aj 40-členná 
skupina študentov ďalšej školy. Ako uviedla Ľubomíra Žigová, študen-
ti majú vo fi rme Makino vždy otvorené dvere. Počas prezentačného 
dňa zameraného na 5-osové obrábanie a nízku spotrebu rezacieho 
drôtu, mohli vidieť účastníci špeciálne prezentácie a praktické ukážky 
na vysoko efektívnych obrábacích centrách. Podujatie podporili fi rmy 
Mitsubishi a Erowa. 

Regionálne kolá prebiehajú u servisných partnerov 
MAN SLOVAKIA. Ide o skúšky odborných zručností 
a vedomostí (6 praktických úloh a test s 10 otázka-
mi z teórie), pričom súperia dvojčlenné tímy zložené 
z mechanika a elektronika, ktoré nominovali jednotlivé 
školy. Samozrejme, účastníci dostali v predstihu študijné 
materiály a servisné manuály v elektronickej forme, aby 
sa mohli na súťaž pripraviť. Výkony študentov hodnotia 
odborníci z MAN SLOVAKIA.  V novembri sa uskutočni-
li regionálne kolá vo Zvolene v priestoroch spoločnosti 

2008
MAN mladý automechanik

text a foto red

V jeseni MAN SLOVAKIA vyhlásil pod 
záštitou Ministerstva školstva SR 1. roč-
ník súťaže MAN mladý automechanik 
2008, do ktorej sa mohli zapojiť študen-
ti posledných ročníkov odborných škôl 
s učebným odborom automechanik.
Cieľom projektu je osloviť budúcich 
potenciálnych pracovníkov v segmente 
nákladných vozidiel a vzbudiť ich záujem 
o značku MAN.

1. DMS a v Bratislave priamo v priestoroch MAN Slovakia. Úplne prvými víťazmi 
sa stali žiaci ZSŠ v Lučenci – Pavel Obrtal a Martin Liška. V bratislavskom regio-
nálnom kole dominovali žiaci ZSŠ obchodu a služieb z Galanty - Tomáš Svorad 
a Ladislav Botlik. Obe víťazné dvojice preukázali veľkú dávku vedomostí, zručností 
a zanietenia pre svet nákladných automobilov. Nasledujúce regionálne kolá sa 
uskutočnia v Žiline a v Prešove. Celkový víťaz získa titul „MAN mladý automecha-
nik 2008“, pohár a exkurziu do závodu MAN v Mníchove spojenú s návštevou 
futbalového zápasu na štadióne mníchovského Bayernu.

V Makine deň 5-osového obrábania
Začiatkom decembra spoločnosť Makino zorganizo-
vala pre svojich obchodných partnerov už štvrtýkrát 
prezentačné podujatie s názvom deň 5-osového ob-
rábania. Na akcii, ktorú Makino organizuje každý rok 
od otvorenia spoločnosti v Bratislave, sa zúčastnilo 
približne sto odborníkov a ľudí z praxe. 
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C.S.I.L./CAR PLAST 2009C.S.I.L./CAR PLAST 2009
Aké novinky prináša 5. ročník veľtrhu výrobcov a sub-
dodávateľov pre automobilový priemysel C.S.I.L./CAR 
PLAST 2009?

Veľtrh operatívne reaguje na súčasnú svetovú hospodársku situáciu 
a v spolupráci s odbornými partnermi sme pripravili program - Nové 
formy ponuky a nové obchodné príležitosti. Práve z tohto 
dôvodu sme v spolupráci so ZAP SR a ZSP SR pozvali na veľtrh ve-
dúcich pracovníkov nákupných oddelení popredných svetových a do-
mácich výrobcov osobných, nákladných automobilov, autobusov, sta-
vebných strojov a zariadení.  Veľtrh C.S.I.L./CAR PLAST a jeho sprie-

vodné akcie PARTS Market a ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA 
sú jediné podujatia v strednej Európe orientované pre pracovníkov, 
ktorých náplňou je vyhľadávanie nových potenciálnych odberate-
ľov a dodávateľov, inovácia výroby, údržba priemyselných objektov, 
technická infraštruktúra a jej modernizácia. Prezentované oblasti ma-
jú význam pre fi remnú stratégiu pri tvorbe biznis plánov, optimalizácií 
podnikových procesov, investičných - inovačných plánov.

