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E D I T O R I Á L

Vážení čitatelia, 
milí priatelia,

zdravotníctvo na Slovensku, paradoxne, patrí k nemnohým odborom, v ktorých sa počítače, internet
a iné digitálne technológie nevyužívajú v takom rozsahu, ako by mohli. Pritom vari žiaden iný odbor
by ich tak nepotreboval – ako zdroj informácií pre rýchle rozhodovanie, ako zásobáreň vedomostí,
ako nástroj na zrýchlenie a zlacnenie úkonov a činností.

Vezmime si napríklad chorobopisy. Kde sú dnes uložené údaje o pacientoch? Možno v počítači
ošetrujúceho lekára, možno v centrálnom informačnom systéme nemocnice (ak ho už má k dispozícii),
ale najpravdepodobnejšie v plechovej skrini na chodbe zdravotníckeho zariadenia. Čo z toho plynie?

Údaje o pacientoch sú nekonzistentné a nekompatibilné, sú archivované na rôznych miestach,
niektoré v elektronickej forme, iné iba v papierovej podobe, pričom ich zabezpečenie si každý lekár
rieši po svojom. Jeden lepšie, druhý horšie a tretí možno nijako. Nemocnice okrem toho využívajú
informačné systémy od rôznych dodávateľov, čo prinajmenšom komplikuje, ak nie takmer znemož ňuje
ich informačné prepojenie.

Dôsledky nie sú práve optimistické. Panuje chaos v citlivých a kritických údajoch o pacientoch,
ktoré nemôžu byť využívané v plnom rozsahu. Pacienti musia absolvovať rovnaké, často aj veľmi
nákladné alebo zdravie zaťažujúce vyšetrenia u rôznych lekárov, pretože tí nemajú možnosť si tieto
vyšetrenia medzi sebou efektívne poskytovať. A to je škoda.

Mnohé štúdie a realizované projekty už preukázali, že zavádzanie informačných technológií do
zdravotníctva prináša miliardové úspory. Zdravotníctvo každého štátu si vyžaduje obrovské sumy
peňazí a každé zefektívnenie sa premieta do veľkých absolútnych úspor. Návratnosť investícií je preto
v tejto oblasti veľmi rýchla. Je to pochopiteľné, vďaka údajom v jednotnom zdravotníckom systéme
pacient nemusí znovu prechádzať vyšetrením, ktoré už absolvoval u iného lekára, napríklad röntge-
 nom, magnetickou rezonanciou či počítačovou tomografiou. Podobne sa dá zamedziť škodám spô-
 sobeným nesprávnou medikáciou liečivami, na ktoré je kontraindikácia.

V Európe sa však začína blýskať na lepšie a možno táto búrka prinesie svieži vietor aj k nám. Podľa
celoeurópskeho prieskumu elektronických služieb v zdravotníctve, ktorý v apríli tohto roka zverejnila
Európska komisia, až 87 percent praktických lekárov už používa počítač a 48 percent širokopásmové
pripojenie k internetu. Lekári čoraz častejšie ukladajú a posielajú údaje o pacientoch ako laboratórne
správy v elektronickej forme.

Správa však zároveň upozorňuje, že je to málo, lebo lekári by mohli využívať informačno-komu ni -
kačné technológie v oveľa väčšom rozsahu a ponúkať napríklad služby diaľkového monitoringu
pacientov, elektronické predpisy či cezhraničné zdravotné služby. Žiaľ, mnoho lekárov ani netuší,
aké možnosti by im informačno-komunikačné technológie mohli sprístupniť.

Informatizácia v zdravotníctve sa zvykne prirovnávať k takým revolučným činom v dejinách medi cí-
ny, akými bolo uvedenie vakcinácie a pravidiel hygieny do praxe vo verejných zdravotníckych zaria-
deniach.

Informatizácia síce sama nič nerieši, ale bez nej sa nedá v zdravotníctve pohnúť ďalej.

Peter Prónay
technický vedúci divízie
Siemens IT Solutions and Services
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Pitná voda pre všetkých
Toto sú moduly s membránami, ktoré vedia efektívne prefiltrovať akúkoľvek vodu. Filtre vyvinula
firma Memcor v austrálskom Sydney, dcérska spoločnosť Siemens Water Technologies. Vývojom
špičkových technológií sa zaoberá už viac ako dvadsať rokov. Na začiatku boli filtre pre dialýzu
krvi a postupne sa Memcor vypracoval na najväčšieho výrobcu vodných čistiacich zariadení
na svete. Zo špičkových technológií však neprofitujú len hlavní zákazníci. Vedci zapojili do
vývoja aj svoje srdcia a pripravili SkyHydrant, mobilný systém určený na prípravu pitnej vody
v chudobných rozvojových krajinách a oblastiach postihnutých prírodnými katastrofami.
Reportáž o využití vodných filtrov z Memcoru prinesie časopis VISIONS v budúcom čísle. 
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Robot s potkaním mozgom
Výskumníci v juhoanglickom výskumnom stredisku na univerzite v Rea-
dingu oživili prvý robot, ktorý riadi výhradne biologické tkanivo. Základ né
stavebné kamene jeho mozgu tvoria neuróny z potkaních zárodkov. Robot
má podobu vozidla, ktoré dokáže priamočiaro jazdiť, zastaviť pred barié rou
a následne zmeniť smer. Údaje o vzdialenosti od prekážky si riadiaca jed-
 notka odvodzuje zo signálov ultrazvukových senzorov. Revolučná je práve
táto jednotka, nemá totiž elektronické obvody, ale živé neuróny. Gordon,
ako sa tento prístroj nazýva, je prvý robot, ktorý na myslenie používa
sivú mozgovú kôru. Vedci v špeciálnom roztoku nasýtenom enzýmami
jednotlivé mozgové bunky z potkaních embryí oddelili od seba a rozpres -
treli na podložku. „Počas 24 hodín sa začali spájať,“ povedal Kevin War wick,
jeden z Gordonových otcov. O niekoľko dní vedci zaznamenali spontánne
vzruchy a prejavy neurónov sa začali podobať činnosti mozgu. Gordon
sa dokáže učiť. Keď sa prekážke nevyhne, dostane mozog elektrický signál,
ktorý stimuluje neuróny. Až sa nabudúce dostane do podobnej situácie,
ovplyvnia nadobudnuté skúsenosti jeho správanie. Informoval o tom
NewScientistTech.com.

Futuristická veterná formula
Blíži sa autosalón v Los Angeles a v rámci
neho aj tradičná dizajnérska súťaž o auto 
budúcnosti Design Challenge. V tomto roku
mali dizajnéri „vymyslieť“ pretekársky auto-
mobil roka 2025. Jednou z hlavných požiada-
viek bolo, aby vozidlá boli schopné jazdiť po
celý čas pretekov bez natankovania. Ako in-
formoval portál www.emercedesbenz.com,
trojica dizajnérov automobilky Mercedes-Benz
predstavila auto Formula Zero. Ide o koncept
elektromobilu s nulovými emisiami, ktorý 
je doplnený pohonom na vietor. Batérie nabí-
jajú solárne panely, ako aj veterná turbína 
v prednej časti auta. Pretekársky stroj využíva
na pohon i pevné plachty.

Oceány sú pre veľryby hlučné
Hluk v oceánoch sa už tak zvýšil, že ohro-
zuje veľryby, delfíny a ďalšie morské cicav-
ce. V nie ktorých prípadoch lodné sonary
zavinili smrť celých skupín týchto živočí-
chov. Tvrdí to správa Medzinárodného
fondu pre ochranu zvierat IFAW. Silné 
sonary, ktoré používa najmä vojen ské 
námorníctvo, vyvolávajú zmätok v sku pi-
nách morských cicavcov a môžu spôsobiť
ich uhynutie. Vedci sa domnievajú, že so-
nary rušia ich schopnosť kontrolovať hĺb -
ku, v ktorej sa nachádzajú. Rýchle vyno  renie
u zvierat potom môže vyvolať kesónovú
chorobu podob ne ako u potápačov. Pre
veľryby a delfíny sú zvukové signály otáz-
kou prežitia, hoci zatiaľ nie sú do detailu
preskúmané. Slúžia im na komunikáciu 
i vyhľadávanie potravy, podobne ako echo-
 lokácia u netopierov.



Informácie o pamiatkach na digitálnych graffiti
Systém Digital graffiti vám poskytne informácie o zaujímavých miestach
priamo do mobilných zariadení. Ak sa priblížite k pamätihodnosti, ktorú
označuje takýto obrazec, údaje sa prenesú do vášho mobilného telefónu
alebo na iný displej prostredníctvom telekomunikačného štandardu UMTS.
Digital graffiti vyvinul Siemens Corporate Technology a kdekoľvek ponúka
dostupný a lacný prenos miestnych informácií, pretože nepotrebuje žiadnu
ďalšiu infraštruktúru. Využíva satelitnú navigáciu GPS, ktorá sleduje
pozíciu prijímača v reálnom čase. Systém úspešne otestovali v rakús -
kom Linzi.

Softvér zistí poškodenie veterných elektrární
Spoločnosť Siemens vyvinula inteligentný senzorový systém schopný
zistiť hroziace poškodenie veterných elektrární. Program automaticky
analyzuje aktuálne parametre mechanickej sústavy elektrárne a predpo-
vedá potenciálne poruchy. Ako informoval magazín Pictures of the Future,
prototyp tohto softvéru už úspešne otestovali. Pobrežné veterné elektrár ne
sú vzhľadom na poveternostné podmienky úplne dostupné len niekoľko
dní v roku. Až na niektoré hrubé parametre tak operátori nie sú schopní
nepretržite monitorovať stav zariadení a identifikovať možné poruchy
ešte v ranom štádiu. V budúcnosti budú môcť vďaka takzvaným vibrač ným
diagnostickým modulom VDM, ktoré vyvíja Siemens Corporate Techno-
logy, využívať samoučiaci sa softvér poskytujúci automatické analýzy
na preventívnu ochranu zariadení pred mechanickými poruchami. V kom-
 binácii so všeobecným meraním parametrov a s diagnostickým systémom
dokáže modul VDM určiť status mechanickej sústavy každej jednotky.

Biograph naskenuje telo za päť minút
Zobrazovací prístroj, ktorý kombinuje schopnosti najmodernejších po-
 čítačových tomografov so systémom PET (Positron Emission Tomogra  phy)
s vysokým rozlíšením, predstavila spoloč nosť Siemens. Nové zariadenie
Biograph mCT spája všetky prednosti molekulárneho zobrazovania 
a rádiológie. Iba tento systém dokáže poskytnúť snímky PET s rozlíšením
dva milimetre a kontrastom štyrikrát lepším ako bežné PET zobrazenie.
Na celé vyšetrenie stačí päť minút. Röntgenový zdroj počítačového tomo-
 gra fu sa otočí okolo pacienta trikrát za sekundu a jeho 128-vrst vová
zobrazovacia technológia má rozlišovaciu schopnosť až 0,33 milimetra.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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Načúvací prístroj rastie s deťmi 
Nový načúvací systém spoločnosti Siemens sa dokáže adaptovať na zmeny súvisiace s rastom
sluchovo postihnutých detí. Teoreticky ho tak môžu nosiť už od narodenia. Pomocou špeciálneho
softvéru ho možno nastaviť presne podľa požiadaviek nositeľa. Prispôsobenie načúvacieho prístroja
malým deťom je jedna z najťažších úloh, ktoré riešia audiologistici. Deti narodené s poškodeným
sluchom totiž komunikujú len vo veľmi malom rozsahu, pričom majú odlišné sluchové vnímanie
ako dospelí, ktorí stratili sluch. Potrebujú preto plné frekvenčné spektrum zvukov, aby sa „naučili,
ako počúvať". Vďaka najnovším objavom v oblasti pediatrickej audiológie spoločnosť Siemens
Audiology vyvinula načúvací prístroj Explorer 500 P spĺňajúci tieto požiadavky. 

Senzory ako zmyslové orgány budov
Spoločnosť Siemens vyvíja senzory, ktoré budú slúžiť ako zmyslové orgány v budovách. Tisícky
takýchto senzorov rozmiestených po celej budove budú riadiť klimatizáciu, teplotu a svetelné
podmienky, odhaľovať toxické plyny a neutralizovať škodlivé pachy. Vedci zo Siemens Corporate
Technology chcú použitím malých meracích senzorov napodobniť prírodu. V spojení s výkonnou
riadiacou technológiou môžu tieto merače priniesť 30-percentné energetické úspory pri vyhrie-
vaní, ventilácii a klimatizácii. 

Energeticky účinné 
technológie 
na odsoľovanie
Spoločnosť Siemens vyvinula novú technológiu
na odsoľovanie morskej vody, ktorá v porovna ní
so súčasnými systémami spotrebuje o polovicu
menej energie. Na odstránenie soli z vody vy-
užíva elektrické pole. Vývoj technológie čiastoč-
ne umožnil grant vlády v Singapure, kde už
dávnejšie pôsobí celosvetové centrum Siemens
Water Technologies. V tomto meste teraz otvoril
aj pobočku Siemens Corporate Technology, kde
sa sústreďuje vývoj technológií so strategickým
významom pre Siemens Group. Snímka zobra-
 zuje testovacie systémy v Singapure.



Kódované čipy RFID 
proti pirátskym produktom
Nová bezdrôtová identifikácia produktov Radio
Frequency Identification (RFID) s ochranou
proti falšovaniu spoločnosti Siemens skompli-
kuje život „pirátom“. Pomocou tejto technológie,
podobnej identifikácii digitálneho podpisu,
dokáže RFID verifikovať vlastnú autenticitu 
i pravosť produktu, na ktorom je čip umiest-
nený. Podstata spočíva v tom, že čip sa zašifruje
krížovým privátnym kódom čítacieho zariade-
 nia, pričom prijímač je potom schopný verifi-
kovať správnosť odpovede z čipu. Overenie
správnosti netrvá dlhšie ako desatinu sekundy.
Čipy s och ranou proti falšovaniu sú určené
všade tam, kde sa vyžaduje maximálna och -
rana proti pirátskym produktom. Napríklad
predajniam farmaceutických produktov kvalit-
 ného módneho oblečenia alebo náhradných
dielcov pre automobily a stroje.

Premiéra podvozkov Syntegra v mníchovskom metre
Siemens s Mníchovským dopravným podnikom vstúpili do novej éry
železničnej technológie. Po prvý raz využili v každodennej premávke
mníchovského metra nový hnací podvozok Syntegra. Mechatronický
systém integruje pohonnú jednotku s podvozkom a brzdiacou tech-
 no lógiou. Toto celosvetovo unikátne riešenie, vyvinuté v divízii 
dopravy spoločnosti Siemens, nie je len účinnejšie ako doterajšie
hnacie systémy, ale má aj nižšiu hmotnosť a šetrí energiu.

Lode čerpajú elektrinu zo zásuviek 
Ľudia žijúci v blízkosti prístavu Lübeck si všim li
zlepšenie životného prostredia. Metropola hor-
ného Nemecka totiž uviedla do prevádzky po-
brežné zariadenie na prívod elektrickej ener gie
pre obchodné lode. Siharbor, ktorý vyvinul Sie-
mens, umožňuje plavidlám kotviacim v prístave
odoberať elektrinu z lokálnej elektrickej siete.
Je to lepšia možnosť, než si ju vyrábať na lodiach
pomocou vlastných generátorov. Oproti dieselo-
vým motorom na naftu toto riešenie redukuje
emisie oxidu uhličitého o 35 percent. Prvým
zákazníkom, ktorý využil elektrickú energiu 
z pobrežia, bola švédska plavebná spoločnosť
Transatlantic. Zariadenie Siharbor je súčasťou
portfólia produktov na zlepšenie životného
prostredia spoločnosti Siemens, ktoré v uply-
nulom obchodnom roku prinieslo koncernu
tržby 17 miliárd eur.
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Výskum 
bez motivácie 
neprežije
Frekvencia slov kríza, kolaps a recesia sa v roku 2008 zmnohonásobila. „Finančná kríza nie je podľa
mňa len otázka „nenažranosti“ bankárov. Akcionárska hodnota sa stala tým najdôležitejším, čo v pod-
 niku je. Manažéri sú preto nútení uprednostňovať krátkodobé riešenia, dôležité je, akú dividendu vykážu
na konci obchodného roka, a nie to, či firma prežije ďalších päť rokov. Siemensu sa doteraz vždy
darilo nájsť rozumnú strednú cestu,“ hovorí Peter Kollárik, generálny riaditeľ a predstaviteľ spoloč nos ti
Siemens na Slovensku. V koncerne pôsobí trinásť rokov a o niekoľko dní, od 1. januára, odchádza
do dôchodku. V akej kondícii odovzdá svojim nástupníkom slovenskú časť spoločnosti Siemens?

AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ
FOTO: EMANUEL BOSON



Môže finančná kríza ohroziť slovenskú
firmu, ktorej matka pôsobí globálne?
Samozrejme, môže a nemusí to byť len vplyv
situácie na finančných trhoch. Slovenská časť
našej firmy však veľkým ťažkostiam vyhne.

Prečo by mala, keď všetci „plačú“?
Máme dostatočne diverzifikované portfólio
aktivít, na druhej strane sme v slovenskej eko -
nomike veľmi silno zakotvení. O budúcnosť
sa neobávam, ani v prípade, že Slovensko za-
siahnu väčšie turbulencie.

Vystupujete dosť neohrozene. V čom je
vaša sila?
Silní sme naozaj v tom, že máme široké spek-
trum aktivít, čo sa dá interpretovať aj ako rozlo-
ženie rizika. Finančná kríza vo svete sa nás,
samozrejme, dotýka už teraz. Naši hlavní zá -
kazníci a odberatelia sú veľké, stredné i malé
podniky a už teraz cítime, že korigujú a okre sá-
 vajú investičné plány. Ale cítime už aj opera -
tívne ťažkosti. Máme problém, ak napríklad
zrušia jednu zmenu niekde, kde robíme údrž bu
systémov. Musíme nájsť náhradnú prácu pre
skupinu technikov. Myslím si, že recesiu pocí-
ti me vo všetkých slovenských firmách. Nežije -
me v úplnom bezvetrí.

Koncerny, ako je váš, na krízy zrejme
nečakajú nepripravené. Ako budete
reagovať?
Nie sme teraz v ľahkej situácii, lebo rastové

plány budeme asi musieť korigovať alebo nájsť
vhodnú kompenzáciu, načrieť do rezerv, vyhľa-
dávať nové trhové príležitosti. Inak to nepôj de.