Résumé
At the trade fair PARTS Market – C.S.I.L. / CARplast 2009 in 
Bratislava, the offers not only from subsuppliers for the auto-
motive industry but also for the whole mechanical engineering 
industry, electrotechnical and plastics productions, new trends 
and processes in the logistics will be dominating. The success at 
previous four international automotive fairs C.S.I.L./ CARplast 
acknowledged the importance of this event. PARTS Market – 
C.S.I.L. / CARplast 2009 is the only specialized trade fair of its 
kind in Central Europe. It is characterized by an actual accompa-
nying programme, direct inviting the specialists and B2B happe-
nings with representatives of automobile factories and associati-
ons of interest.
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EuroBLECH je najväčším svetovým veľtrhom zameraným na spracováva-
nie a obrábanie plechu. Tento rok sa na ňom predstavilo 1 520 vysta-
vovateľov z 38 krajín. Takmer 70 000 návštevníkov z približne 70 krajín 
mohlo objavovať nové technológie a inovácie na celkovej výstavnej plo-
che 87 700 m². „Nárast vystavovateľov o 8 % je samozrejme veľmi pozi-
tívnym výsledkom“, hovorí Nicola Hamann riaditeľka veľtrhu EuroBLECH 
v mene organizátorov Mack Brooks Exhibitions. „Teší nás najmä skutoč-
nosť, že i napriek súčasnej, neistej ekonomickej situácii sa vo všetkých ôs-
mich výstavných halách čulo obchodovalo. Veľký počet vystavovateľov 
na záver konštatoval nárast predaja. Spoločnosti, ktoré na veľtrhu vysta-
vovali, mali možnosť rozšíriť si svoje obchodné aktivity na medzinárodnú 
úroveň“, vysvetľuje Nicola Hamann. EuroBLECH má tradične veľmi vyso-
ké percento zahraničných vystavovateľov i návštevníkov, ale tohtoročné 
čísla presiahli všetky očakávania. O vysokej medzinárodnej úrovni veľtrhu 
svedčí i fakt, že 44,5 % vystavovateľov bolo zo zahraničia. Ako zvyčajne, 

štáty Európskej únie a Švajčiarska mali prevahu, ale narástol tiež počet 
vystavovateľov z Turecka, USA, Južnej Ameriky, Číny a Taiwanu. Vystavo-
vatelia i návštevníci prejavovali nadmiernu spokojnosť a vysoko hodnotili 
najmä škálu ponúkaných produktov a „medzinárodnú príchuť“ veľtrhu. 
Atraktivite veľtrhu prispeli i reálne ukážky pracovania strojov a systémov, 
či diskusné centrá výrobcov strojov a nástrojov, poskytovateľov služieb, 
výskumníkov, oceliarskych spoločností. Samozrejme, že na veľtrhu sa dis-
kutovalo i o životnom prostredí, efektívnosti nákladov a svetovej fi nančnej 
kríze. Ako spomienku na výročný – 20. veľtrh EuroBLECH sa organizá-
tori rozhodli udeliť „Cenu vernosti“ najdlhšie vystavujúcim spoločnostiam 
- LVD z Belgicka, Trumpf GmbH & Co. KG a Heinrich Georg GmbH Ma-
schinenfabrik (obe z Nemecka), ktoré vystavujú na veľtrhu od roku 1974. 
Tri štvrtiny vystavovateľov prisľúbilo svoju účasť na nasledujúcom veľtrhu 
EuroBLECH, ktorý sa bude konať opäť v nemeckom Hannoveri od 26. – 
30. októbra 2010.

V dňoch 21. – 25. októbra 2008 sa v nemeckom Hannoveri ko-
nala jubilejná 20. výstava kovospracujúceho a kovoobrábacieho 
priemyslu EuroBLECH. Zišli sa na ňom všetci záujemcovia, ktorí 
vyrábajú či spracovávajú plech, alebo s ním obchodujú. Vysta-
vovatelia predviedli nové technológie, stroje, nástroje a systémy 
na spracovanie a obrábanie plechu, ktoré pomôžu fl exibilnejšie 
a svojráznejšie reagovať na požiadavky trhu. 

EuroBLECH 2008EuroBLECH 2008

Stredná a východná Európa je jedným z kľúčových a rýchlo rastúcich tr-
hov v celosvetovom automobilovom priemysle. Tento región zaznamenal 
významný rozvoj a zároveň sa stal príjemcom investícií - oboje pomáha 
miestnym trhom. Zároveň je nízkonákladovou základňou pre vývoz do 
západnej Európy. V posledných rokoch sa tento trh rovnomerne rozví-
ja vďaka vstupu jednotlivých krajín do EÚ. Zvyšuje sa tak ekonomický 

Central and Eastern Europe - Automotive 
V čase uzávierky časopisu – 8. decembra 2008 sa v Bu-
dapešti uskutočnila medzinárodná konferencia CEE
– Central and Eastern Europe - Automotive 2008 – po-
hľad na automobilový priemysel v strednej a východnej 
Európe. Štvrťročník ai magazine bol pri tom ako mediálny 
partner.

rast a stabilita v regióne. Práve tieto faktory viedli londýnsku spoločnosť 
East Euro Link, ktorá sa zaoberá prieskumom perspektívnych trhov, k zor-
ganizovaniu úvodnej CEE - Automotive konferencie v decemberi 2008.
Konferencia ponúkla zúčastneným základný a jedinečný pohľad do tohto 
dynamického odvetvia priemyslu s chýrnymi odborníkmi z priemyslu vráta-
ne niekoľkých medzinárodných kľúčových rečníkov. 
Medzi hlavné témy konferencie patrili: hĺbková analýza CEE a svetového 
automobilového priemyslu, podrobný prehľad úspešného riadenia reťaz-
ca logistiky a dodávok, komplexný sprievodca CEE politiky a predpisov, 
príležitosti v nových členských štátoch EÚ, prieskum súčasných hlavných 
výrobných centier CEE a prehľad investičných stimulov CEE. Špecifi ká 
prezentácií krajín zahŕňali: prieskum hlavných výrobných centier v Českej 
a Slovenskej republike, prehľad vytvárajúcich sa silných trhov v Poľsku 
a Turecku, prieskum dostupných príležitostí v Bulharsku a Rumunsku, bu-
dúcnosť automobilového priemyslu v Maďarsku a tiež vzájomné porov-
nanie Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, Bosny a Slovinska. Viac informácií 
o konferencii na: www.easteurolink.co.uk.

CEECEE
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Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí 
spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahra-
niční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, 
študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú 
staršie ako dva roky od vypísania súťaže.
Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou do-
kumentáciou je 28. februára 2009.
Prihlásené práce posúdi 10 členná porota s medzinárodným zastú-
pením a udelí dve Národné ceny dizajn za produktový a komunikač-
ný dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva za 
študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. 
Zvláštna cena ministra hospodárstva je určená výrobcovi a Zvláštna 
cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizaj-
nu. V súťaži bude udelených aj desať uznaní bez rozlíšenia poradia 
a kategórií. 

Ťažiská CeBITu 2009 sú IT Infrastructure, Business Processes, CeBIT 
Security World, Communications, Telematics & Navigation, Automo-
tive Solutions a Transport & Logistics, Internet & Mobile Solutions, 
Consumer Electronics, Public Sector Parc, TeleHealth/eHealth, future 
parc, Banking & Finance, ako aj odborné obchodné centrum Planet 
Reseller. Partnerskou krajinou CeBITu 2009 je Kalifornia.