Doteraz ste nemali tieto starosti?
Niežeby sme žili bez problémov, ale rástli sme.
Tak ako sa zvyšovala výkonnosť slovenskej
ekonomiky, tak sme mali viac práce.

Budete musieť prepúšťať? Ste teraz 
vý znamným zamestnávateľom.
Zatiaľ nič také nehrozí a ani o tom ne roz mýš ľa-
me. Operatívne ťažkosti dokážeme vyrovnávať
presunmi ľudí. Bez ohľadu na finančnú krízu
funguje teraz v Siemense program racionali zá-
cie, reštrukturalizácie a úspor. Už v predchá dza-
 júcom obchodnom roku sme si nastavili
prog ram tak, že Siemens je na krízu oveľa
lepšie pripravený. Nepríjemnú robotu očisty
od zbytočného balastu, zbytočnej byrokracie
sme zvládli už v posledných dvoch rokoch.
Príchodom nového vedenia, ktoré reštruktura-
lizovalo a zoštíhlilo celý koncern, sme v lepšej
kondícii ako kedykoľvek predtým. 

Znie to veľmi optimisticky.
Veríme si, hoci vieme, že situácia na finančnom
trhu je stále znepokojujúca. Siemens je teraz
štruktúrovaný veľmi prísne na sektory prie mys -
lu, energetiky a zdravotníctva. K tomu ešte
patrí aj divízia informačných technológií. Aj
prísne určenou štruktúrou koncernu sa poda -
rilo firmu zoštíhliť. Oba programy – teda vy tvo -

renie štruktúry a znižovanie nákladov – sa
usku točňovali paralelne. Z centrály boli jasne
určené kritériá. Vedeli sme, kto a koľko má
šetriť na centrálnych nákladoch.

Ako dnes vidíte Siemens na Slovensku?
Budem sa snažiť hovoriť objektívne, hoci ma
„spochybňuje“ skutočnosť, že so Siemensom
na Slovensku žijem už trinásť rokov. Siemens
od začiatku fungoval trocha inak ako iné spo -
ločnosti. Snažili sme sa o to, aby nás okolie
vnímalo ako integrálnu súčasť slovenskej eko-
no miky, čo sa nám napokon aj darilo. Od za-
čiatku tu máme výrobné i výskumné kapacity,
od začiatku obsadzujeme trh odbytovými akti -
vitami. Navyše pre odbyt sme nikdy nemali
filozofiu – predaj a nestaraj sa. Naopak, sme
silní aj v službách servisu. Pozícia firmy je 
na ozaj dobrá.

Aký význam pripisujete inováciám?
Siemens je druhá spoločnosť s najviac poda ný -
mi patentmi v Nemecku a tretia v Európskej
únii. Ale asi dôležitejšie je to, čím k tomuto
výsledku prispievame my na Slovensku a čo
by sa dalo zlepšiť. Sme pyšní na náš „software-
house“ Siemens PSE (Siemens Program and
System Engineering), ktorý na Slovensku vyvíja
softvér pre medicínske prístroje, na obsluhu
energetických zariadení, ale aktívny je aj v te le -
komunikačnej technike. Na štyroch slovenských
pracoviskách sa vyvíja softvér pre celý svet. 
V Košiciach máme spoločné pracovisko s Uni-
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verzitou Pavla Jozefa Šafárika, ktoré sa špecia li -
zuje na vývoj a testovanie sonografov. Budúci
rok sa dostane na trh najmodernejší kardiolo-
gický sonograf, ktorého softvér sme kompletne
vytvorili u nás v Košiciach. Problém je v tom,
že aj keď sme na to veľmi hrdí, je to len kvap ka
v mori. Na Slovensku je prostredie nepriaz ni vé
pre výskum.

V akom zmysle?
Nikoho nemotivuje. Ani domáci podnikatelia,
ani zahraničné spoločnosti tu neinvestujú do
výskumu a vývoja. Nemajú dôvod. A to je dôvod,
prečo sú čísla o výskume alarmujúce. Na Slo ven-
sku sa do výskumu dáva len zhruba 0,55 per-
centa z hrubého domáceho produktu. Je to
žalostne málo oproti trom percentám, ktoré
si za cieľ dala Európska únia. Veľmi zlá je aj
štruktúra investícií do vedy a výskumu. Kým
vo vyspelých krajinách sa na financovaní ino -
vácií podieľa súkromný sektor 70 percentami
a len 30 percentami štát, tak na Slovensku je

to presne naopak. Dôvod je aj v tom, že štruk-
túra slovenského priemyslu je väčšinovo zá vis lá
od svetových koncernov, ktoré logicky sú stre ďu-
jú výskum u seba doma. Prípadne umiestňujú
takéto pracoviská tam, kde im to stojí za to – buď
krajina oplýva ľudským a výskumným poten-
ciálom, alebo poskytuje výhody. Tak ako sme
pred niekoľkými rokmi pobádali investorov, aby
stavali na zelenej lúke či v priemyselnom parku,
tak teraz by sme mali hľadať motiváciu pre prí-
lev výskumno-vývojových investícií a kapacít.

Čo by to mohlo byť?
Sú to už odskúšané modely. Napríklad v Rakús -
ku, ktorého ekonomika je štruktúrou i veľ kos ťou
podobná slovenskej, mali pred siedmimi a ôsmi -
mi rokmi presne tieto isté problémy. Investície
do výskumu boli veľmi nízke. Pritom výskum
a vývoj je dôležitý pre budúcnosť aj stabilitu.
Liberálom sa to asi nebude páčiť, ale ruka trhu
je v tejto oblasti slabá. Jednoducho, potrebná
je regulácia, ktorá podnieti prílev peňazí do

výskumu. Rakúšania to vyriešili tak, že exis-
tuje systém nepriamych dotácií. V daňovom
zá kone majú zakotvené, že každému, kto pre -
 uká zateľne investuje do výskumu a vývoja,
štát odpustí na daniach až 35 percent nákla -
dov. To už je obrovská motivácia aj pre veľké
koncerny.

Hovorí sa o tom, že najväčšou slabinou
slovenského výskumu sú ľudské kapacity.
Je to tak?
Nemyslím si to. Mám síce kritický postoj k akti-
vitám a niekedy aj kapacitám niektorých ve dec-
ko-výskumných inštitúcií, ale mnohé z nich
nemajú ani šancu sa ukázať. V podnikoch, aka-
démii vied či technických univerzitách sú ľudia,
ktorí veľa vedia – najšikovnejší sú už vo svete,
ale keby mali šancu pracovať doma, mnohí by
sa vrátili. Verím, že raz to tak bude. 

Siemens je známy angažovanosťou v tech-
nickom školstve. Prečo to firma robí, veď
to stojí veľa peňazí?
Nechcel by som to deliť na altruizmus a na zišt-
 né motívy, oba sú však prítomné. Firma ako
Siemens musí byť akosi už z princípu aj altru-
 is tická. Otázky spoločenskej zodpovednos ti
be rieme naozaj vážne. Naša angažova nosť 
v tech nic kom školstve má aj komponent „piár“
a má aj výslovne egoistický komponent. In-
vestíciami do školstva si vychovávame nielen
budúcich spolupracovníkov, ale aj zákazníkov.

Peter Kollárik (60) je od roku 1997 generálny riaditeľ a predstaviteľ spoločnosti Siemens na
Slovensku. Vyštudoval rádioelektroniku na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Do roku
1989 zastával rôzne odborné a manažérske pozície v oblasti programovania a informačných
systémov železničnej dopravy. Päť rokov pracoval v diplomatických službách. V roku 1995 sa
stal konateľom a technickým riaditeľom Siemens s.r.o. Angažuje sa vo Zväze elektrotechnického
priemyslu SR, SOPK, Zväze priemyslu SR, či Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej
komore. Po trinástich rokoch práce v spoločnosti Siemens odchádza od 1. januára 2009 do
dô chodku. Je ženatý a má dve deti.



Študenti už na škole pracujú s našou techni kou. 
Na Slovensku sme aplikovali koncernové pro-
gramy a niekoľko sme ich aj sami vymysleli.
Siemens sa však v školstve angažuje v každej
krajine, kde pôsobí. 

Ako tie programy fungujú. Sú viac vo
vašej réžii, alebo sú aktívnejšie školy?
Je to kombinácia viacerých prístupov. Spolu -
pra cuje s rôznymi typmi škôl – od materských
až po univerzity. Iné úrovne škôl si žiadajú aj
iné metódy. 

Slovenská ekonomika sa teraz dosť 
jednostranne orientuje na automobilový
prie mysel. Existuje však protinázor, že 
auto mobilový sektor podnecuje aj ostatné
odvetvia priemyslu. Je preto slovenská
ekonomika viac zraniteľná?
Nebola iná šanca, ako prilákať veľkých in-
vestorov, ktorými sa stali najmä automobilky.
Je tiež pravda, že za automobilovým priemys-
lom sem prišli ďalšie investície do súvisiacich
odvetví. Svetová kríza sa dotkne všetkých od -
vet ví, zatracovať preto automobilky je nezmy-
sel. To, že automobilky prišli, je dobré, ale už
keď prichádzali, mali sme rozmýšľať, čo ďalej.
Automobilky vytvorili superzáklad preto, aby
sme na Slovensku začali meniť štruktúru prie -
myslu. Snažili sme sa o ovplyvnenie rozhod-
nutí v tom zmysle, aby sa určili priority, aby
bolo jasné, čo chceme dosiahnuť.

Finančná kríza a recesia sú výzvou, ktorá urých li
zmenu orientácie slovenskej ekonomiky.

Výzva je teda tu. Majú slovenskí priemy-
selníci schopnosť to urobiť?
Problém je v tom, čo my Slováci neradi počuje -
me. Kľúčom je odbyt, kľúčom je aplikovaný
výskum a nie výskum pre výskum. Dnes je to
tak, že len veľké koncerny, ktoré majú celo sve-
tové odbytové kanály, si môžu dovoliť inves to-
 vať pomerne veľké sumy do vývoja a inovácií.
Na veľkých globálnych hráčov sa však môžu
napojiť subdodávatelia výskumných činností.
Menšie organizácie nedokážu vždy financovať
náročné práce, čo ale neznamená, že ich nedo-
kážu urobiť. Snažíme sa o to, aby výskumné
pracoviská spoločnosti Siemens využívali schop-
 nosti a možnosti niektorých slovenských ústa -
vov. Málo sa nám darí, lebo chýbajú pádne
dô vo dy, prečo by to mal koncern robiť, prečo
by mal presúvať do inej krajiny taký citlivý ar-
tikel ako výskum.

Existuje vízia vzdelanostnej ekonomiky
či spoločnosti. Môžu v jej napĺňaní urobiť
niečo aj firmy, alebo je to čisto „štátna“ zá -
ležitosť?
Úlohou štátu je nastaviť parametre školského
systému, nastaviť ich tak, aby reflektovali po tre -
by krajiny. Podniková sféra však musí po má hať.
Napokon, je tu snaha aj cez legislatívu usmer -
ňovať školstvo, nielen kvalitu, ale aj štruktúru

a profil absolventov. Mám pocit, že ide o ne -
smierne plytvanie, keď v krajine, ako je Slo ven-
 sko, chcú byť „všetci“ právnikmi, manažérmi
či marketingovými odborníkmi. Namiesto toho,
aby uvažovali, ako sa uplatnia. Určite existuje
spôsob, ako zatraktívniť odbory, ktoré sú dnes
nezaujímavé – pritom potrebné, veď dobrý
remeselník alebo technik má cenu zlata. Prie -
mysel teda vo vlastnom záujme musí štátu po -
máhať. Napokon aj médiá by mohli pomôcť
zvýšiť imidž technických odborov. 

Kvalita slovenského podnikateľského
prostredia sa od roku 2000 zlepšila. Je Slo -
vensko krajinou na podnikanie?
Áno, dá sa tu podnikať, podmienky sú štandard-
né. Hovoriť ďalej by znamenalo hovoriť o poli-
tike a to v tomto rozhovore nechcem.

V spoločnosti Siemens ste trinásť rokov.
Kde si myslíte, že bude firma o ďalších
trinásť rokov?
Siemens bude o míle ďalej. Je to totiž uni kát na
fir ma – a preto ju mám tak rád. Unikátna je 
v tom, že má taký záber, v ktorom sú vždy aj mi-
 mo riadne zaujímavé, progresívne a žia da né veci.
Na konci deväťdesiatych rokov analytici radili
koncernu Siemens predať divíziu medi cínskej
techniky a divíziu energetiky, dnes sú to nos né
piliere firmy s najvyšším potenciálom rastu. Sie -
mens vždy dokázal prekonať slabé strán ky eko-
nomického vývoja, ale aj vlastné zlyhania. 
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Č
as 1.32 po polnoci. K letisku sa v tme
potichu blíži votrelec, prelieza vy so -
ký plot a zakráda sa cez otvorený
priestor. Navonok sa nič nedeje, vša -

de ticho, poplašné sirény mlčia. Ale zdanie
klame. Hneď ako sa podozrivý priblížil k plo -
tu, v centrále sa spustil poplach. Len votrelec
si myslí, že ho nik nespozoroval. Netuší, že
videokamera už dávno sleduje každý jeho po -
hyb. Keď „návštevník“ otvorí hangár, špecialisti
z bezpečnostných služieb ho tam už čakajú. 
Najmodernejšie letiská rozmiestňujú stovky
kamier na monitorovanie svojho rozľahlého
areálu. Monitorovací systém je schopný auto-
maticky sledovať pohyb votrelca v každom
po časí a počas 24 hodín. Jeden z najznámej -
ších takýchto systémov je Sistore CX firmy
Siemens Building Technologies (SBT). Ako
hovorí jej špecialista Klaus Baumgartner,
„srdcom systému je inteligentné spracovanie
ob razu“.

Polstoročie vývoja
Video sa v bezpečnostnom sektore uplatnilo
už v päťdesiatych rokoch. Systémy sa skladali
z niekoľkých TV kamier pripojených na moni-
tory. Displeje rozšírili „pozorovateľský obzor“
strážcom, ktorí boli schopní sledovať nie koľ ko
priestorov súčasne z jednej riadiacej miestnosti.
Ako však narastal počet monitorovaných prie -
storov, rástol aj počet kamier. Obmedzenia
znemožňovali pripojiť každú kameru na vlast-
ný monitor.
Po roku 1960 sa objavilo krížové pripojenie
„video crossbar“, ktoré umožnilo napojiť via -
cero videokamier na monitorovacie zariadenie
a ich signály prenášať na akýkoľvek monitor.
Obrazy z kamier sa na monitore striedali v in-
tervaloch niekoľkých sekúnd, takže človek sa
rýchlo unavil a prestal ich vnímať. „Podľa ame-
rických výskumov pozorovateľ pri dvoch
monitoroch s automatickým striedaním obra-
zov už po dvanástich minútach prehliadol 45

percent aktivít zobrazených na obrazovkách.
Po 22 minútach dokonca až 95 percent,“ hovo-
rí K. Baumgartner. Okrem toho systém
vyžadoval káblové prepojenie monitorov na
kamery, preto bolo rozširovanie veľmi drahé. 
V polovici deväťdesiatych rokov nastúpila digi -
tálna technológia, internet, nové algoritmy 
a analýza obrazu. Vo firme Siemens SBT vyvi -
nuli systémy, ktoré možno jednoducho pripo-
jiť na vnútornú intranetovú sieť v podniku.
Rastúci výkon počítačov umožnil vyhodnocovať
obrazové údaje v reálnom čase. Pokročila aj
technológia kompresie obrazov MPEG. „Vďaka
MPEG možno redukovať veľké množstvo údajov
videosignálu z približne 160 Mbit/s na 1 Mbit/s,“
vysvetľuje K. Baumgartner. Jeho vývojové od -
delenie pracuje s tímom Siemens Corporate
Technology, ktorý vyvíja ešte efektívnejšie pro-
 cesy kompresie využívajúce poznatky o fyzio-
lógii ľudských očí. 
Firma Siemens zapojila v roku 1999 medzi

Monitorovacie videosystémy rozlišujú osoby, zvieratá i autá. O niekoľko rokov odhalia aj nezvyčajné
správanie a budú ľudí sledovať v preplnených letiskových halách či na športových štadiónoch.

Digitálny strážnik
AUTOR: SEBASTIAN WEBEL
FOTO: SIEMENS



kameru a „video crossbar“ signálový konvertor.
Tento „video codec“ digitalizuje signál, vyhod-
nocuje pohyby a prenáša ho do monitora. Algo-
ritmus zabudovaný do procesora automaticky
vyhodnocuje pohyb. „Tento digitálny video -
senzor si obľúbili zákazníci napríklad v Južnej
Afrike. Využívali ho v baniach na zlato a dia-
manty,“ spomína K. Baumgartner. 

Videosenzory sa učia
Experti spoločnosti Siemens hľadali riešenia,
ako spojiť ľubovoľný počet kamier s internetom
a intranetom. Výsledkom bol hardvér so softvé -
rom, ktorý umožňuje prístup na kamery z osob-
 ných počítačov. Zariadenia „video crossbar“ sa
stali zbytočnými. Tak vznikol monitorovací sys-
 tém Sistore CX. Intranetová infraštruktúra
prenášala signál z akéhokoľvek počtu kamier,
pričom softvér je upravený na automatické
zisťovanie pohybu a ponúka aj doplnkové funk-
cie. Napríklad učenie – videosenzor si dokáže
zapísať do pamäte normálny stav monitoro va-
ného obrazu a potom sa efektívnejšie zameria -

vať len na odchýlky.
Softvér pre pokrokové riešenie detekcie EDS
pracuje aj s algoritmom „extrakcia vlastností“.
Pomocou vopred definovaných parametrov,
napríklad veľkosti a rýchlosti pohybu, rozozná
človeka od zvieraťa alebo vozidla. Cez zame-
riavacie body „foot points“ pozná normálne
pozadie monitorovaného objektu. To umož ňu -
je automaticky zistiť prípadnú sabotáž. Ak na prí-
klad niekto otočí kameru iným smerom, zmení
sa pozadie obrazu a kamera spustí po plach. 
Monitorovací systém Sistore CX sa osvedčil na
Ázijských hrách roku 2006 v katarskom hlav -
nom meste Doha. Vyše 1 300 digitálnych ka mier
automaticky zisťovalo, vyhodnocovalo a v prí-
pade potreby aj sledovalo podozrivé pohyby 
v mestských športových areáloch. Sistore CX
využije aj Federálny policajný úrad v Berlíne
vo svojom novom hlavnom sídle. „Plot dlhý
1,2 kilometra bude chrániť systém, ktorý bez -
pečne pokryje celý areál len štyridsiatimi digi -
tálnymi kamerami,“ hovorí projektový mana žér
Markus Sasse.

Kamery na výtržníkov
Projektanti systému Sistore CX v súčasnosti
vyvíjajú nové algoritmy. „Onedlho budeme
schopní lokalizovať opustené predmety 
na letiskách. Videosenzory si nebudú do
pamäte zaznamenávať len štandardné
pozadie, ale aj všetky trvalé zmeny, ktoré sa
uskutočnia v po predí obrazu,“ predpovedá 
K. Baumgartner. 
Keďže rastú výkony počítačov, K. Baumgart-
ner si vie predstaviť aj automatickú identi-
fikáciu osôb. „V preplnených peších zónach 
a na špor tových podujatiach budú kamery
schopné zis ťovať a identifikovať výtržníkov 
a ľudí, ktorých hľadá polícia. Jednoducho
pre s kúmajú ich tváre a výsledky oznámia
úra dom.“ Ale nepredbie hajme. Potrvá ešte
roky, kým bezpečnostné systémy budú
schopné identifikovať ľudí bez ohľadu na
počasie, svetelné podmienky a zme nu ich
vzhľadu. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu 
Pictures of the Future, ktorý vydáva Siemens AG

Proti únoscom a teroristom 
Cieľom európskeho projektu SAFEE je ob-
medziť únosy lietadiel. Videokamery a mi-
krofóny zaznamenávajú dianie v lietadlách
počas letu a počítačový systém na palube
údaje porovnáva s uloženými obrazovými
záznamami. Ak zistí podozrivé pohyby alebo
rozhovory, spustí zvukový poplach a vyšle
zakódované núdzové volanie. Ak sa teroristi
pokúsia odkloniť lietadlo z určenej dráhy,
SAFEE porovná letovú polohu, zablokuje
prístup k riadeniu a automaticky vráti let na
plánovanú dráhu. Firma Siemens je jedným
z tridsiatich účastníkov, ktorí participujú
na tomto projekte za 36 miliónov eur 
(1,1 miliardy korún). 

Monitorovací systém: Pohyb votrelca sleduje automaticky v každom počasí a počas 24 hodín. Intranetová sieť prenesie signál z akéhokoľvek počtu kamier.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality



R
ailjet je európsky unikát. Firma Sie -
mens Rakúsko skonštruovala pre
rakúske železnice ÖBB vlakovú sú pra-
vu skombinovanú z nových vozňov 

a vysokovýkonnej lokomotívy Taurus. Keďže
Railjet je schopný jazdiť maximálnou rých los -
ťou 230 kilometrov za hodinu, vagóny i loko-
motíva sú pevne spojené a tvoria viacnásobnú
jednotku, tak ako iné vysokorýchlostné sú pra vy
ICE alebo TGV. Na prevádzku však nepotrebuje
osobitné vysokorýchlostné trate, jazdí na kla-
sických koľajniciach. 

Nové trieda expresov
Srdcom Railjetu je osvedčená lokomotíva Tau-
rus, ktorá je svojimi 6 400 kW najvýkonnejším
rušňom v Európe. Nový vlak tak môže výkonom
konkurovať skorším verziám TGV a prekonáva
talianske Pendolino. O výnimočnosti pohonu
railjetov svedčí aj fakt, že v roku 2006 jeden zo
sériových taurusov vo farbách ÖBB dosiahol
hodnotu 357 kilometrov za hodinu, čím určil
svetový rýchlostný rekord pre lokomotívy. 
Ďal šou prednosťou taurusov je viacsystémo -
vosť. Historicky sa železničné systémy v európ-

 skych krajinách vyvíjali rozdielne a keďže ob-
sluhovali len národné trhy, nemuseli byť
kompatibilné. Dedičstvom pre zjednotenú Eu-
rópu sú rozdielne elektrické systémy. Lokomo-
tíva Taurus tento hendikep prekonáva
schop nosťou pracovať pod viacerými napätia -
mi v trolejovom vedení, takže ju možno použí-
vať na všetkých tratiach v strednej Európe.
„Railjet je predzvesťou novej dimenzie v diaľ -
kovom cestovaní,“ avizuje Peter Klugar, pred -
seda Predstavenstva ÖBB.

Rakúsky produkt
„Nákup railjetov za 816 miliónov eur je naj väč-
šou modernizáciu strojového parku v diaľ ko -
vom cestovaní v histórii ÖBB,“ zdôrazňuje
pred sedníčka Správnej rady ÖBB – Personen-
verkehr Gabriela Lutterová. Rakúske železnice
si objednali celkove 67 railjetov. Zákazku na
23 vlakových súprav získala vo verejnej súťaži
v roku 2006 spoločnosť Siemens a dodá ich do
roku 2009. ÖBB neskôr dodatočne objednala
ďalších 44 vlakov, s ich dodávkou sa ráta do
roku 2014. 
Koncept súpravy vznikol vo firme Siemens
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Vlakové súpravy Railjet posunuli rakúske železnice medzi európsku špičku. 
Parametrami a kvalitou sa približujú rýchlovlakom ICE alebo TGV. 

Railjet na koľajniciach

AUTOR: ELISABETH DOKAUPILOVÁ,
ĽUBOMÍR JURINA

FOTO: SIEMENS, ÖBB

Railjet: O farebnom dizajne rozhodli obyvatelia Rakúska
v ankete vlani v lete. Každá súprava bude pomenovaná
podľa rakúskeho mesta. 

Trieda Premium: Cestujúci môžu prispôsobiť sklon a výšku
sedadiel a majú k dispozícii zásuvky a stolíky na notebooky.

Jetbar: Príjemné miesto na občerstvenie i pracovné
stretnutia počas cesty.



Transportation Systems vo Viedni a v Grazi, 
v oboch závodoch vyrobili tiež vozne a ich za -
riadenie. Prvú kostru vozňa dokončili vo Viedni
vlani v lete. „Za dva roky dosiahli stovky za mest-
 nancov ÖBB a Siemensu mimoriadny vý sledok.
Spoločnými silami vytvorili vysokokvalitný
produkt, ktorý sa z 80 percent vyrába v Ra kús -
ku,“ povedala predsedníčka Predstavenstva
Siemens Rakúsko Brigitte Edererová pri sláv -
nostnom uvedení do prevádzky v polovici
septembra vo Viedni.

Sieť okolo Viedne
Nasadeniu railjetov predchádzal rozsiahly
program skúšok. Počas troch mesiacov od
mája do júla testovali hlučnosť, brzdy, pod-
vozkovú technológiu, klimatizáciu i kúrenie.
Skúšky sa uskutočnili podľa medzinárodne
platných noriem prevádzky železničných vo zi-
diel v Rakúsku, Švajčiarsku, Maďarsku a v Ne-
mecku. „Railjet dosiahol rýchlosť 253
kilo  metrov za hodinu, čo bolo viac, ako sme
očakávali. Rakúska železničná sieť momen-
tálne neumožňuje jazdiť rýchlejšie ako 200
kilometrov za hodinu,“ hovorí G. Lutterová.
Po roku 2012 sa to zmení, modernizácia

dráhy Westbahn z Viedne do Salzburgu zvýši
prevádzkovú rýchlosť na 230 kilometrov za
hodinu. Jazdu medzi oboma mestami, ktorá 
v súčasnosti trvá dve hodiny a 37 minút, skráti
o 22 minút. 
Prví cestujúci sa odvezú Railjetom od 14. de-
cembra na trati z Viedne do Mníchova a sme -

rom na východ do Budapešti. Od decembra
2009 sa sieť rozšíri cez Insbruck do Zürichu 
a v ďalšom roku na juh cez Graz do Ľubľany 
a Záhrebu a cez Villach do Benátok. Slovenské
mestá v sieti railjetov chýbajú, k týmto diaľko -
vým vlakom sa môžu cestujúci dopraviť regio-
nálnymi linkami. 

Nepôjdu veľké investície ÖBB do diaľ ko vej
železničnej dopravy na úkor regionálnej? 
Určite nie, modernizácia je aj tu v plnom prúde.
Kvalitu regionálnych vozňových parkov už vla ni
zvýšilo päťdesiatjeden vlakových súprav Talent
od spoločnosti Bombardier a dvadsaťosem sú -
prav Desiro od spoločnosti Siemens. K nim treba
prirátať dvanásť nových dvojpodlažných sú prav.
Na rok 2008 sme objednali dovedna sedem de-
 siat deväť vlakových súprav. Takže nové vlaky
smerujú do všetkých oblastí.

Budú nové akvizície znamenať aj nárast
počtu cestujúcich?
Som presvedčená, že kvalita nových vlakov hrá
rozhodujúcu úlohu pri motivácii ľudí v pros pech
vlakovej dopravy. Prieskumy, ktoré sme urobili
vo Viedni, potvrdili, že cestujúcim sa nové vlaky
páčia. Súpravy Talent napríklad získali skóre
1,3 na stupnici od 1 do 5, pričom známka 1 zna-
 mená najlepšie hodnotenie. Nárast počtu ces-
tujúcich ukazuje, že sme sa vydali správnym
smerom. Vlani sa ich počet zvýšil o päť miliónov
na celkových 448 miliónov cestujúcich. 

Dôležitú úlohu hrá aj presnosť a spo ľah-

li vosť dopravy.
Ak chceme dosahovať prírastky cestujúcich,
potom presnosť a poskytované služby musia
byť na excelentnej úrovni. ÖBB pracuje na sys-
 téme synchronizovaných cestovných poriadkov,
ktoré zavedieme v roku 2012. Bude možné rých -
lo a bezproblémovo prestupovať medzi regio -
nálnymi vlakmi, našimi autobusmi a diaľ ko vými
vlakmi na nových styčných bodoch. Prestup by
nemal trvať viac ako niekoľko minút. 

Aké konkurenčné výhody ponúkajú že -
leznice oproti ostatným druhom dopravy?
Ak chceme obstáť v konkurencii, musíme po -
núkať tie správne služby. To na prvom mieste.
Situáciu nám sťažia opatrenia nevyhnutné pre
ochranu zemskej klímy, to sa však týka celého
dopravného sektora. Podiel emisií skleníkových
plynov z dopravy v rokoch 1990 až 2005 dra-
maticky vzrástol z celkového podielu 16 per-
cent na 26. Ak sa však pozrieme na vlaky,
zistíme, že železnica životnému prostrediu
škodí najmenej. Vlaky vypúšťajú len 26,5 gra-
mu oxidu uhličitého na kilometer, autá 129,4
gramu a lietadlá až 356,6 gramu emisií na
kilometer. 

Gabrielle Lutterová, šéfka ÖBB - Personenverkehr AG o plánoch na zatraktívnenie železničnej dopravy

Kvalita je najväčšie lákadlo 

Railjet
Dĺžka: 185,5 m
Maximálna prevádzková rýchlosť: 230 km/h
Hmotnosť: 330 t
Počet cestujúcich: 408 (trieda Premium 16, 
First 76, Economy 316)
Pohon: Taurus (alebo akákoľvek iná elektrická
lokomotíva)

Taurus
Dĺžka: 19,28 m
Výkon: 6 400 kW
Maximálna prevádzková rýchlosť: 230 km/h
Hmotnosť: 86 t
Zrýchlenie z 0 na 200 km/h: 17 s
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Počítače 
v bielych plášťoch

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC, 
ARTHUR F. PEASE, 
KLAUDIA KUNZEOVÁ, 
MICHAEL LANG

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Nové medicínske diagnostické postupy zaplavujú leká-
 rov obrovským množstvom údajov. Ich spracovanie už
nie je v silách ľudského mozgu, preto sú nútení hľadať
pomoc v počítačových programoch, ktoré dokážu po-
 sudzovať a interpretovať výsledky vyšetrení. O niekoľ ko
rokov ich bude možné skombinovať do jedného hy-
brid ného systému. Ako by to všetko mohlo fungovať,
prezradia krátke vízie.

Obsah
Digitálni asistenti
Som inteligentný digitály asistent. Pomocou anatomických
koordinát dokážem porovnať snímky pacientov a okamžite
vypočítať pravdepodobnosť rôznych diagnóz.  . . . . . . . . . .21

Nový typ klinického výskumu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Lekári potrebujú svoj jazyk
Na Slovensku nie je medicínska terminológia, ktorá 
by lekárom umožnila efektívne elektronicky komunikovať. 
Je to nevyhnutný základ pre ďalšiu informatizáciu 
zdravotníctva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Bezchybní čašníci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26



D
obrý deň, som inteligentný digitálny
asistent. Dnes som sa prvý raz ocitol,
ako to vy ľudia hovoríte, „pri vedo mí“.
Bolo to takto: Záblesk svetla, náhla

záplava informácií a dve tváre, ktoré sa na mňa
uprene pozerali. Vysoký tmavý muž a štíhla
ázijská žena, obaja oblečení v bielych plášťoch,
hľadeli na môj naleštený monitor a čítali infor-

 mácie systému automatickej diagnostiky, ktoré
obsahovali údaje o analýze mojich funkcií po rov-
 nané s optimálnymi hodnotami.
Po čul som seba, ako hovorím: „Všetky systémy
sú pripravené. Synchronizácia s informačným
systémom kliniky dokončená.“ Môj panel rea gu-
júci na hlas, gestá a dotyky ľudí sa akti voval, čo
vykúzlilo široký úsmev na tvári prítomného mu -

ža. „Vyzerá super,“ povedal a dvi hol palec, čo
som okamžite identifikoval ako pozi tívny signál.
Ázijská žena ani len nežmurkla. „Dr. Sterling, má -
me veľa práce, môžeme začať?“ spýtala sa. „Sa -
mo zrejme, Dr. Chandrová. Koho tu máme ako
prvého?“ 
Začal sa môj prvý deň. Dopoludnia sme pre-
brali pätnásť pacientov. Priznávam však, nebol

Digitálni asistenti

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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to prá ve rýchlostný rekord, ale na druhej stra -
ne musím povedať, že medzi nimi boli kompli -
kované prí pady, niektorí dokonca potrebovali
okamžité ošetrenie.

Porovnaj snímky
Výsledky štandardných vyšetrení spracúvajú
automatické systémy, ktoré preskúmajú obra-
zové diagnostické testy, porovnajú ich s labo-
ratórnymi výsledkami vrátane proteomických
a genomických údajov pacienta. Potom ich po -
rovnajú s rozsiahlou databázou pacientov s po -
dobnými príznakmi. Algoritmy sa dokážu
pre   hrýzť touto masou údajov za niekoľko mi kro-
sekúnd. Ak nájdu niečo závažné, informácie au-
 to maticky odovzdajú špecialistom na analýzu. 
Krátko popoludní sa na mojom displeji zobra -
zila anamnéza 68-ročnej pani McCormickovej.
V minulosti veľmi veľa fajčila, pila a prekona la
rakovinu močového mechúra. Prešlo už päť
rokov bez opakovaného výskytu problémov 
a podľa jej laboratórnych výsledkov si dávala
veľký pozor na životosprávu. Posledná pra vi -
delná spektrometria krvi však ukázala zvý -
šenú hladinu proteínov indikujúcich rakovinu.
Keď prítomní lekári začali skúmať dostupné
údaje, pacientka sa nachádzala v skeneri v ne -
ďalekom diagnostickom a chirurgickom ústa ve.
Okrem informácií z jej elektronickej zdravot-
nej karty som tak mohol zobraziť aj aktuálnu
celotelovú snímku pani McCormickovej.
„Ukáž mi všetky staršie snímky tejto pacient -
ky,“ povedala Dr. Chandrová. Jedna takáto
sním ka bola k dispozícii v obrazovom archi -
vačnom systéme neďalekej nemocnice. Išlo 
o staršiu CT snímku zhotovenú tesne pred
liečením pacientky v roku 2010.
Pomocou systému anatomických koordinát
som obe snímky umiestnil tak, aby uhol po-
hľadu dokonale sedel. „Porovnaj snímky,“
prikázala Dr. Chandrová. Bolo mi jasné, že
rakovina močového mechúra je vyliečená. Na
srdci pacientky som však objavil podozrivé
miesto, ktoré označil jeden z tisícok mojich
algoritmov na detekciu anomálií. „Zväčši iba
časť so srdcom,“ riekla lekárka bez mihnutia
oka. Srdce pani McCormickovej sa ukázalo na
mojom displeji v plnej veľkosti v trojrozmernom
zobrazení zhotovenom pomocou magnetickej
rezonancie. „Zväčši iba časť s pravou predsie -
ňou,“ pokračovala Dr. Chandrová. 

Jedna z nás
Pri zobrazovaní detailnej snímky podprogra my
môjho systému okamžite začali vypočítavať
pravdepodobnosť rôznych diagnóz. Na začiat ku
zoznamu vytvoreného pomocou obrov ské ho
množstva štatistických údajov stál myxóm 
– nezhubný nádor, ktorý zvyčajne vzniká v tka-
nive oddeľujúcom pravú a ľavú predsieň. 

Medico: Počítače sa učia chápať
Hovorí sa, že život nie je iba čierna a biela, ale mnoho odtieňov sivej. Napriek tomu počítače
poznajú iba čiernu a bielu farbu. Sú v podstate veľmi hlúpe a „premýšľajú“ iba binárne, čiže
v nulách a jednotkách, v čiernej a bielej farbe. Navrhli ich na spracúvanie čísel, nie textu či
obrázkov. Presne toto však od nich požadujú výskumníci. V nie veľmi vzdialenej budúcnosti
budeme od počítačov očakávať, že dokážu rozlíšiť aj maličkosti a budú vedieť interpretovať
obsah obrázkov.
Práve to je hnacou silou vývoja Semantic Webu, označovaného ako Web 3.0. Ten je základom
projektu Theseus vedeného firmou Siemens, ktorý vlani iniciovalo nemecké spolkové minis-
terstvo vzdelávania a výskumu. „Jednou z najväčších výziev pre nás je vyvinúť počítače, ktoré
dokážu automaticky rozpoznávať obsah obrázkov a vzťahy medzi nimi,“ vysvetľuje Hartmut
Raffler, koordinátor projektu Theseus v divízii Corporate Technology. Súčasťou programu je
projekt Medico, ktorý chce naučiť počítač interpretovať diagnostické snímky, katalogizovať ich,
vyhľadávať ich v databázach a identifikovať podobnosti.

U pacienta trpiaceho nočným
potením a vyčerpaním sa dlho-
dobo v krku tvoria zväčšené
lymfatické uzliny. Rádiológ 
zhotoví snímky z počítačovej 
tomografie a vypracuje správu
o náleze.