Pod heslom Webciety vytvára CeBIT z internetovej spoločnosti top té-
mu pre rok 2009. Lebo či už cloud computing, enterprise 2.0, open 
source, blogy, wiki, web TV alebo social networks – internet, urýchľu-
je takmer všetky obchodné procesy a je už neodmysliteľný v podstate 
zo všetkých oblastí globálneho spolužitia. Na množstve príkladov vo 
všetkých ťažiskách ponuky a v špeciálnej webciety area, znázorňuje 

Národná cena za dizajn 2009Národná cena za dizajn 2009
Po dvojročnej prestávke vypisuje v tomto roku 
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Mi-
nisterstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR 
a MŠ SR deviaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu 
Národná cena za dizajn 2009. Generálnym part-
nerom súťaže je Audi, odborným garantom pre 
oblasť podnikania NADSME. Súťaž je organizova-
ná pre práce z oblasti produktového, komunikač-
ného a študentského dizajnu. 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa usku-
toční v júni 2009 v Bratislave za prítomnosti popredných štátnych 
predstaviteľov. Podujatie bude súčasťou Festival dizajnu a architektú-
ry. Víťazné produkty predstaví Slovenské centrum dizajnu na samo-
statnej výstave  v  Bratislave a budú zdokumentované v  katalógu sú-
ťaže. Úplné znenie súťažných podmienok poskytne záujemcom Slo-
venské centrum dizajnu Bratislava, alebo sú dostupné na internetovej 
adrese www.sdc.sk

Kontakt a informácie: 
Slovenské centrum dizajnu, tel. č.: 02/ 5293 15 23, 5293 18 00, 
e-mail: michlikova@sdc.sk (RNDr. Margita Michlíková)

CeBIT 2009
Digitálny svet sa stretáva v HannoveriDigitálny svet sa stretáva v Hannoveri
Od 3. do 8. marca 2009 sa stretne v Hannoveri digitálny 
svet na najväčšom a najdôležitejšom veľtrhu pre infor-
mačnú a telekomunikačnú techniku. Jeho ponuka siaha 
od fi remných softvérov, cez zábavnú elektroniku, až po 
vedecké scenáre pre budúcnosť. Pritom sa mnohé pro-
dukty a služby orientujú na dve top témy, ktoré poznaču-
jú v roku 2009 tvár CeBITu, a tým aj celej branže: Web-
ciety a Green IT.

CeBIT, ako internet zasahuje do všetkých pracovných a privátnych 
oblastí života a aké nové riešenia budú v budúcnosti ovplyvňovať 
sieťovú spoločnosť.
 
Digitalizácia a mobilita
Nová na CeBITe je ťažisková oblasť „Internet & Mobile Solutions“, 
ktorá znázorňuje megatrend „digitalizácia a mobilita“. Ťažisko sa de-
lí na tri oblasti:„Digital Media Solutions“ s ponukami na tému mediál-
na spoločnosť, „Web Based Solutions“ s novými riešeniami pre online 
marketing a eCommerce, ako aj „Enterprise Mobility“ s aplikáciami 
pre mobilné pracovisko.
Ďalšou vychytenou témou je ist Green IT. V roku 2008 vytvoril CeBIT 
tomuto segmentu po prvýkrát vlastnú medzinárodnú platformu, ktorá 
získala celosvetové uznanie. Na CeBITe 2009 ukazuje „Green IT 
World“, ako sa tento trh ďalej rozvinul a s akými riešeniami reaguje 
na veľké ekonomické a ekologické výzvy.
Odvetvie „Learning & Knowledge Solutions“ zohráva na CeBITe 
2009 väčšiu úlohu ako doteraz. Fokus tejto prezentácie je zameraný 
na web 2.0-technológie. Tematická paleta siaha od social software 
a open content cez personalizáciu, až po game based learning.
CeBIT nie je len ideálna platforma pre prezentácie riešení, ale s „Ce-
BIT Global Conferences“ je súčasne aj najväčšia platforma pre me-
dzinárodnú ITK branžu. www.cebit.de/presseservice
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organizujú medzinárodnú konferenciu 

CEAI
stredoeurópsky automobilový priemysel

s mottom:

„Budúcnosť automobilového priemyslu v regióne strednej Európy“

12. 5. – 13. 5. 2009, 
Holiday Inn, Žilina, Slovenská republika

Program a tematické okruhy konferencie:
Utorok 12. 5. 2009
Otvorenie: príhovory prezidenta ZAP SR, zástupcov vládnych
 a regionálnych inštitúcií
Plenárna časť: 
• vystúpenia  prezidentov automobiliek a hostí z pozvaných
    krajín
• konštrukcia automobilov v najbližších 15 – 25 rokoch  
• dizajn automobilov 
• vývoj materiálov – kovy, plasty, kompozity, 
• vývojové a výskumné kapacity technických univerzít 
    a Slovenska  
• projektovanie výrobných procesov  
• vývoj a výroba najnovších technologických zariadení 
• vysokopevné materiály v AP

Streda 13. 5. 2009
Špeciálna časť – odborné témy v skupinách
1. skupina – materiály, kovy, plasty, kompozity
2. skupina – výrobné procesy: projektovanie, produktivita,
                      technológie
3. skupina – environment: požiadavky na výrobky, recyklácia,
                      CO2, alternatívne palivá
4. skupina – povrchové úpravy: galvanika, lakovanie
5. skupina – elektronika: vývoj a použitie v súčasnosti 
                      a budúcnosti

Ing. Mária Nováková, 
tel.: 02 4364 2235,

        0905 551 720, 
email: mnovakova@zapsr.sk

Kontakty a podrobnejšie informácie:                                  Ing. Milan Novotný, 
tel.: 043 40 01 041,

        0905 804 935, 
e-mail: auto@automartin.sk

v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, 
VÚC Žilina, Žilinskou univerzitou v Žiline, 
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, 
Technickou univerzitou v Košiciach
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Prvý časopis o automobilovom priemysle na Slovensku

EDIČNÝ PLÁN 2009
Zámer
Automobilový priemysel v ČR a SR je nosnou časťou ekonomík obidvoch republík. V posledných rokoch sa Slovenská 
republika a Česká republika stali veľmocami vo výrobe automobilov. Produkcia automobilov, ich dielov a príslušenstva je 
jedným z najdôležitejších prvkov hospodárstva. S rozvojom automobilového priemyslu nastali rozsiahle zmeny aj vo výrobkovej 
štruktúre strojárstva i v ďalších odvetviach priemyslu. V súčasnosti výroba osobných automobilov výrazne ovplyvňuje 
celý strojársky priemysel a pozitívne ovplyvňuje rozvoj ďalších priemyselných odvetví. Vytvára možnosti ich zapojenia do 
dodávateľskej a subdodávateľskej siete automobiliek. 

Obrovský potenciál automobilového priemyslu vytvoril priestor aj na dlhodobé periodické vydávanie odborného časopisu na 
Slovensku. Vydavateľstvo LEADER press, s.r.o., má za sebou rok úspešnej práce v tejto oblasti. V roku 2008 uviedlo na trh prvé 
štyri čísla periodika, ktoré boli odbornou verejnosťou pozitívne hodnotené. V tejto línii chce vydavateľstvo pokračovať i v roku 
2009. Odborný časopis ai magazine (automotive industry  magazine) vychádza so štvrťročnou periodicitou a v roku 2009 ho 
uvedieme na  trh tiež štyrikrát, a to v marci, máji, septembri a decembri. V časopise sú príspevky uverejňované v slovenčine 
a češtine s anglickým resumé a v angličtine so slovenským resumé.