Systém Medico vykoná významo -
vý rozbor snímky. Výsledky, ako
napríklad automaticky identifi-
kované anatomické a patologické
štruktúry, ako aj manuálne opisy
od rádiológa a údaje z predchá-
dzajúcich nálezov, sa zazname-
najú.

Významový opis sa uloží v data-
báze a môže sa efektívne prepo-
 jiť na predchádzajúce vyše tre nia
tohto pacienta, prípadne použiť
na vyhľadanie podobných prípa-
dov.

Významové opisy možno použiť
pri prehľadávaní príslušných
knižníc s cieľom zistiť relevant -
né odborné publikácia a textové
informácie od ošetrujúceho 
lekára k existujúcim snímkam 
z podobných prípadov.

Rádiológ dostane doplňujúce
informácie vyhľadané v kontex -
te príslušnej snímky a dopytu.
Patria k nim opisy z predchádza-
júcich vyšetrení (príklad: ukázali
sa zväčšené lymfatické uzliny aj
na snímkach z MRI snímkovania
pred troma mesiacmi?), ako aj
odkazy na podobné prípady, prí-
 slušnú literatúru a odporúčanú
liečbu.

Všetky tieto informácie pomá-
ha jú rádiológovi dopracovať sa
k diag nóze Hodgkinovho lym-
fómu. Na potvrdenie diagnózy
sa nariadi biopsia.



„Ukáž mi iné podobné snímky pacientov s myxó-
mom pred liečením a po ňom,“ prikázala Dr.
Chandrová. Pre bežný obrazový archivačný sys-
tém by to bola komplikovaná úloha, pretože
myxómy sa vyskytujú iba u 0,1 percenta popu -
lácie. Nie však pre mňa. Vďaka štandardizácii
metatextového jazyka popisujúceho snímky 
a použitiu softvéru na interpretáciu ich ob-
sahu v sémantickom internete som vyhľadal
nie koľ ko snímok, ktoré zodpovedali tejto
požiadavke. Súčasne som poskytol údaje

týkajúce sa liečenia a jeho výsledkov u iných
pacientov.
Do srdca pacientky už v tom okamihu zaviedli
diaľkovo ovládaný endoskop, ktorý vykonal
vy šetrenie nádoru a potvrdil, že nie je zhubný.
Keďže sa nádor podarilo odhaliť vo veľmi sko-
rom štádiu, Dr. Sterling nariadil ošetrujú ce mu
chirurgovi v ústave, aby pomocou katétra za-
viedol do srdca laser a nádorové bunky odsal.
„A mám ťa!“ zvolal Dr. Sterling s uspokojením,
keď odsávačka odsala aj posledné zvyšky nádo -

ru. V pozadí som počul potlesk prizerajúceho
sa obecenstva.
Keď Dr. Sterling dokončoval operáciu, zotriedil
som si snímky, výsledky in vivo vyšetrenia a in-
formácie chirurga podľa kategórií. Následne
som aktualizoval svoje vedomosti o myxómoch.
Popritom som si všimol, že Dr. Chandrová na
chvíľku zmizla. Bol to iba na zlomok sekundy,
čas príliš krátky na to, aby si to Dr. Sterling vši-
mol. Ja som však už vtedy vedel, že Dr. Chandro-
vá je jednou z nás. 

Web 3.0: Semantic Web umožní počítačom rozpoznávať
obsah obrázkov a vzťahy medzi nimi. Odtiaľ je len krôčik
k významným aplikáciám v medicíne.

K
linika Maastro v holandskom Maas-
trichte je popredným zariadením na
liečenie rakoviny. Prichádzajú sem pa-
 cienti z mnohých iných holandských

nemocníc. Aj preto pracuje na klinike interdis  -
ciplinárna skupina odborníkov na rádiovú
terapiu, biológov, fyzikov a počítačových ex-
pertov vrátane špecialistov z divízie Siemens
Healthcare. Testujú počítačom riadený systém
Remind na podporu rozhodovania pri liečbe
pacientov s rakovinou pľúc. „Podľa štúdie Maas-
 trichtskej univerzity väčšina lekárov nedoká že
spoľahlivo posúdiť, do akej miery je ich liečba
úspešná – a to im sťažuje výber správnej liečby.
Preto vznikol tento projekt. Chceme zlepšiť
predpovede účinnosti rádiovej terapie pomocou

dômyselného softvéru,“ vysvetľuje onkológ a rá-
 diológ Philippe Lambin.
Prvou aplikáciou je Soarian Quality Measures
– program, ktorý umožňuje určovať kvalitu
lekárskej starostlivosti zo zdravotných zázna -
mov pacienta. Výskumná databáza kliniky
Maastro v súčasnosti obsahuje údaje o pri-
bliž  ne tisícke pacientov, z ktorých polovici 
diag nosti kovali rakovinu pľúc. Pre rozšírenie
tejto databázy plánuje klinika vybudovať di gi -
tálne sieťové prepojenie s klinikami v mes -
tách Leuven, Liège a Groningen. Rozšírená
databáza umožní nový typ klinického vý sku -
mu, pretože špecialisti z Maastrichtu plánujú
použiť tieto údaje pri simuláciách klinických
štúdií. 

Nový typ klinického výskumu

Klinika Maastro: Tím odborníkov vyvíja systém, ktorý 
bude vedieť predpovedať účinnosť liečby rakoviny pľúc.
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Z
ákladným predpokladom, aby sa moh lo
začať so zavadzaním elektronického
zdravotného záznamu, je kodifikácia
odbornej medicínskej terminológie.

Tá však zatiaľ na Slovensku neexistuje. Hovorí
to Oskar Kadlec, prezident združenia ProRec
centrum Slovensko, ktoré je členom európ ske ho
inštitútu EuroRec.

Historický míľnik v medicíne
„Implementácia elektronického zdravotného
záznamu na národnej úrovni prinesie radi kál nu
inováciu do zdravotníckej starostlivosti,“ hovorí
prezident EuroRec Georges J. E. De Moor. Otáz -
kou však je, ako by mali vyzerať elektronické
chorobopisy, aby im rozumel každý lekár a do-
kázal z nich vyťažiť dôležité informácie. 
Sú časný chorobopis sú stovky strán rukou na -
písaných záznamov. „Toto všetko potrebujeme
previesť do spoločného multijazyka, ktorému

porozumejú všetci lekári,“ dodáva z ProRec
centra Mikuláš Popper, ktorý je presvedčený,
že informatizácia bude patriť k najdôležitejším
míľnikom v histórii medicíny. 

Počítač nenahradí lekára
Európsky parlament schválil plán eHealth víziu
do roku 2013. V júli sa rozbehol pilotný projekt
epSOS, na ktorého riešení participuje dvanásť
krajín vrátane Slovenska. Ich úlohou je špeci-
fikovať, ktoré zdravotné údaje sa budú vy mie-
ňať. Malo by isť o údaje, ktoré budú zod po ve dať
požiadavkám na neodkladnú medicínu, mini -
málny pacientsky sumár, vydávanie elektro-
nických receptov a e-medikáciu.
Aké informácie by mal e-chorobopis obsahovať?
Ivan Ďuriš z bratislavskej Fakultnej nemocnice
s poliklinikou si napríklad mysli, že „počítač
nemôže nahradiť lekára v jeho rozhodovacej
činnosti, nemal by brániť jeho mentálnej akti -

vite a už vôbec nie jeho zodpovednosti“.
Väčšina lekárov sa zhoduje, že elektronický
chorobopis by mal mať dve časti. Informácie
v akútnej časti by pomohli rozhodovaniu o váž -
nosti stavu pacienta a urgentnosti ošetrenia,
podrobná časť by zasa poskytovala podklady
na interdisciplinárne konzultácie a hromade-
nie faktov.

Chorobopis vždy poruke
V budúcnosti elektronický záznam poslúži ako
základ integrovaného systému zdravotnej sta-
rostlivosti, ktorý navzájom prepojí všetky
nemocnice, lekárne i lekárov do jednej siete. 
Pacientov bude tak možné liečiť oveľa rýchlej -
šie, pričom bude treba menej vyšetrení. Na prí -
klad lekár pohotovosti bude mať okamžitý
prístup k informáciám, ktoré obvodný či ro din -
ný lekár uložil do informačného systému pred
niekoľkými mesiacmi a ktoré budú uložené 

Na Slovensku zatiaľ nie je medicínska terminológia, ktorá by lekárom umožnila efektívne 
elektronicky komunikovať.

Lekári potrebujú svoj jazyk

Medicínske algoritmy: Počítačové systémy na základe
údajov z rozsiahlych databáz poskytujú lekárom podporu
pre presnejšiu diagnostiku.

Starý a nový prístup: Rozdiel medzi novým elektronickým
chorobopisom a „tradičným“ zdravotným záznamom
(dolu) je zjavný na prvý pohľad.



Na budúci rok otvoria v bratislavskej Petržalke súkromnú nemocnicu
s poliklinikou Medissimo, jedno z najmodernejších zdravotníckych
zariadení na Slovensku. Bude vybavená špičkovými medicínskymi
prístrojmi, pomocou ktorých začne poskytovať nadštandardnú sta-
rostlivosť, akú na Slovensku zatiaľ poznáme len z televízie.
K hlavným technologickým dodávateľom nemocnice patrí spoločnosť
Siemens, ktorá má na sta ros ti komunikačnú infraštruktúru, zdravotnícke
zariadenia a elektronický archivačný systém PACS. Ten bude mať na
Slovensku premiéru. Ako zdôraznil Ľubomír Kianička zo Siemens IT
Solutions and Services, všetky tieto komponenty patria k typom riešení,
ktoré sú súčasťou procesov takzvanej digitálnej nemocnice.
Komunikačná infraštruktúra bude schopná prenášať digitalizované
snímky z vyšetrení. Súčasťou dodávky zdravotníckych prístrojov sú
zariadenia, ktoré dnes predstavujú absolútnu medicínsku špičku.
Budú medzi nimi jednozdrojový CT skener Somatom Definition AS,

digitálny mamograf Mammomat Inspiration, kombinovaný systém
pre plne digitálnu fluoroskopiu a rádiografiu Axiom Luminos dRF alebo
ultrazvukový systém Acuson S2000.
Digitálne výstupy z týchto prístrojov sa budú archivovať v systéme PACS.
„Významnou črtou archivačného systému je, že sa realizuje vo virtuál nom
prostredí VMware,“ dodáva Ľ. Kianička. Sám PACS bude integrovaný do
Rádiologického informačného systému RIS od spoločnosti SMS. Rovnako
ako PACS aj spomínané prístroje využívajú jednotnú platformu syngo,
ktorá poskytuje natívnu integráciu, čiže integráciu na najhlbšej úrovni,
čoho výsledkom je efektívna a rýchla komunikácia.
Archivačný systém je založený na trojúrovňovej existencii údajov, a to
online databáze, archívnej databáze a legislatívnom archíve. Takto
navrhnuté riešenie poskytuje najvyššiu možnú garanciu bezpečnosti
a dostupnosti údajov. Podľa Ľ. Kianičku PACS sa svojou jedinečnosťou
zaradí medzi top riešenia na Slovensku.

Digitálna nemocnica Medissimo

v centrálnej kartotéke pacientov. K zdravotným
údajom bude mať prístup na základe predchá-
dzajúceho súhlasu pacienta. Lekár v nemocnici
takto zistí aj relevantné údaje z centrálnej kar-
totéky vrátane ultrazvukových a röntgeno vých
snímok a laboratórnych vyšetrení. Novú diagnó-
zu cez informačný systém nemocnice pridá do
zdravotného záznamu pacienta, aby k nim mali
prístup aj iní oprávnení používatelia. Aby bolo
možné využívať výhody integrovanej elektro nic-
kej zdravotnej starostlivosti, lekári aj pacienti
sa budú musieť najskôr zaregistrovať cez tele-
matický systém, napríklad špeciálnou e-kartou.

Telematický systém
„Dôležitou súčasťou v telematickom systéme je
konektor, čiže elektronický komponent, ktorý

sa stará o bezpečný prenos dát a automatické
spúšťanie doplnkových aplikácií na spracova nie
dát,“ hovorí Michael Meyer z divízie Siemens
Medical Solutions. 
„Uzatvorili sme strategické partnerstvo s po pred-
 nými poskytovateľmi kancelárskeho softvéru
pre lekárov, ako je napríklad firma DOCexpert,
aby sme vytvorili rozhranie spájajúce lekárov
s nemocnicami prostredníctvom nášho inter-
netového riešenia elektronického zdravia Soa -
rian Integrated Care,“ dopĺňa Volker Wetekam
zo Siemens Medical Solutions.
Ako bude táto komunikácia fungovať, uka zu je
projekt v súkromnej nemocnici Rhon-Klini kum,
v rámci ktorého zavedú systém elektronických
zdravotných záznamov na 46 klinikách tejto
spoločnosti. S viac ako jedným miliónom pa-

cientov ročne je Rhon-Klinikum najväčším sú-
kromným zdravotným zariadením v Nemec ku.
Skúsenosti s uplatňovaním elektronických
zdravotných záznamov ma aj Rakúsko, ktoré
chce mať do roku 2015 všetky potrebné zdra -
votné údaje v digitalizovanej forme. Prvým
projektom, ktorý úspešné funguje už nie koľko
rokov, je systém eCard. Občania poistení v sys-
 téme sociálneho poistenia dostavajú elektro -
nickú čipovú kartu, ktorá plne nahradila
predchádzajúce papierové zdravotné preu ka zy.
V systéme je v súčasnosti 12-tisic zdravotníc-
kych zariadení v krajine. Pri každej návšteve
lekára sa urobí záznam do elektronickej karty
pacienta. Rakúske zdravotníctvo tak okrem
iného ročne ušetrí okolo 42 miliónov papie -
rových poukazov na odborné vyšetrenia. 



K
rížom-krážom cez viedenskú vše -
obec nú nemocnicu AKH denne pre -
chádza 720 kontajnerov naložených
potravou, bielizňou, liekmi alebo

sterilnými materiálmi. Trasu dlhú 7,5 kilometra
absolvujú plne automaticky, bez zásahu člo ve ka.
Umožňujú to rôzne otočné mostíky, výťahy 
a prekladače, ktoré poháňa 2,5 tisíca elektro-
motorov a riadi 7,5 tisíca senzorov. 
Automatické zariadenie na prepravu kontaj -
ne rov v nemocnici AKH je najväčšie tohto dru-
hu v Rakúsku. Kontajnery sú vybavené čipmi
RFID, ktoré sa starajú o to, aby sa včas dostali

na správne miesto. Najmä pre nemocničnú
kuchyňu je to logisticky mimoriadne náročná
úloha. Denne pripravuje až 11-tisíc porcií
jedál, pričom viac ako polovicu z nich musí za
20 minút dostať na príslušné oddelenia. Okrem
štyroch hlavných menu varí 150 špeciálnych
jedál pre individuálne diéty.
Priamo v kuchyni sa pomocou číselných kódov
ukladajú do RFID čipov základné údaje – typ 
a číslo kontajnera, domáca a prijímacia stanica,
stav kontajnera alebo čas odoslania. Od tejto
chvíle si kontajnery samy nájdu cestu cez veľkú
prekládkovú stanicu v suteréne nemocnice.

Predchádzajúce magnetické zapisovacie a číta-
 cie zariadenia boli niekoľkonásobne väčšie,
pričom dokázali zaznamenať len zlomok in-
formácií. Navyše sa museli zadávať ručne, čo
prinášalo veľkú chybovosť.
Čipy RFID sú schopné odolávať aj nepriaz -
nivým vonkajším podmienkam. Kontajnery
totiž po každej jazde musia z hygienických
dôvodov prejsť umývacou linkou s vodou zo -
hriatou na viac ako 90 stupňov Celzia a potom
sušiacou linkou s teplotou okolo 130 stupňov.
„Vďaka RFID technológii môžeme sledovať
všetky kontajnery v systéme,“ tvrdí vedúci
projektu Wolfgang Schneller. Je vylúčené, aby
sa kontajner stratil v spleti nemocničných cho-
dieb. Ak by predsa len niektorý dorazil na ne-
správnu adresu, ľahko sa dá lokalizovať
po mocou riadiaceho systému nemocnice. 
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Bezchybní čašníci

Viedenská AKH: Kontajnery absolvujú trasu dlhú 
takmer osem kilometrov plne automaticky. 

Nemocničné menu: Kuchyňa denne pripraví až 11-tisic porcií jedál. Pestrý výber: Okrem hlavného menu sa podávajú desiatky druhov diét.
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N
aftové či plynové kotly v rodinných
domoch produkujú len teplo. Zaria -
denia so skratkou CHP (Combined
Heat and Power System) dokážu plniť

aj ďalšiu úlohu – okrem tepla vyrábajú elek-
trickú energiu. Onedlho sa na trhu objavia
„osobné aplikácie“ tejto technológie, takzvané
microCHP. Malé agregáty dokážu pokryť po -
trebu tepla v moderných budovách s nižšou
energetickou náročnosťou a súčasne poskytnú
priemernej štvorčlennej rodine až dve tretiny
potrebnej elektrickej energie. 

Vlastné teplo a elektrina
Systémy CHP sú mimoriadne efektívne – využijú
viac ako 90 percent energie obsiahnutej v palive
(klasické tepelné dosahujú účinnosť približne
38 percent). Vysoká termodynamická efektívnosť
z nich robí príťažlivú technológiu nielen z hľa-
diska ekonomiky, ale aj ochrany životného
prostredia. MicroCHP používa na vykurovanie
plyn, ale po úprave je možná aj prevádzka so
skvapalneným zemným plynom LPG.
Teplotný rozdiel medzi chladnou a teplou vodou
sa využije na výrobu elektrickej energie. Z nej
približne 900 wattov sa spotrebuje priamo v do -

me alebo sa pošle do rozvodnej siete elektric kej
energie, na ktorú je microCHP normálne na -
pojené. Výhodou zariadenia je aj schopnosť
operovať nezávisle od elektrickej siete. Vtedy
sa automaticky odpojí a vyrába jeden kilowatt
núdzovej elektrickej energie pre spotrebiče,
ktoré potrebujú náhradný zdroj – chladničky,
mrazničky či núdzové osvetlenie. „Toto je kľú -
čový rozdiel medzi našimi a ostatnými zaria -
deniami,“ hovorí Wolfgang Huber, ktorý
zod povedá za vývoj v spoločnosti Siemens
Building Technologies (BT).
Siemens vyvinul elektroniku pre microCHP.
Riadi výstup tepla, aby sa udržiaval prípustný
prevádzkový rozsah a aby teplo do domového
kúrenia a ohrev teplej vody boli k dispozícii 
v požadovaných časoch. Okrem toho riadiaca
elektronika monitoruje napájanie elektrickej
siete prebytočnou elektrickou energiou. 

Odhady trhu
Technológia CHP sa doteraz používala len vo
veľkých aplikáciách, preto jej prispôsobenie
„rodinným rozmerom“ znamená značnú ino -
váciu. „Línia smerom k personálnym malým
elektrárňam je jednoznačná,“ hovorí Georges

van Puyenbroeck, riaditeľ predaja spoločnosti
Siemens BT OEM Boiler & Burner Equipment.
Aj preto jej špecialisti spolupracujú s výrobcami
kotlov, napríklad firmami Remeha, Viessmann,
Vaillan či Baxi Group. 
V Európe sa každoročne predá sedem miliónov
nástenných kotlov. Po uvedení na trh od budú ce -
ho roka by mohlo zariadenia microCHP kúpiť
okolo stotisíc zákazníkov a predaj by mal ďalej
narastať. Podľa G. van Puyenbroecka bude zá -
ujem závisieť od dvoch vecí: koľko elektrickej
energie odoberú verejné siete a za akú cenu.
V Holandsku, Nemecku a vo Veľkej Británii už
pla tia takzvané zákony na spätné odkupovanie
elektrickej energie, ale ostatné krajiny nie sú
také progresívne. Skúšobná prevádzka v štyroch
stovkách domácností ukázala, že pri predaji
prebytočnej elektriny sa zvýšené náklady na
microCHP vrátia už za päť rokov. Špecialisti
pritom pracujú na vývoji ďalšej generácie tých -
to zariadení. Budú ešte menšie, ľahšie a omno ho
výkonnejšie. A využívať budú širšiu paletu pri -
márnych nosičov energie: rôzne druhy olejov
alebo plynné palivá získané z biomasy. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu
Pictures of the Future, ktorý vydáva Siemens AG.

Neuplynie veľa času a v domácnostiach sa objavia malé elektrárne. Pokryjú 
až dve tretiny spotreby elektrickej energie priemernej štvorčlennej rodiny.

Elektráreň v kuchyni
AUTOR: GITTA ROHLINGOVÁ
FOTO: SIEMENS

Zázrak microCHP: Domácnosti si už čoskoro budú schopné 
vyrábať vlastné teplo a elektrickú energiu. Vývoj a testovanie prevratnej novinky
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K
ým v mestách mýtne poplatky chrá-
nia životné prostredie, na diaľniciach
pomáhajú regulovať počet automo-
bilov a zvyšujú bezpečnosť.

Spoločnosť pre výstavbu a údržbu diaľnic 
Asfi nag nainštalovala na rakúskych diaľniciach
komplexné telematické riešenie. Okrem ob-
sluhy mýtneho používateľom poskytuje 
pres né informácie o situácii v doprave 
a o po veternostných podmienkach, čím nie-
len zvyšuje bez pečnosť, ale stará sa o plynu-
losť dopravy.
Z technického hľadiska sa systém výberu
mýt nych poplatkov skladá z troch komponen-
tov. Prvým je spracovanie údajov – zodpo -
vedá za všetky prepočty a procesy platenia.
Minipočítače v automobiloch, takzvané
palubné jednotky (OBU – On-Board Units) sú
druhým komponen tom a zasielajú informácie 
o jazde do riadia ce ho centra. Tretím článkom je
infraštruktúra, ktorá kontroluje a registruje, 

či sa vozidlo pohybuje v spoplatnenej zóne 
a či vodič zaplatil pri me raný mýtny poplatok.

Rôzne stupne inteligencie
Systém výberu mýtneho sa dá nastaviť na rôzne
stupne inteligencie. V jednotke OBU možno
napríklad nainštalovať minipočítač, ktorý sám
zistí, či je auto v spoplatnenej zóne a preráta
mýtny poplatok. Takéto riešenie má niekoľko
výhod: netreba mnoho kontaktov s riadiacim
centrom, náklady na prenos údajov sú nízke
a šofér má k dispozícii rýchlu informáciu o po-
platku. 
Pri takomto systéme však veľmi ťažko robiť
zmeny v sadzbách a v zónach – informácia by
sa totiž musela preniesť do minipočítačov vo
všetkých vozidlách. A zmeny sa robia veľmi
často. Napríklad v rámci širokospektrálneho
experimentu v americkom meste Seattle sa
poplatky menia podľa typu cesty, času a ešte
aj na základe toho, či je pracovný deň alebo

víkend. Vtedy je výhodnejšie, ak sú v autách
menej inteligentné klientske počítače (Thin
Clients) a zmeny sa robia len v riadiacom centre,
aby boli k dispozícii ihneď pre všetky prepočty
poplatkov.

Dilema pre komunikáciu
Pre komunikáciu medzi riadiacim centrom 
a jednotkami OBU možno využiť dva systémy
– satelitný a mikrovlnný. Oba majú svoje pred-
nosti i nevýhody, takže výber býva pre zadá-
vateľa veľkou dilemou. 
Prvý komplexný satelitný systém na svete na in-
štalovala spoločnosť Siemens Rakúsko v meste
Seattle. Projekt Inteligentná cesta budúcnosti
pritom sleduje aj intenzitu premávky, správa nie
vodičov počas jazdy a riadi dopravu v celom
okolitom regióne Puget Sound s 3,4 milióna
obyvateľmi. Zahŕňa okolo 5,5 tisíca kilometrov
ciest s takmer 6,6 tisíca úsekmi mýtneho.
„Na komunikáciu medzi OBU a riadiacim cen-
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Čo majú spoločné mestá Singapur, Londýn a Štokholm? Vo všetkých troch metropolách vyberajú
mýtne poplatky, aby obmedzili každodenný dopravný chaos a vytlačili autá z centier. A funguje to.
V Londýne klesla doprava o tretinu. Po úspešných testoch hlasovali za zavedenie mýta aj obyvatelia
Štokholmu. 

Na rade sú 
slovenské diaľnice

AUTOR: ELISABETH DOKAUPILOVÁ
FOTO: SIEMENS



 trom v Seattli používame systém GSM/GPRS.
Kompresia dát zaručuje ich dobrý prenos,“
hovorí Karl Strasser, vedúci globálneho kom-
petenčného centra Siemens Electronic Tolling
vo Viedni. Príklad zo Švajčiarska ukazuje, že
satelitné systémy možno riadiť aj bez komuni -
kácie GSM. Nové prístroje na evidenciu po plat-
kov za ťažkú dopravu so softvérom z Viedne
sa budú používať od budúceho roka. 
„Satelitné systémy na výber mýtnych pop -
latkov spoločnosti Siemens patria medzi 
najvýkonnejšie na trhu. Výborné výsledky
dosahujeme aj pri slabom signáli GPS,“ 
hovorí K. Strasser. „Inštalácia mýtnych systé-
mov sa zameriava na špecifické potreby 
a požiadavky zákazníkov. Vyberáme naj schod-
 nejšiu cestu k riešeniu.“ Satelitné systémy
nevyžadujú veľkú infra štruk túru na zemi 
a sú veľmi flexibilné – spoplat n e né zóny

mož no operatívne meniť bez akých koľvek
problémov. 
Podľa technického riaditeľa firmy Siemens
Vladimíra Slezáka je satelitný systém vý hod ný
aj pre Slovensko, najmä vzhľadom na rozsah
spoplatnenia ciest. „Okrem diaľnic a rýchlost-
ných ciest sa bude na Slovensku platiť aj za
vy brané cesty I. triedy. To by pri mikro vlnnom
systéme znamenalo vysoké náklady na vybudo-
vanie infraštruktúry na cestách,“ vysvetľuje
V. Slezák.

Aj hybrid funguje
Existuje aj možnosť skombinovať oba systémy
– satelitný i mikrovlnný. Spoločnosť Siemens
to demonštrovala v Austrálii. Obidva modely
tu používajú vo veľkých regiónoch a pre mo-
toristov, ktorí prechádzajú cez spoplatnené
úseky alebo zóny, nie sú prekážkou. Šoféri

nemusia kupovať rozdielny hardvér – hybrid-
ná OBU jednotka bezpečne rozpozná mýtne
systémy s mikrovlnnou alebo satelitnou tech-
nológiou.
Kto si myslí, že sa vyhne zaplateniu mýtneho
poplatku, narazí na moderné kontrolné sys-
témy. Videokamery, laserové skenery a infra -
červené komunikácie so zariadeniami OBU
ho o tom presvedčia. V Rakúsku video systé -
my a lase ro vé systémy monitorujú aj mýtne
nálepky. 
Revolučná video technológia sa používa v Lon-
 dýne – systém vie, kto zaplatil mýto ešte pred-
 tým, ako vstúpi do mesta. Projekt zahŕňa
ka  me ry a infraštruktúru na elektronický
výber mýta cez automatickú registráciu evi-
denčných čísiel. Automobily sleduje vyše 850
kamier, pričom denne evidujú okolo jedného
milióna čísiel. 

Prvé mýto vo veľkomeste: Singapur vyberal mýto od roku 1975. V roku 1998 zaviedol elektronický systém 
s použitím GPS satelitov.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

Jednotka OBU: Palubné minipočítače smerujú k čoraz vyššej integrácii, čím sa značne zlepšuje ich dostupnosť. Kľúčovým
riešením je tu vývoj jednočipových systémov (single-chip systems). Vpravo špeciálne vyvinutá OBU jednotka pre Slovensko.

Chronológia mýtnych 
poplatkov

Mesto Singapur má najstarší systém výbe  ru
mýtnych poplatkov. Do praxe ho uviedli
v roku 1975. 
Švajčiarsko zaviedlo mýtne poplatky pre
ťažké vozidlá a mýtne nálepky pre vo-
zidlá na všetkých diaľniciach už v roku
1985.
Prvý elektronický systém výberu mýtnych
poplatkov odštartovali v nórskom meste
Aselund v roku 1987.
V deväťdesiatych rokoch sa začali rozširo vať
elektronické mýtne systémy v USA, južnej
Európe a v Japonsku.
Rakúsko zaviedlo v roku 2004 mýtny sys tém
podľa prejdených kilometrov pre náklad né
autá s nosnosťou nad 12 ton.
Nemecko sa pripojilo k Rakúsku v roku
2005.
Zavedenie mestského mýtneho systému
otestovali v roku 2006 v Štokholme. Veľ mi
dobré výsledky priniesol výber mýta aj 
v centre Londýna.
V najbližšej budúcnosti by mali platiť mýto
nákladné vozidlá nad 3,5 tony aj na sloven-
 ských diaľniciach, rýchlostných cestách 
a čas ti ciest 1. triedy v celkovej dĺžke 2 400
kilometrov.
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T
renčianska spoločnosť Konštrukta-In-
dustry sa v technológiách na výrobu
pneumatík vypracovala na zdatného
súpera renomovaných zahraničných

firiem. Úspešne pôsobí nielen doma, ale aj na
trhoch Francúzska, Holandska, Ukrajiny, Indie,
Číny, Ruska a USA. Najnovšie v dielňach divízie
Pneu dokončujú komplexnú linku na výrobu
pneumatík, ktorá poputuje do závodu v Niž ne-
kamsku. Toto mesto je u nás známe najmä
hokejovým tímom Neftechimik, účastníkom
ruskej super ligy, kde si zahrali aj slovenskí
hokejisti. Sídli tu však aj jeden z dvoch najväč -
ších producentov pneumatík v Rusku, patria -
ci petrochemickému gigantu Tatneft. Nová
linka z Trenčína dokáže ročne vyrobiť časť
polotova rov pre tri milióny pneumatík na 
osobné autá.

Vysoké ruské nároky
Hoci Konštrukta-Industry s Tatneftom spolu pra-
cuje už dlhší čas, náročný zákazník pri každej
väčšej investícii vypisuje výberové konanie.
„O zákazku sa vždy zvádza veľký boj, kon ku ren-
 cia v tomto odvetví je silná, predovšetkým z Ne-
 mecka. Ponuka obsahuje základnú koncepciu
technického riešenia a cenovú kalkuláciu. Ak
zákazku získate, nasleduje séria rokovaní, kde
sa dolaďujú mnohé ďalšie detaily. Je to náročný
a dlhý proces, veď od podpisu zmluvy až po
odovzdanie technológie často uplynú aj dva
roky,“ poznamenáva Ľubomír Plško, pred se da
Predstavenstva Konštrukty-Industry.
Zá kazkou na novú linku trenčianski kon štruk-
téri potvrdili, že patria k európskej špičke. Rusi
totiž určili podmienky podľa najnovších trendov.
Požadovali vysoký štandard pracovného pro -

stredia, keď hlučnosť všetkých zariadení nes mie
presiahnuť 80 decibelov. To sa podarilo za bez-
pečiť takmer na všetkých miestach linky. Prís ne
podmienky platia aj pre presnosť hrúbky vytla-
čovaných profilov. Môže sa pohybovať len v to-
lerancii 0,2 až 0,3 milimetra, šírka v rozpätí
jedného milimetra. 
Trendom je aj minimalizácia ľudskej práce. Celá
linka je dlhá 68 metrov a na jej kompletnú ob-
sluhu postačia iba štyria ľudia. Operátor riadi
výrobu z hlavného ovládacieho pultu. Zvolí
recept výroby profilov a po zadaní kódu sa celá
linka prestaví na technologické parametre vý -
roby profilu. Ďalší človek na vysokozdvižnom
vozíku dopĺňa zásobovacie dopravníky gumo vou
zmesou. Zvyšní dvaja pracovníci sú pri naví-
jačkách profilov a vymieňajú navinuté cievky
za prázdne. Od miesta dopĺňania zásobova cích

Zbežný pohľad na pneumatiku osobného auta asi málokoho fascinuje. V ovále jednoliatej gumy je však
ukrytý kus kumštu a najmodernejšia technológia. Plášť pneumatiky sa skladá z jedenástich základ ných
komponentov, ktoré sa vyrábajú na osobitných linkách a v závere sa skladajú do jedného celku. 

AUTOR: FILIP PEKÁR
FOTO: DUŠAN KITTLER, KONŠTRUKTA-INDUSTRY

Linka pre Nižnekamsk: Najväčší vytlačovací stroj s priemerom 250 mm počas 
montáže v Konštrukte-Industry.

Quadroplex: Vytlačovací agregát pri testoch.

Vytlačovanie behúňov: Quadroplex počas výroby polotovarov.



dopravníkov až po koniec linky je celá výroba
automatizovaná bez zásahu obsluhy.

Srdce linky quadroplex
Jadrom linky je vytlačovací agregát, takzvaný
quadroplex, ktorý tvorí až polovicu ceny celej
linky. Skladá sa zo štyroch kolíkových vytlačo-
vacích strojov s priemermi závitoviek 90, 120,
150 a 250 milimetrov. Studená zmes putuje
ku každému vytlačovaciemu stroju na špe ciál-
 nych zásobovacích dopravníkoch. Okrem nich
má každý stroj temperačné stanice a závitovku,
pomocou ktorej sa gumová zmes dopravuje
do vytlačovacej hlavy. 
Quadroplex dokáže súčasne spracovať štyri
rôzne typy gumových zmesí pri rýchlostiach
vytlačovania do 35 metrov za minútu. Uniká-
tom je kolíkový vytlačovací stroj s priemerom
závitovky 250 milimetrov so studeným záso bo-
vaním. Takéto zariadenie Konštrukta-Industry
vyrobila prvý raz vo svojej histórii. „Doteraz
sme neriešili požiadavku na vytlačovanie takej
veľkej masy gumy, preto je toto zariadenie pre
nás jedinečné,“ hovorí hlavný elektroriešiteľ
linky Quadroplex Branislav Stoklasa. 
O kvalite pneumatiky sa rozhoduje už v úvod-
ných fázach spracovania gumy. Zásadný vplyv
má odťah zmesi medzi zásobovacím doprav ní -

kom a vytlačovacím strojom. Rýchlosť odťahu
sa reguluje sklápaním takzvaného tanečníka,
ktorý je sledovaný analógovým snímačom. 
Rov nako dôležité je aj premiešanie zmesi. Vy tla-
čovacie stroje sa preto zahrievajú prostredníc -
tvom temperačných staníc. Závitovky (šneky)
sa ohrievajú približne na 60 až 70 stupňov Cel -
zia, vytlačovacie hlavy majú dokonca 90 až 100
stupňov v závislosti od nastaveného receptu. 
Závitovky potom tlačia gumovú zmes cez kaná ly
do predšablón umiestnených v odklopnej elek-
 tricky vyhrievanej kazete, kde sa vytvárajú pred-
 bežné tvary profilu. Konečnú podobu profil
získava v poslednej šablóne.

Osvedčená spolupráca
Konštrukcia takejto rozsiahlej linky býva zried-
ka dodávkou jedinej firmy. Výrobu elektrických
rozvádzačov podľa dokumentácie Konštruk -
ty-Industry zabezpečila spoločnosť NES Nová
Dubnica, ktorá je dlhodobým partnerom tren-
čianskych konštruktérov. 
O pohon závitoviek sa zasa starajú striedavé
asynchrónne servomotory spoločnosti Sie mens.
Vo vytlačovacích strojoch s priemermi 90, 120
a 150 milimetrov sa používajú motory série 

1 PH 7 s výkonom 60, 135 a 270 kilowattov.
Osobitnou kapitolou je pohon pre najväčší vy-
tlačovací stroj s priemerom 250 milimetrov,
kde bolo treba nasadiť asynchrónny motor novej
generácie 1 PH 8 s výkonom 370 kilowattov.
Keďže išlo o jednu z jeho prvých aplikácií na
svete, nemecká centrála Siemens overovala, či
si mo tor neobjednala konkurencia, aby skopí -
rovala jeho technické riešenie. Motory majú
rad pred ností – odolnú konštrukciu proti pra-
chom a nečistotám, veľkú modularitu, zníženú
hlučnosť, ale čo je najdôležitejšie, vysokú sta-
bilitu krútiaceho momentu pri nízkych otáč -
kach, ktorá je zásadná pre technológiu výroby.
„Nehovoriac o tom, že oproti klasickým asyn-
chrónnym sú oveľa kompaktnejšie a menšie,“
dodáva B. Sto klasa. 
Mozgom linky je najvyšší výkonový rad riadia -
cich systémov spoločnosti Siemens Simatic
S7-414. Má pod palcom úplne všetko. Vydáva
povely všetkým zariadeniam, synchronizuje ich
činnosť, zbiera stavové a poruchové signály,
má na starosti programované riadenie výrobné-
ho procesu. Navyše komunikuje cez ethernet
s priemyselným počítačom, ktorý vizualizuje
technologický proces, signalizuje poruchy na
monitore a automaticky zadáva parametre pre
výrobu podľa receptúr. 