Koncepcia

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

Základným atribútom koncepcie časopisu ai magazine je poskytovať ucelený obraz rozvoja automobilového priemyslu vo 
vzájomnej väzbe so strojárstvom a ďalšími spolupracujúcimi odvetviami priemyslu v Slovenskej republike a čiastočne i v Českej 
republike. Každé vydanie časopisu ai magazine má za cieľ ponúknuť komplexný obraz o vývoji odvetvia v danom štvrťroku 
vo všetkých podstatných dimenziách a zároveň aj vo vzťahu k najdôležitejším udalostiam v oblasti priemyslu a ekonomiky 
(veľtrhy, konferencie, semináre, významné odborné, prezentačné i komerčné podujatia). Časopis ai magazine si nárokuje 
byť v prevažnej miere odborno-prezentačným časopisom. Tejto línii bude prispôsobovať aj charakter príspevkov a obsahovú 
náplň. Maximálne tridsať percent obsahu tvorí komerčná inzertná časť. Z hľadiska obsahového zamerania každé vydanie 
prinesie redakčné spracovanie aktuálnej ekonomickej témy.

V rámci všetkých tematických okruhov sa uplatnia odborné príspevky zamerané na projektový manažment, inovácie, 
ekonomické a globalizačné procesy. Pri ich spracovaní redakcia využije rôznorodosť novinárskych žánrov (reportáže, 
rozhovory, komentáre, poznámky, glosy, analýzy...).

Automobilky a ich výroba: reportáže z výrobných závodov, profi ly  automobiliek a dodávateľských fi riem, novinky svetových výrobcov,
dizajn, motory, prevodové ústrojenstvo a jeho časti, karosérie, pohonné systémy, lakovne, montážne a kompletizačné linky, servis, údržba.

Výrobné stroje a zariadenia: obrábacie stroje; tvárniace stroje, lisy, formy; náradie, nástroje; zariadenia na spracovanie plastov 
a gumy; spájanie materiálov; ložiská, hydraulika, pneumatika.

Technológie a materiály: automatizácia, robotizácia, zváranie a delenie materiálov, zlievarenstvo, povrchové úpravy; elektronika, 
informačné technológie a digitalizácia (CA...technológie, softvér, virtuálna realita, modelovanie...), konštrukčné materiály (oceľ, hliník, 
guma, plasty...), inžiniering, nanotechnológie a iné progresívne technológie.

Procesné zázemie výroby: logistika, manipulačná a skladová technika a služby, riadenie, kontrola kvality výrobkov a výroby, 
metrológia, skúšobníctvo, regulačná technika.

Hlavné tematické celky
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Ekonomika, legislatíva: kvalifi kovaná pracovná sila, priemysel a školstvo, vzdelávanie, veda, výskum, vývoj, zákony, normy SR, 
ČR, EÚ, iné medzinárodné normy, produktivita a inovácie, personálny manažment, poradenstvo v podnikaní, aktuality zo sveta fi riem, 
personálne zmeny v spoločnostiach, lízing, poistenie, proexportné služby, ľudské zdroje, fi rma a zamestnanci, sociálne otázky, 
bezpečnosť práce, ergonómia.

Trvalo udržateľný rozvoj: environmentalistika, alternatívne palivá, tribológia, tribotechnika, likvidácia a recyklácia vozidiel a materiálov, 
likvidácia nebezpečných odpadov

Cieľová skupina 
Adresáti časopisu: vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve a dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, 
subdodávatelia, konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredoškolskí pedagógovia,  študenti a doktorandi vysokých 
škôl, stredné a učňovské odborné školstvo, 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  časopisu ai magazine tvorí bezplatné doru-
čenie direct mailom – poštou alebo doručovateľskou službou   manažérom, marketingovým i dalším zamestnancom fi riem. Ďalšiu časť 
nákladu tvorí predplatné, voľný predaj prostredníctvom spolupracujúcich kníhkupectiev a predajní odbornej literatúry  technických 
univerzít v SR a ČR. Významná časť distribúcie je zameraná na veľtržný predaj a bezplatnú roznášku vystavovateľom na významných 
veľtrhoch v SR, ČR a v Európe, konferenciách, seminároch, iných podujatiach. 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: 120 – 160 plnofarebných strán + obálkové strany

Plánovaný náklad: 10 000 ks

Cena: 4 euro / 120 Kč

Kontaktné údaje 

Vydavateľstvo LEADER press, s r.o., 
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 27 55, 0905 495 177, 0911 495 177
Tel./fax: 041/565 32 40
e-mail: leaderpress@leaderpress.sk

Edičný plán na rok 2009 ráta aj s ďalšími veľtrhmi, konferenciami, podujatiami, vrátane zahraničných. Jednotlivé čísla budú priebežne 
tematicky dopĺňané v závislosti od aktuálneho diania i záujmu odbornej verejnosti. Edičný plán má rámcový charakter.