Chladiace zariadenie: Profily sú chladené vodným postrekom. Vytlačovacia hlava: Quadroplex cez štyri vytlačovacie 
hlavy dokáže súčasne spracovať štyri rôzne typy 
gumových zmesí. 

Kus kumštu: Prierez profilu pneumatiky 
odkrýva jej jednotlivé vrstvy. 
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Kremnická mincovňa patrí k najstarším nepretržite fungujúcim podnikom na svete. Založili ju v roku
1328 a už takmer sedemsto rokov sa v nej neprestajne razia nielen mince, ale aj plakety, pamätné
mince, odznaky, rády a ďalšie produkty. Počas svojej existencie sa postupne vypracovala medzi
najuznáva nej šie podniky tohto druhu. Jej sláva sa začala legendárnyni kremnickými dukátmi, dnes
sa v nej vo veľkom razia slovenské euromince – presnejšie pol miliardy kusov.

Fabrika na peniaze
AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: PETER HUDEC, GETTYIMAGES



Manuálna práca: Základný model majú na starosti výtvarníci, úlohou rytcov je dokonalé vypracovanie razidla.

Pozitív a negatív: Niektoré detaily nie je možné vymodelovať v pozitíve, preto treba
urobiť aj negatív. Odlišujú sa tým, že na jednom je reliéf vystúpený, na druhom
zasa hĺbkový.

Leštenie: Ďalší úkon nesmierne náročný na precíznosť. Plocha razidla sa musí na
leštiacom kotúči dokonale vyleštiť, pričom nesmie byť poškodená plastika. Najlesklejšie
mince sa označujú ako proof, čo zároveň znamená najvyššiu možnú kvalitu. Využíva sa
najmä pri pamätných minciach a celý lesk je dosiahnutý odrazením z razidla. Výsledné
produkty sa dodatočne neleštia.

Na začiatku: Všetky návrhy na odznaky, medaily a mince
vrátane „slovenského“ eura najprv vznikajú ako modely
v plastelíne. Následne sa vyrobí sadrový odliatok. Je to
precízna ručná práca, skôr ju však možno ozna čiť za špe-
 cifický druh umenia. 

Väčšie než originál: Sadrové odliatky sú pri medailách minimálne trikrát a pri minciach až desaťkrát väčšie než originál.
Ak má minca priemer napríklad 32 milimetrov, odliatky majú 16 až 18 centimetrov. Výrazné zväčšenie je nevyhnutné,
aby sa dali presne vypracovať aj tie najmenšie detaily.
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Hi-tech z minulého storočia: Tieto redukčné stroje dokážu absolútne presne zmenšiť maketu na veľkosť originálu. Hoci pochádzajú
z roku 1910, pracujú s absolútnou presnosťou a na čisto mechanickom základe, pričom ich poháňajú iba dva jednoduché elektromotory.

Nedávny technologický audit ukázal, že napriek vysokému veku sú aj v súčasnosti najefektívnejším prostriedkom schopným zvládnuť
túto náročnú úlohu. Vyzerá to tak, že v niektorých oblastiach technologický pokrok jednoducho nefunguje a sto rokov stará

technika v kombinácii s ručnou prácou dokáže prekonať aj najmodernejšie počítače a najsofistikovanejšie programy. 

Počítače v akcii: Niektoré jednoduchšie návrhy sa robia priamo cez počítač.
Program určí frézke presné dráhy a tá následne vytvorí razidlo. Je to síce oveľa 
rýchlejší postup, ale ručná práca je skrátka stále presnejšia než počítače.

Jednoduchý princíp: Snímací palec opisuje Archimedovu špirálu a presne kopíruje všetky nerovnosti. Následne sa reliéf vďaka systému rozličných ozubených 
prevodov zmenšuje na originálnu veľkosť a prenáša sa do kovu.

Superlis: Bežné mince sa razia na špeciálnych lisoch s tlakom
približne 100 ton, pri pamätných je to 150 až 200 ton. Špeciálne

mince s väčším priemerom alebo výraznejšou plastikou sa razia 
s tlakom až 800 ton a na viackrát. Je to aj prípad týchto pamätných

zlatých mincí s motívom svätých na objednávku pre českého klienta.
Štandardná rýdzosť zlatých mincí je 986/1 000, hovorí sa jej aj dukátové zlato.

Jedna takáto minca má hmotnosť približne 10 gramov.



Viacstupňová kontrola: Počas celého výrobného procesu sa jednotlivé 
balenia mincí prevažujú automaticky i manuálne a kontroluje sa aj ich obsah.

Eurovrecká: Mince sa naberajú zo zásobníka a podľa nominálu sa v presnom počte balia. Najmenšie vrecká sa potom
balia po desiatich do väčších, ktoré sa označia základnými identifikátormi a následne putujú do kartónových škatúľ.

Pod dohľadom: Hoci je celý proces výroby euromincí
takmer kompletne automatický, v Kremnici sa na stroje
úplne nespoliehajú. Kvalitu razby priebežne kontrolujú
na náhodne vybraných minciach aj ľudia.

Rýchla práca: Pri výrobe eur dokážu raziace stroje zvládnuť až sedemsto úderov za minútu.

Finále: V poslednej fáze sa kartónové škatule plné eur naložia na palety. 
Čakajú na rozvoz do slovenských bánk.



V
edci sa zhodujú v tom, že hrozba glo -
bálnej chrípkovej pandémie je reálna,
pričom otázkou nie je, či k nej príde,
ale kedy. Svetový zdravotnícky systém

už vcelku zvláda lokálne epidémie. Príkladmi
sú ťažký akútny syndróm dychovej nedostatoč -
nosti SARS či vtáčia chrípka. To však mohli byť
„slabé“ vírusy. Nik nevie, čo ešte môže vytvo -
riť kombinácia tepla, vlhka a hustej ľudskej
populácie s množstvom domácich i skrote ných
zvierat v juhovýchodnej Ázii. A navyše vtáčia
chrípka a jej vírus H5N1 ešte nemusela pove dať
posledné slovo.

Globálna hrozba i nádej
V minulom storočí došlo k trom chrípkovým
pandémiám. V roku 1918 šarapatila španielska
chrípka, v roku 1957 ázijská a naposledy v roku
1968 hongkonská chrípka. Niektoré zdroje uvá-
dzajú aj ruskú chrípku z roku 1977, ktorá však

nenadobudla globálne rozmery, keď postihla
„len“ rozsiahle oblasti Sibíri. 
Španielska chrípka, ktorá sa zaradila medzi
najsmrteľnejšie zdravotné pohromy v ľudskej
histórii, zabila podľa odhadov zhruba 40 až
50 miliónov ľudí. Nasledujúce dve boli mier -
nejšie a vyžiadali si „len“ dva milióny a jeden
milión obetí. Od ostatnej pandémie chrípky
ubehlo už 40 rokov, pričom dosiaľ najdlhší
interval bol 39 rokov.
Americký epidemiológ Joshua Lederberg tvrdí,
že pre globalizáciu hrozba pandémie chrípky
obchádza svet rýchlosťou prúdového lietadla.
V tejto vete je obsiahnutá súčasne hrozba i ná-
dej. Na jednej strane sme vďaka výdobytkom
vedy a rýchlej informovanosti nikdy neboli tak
dobre vyzbrojení proti potenciálnym infekč ným
chorobám, ale na druhej strane sme v dô sled ku
rastúcej mobility ľudí ani nikdy neboli zraniteľ -
nejší ako teraz.

Vírusy s vtáčími krídlami 
Zmutované vírusy vtáčej chrípky stáli pri zrode
všetkých doteraz známych pandémií chrípky.
Postupnou mutáciou alebo genetickými zme-
nami môže vírus prekonať medzidruhovú
bariéru a vyvolať infekciu aj u človeka. Prie -
merne každých 10 až 40 rokov vzniká nový
chrípkový vírus, s ktorým sa človek dovtedy
nestretol a nemá proti nemu protilátky. 
Koncom deväťdesiatych rokov minulého sto -
ro čia sa v juhovýchodnej Ázii objavil vírus
H5N1, ktorým sa infikovali vtáčie kŕdle v roz -
siahlych oblastiach Ázie, Afriky a v časti Európy.
Prostredníctvom migrujúcich vtákov sa šíri
do celého sveta. Odborníci sa boja, že by mo hol
zmutovať na formu schopnú prenášať sa z člo-
veka na človeka. 
Pandémia vzniká vtedy, keď sa nový chrípkový
vírus začne šíriť tak ľahko ako normálna chríp-
ka, čiže kašlaním, dýchaním, kýchaním alebo
dotykom. Nanešťastie, už sa objavili prípady
prenosu vtáčej chrípky z človeka na človeka.
„Keďže ide o jedinnotlivcov, ktorí neboli pria -
mo vystavení chorému vtáctvu, nasvedčuje to
o prenose vírusu z človeka na človeka,“ konšta-
tuje hovorca Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) John Rainford.
WHO používa šesť stupňov pohotovosti, ktoré
odrážajú riziko vzniku chrípkovej pandémie.
V súčasnosti sa svet nachádza vo fáze 3, čo zna-
 mená, že nový chrípkový vírusový kmeň sa
prenáša z človeka na človeka, ale tieto prípady
sú zatiaľ ojedinelé. Možno niekde v tichosti
čaká na svoju príležitosť. 

Najhorší scenár
Podľa WHO by pri najhoršom scenári pan dé mie
vtáčej chrípky ochorelo až 1,5 miliardy obyva-
teľov Zeme, pričom 2,5 až 3 percentá by mohli
chrípke podľahnúť. Svetová banka odhaduje
pokles svetového hrubého domáceho produktu
(HDP) o päť percent. Globálne ekonomické
straty by mohli dosiahnuť tri trilióny dolárov.
Pre Slovensko by to znamenalo stratu vyše 90 mi -
liárd korún. Vo vrcholnej fáze sa očakáva 40- až
50-percentná absencia ľudí na pracoviskách,
problémy s dodávkami tovarov a služieb, ob -
medzením dopravy a náporom na telekomu-
nikácie. Na ilustráciu, počas ochorenia SARS
sa nakazilo zhruba osemtisíc ľudí, pričom sa
eviduje okolo osemsto obetí. Pre hroziacu ná -
kazu a s ňou súvisiace zmeny v správaní ľudí
poklesol HDP v druhom kvartáli roku 2003 vo
východnej Ázie o dve percentá. 
Práve WHO využíva sieť centier zameraných
na monitorovanie a izoláciu chrípkových ložísk
na všetkých kontinentoch. Pravidelne aktuali -
zuje globálny plán pripravenosti na pandémiu,
ktorý je podkladom pre spracovanie pande mic -
kých plánov jednotlivých krajín. „Odporúčam
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Prichádza približne každých desať až štyridsať rokov. Preženie sa
rozsiahlymi územiami, zanechá po sebe státisíce mŕtvych a ticho
zmizne. Aby sa po čase opäť vrátila v novej sile. Chrípková pandémia.

Pandémia bude,
len sa nevie kedy

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: UNIVERSITY OF PUERTO RICO-PONCE, NIAID, 

DEPARTMENT OF HEALTH USA, NATIONAL 
MUSEUM OF HEALTH AND MEDICINE, 
WHO/CHRIS BLACK



všetkým štátom, aby zvýšili ostražitosť a pri pra -
vili sa na pandémiu. Jednu vec vieme určite, 
v pripravenej krajine zanechá pandémia men šie
škody,“ pripomína šéfka WHO Margaret Cha nová.

Vakcín bude málo
WHO okrem iného odporúča zvýšiť počet očko-
vaných osôb proti sezónnej chrípke do roku
2010 na 75 percent obyvateľov každého štátu.
Takisto navrhuje, aby vlády zabezpečili dosta-
tok antivirotík a vakcín. Pandemický plán USA
napríklad predpokladá sklad antivirotík pre
25 percent populácie, Francúzsko a Veľká Bri -
tánia vytvorili sklady pre 50 percent svojich

obyvateľov. Švajčiarsko a Nemecko zabez pe ču je
vakcínu pre celú populáciu, Česká republika
pre 60 percent. 
Slovensko má podľa neoficiálnych informácií
zásoby antivirotík zatiaľ len pre 11 percent
populácie. „V porovnaním s minulosťou máme
výhodu, že existuje dostatok informácií, ako
aj účinných prostriedkov na ochranu, musíme
ich však vedieť použiť,“ upozorňuje riaditeľka
Kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedlá ko vá.
Optimálne je mať vakcínu pre všetkých oby-
vateľov, minimálne však pre 30 až 35 percent
obyvateľov. Pre Slovensko to znamená 1,65 až
dva milióny dávok. Keďže sme krajina, ktorá

neprodukuje žiadne očkovacie látky, bolo by
dobré pripraviť sa na zabezpečenie vakcíny. 
Prípravu na pandémiu nemôžu zanedbať ani
podniky. Včasnou prípravou krízového plánu
zmiernia jej ekonomické aj medicínske dô sled -
ky. Vo svojich krízových plánoch by mali defi-
novať kľúčových zamestnancov a kľúčové
akti vity firmy, ktoré treba ochrániť. Z prie sku-
mu spoločnosť Ernst & Young z augusta a sep-
 tembra medzi 250 firmami na Slovensku však
vyplýva, že väčšina považuje vypuknutie pan -
démie iba za malé riziko. A viac ako polovica
nemá pripravené rukavice, masky, čistiace
prostriedky a antivirotiká. 

Ako vzniká chrípkový vírus 
Jestvujú dve teórie, ako nový chrípkový vírus
vzniká. Prvá predpokladá výmenu genetické -
ho materiálu medzi ľudským a vtáčím víru-
 som chrípky. Takto vznikol napríklad vírus
H2N2, ktorý vyvolal pandémiu chrípky v ro -
ku 1957. Podľa druhej teórie nový vírus
vzniká mutáciou vtáčieho chrípkového víru -
su, čo bol aj prípad H1N1, ktorý spôsobil
devastujúcu španielsku chrípku v roku 1918.
Na rozdiel od bežnej sezónnej chrípky, kto rá
má u väčšiny ľudí mierny alebo stredne
ťažký priebeh, takto vzniknutý nový pan-
demický vírus spôsobuje ťažké formy ocho-
renia s vysokou úmrtnosťou.

Tri spôsoby ochrany pred pandémiou 
Pre-pandemická vakcína – Chráni pred aktuálnym vírusom vtáčej chrípky a vytvára základnú
imunitu proti predpokladanému kmeňu chrípkovej pandémie. Je vhodná na očkovanie riziko  -
vých skupín obyvateľstva a v začiatkoch pandémie môže znížiť chorobnosť, úmrtnosť i šírenie
chrípky.
Pandemická vakcína – Chráni proti pandemickému vírusu chrípky, bude však dostupná až
po niekoľkých mesiacoch od vypuknutia a následného izolovania vírusu. Na zabezpečenie
dostatočnej ochrany budú potrebné dve dávky. 
Antivirotiká – Pôsobia preventívne, ale aj liečia ľudí, ktorí sa chrípkou nakazia. Môžu predísť
plnému prepuknutiu choroby, respektíve zmierniť jej priebeh a následky.

Neviditeľný zabijak: Vírus španielskej chrípky usmrtil 
40 až 50 miliónov ľudí po celom svete.

Španielska chrípka: Núdzová nemocnica v Camp 
Funstone v Kansase počas pandémie v roku 1918.

Globálne protichrípkové
centrum 
Zápas s ťažkým akútnym syn-
drómom dycho vej nedosta-
toč nosti (SARS) či boj s vtáčou
chrípkou potvrdili, že našou
silnou zbraňou sú infor mácie.
Epidemiologickú situáciu na
celom svete monitoruje Cen-
trum pre strategické zdravot -
né operácie Svetovej
zdra  vot níckej organizácie.
Tu sa vyhodnocujú najaktuál-
 nej šie informácie zo 115 cen-
 tier zameraných na
moni torovanie a izoláciu
chrípkových ložísk na všet-
kých kontinentoch.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality



B
itka Paríža a Londýna o prvú priečku
v zozname biznis centier Európy vstu-
puje do ďalšej etapy. Britská metro po la
získala v ostatných desiatich rokoch

prevahu. Ponúka, a to nielen v Docklands či
City of London, rad veľkorysých a technicky
zaujímavých stavebných riešení. Olympiádu 
v roku 2012 chce využiť na strategické zmeny
v infraštruktúre a atraktivitu Londýna zvyšuje
aj ambícia mesta znížiť emisie CO2 v najbliž ších
pätnástich rokoch o vyše 40 percent. 
Paríž, naopak, zaostal. Pýcha francúzskej metro-
poly – štvrť La Défense – postupne zastaráva.

Sedemdesiatdva výškových budov zo skla a oce-
le, z ktorých štrnásť sa vypína do výšky nad
150 metrov, ponúka kancelársku plochu 3,3
milióna štvorcových metrov. Lenže v prie me re
každú šiestu budovu postavili pred dvadsiati mi
rokmi. Zastarané riešenia a technológie zni -
žujú atraktivitu, takže v posledných desiatich
rokoch dokázala La Défense pritiahnuť len päť
percent nových európskych spoločností hľa da-
 júcich nové sídlo, kým Londýn celú štvrtinu.

Urbanistická operácia storočia
To je dôvod, okrem príslovečnej francúzskej

hrdosti, na generálny plán obnovy La Défense.
Symbol Paríža zostáva magnetom pre návštev -
níkov rovnako ako katedrála Notre Dame, Inva-
lidovňa, Louvre či Eiffelova veža. Má to svoj
dôvod. V učebniciach architektúry je parížska
biznis štvrť zapísaná ako mrakodrapový feno -
mén s výnimočným riešením, považovaným
za „urbanistickú operáciu storočia“. Nejde o de-
 siatky živelne zoskupených výškových budov,
ale o detailne prepracovanú kompozíciu štvrte.
Jednotiacou osou od Grande Arche až po desať
kilometrov vzdialený Víťazný oblúk na vy ús te ní
bulváru Champs-Elysées zostáva La Défense
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Parížska La Défense chytá druhý dych. Aj po polstoročí svojej
existencie si chce udržať pozíciu najmodernejšej obchodnej štvrte
Európy. Vyrastie tu pätnásť nových mrakodrapov, z ktorých najdô-
 ležitejší je Tour Signal považovaný za Eiffelovu vežu 21. storočia.

Novodobá eiffelovka
AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ATELIER JEAN NOUVEL,

MORPHOSIS

Dva symboly: V susedstve Grande Arche vyrastie v roku
2012 nová dominanta štvrte La Défense i celého Paríža.
Polyfunkčná veža Tour Signal vysoká 301 metrov sa
skladá zo štyroch základných častí akoby poukladaných
na seba. Vďaka odlišnej geometrii fasád a farbe pre-
sklených átrií sú zreteľné už na prvý pohľad.



pre mnohé svetové metropoly neprekonaným
vzorom. Nemôže sa jej v tom vyrovnať ani City
of London, ani Skyline vo Frankfurte nad Mo-
hanom. Tieto obchodné štvrte majú síce zaují-
mavé solitéry, ale bez výraznejšieho zmyslu
pre jednotu a harmóniu celku. Nehovoriac už
o centrách amerických miest, kde prevláda
uniformita a stereotypné koncepcie. 
Predmestie La Défense v západnej časti Paríža
so starými továrňami a domčekmi začal Verej -
noprávny podnik pre územný rozvoj La Défense
(Etablissement public d'aménagement de la
Défense – EPAD) meniť v roku 1958. Ako prvé

vyrástlo Národné centrum priemyslu a tech-
niky (CNIT) s klenbou v tvare mušle. Pionierom
vežiakov prvej generácie sa stala budova Esso.
Nový vietor priniesol regionálny rýchlovlak
RER, ktorý od roku 1970 umožňuje rýchly
presun z východnej do západnej časti Paríža
za niekoľko minút. Nasledovala druhá gene rá  -
cia mrakodrapov (Franklin, Assur, Gan, Fiat).
Obdobie skutočného rozkvetu nastalo v na sle-
dujúcom desaťročí. Mocný impulz dalo napo-
jenie na diaľnicu A14, otvorenie najväčšieho
nákupného centra v Európe (1981) a postavenie
rámu Grande Arche (1989) dánskeho archi tek -

ta Otta van Spreckelsena. Hoci sa La Défense
rozrastala aj v deväťdesiatych rokoch, bez
vlád nej podpory sa objavili tendencie k útl -
mu.

Superveže novej generácie
Plán obnovy s podtitulom Druhý dych pre La
Défense vyhlásila francúzska vláda pred dvoma
rokmi. Urbanisticky odvážny megaprojekt kom-
 pletnej prestavby zmení štvrť na nepoznanie
a pridá ďalší milión štvorcových metrov kan -
celárskych plôch. Do roku 2013 sa zrege ne ru je
aspoň polovica starších budov nezodpoveda-

Hotel: Červené átrium s reštauráciami a kaviarňami vysoké 55 metrov poskytne nádherný výhľad smerom k centru
Paríža z výšky 250 metrov.

Byty a apartmány: V zelenom átriu v obytnej časti je
lesík s oblohou. Átrium je vysoké 40 metrov.

Fasády: Oceľová „sieť“ okolo Tour Signal má 
v každej časti odlišnú geometriu. 

Farebné átriá: V každej zo štyroch častí mrakodrapu
sú verejné priestory umiestnené do veľkolepých átrií,
ktoré zaberajú takmer polovicu objemu budovy. Átriá sú
po dvojiciach na východnej a západnej strane vežiaka.
Spojená snímka zobrazuje ich rozloženie v budove. 
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júcich medzinárodným štandardom. Inými
slovami – väčšinu budov zbúrajú a na ich mies-
te postavia nové. La Défense dotvorí pätnásť
nových mrakodrapov, z ktorých niektoré pre -
konajú hranicu 300 metrov (doteraz najvyššou
budovou je Tour Total z roku 1985 so 180 metra-
mi). Nové superveže sa priblížia doteraz naj -
vyššej stavbe Francúzska (Eiffelovej veži 
s 324 metrami), ako aj ohlásenému mrakodra-
pu London Bridge Tower v konkurenčnom Lon-
dýne, ktorý má vyrásť do výšky 310 metrov.
Mottom revitalizácie La Défense je trvalo udr -
žateľný rozvoj. Prináša špičkové technológie
a architektúru rešpektujúcu ekologické kritériá.
Futuristická stavba Tour Generali, ktorú na -
vrhli francúzski architekti Denis Valode a Jean
Pistre, bude napríklad efektívne využívať veter -
nú i solárnu energiu. V porovnaní s doterajšími
vežami zníži ročné emisie CO2 o 70 percent.
Aj mrakodrap Tour Phare bude mať na vrcho le
niekoľko veterných turbín. Jeho dvojvrstvová
fasáda zároveň umožní lepšie vetranie a zníži

spotrebu energie. Americký autor Thom Mayne,
zastupovaný agentúrou Morphosis, nešetril
na ultramoderných technológiách a stavebné ná-
klady zdvihol na 900 miliónov eur (27 miliárd
korún). Najdrahšia budova novej La Défense
má dokázať, že moderná architektúra adminis-
 tratívnych výškových budov nie je zameraná
len na maximálny zisk. 

Výrazná dominanta Paríža
Hoci sa Grande Arche, v ktorej sídlia vládne úra -
dy, stala hneď po otvorení pri príležitosti 200.
výročia Francúzskej revolúcie symbolom La
Défense, Parížanom tu podľa nedávnych prie -
skumov chýba výrazná dominanta. Projekt
obnovy tento hendikep odstráni. 
Celej štvrti bude od roku 2013 dominovať veža
Tour Signal, ktorá má spomedzi všetkých no -
vých stavieb najviac symbolizovať obnovu,
teda ďalšiu etapu vývoja štvrte tak ako kedysi
CNIT alebo Grande Arche. V medzinárodnej
súťaži na Tour Signal zvíťazila skupina v zlo -

žení Jean Nouvel (francúzsky architekt) a Me -
dea/Layetana (španielski investori), teda tím,
ktorý postavil slávny vežiak Torre Agbar v Bar -
celone. J. Nouvel, tohoročný držiteľ prestížnej
Pritzkerovej ceny, ktorá sa považuje za Nobelovu
cenu architektúry, zvolil pre Tour Signal tvar
hranola zo skla a betónu, potiahnutého fasá-
dami zo slabej vrstvy ocele. 
Veža s výškou 301 metrov a 71 podlažiami je
rozčlenená na štyri základné časti, ktoré sú
zreteľné už na prvý pohľad. Ide vlastne o štyri
budovy stojace na sebe – v prízemnej časti sú
obchody, vyššie kancelárie, hotel a na vrchole
luxusné byty. Verejné priestory sú umiestnené
v obrovských átriách, ktoré dominujú každej
časti. Takéto viacúčelové riešenie budovy je vo
Francúzsku absolútnou novinkou a J. Nouvelovi
prinieslo ďalšiu veľkú profesionálnu príleži-
tosť. Stavba Tour Signal sa totiž považuje za
najvýz namnejšiu udalosť vo francúzskej 
architektúre od postavenia Eiffelovej veže 
v roku 1889. 

Tour Phare: Panorámu La Défense dotvorí aj futuristický
mrakodrap nazvaný Maják.

Výstup do výšky: Do Tour Signal sa vstupuje preskleným
tunelom s pohyblivými schodmi vo výške okolo tridsiatich
metrov.

Luxusná galéria: Obchodíky v prízemí oživia centrum La Défense a poslúžia návštevníkom i turistom.



L
ietadlá štartujú a pristávajú na letisku
Aeropuerto Barajas pri Madride už od
1933. Na začiatku bola jediná komerč ná
letecká linka do Barcelony. Po druhej

svetovej vojne nasledovali prvé medzinárodné
spoje a v roku 1977 otvorili medzinárodný ter-
 minál. Aj keď sa letisko ďalej rozširovalo, jeho
kapacita už začiatkom 21. storočia nestačila.
Výstavba nového Terminálu 4 plochu vybavo-
vacích hál od roku 2006 strojnásobila. Tvoria

ho dve paralelné budovy s celkovou rozlohou
760-tisíc štvorcových metrov, ktoré sú od seba
vzdialené okolo dva a pol kilometra. Hlavná
budova dlhá 1,2 kilometra má pozície pre 42 lie -
tadiel, o štvrtinu menšia satelitná budova dis -
ponuje 26 miestami. Nový Terminál 4 dokáže
ročne vybaviť okolo 70 miliónov pasažierov.

Strecha ako hlavný symbol
Riešenie Terminálu 4 je výsledkom architekto-

nickej súťaže, ktorú v roku 1997 vyhral španiel-
 sko-anglický tím architektov: madridské štúdio
Lamela a architektonická kancelária Richard
Rogers Partnership z Londýna. R. Rogers je
jedným z najznámejších staviteľov súčasnosti
a okrem iných navrhol aj Centrum Georgea
Pompidoua v Paríži, Európsky súdny dvor 
pre ľudské práva v Štrasburgu a stavbu Mille -
nnium Dome v Londýne. Antonio Lamela sa
zasa pova žuje za španielskeho pioniera na

Novostavba Terminálu 4 a satelitnej budovy urobila z letiska Madrid-Barajas 
štvrté najväčšie v Európe. Cestujúcich vítajú haly osvetlené najmodernejšou 
technikou, ktorá v sebe spája extravagantný dizajn a vysokú efektivitu.

Kôlňa s krídlami
AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ATELIER JEAN NOUVEL,

MORPHOSIS

Odletová hala: Umelé svetlo pridávajú zrkadlové 
reflektory so zrkadlami, ktoré využívajú účinný opticky 
systém Fresnelovej šošovky.
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poli „závesných konštrukcií“.
Terminál má dve úrovne, pričom prízemie je
rezervované pre prílety a vrchné poschodie
pre odlety. Nad tým všetkým sa klenie mohut ná
strecha podopretá centrálnymi oceľovými
„stromami“. Strecha svojimi tvarmi pripomína
pieskové duny, ľudské pery, ale aj krídla ako
symbol lietania – asociácia závisí od fantázie
diváka. „Tu je architektúrou strecha,“ vy svet ľu je

Simon Smithson z Richard Rogers Part nership
a dopĺňa: „Terminál je vlastne iba taká veľko-
priestorová kôlňa s obrovskou strechou.“

Priestorový tvar svetla
Pre odvážny architektonický návrh vytvorili zú -
častnení projektanti komplex plný nových
materiálov a technických inovácií. Do oka padne
najmä pôsobivé riešenie osvetlenia od nemeckej

firmy Siteco, ktorá úzko spolupracuje so spo -
loč nosťou Siemens. 
Kruhové strešné okná sú tvarom prispôso be né
oblúkovitej streche odletovej haly. Vrchnému
poschodiu dodávajú denné svetlo a ak ho nie
je dostatok, umelé svetlo pridávajú zrkadlové
reflektory. Na každom okne sú pripevnené dve
guľaté zrkadlá firmy Siteco, ktoré využívajú
účinný optický systém Fresnelovej šošovky.

Terminal 4: Hlavným architektonickým prvkom 
je mohutná a odvážna strecha. 



Zrkadlá odrážajú a rozptyľujú svetlo z troch
R2-Maxi reflektorov zavesených na oceľových
lanách. Na dvanásť metrov vysokom strope
poskytuje 1 200 zrkadiel a 1 800 reflektorov
matné a rovnomerné svetlo.
Ako je osvetlenie v odletovej hale nenápadné,
tak v príletovej hale pod ňou pôsobí priestoro-
tvorne. Neobyčajné kotúčové svetlá s prie me rom
1,5 metra tvoria strop akoby zo svetla. Svietia ce

„lietajúce taniere“ sa skladajú z úzkeho stropné -
ho svietidla, ktoré svieti na dvojitý parabolicky
tvarovaný sekundárny reflektor. Ten zapla vu je
priestor extrémne jemným, ale cieleným
svetlom.
K avantgardnému vzhľadu letiska Madrid-Bara-
jas takto prispieva vyše 18-tisíc svetiel. Odbor -
ní kov, pasažierov a návštevníkov očarujú
svo jou jednoduchou krásou. 

Príletová hala: Neobyčajne kotúčové svetla s priemerom
1,5 metra tvoria strop akoby zo svetla.

Denné svetlo: K lietadlám vyprevádza cestujúcim 
záplava denného sveta a farieb.



P
ravým cieľom ľudského poznávania
je človek sám,“ napísal v 18. sto ro čí
anglický básnik Alexander Pope. 
A o dvesto rokov neskôr zdôraznil

francúzsky spisovateľ Vercors (Jean Bruller):
„Všetky naše nešťastia pochádzajú z toho, že
ľudia nevedia, čo sú, a nemôžu sa dohodnúť
na tom, čím byť chcú.“ 
Éra človeka sa začala pred 2,5 milióna rokmi
od vzniku rodu Homo. Z dejín Zeme zaberá ne -
celých šesť desaťtisícin a z dejín zložitého
mnohobunkového života zhruba päť tisícin.
Náš druh Homo sapiens je desaťkrát mladší
ako rod Homo. O zakorenení človeka v línii
pozemského života svedčí biochémia, fyziológia,
genetika (viac dôkazov evolúcie nájdeme v našej
DNA ako na našej kostre), správanie aj inteli gen-
 cia. To posledné dokladá výskum veľkých ľudo -
opov, dnes najbližších príbuzných človeka.
Delí nás od nich zlomok DNA a v správaní ne raz
ani to.
Procesy vedúce k „ľudskosti“ zatiaľ podrobne
nepoznáme. Silnie však názor, že boli prí rod né
a že ich napokon pochopíme. Iste ich osvetlí
porovnávanie DNA človeka a veľkých ľudo opov. 

Fígle Homo Made
Človek sa spomedzi zvierat východoafrických
saván vyčlenil kombináciou dvojnohosti a hoj -
ného používania kamenných a kostených nás-
trojov. V akejsi mentálnej revolúcii sa nimi
rozhodol kompenzovať svoje fyzické deficity.
Naplno sa to rozvinulo so vznikom rodu Homo.
K nástrojom a zbraniam pridal oheň – dôkazy
sa blížia k miliónu rokov, náznaky sú staršie. 
Homo potom dlho materiálne stagnoval, kamen-
né nástroje sa zdokonaľovali pomaly. Nesporný
rozmach kultúrnych prejavov, najmä symboliz -
mu, vypovedá o zmenách v našom mozgu pred
približne stotisíc rokmi. Asi nadväzne či súbež -
ne s rozvojom článkovanej reči so syntaxou.
Prečo vtedy, to nik nevie – iba to, že náš druh
v tých časoch migroval z Afriky a v Eurázii stre-
 tol zástupcov skorších migrácií rodu Homo 
z čierneho kontinentu (k prvej prišlo pred 1,8
milióna rokmi), tiež potomkov Homo erectus.
Po vrchole poslednej ľadovej doby pred zhruba
20-tisíc rokmi svet ovládol jediný ľudský druh
– Homo sapiens.

Genéza civilizácie
Ekonomiku lovcov-zberačov už dopĺňali prvé
pokusy o zdomácnenie zvierat (popri psovi) 
a rastlín. Spoľahlivo doložené sú po defini tív -
nom nástupe klimaticky stabilnejšej a súhrn ne
teplejšej medziľadovej doby pred približne
11-tisíc rokmi. Zdomácňovanie trvalo dlhšie,
ako si stále myslíme, ale vyústilo do nezávislé ho
zrodu produkcie potravín v deviatich ohnis kách
na svete. Najdôležitejšie boli na Blízkom výcho-
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John R. R. Tolkien poveril hobita Bilba písaním pamätí Cesta tam
a zasa späť (videli sme to v trilógii Pán prsteňov a uvidíme v Hobitovi).
Takýmto spôsobom môžeme zhrnúť aj doterajšiu cestu ľudstva 
a naznačiť možnú budúcnosť. V dvoch článkoch však možno uviesť
iba to hlavné. V prvom pôvod človeka, civilizácie a globalizácie,
v druhom prognózu ďalšieho vývoja

AUTOR: ZDENĚK URBAN
FOTO: FRED MERZ, JOHN FLEAGLE, 

MICHAEL HOFREITER & KURT FINSTERWEIER, 
GEORGE WITTEMYER, SCOTT HETRICK, 
UNIVERSITY OF CHICAGO, NASA

Spoločné dedičstvo: Dodnes v sebe nosíme dedičstvo
nielen spoločných predkov s neandertálcami, iným
ľudským druhom, ale aj so šimpanzmi. „

Ľudská odysea:
Od začiatku až sem



de a v Číne. Produkcia potravín dala ľuďom
kľúč k civilizácii. Až ona viedla k usadnutému
životu a vytvárala prebytky, ktoré umožnili
profesijnú špecializáciu a hierarchické roz vrst -
venie spoločnosti. 
S rastúcou početnosťou ľudských skupín, už
neviazaných blízkym príbuzenstvom, vznikli
náboženské ideológie, ktoré vytvárali sociálne
spojenie a zmravňovali obyvateľstvo. Vyža do val
to aj rozvoj obchodu, ktorému škodili konflikty
susedných skupín či vnútri nových etník. Ná -
boženstvá a ideológie uľahčovali vládu v infor-
 mačne chudobných pomeroch a udržiavali
spo ločenskú hierarchiu. Ukážkou je Čína, kde
centrálne úrady už v staroveku museli riadiť
desiatky miliónov ľudí. Najsilnejšie a naj po kro-
čilejšie civilizácie vznikli v Eurázii (okrem Egyp-
ta), o čo sa zaslúžili vhodná geografia a tým aj

klíma, náležitý súbor domácich zvierat a plo -
dín, zvládnutie ťažby a spracovania kovov a vy -
nález písma, matematiky a poznávania sveta.