číslo vydania uzávierka /distribúcia odborná téma podujatia
ai magazine 1 6. 3. / 20. 3. Efektivita výroby Industry Expo, Elektro expo, 17. – 19. 2., Bratislava
   Ampér, 31. 3.  - 3. 4., Praha
   For Industry, 15. – 17. 7., Praha
   Enviro, 16. – 19. 4., Nitra
   C.S.I.L./ CARplast, 20. –23. 4., Bratislava
   Autosalón, autoservis, 21. – 26. 4., Bratislava

ai magazine 2 20. 4. / 7. 5. Inovácie v praxi MSV Nitra, 19. – 22. 5., Nitra
   Autosalón Brno, 6. – 14. 6., Brno
   Konferencia Digitálny podnik, jún, Žilina

ai magazine 3 20. 8. / 4. 9. Digitalizácia výrobného procesu MSV Brno, Transport a logistika, 14. – 18. 9., Brno
   EMO, 5. – 10. 10., Miláno 
   For arch, For elektro, 22. – 26. 9., Praha
   Elo SyS, 14. - 17. 10, Trenčín
   Invex, 6. – 9. 10., Brno 
   12. Národné fórum prodkutivity, október, Žilina 

ai magazine 4           30. 11. / 14. 12. Produktivita priemyslu
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First magazine about the automotive industry in Slovak Republic

EDITING PLAN 2009
Intention
The automobile industry in Czech and Slovak Republic is the main part of economics in both Republics. In recent years, Slovak 
and Czech Republic became Powers in automobile production. The production of automobiles, its parts and accessories is 
one of the most important components of economy. With the development of automobile industry it also happen changes in 
production structure of mechanical engineering and in another branches of industry. Nowadays, the production of automobiles 
markedly affects the whole mechanical industry and in positive mood infl uence on development of other industrial branches. 
It makes possibilities with connection to supplier and sub-supplier networks of automobile factories. 

Huge potential of automobile industry also create a place for long-term periodical editing of technical magazine in Slovakia. 
Publisher LEADER press, Ltd. has a year of successful work in this fi eld. In year 2008 it has bring out the fi rst fourth issues of 
magazine, which were positively marked by technical public. Publishing house in this line wants to continue also in year 2009.  
Journal and magazine – automobile industry is published quarterly and in year 2009 it will be also published four times, at the 
beginning of March, May, September and December. In magazine articles are published in Slovak and Czech languages with 
English resume and in English language with Slovak resume.

Conception

Magazine about the automotive industry, mechanical engineering and economics

The basic attribute of magazine conception is to provide an integrated image of automobile industry development at a 
mutual connection with mechanical engineering and other working branches of industry in Slovak and Czech Republic. 
Every publishing of magazine has the aim to offer an integrated image about development of branch in the certain quarter 
of all essential dimensions and together in the relationship important events in the fi eld of industry and economics (trade 
fairs, conferences, seminars, other special, presentation and commercial events). The magazine mostly demands to be a 
professional - presentation magazine. For this line also will be adjust presence of articles and content. Maximum 30% content 
makes commercial and presentation part. From the content point of view every issue bring editorial processing of actual 
economic topics. 
Within the framework of all thematic ranges will be apply scientifi c articles, which are oriented on projecting management, 
innovations, economic and global processes. For its processing the editorial offi ce utilizes heterogenity of journalistic genres 
(reportages, talks, comments, notes, gloss, analysis, statistics...).

Automobile factory and its producing: reportages from production factories, profi les of automobile factories and supplying 
fi rms, news of world producers, design, engines, gear components and its parts, car-bodies, driving systems, paint shops, assembly 
and completing lines, service, maintainance.

Production machines and equipments: machine tools; shaping machines, presses, moulds; tools, instruments; machines for 
processing of plastics and rubber; linking materials; bearings, hydraulics, tyre.

Technologies and materials: automation, roboting, welding and cutting of materials, foundry industry, surface treatment; electronics, 
information technologies and digitizing (CA...Technologies, software, virtual reality, designing...), constructional materials (steel, 
aluminium, rubber, plastics...), engineering, nanotechnologies and other advanced technologies.

Process background of production: logistics, handling and stock technique and services, control, quality control of products 
and production, metrology, examining, regulation technique.

The main thematic units
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Economics, legislation: skilled labour; industry and school system, education, science, research, development, laws, regulations 
SR, ČR, EÚ, other international regulations, productivity and innovations, personal management, consulting in business, newsreels from 
the world of fi rms, personal changers in communities, leasing, insurance, proexport services; human sources, fi rm and employees, social 
questions, work safety, ergonomics.

Sustainable development: environmentalist, alternative fuels, tribology, tribotechnology, elimination and recycling of vehicles 
and materials, liquidation of hazardous wastes.

Target group
Addressee of magazine: top and middle management of companies in automobile industry, mechanical engineering and branches 
of industry, producers, subsuppliers, designers, technologists, managers, University and high school teachers, students and young 
researchers of Universities, high and vocational schools, Institutions of state administration, consulting, educational and training 
organizations, federations and associations work in the sector of industry, Administration of home and European trade fairs and 
exhibitions, foreign business partners, business advisers of representative offi ces in SR and ČR, other business, professional and laic 
public.
 

Distribution 
Channels of distribution LEADER press publisher are direct and addressing. The core of magazine distribution consists in free delivery 
by direct mail – post or delivery services, manager, marketing and other employee of companies. Another part of edition makes 
subscription free, unoffi cial market by co-workers of bookshops and shops of literature of Technical Universities in SR and ČR. The 
meaningful part of distribution is oriented on fair sell in SR, ČR and in Europe, conferences, seminars and other events. The rising part 
of selling issues makes Internet sale. The portfolio of distribution channels makes unoffi cial market in chosen stand. 

Technical parameters
Layout: 210 x 297 mm – a modern large layout, which properly combines sensibleness with aesthetics criteria. It highlights a quality 
of textual and vision material near formulated layout of publication. 
Extent: 120 – 160 full coloured pages + envelope pages
Planned edition: 10 000 pc.
Price: 4 euro / 120 Kč 

Contact information 

Publisher LEADER press Ltd., 
Hruštiny 602, 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 27 55
Tel. /fax: 041/565 32 40
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk
Tel: 0905/ 495 177, 0911 495 177

The editing plan for year 2009 counts also with other trade fairs, conferences, events including foreign.  Individual issues will be 
completed thematically from time to time depending on actual happening and interest of professional public. Editing intention has 
global character.

Magazine 2009 deadline /distribution special topics podujatia
ai magazine 1 6. 3. / 20. 3. Effectivity of production Industry Expo, Electro expo, 17. – 19. 2. Bratislava
   Ampér, 31. - 3. 4., Praha
   For Industry, 15. – 17. 7., Praha
   Enviro, 16. – 19. 4., Nitra
   C.S.I.L./ CARplast, 20. – 23. 4., Bratislava
   Automobile show, service station, 21. – 26. 4., Bratislava

ai magazine 2 20. 4. / 7. 5. Innovation MSV Nitra, 19. – 22. 5., Nitra
   Automobile show Brno, 6. – 14. 6., Brno
   Conference Digital enterprise, June, Žilina

ai magazine 3 20. 8. / 4. 9. Digitalization MSV Brno, Transport and logistics, 14. – 18. 9., Brno
   EMO, 5. 10. – 10. 10., Milan
   For arch, For electro, 22. – 26. 9., Prague
   Elo Sys, 14. – 17. 10, Trenčín
   Invex, 6. – 9. 10., Brno
   12. National forum productivity, October, Žilina  

ai magazine 4           30. 11. / 14. 12. Productivity in industry
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