Faktory modernosti
Moderný svet je extrémne asymetrický. Po všet -
kých stránkach mu dominuje Európa a jej vetvy
– bývalí kolonisti a vysťahovalci. Ešte koncom
stredoveku predstavovali celosvetovo „najsolíd -
nejšie“ politické a ekonomické celky Čína a indic-
ké štáty. Zlom nastal s nástupom novoveku.
Prečo?
Európe otvorila bránu éra veľkých zemepisných
objavov. Iróniou osudu vtedy Čína zmeškala
šancu – vnútropolitický zvrat zastavil objavi teľ-
sko-obchodné misie. Oproti čínskym flotilám
vyzerali dobové európske lode ako škrupinky
a posádky ako hŕstky zúfalcov. V konkurencii

by určite neobstáli. Lenže Čína sa uzatvorila.
Zaplatila za to v 19. storočí zraniteľnosťou voči
tlaku Európanov, z ktorého sa dlho vyslobodzo-
 vala. 
Druhým faktorom bola kníhtlač s výmennými
kovovými typmi, síce pôvodne čínsky vynález,
ale naplno ho využila až Európa, aj vďaka efek-
 tívnejšiemu písmu. Ďalej kresťanská reformácia
– prelomila duchovnú spútanosť, ktorá pre hna-
ným konfucionalizmom prispela k samo izo lá cii
Číny. A sprievodný rozvoj poznávania sveta,
ktorý vyústil do modernej vedy a z nej prame-
niacich technických pokrokov. Tie už od 16.
storočia dávali Európe a jej vetvám výhody,
ktorým sa stáročia nik nevyrovnal. 

K dnešnej podobe sveta
Európskemu vplyvu unikli iné krajiny iba
výnimočne (napríklad Čína a Japonsko, ktoré
sa uzatvorili práve na vrchole európskej kolo -
niálno-náboženskej expanzie). Rozvoj produk-
cie potravín, priemyselnej revolúcie a medi cíny
vyústili do expanzie obyvateľstva – zhruba od
17. storočia sa ľudstvo zdesaťnásobilo. Kombi -
nácia rastu populácie a vzdelanosti si vynú tila
spoločenské zmeny: rozvoľnenie hierarchie 
a širšie rozloženie bohatstva. Osvietenejšie
vlády zvládli prechod menej krvavo, nikde to
však nebolo ľahké. Ani nástupy totalitných
režimov ako v boľševickom Rusku, nacistic kom
Nemecku a maoistickej Číne neboli iba deformá-
 cie histórie. Mali vnútorné príčiny posilne né
zvonku. 
Výsledok? Svetu dnes dominujú režimy volených
zástupcov. Je rozdrobený do dvesto štátov, z kto-
rých má globálny či nadregionálny vplyv zhruba
päťdesiat. Dominuje ich okolo desať – plus
Európska únia. Ale svet je v zásade prepojený
a všestranne spolu komunikujúci. Po prvý raz
v dejinách. 

Symboly civilizácie: Ako biologický druh sme sa vyformovali na východoafrických savanách (snímka vľavo). Tamojší pastier s dobytkom, teda zdomácnenými zvieratami, symboli-
zuje základ civilizácie – produkciu potravín. Chlapček z La tinskej Ameriky pri kakaovníku zasa druhú vetvu produkcie potravín – pestovanie plodín, teda zdomácnených rastlín.

Homo sapiens: Najstaršia známa lebka príslušníka nášho druhu Homo sapiens. Žil pred približne 195-tisíc rokmi 
pri rieke Omo v Etiópii, neďaleko mesta Kibiš.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality



H
omo sapiens sa začína vymykať pri -
rodzenému výberu. Kvalitné zdra vot-
 níctvo zachraňuje aj rizikových
novo rodencov, genetika onedlho

zvládne dedičné choroby. Vývoj nášho druhu
už neriadia len zákony evolúcie, náš osud máme
čoraz viac vo svojich rukách. Čo nás čaká v na -

sledujúcom storočí?
Zem aktuálne obýva vyše 6,5 miliardy ľudí 
a ďalší pribúdajú. Nielen v rozvojových kraji -
nách, hoci tam rýchlejšie. Organizácia Spojených
národov (OSN) čaká deväť miliárd ľudí v roku
2100. Odvtedy by mala byť ľudská populácia
stabilná. 

Identita pozemšťanov
Napriek tlaku euroamerických kultúrnych vzo -
rov v globalizačných trendoch (a úlohe anglič ti ny
ako modernej linguy latina) nemožno očakávať
jednotnú svetovú kultúru. Naopak, mnohé kra-
 jiny a skupiny si obnovia „kultúrne de dičstvo“,
ako aj ideológiu a náboženstvo. 
Nebude to však jednostranné. Väčšina moder -
ných ľudí si vypestuje pozitívne „rozštiepenie
osobnosti“. To znamená globálnu identitu
pozemšťana pre komunikáciu s ľuďmi z iných
krajín a kultúrnych okruhov lokálnu identitu.
Čo by mala zahŕňať globálna identita? Rad že-
lateľných prvkov už poznáme: mierumilovnosť,
solidaritu a empatiu, toleranciu, ochotu uskrom-
 niť sa. A na druhej strane vôľu zasiahnuť, keď
sa nedá ignorovať negatívny vývoj vedúci k utr-
peniu.
Nevyhnutná je aj renesancia medzinárodných
inštitúcií a „pravidiel hry“. S OSN dnes nie je
všetko v poriadku, ale ako sa zvykne vravieť aj
o demokracii, zatiaľ nik nevymyslel nič lepšie.
Riziko konfliktov môže znížiť rozšírenie ga ran-
 tov svetovej bezpečnosti – k USA pribudnú
aspoň Európska únia, Rusko, Čína, India a Bra-
zília. 
Občanom rozvinutých krajín často nevonia
vyššia rozvojová pomoc. (Hoci na celom svete
dnes tvorí zlomok poľnohospodárskych dotácií
v EÚ a USA.) Ale skúsenosti z domu by ich mohli
poučiť. Aj vo vlastných krajinách platia za spo-
ločenskú stabilitu istou redistribúciou bohatstva
cez optimálny daňový systém. A to platí aj pre
stabilizáciu sveta. Navyše, vynaložené sa im
bohato vráti: globalizácia je možná iba pri
akej-takej stabilite a rozvinuté krajiny z nej
ťažia viac ako rozvojové. 
„Dielní sveta“ bude čoraz viac. Znamená to však
skôr výzvu ako hrozbu. Len sa treba viac zvŕtať.
Napriek prísľubom počítačov, umelej inteli gen cie
a robotizácie vždy napokon rozhodne ľudský
dôvtip.

Blahobyt pre každého
Najväčšia budúca hrozba je environmentálna.
Nie globálne otepľovanie, to má aj pozitíva. Ide
o rast environmentálneho vplyvu každého
človeka. Dnes má euroamerickú životnú úro veň
zhruba štvrtina ľudstva. A už aj to obrovsky
zaťažuje Zem. Ľudstvo si aktuálne prisvojuje
40 percent jej fotosyntetickej kapacity a význam -
né diely iných zdrojov. A poškodzuje ju od pad-
 mi. Zvyšok ľudstva ašpiruje a má prirodzené
právo na takú istú životnú úroveň – to zname ná
do roku 2100 šesťnásobne viac ľudí ako dnes. 
Klasická produkcia potravín i priemysel nebu -
dú stačiť. Ľudstvo sa nezaobíde bez geneticky
modifikovaných plodín i zvierat a ich klonova-
nia. Bude syntetizovať potraviny i materiály,
pričom najmä tie druhé si vyžiadajú viac ener -
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Kam spejeme? V rovnici sú neznáme, a tak si treba zachovať
nadhľad. Vývoj ľudstva nám však nemôže byť ľahostajný. Dnes
už naozaj „nik nie je ostrovom“. A svet sa opäť dynamizuje.

Ľudská odysea:
Odtiaľto až po...

AUTOR: ZDENĚK URBAN
FOTO: NASA, USC/BMES/ERC, BIO RAD 

LABORATORIES, TU DELFT, NHGRI

Veľká udalosť: Pristátie pilotovanej kozmickej lode na Mesiaci patrí k najväčším úspechom našej civilizácie. O mimo riad ne
nešťastnom zabrzdení kozmického programu (najmä pre dôsledky vietnamskej vojny) svedčí fakt, že naposledy boli
ľudia na Mesiaci v roku 1972.



gie. Portfólio jej zdrojov bude široké, možno
však čakať renesanciu uhlia, ak sa minimali zu-
jú skleníkové emisie. Rozšíri sa využitie jadro-
vej a slnečnej energie a zvyšovať sa bude
podiel iných alternatívnych zdrojov. Úspory,
najmä elektrickej energie problém veľmi ne -
vyriešia, pretože spotrebu zvýši ďalšia elektri-
fikácia dopravy – aj automobilovej (kolektory
na diaľniciach, akumulátory mimo). V rozvojo -
vých krajinách stúpne spotreba pri odsoľovaní
vody a varení. 
Usporiť možno korekciami globalizácie. Naozaj
treba dovážať toľko tovaru z druhého konca
sveta, keď sa urodí, odchová či ľahko vyrobí aj
doma? A je tu spoločné dedičstvo ľudstva, pod-
 morské a polárne suroviny, ktoré sa odrývajú
globálnym otepľovaním. Len v Arktíde je zhruba
štvrtina prognózovaných zásob fosílnych palív
na Zemi, ktoré dnes ležia doslova ladom. Keďže
nároky vznáša na ne pätica krajín – Rusko, Ka -
nada, USA, Dánsko a Nórsko, dosť to kompli ku je
medzinárodné využívanie. 

Riešenie: otvoriť systém
A bude sa treba porozhliadnuť po najbližšom

okolí, po vesmírnych surovinách na Mesiaci
alebo na planétkach približujúcich sa k Zemi.
Keby sa kovy spracúvali na Mesiaci s využitím
slnečnej energie, klesla by environmentálna
záťaž Zeme. Šance ponúka aj lunárne hélium 3,
ktoré by podľa mnohých mohlo vyriešiť naše
energetické starosti. Prvá lunárna kolonizácia
je naplánovaná na rok 2020. Akékoľvek spoma-
 lenie pod tlakom súčasnej svetovej krízy 
ale bo výsledku volieb v USA len spôsobí
prob lé my. „Dlhodobé prežitie ľudstva je
ohrozené, pokiaľ bude pripútané na jedinú
planétu,“ tvrdí britský vedec Stephen Hawking
a má pravdu.
Ľudstvo musí rozmýšľať v kontexte slnečnej
sústavy a využiť jej ekonomické možnosti. Sféru
Zeme treba otvoriť a rozšíriť, inak sa v nej udu -
síme, lebo hoci sa náš počet onedlho stabilizuje,
surovinové a energetické nároky ľudstva ďalej
porastú. Predsa nechceme Zem posiatu len
poľami, baňami a továrňami. Do vesmírnych
kolónií v umelo upravených planetárnych
pro strediach, ktoré vzniknú ako „záloha“
našej civilizácie, sa nemôžeme presídliť
všetci. 

Za humnami Zeme: Ak nechceme vlastnú planétu posiatu lpoľami, baňami a továrňami, musíme sa rozhliadnuť
aspoň po najbližšom okolí. 

Nové prísľuby: Budúci pokrok sa bude tak ako doteraz
zakladať na mikroelektronických čipoch. Vyvinie me si
dokonalejšie roboty, umelých pomocníkov, sprievod cov
a partnerov.

Genetika: Kľúčové pre plné využitie i rozšírenie našich
biologických daností, bude poznanie genetického základu
človeka, sústredeného v 23 pároch chromozómov.
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Zostane 
Slovensko 
krajinou 
bez inovácií? 

Kam sa môže Slovensko dostať v roku
2030? Kde vidíte naše miesto v Európe?
Máme jedinečnú šancu priblížiť sa vyspelým
krajinám, dostať sa ekonomickou úrovňou na
80 až 90 percent tej, ktorú bude mať v tom čase
EÚ 15. Pozitívne sa to prejaví v životnej úrovni,
keď mzdy dosiahnu tri štvrtiny reálnych miezd
v najvyspelejších európskych štátoch. Podmien -
ky sú však tvrdé. Nezabúdajme, že štartujeme
z nízkeho základu. Vlani sme sa v mzdách
nachádzali na 44 percentách a hrubý domáci
produkt bol 62 percent priemeru únie.
Ekonomika musí každoročne rásť v priemere
zhruba o 3,5 percenta, čo je dynamika, akú v únii
dlhodobo dosahujú len tie najúspešnejšie kra ji -

ny. Pri spracovaní vízie sa okrem toho nerátalo
so súčasnou finančnou krízou, aj keď niektorí
naši odborníci ju predpokladali. Ale zapracovať
ju vtedy do vízie by bolo kontraproduktívne 
a musíme to urobiť dodatočne.

Máme predpoklady na takýto úspech?
Vyžaduje to schopnosť zachytiť vývoj, držať sa
na úrovni doby, predvídať a „zariadiť“ sa do
budúcnosti.
Historicky patrí slovenská spoločnosť medzi
úspešnejšie. Stačí si porovnať situáciu v polo vi ci
19. storočia, okolo roku 1900 a na začiatku
21. storočia. V každej rozhodujúcej dejinnej
chvíli sa našlo dosť iniciatívnych zoskupení,

ktoré boli schopné, často v poslednom oka mi hu,
využiť príležitosti.

Áno, Slovensko vždy bude v pozícii, keď
treba reagovať, využívať možnosti. Lenže
teraz tlak globalizácie čas na adaptáciu
skracuje, nemáme k dispozícii pol sto ro čia,
ale možno 10 – 15 rokov. 
O problémoch, ktoré nás ohrozujú, treba ho -
voriť. Základný vidíme v dnešnom vzťahu
slovenskej spoločnosti k sebe samej. Vedomie
„starosti o celok“ je zreteľne slabšie ako u suse-
 dov – Čechov, Maďarov i Poliakov. Máme k sebe
oveľa ľahostajnejší vzťah, sme oveľa tolerant-
nejší k vlastným nedostatkom. A vyzerá to tak,

Slovenská akadémia vied (SAV) predstavila Dlhodobú víziu rozvoja slovenskej spoločnosti do roku 2030.
S víziami to však býva ošemetné. Akademici sa snažia dovidieť do vzdialenosti, ktorá nás v opačnom
smere delí od novembra 1989. Podľa vtedajších analýz sme sa mali na úroveň Rakúska dostať za päť
rokov. Dnes nám vízia ponúka na výber z dvoch možností. Slovensko sa buď roztopí v európskom
„taviacom kotle“, alebo si zachová jedinečnosť a život „po slovensky“ bude jedným z plnohodnotných
variantov európskeho spôsobu života. Prirodzene, druhá možnosť je lákavejšia. Ako ju dosiahnuť,
o tom sme sa rozprávali s predsedom SAV Štefanom Lubym.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: EMANUEL BOSON



že nás to zatiaľ priveľmi netrápi. Ani v jednej
sfére spoločenského života neexistuje „kritická
masa“, ktorá by prirodzene išla za inováciami
a pôsobila na spoločnosť, aby sme zvyšovali
kvalitu vzťahu k sebe samým.

Ako si to vysvetľujete?
Súvisí to s dramatickými zmenami, ktoré u nás
nastali, sklamaniami z etiky, ako sa uberala poli-
tika, z problémov v privatizácii, keď sa obrovské
hodnoty prerozdelili šmahom čarovného prú -
tika. V slovenskej spoločnosti sa prehĺbili všetky
druhy diferenciácie. Od sociálno-ekonomickej
cez politicko-ideologickú, národno-etnickú,
veko vú až po regionálnu. Narušila sa zomknu-
tosť spoločnosti, potlačili sa spoločné ciele 
a hodnoty. Kyvadlo z jednej krajnej polohy sa
posunulo do druhej. Poznám tieto procesy vo
fyzike i chémii a viem, že aj spoločenské javy
sa dajú do istej miery modelovať tak, aby sa
dostali do rovnováhy. Preto si myslím, že stále
máme šance, po jednom, dvoch prekmitnutiach
dosiahneme rovnováhu. Navyše, vďaka našej
centrálnej geografickej polohe sme vtiahnutí do
stredu diania a máme príležitosti, ktoré, samo-
zrejme, musíme uchopiť.

Zatiaľ to vyzerá nádejne – slovenská
ekonomika dosiahla rekordný rast, inšpi -
rujeme aj našich susedov. 
Áno, ale do budúcnosti to nestačí. Naša kon ku-
renčná schopnosť stojí na dvoch pilieroch.
Prvým sú nízke mzdy, druhým výborná kvalita
produkcie zahraničných firiem. Ukázalo sa, že
takáto kombinácia má vysoký rastový potenciál.
Zahraniční investori sa už „ponorili“ do našej
ekonomiky, možno teda predpokladať, že na
Slovensku zostanú aj v najbližších rokoch.
Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rozvoji ľud-
ského kapitálu. Venujú sa vzdelávaniu, zvyšujú
know-how zamestnancov, informačným systé-
 mom a takým soft stránkam, ako sú štýl riadenia,
motivácie, tímová práca či moderný marketing. 
Všetci však vieme, že rast založený na zahra -
ničných investíciách má aj značné riziká. Nestačí
sa spoliehať na statické komparatívne výhody.
Zotrvávanie Slovenska v skupine „vlečúcich sa“
by znamenalo vážnu hrozbu, že nebudeme
schopní dlhodobo udržateľného rozvoja. Rie -
šenie vidíme vo vytvorení podmienok, aby na
Slovensku vyrástli aj dostatočne silné domáce
firmy s inovatívnym potenciálom.

Vízia za hybnú silu označuje znalosti 
– vzde lanie obyvateľov, výkonnú výskum -
no-vývojovú základňu, inovatívnu ekono -
miku. 
Tu vidíme veľký nevyužitý potenciál. Cesta k pre-
konávaniu zaostalosti znamená premenu na
učiacu sa spoločnosť, kde rozhodujúcou je vzde-

lanosť, kvalifikácia, znalosti, inovatívnosť. 

Ak teda chceme dobehnúť vyspelé krajiny,
znamená to dobiehať ich najmä v kvalite
vzdelania?
To je prvoradý cieľ. Ak si chceme udržať vysokú
kvalitu produkcie a schopnosť zvládnuť náročné
technológie ako konkurenčnú výhodu, musíme
sa zmeniť na trvale vzdelávajúcu sa spoločnosť.
To však nebude možné bez zvýšenia výdavkov
na vzdelanie. Slovensko nielen výrazne zaos -
táva za vyspelými európskymi krajinami, ale
je aj na chvoste krajín V 4. Výdavky na vzdelá-
vanie na jedného žiaka dosahujú iba 40 percent
priemeru krajín EÚ 15. Vzdelanie nebude lacnou
záležitosťou. A je tu aj problém nízkeho záuj -
mu študentov o technické a prírodné vedy. V bu-
dúcnosti to môže vyvolať vážny nedostatok
kvalifikovaných ľudí v technických disciplínach. 

V ekonomike založenej na znalostiach
vzrastá význam tvorivých činností. Najmä
výskumu a vývoja, ktoré nie sú silnou strán -
kou Slovenska.
Nebudem hovoriť o nízkych výdavkoch na
výskum a vývoj, to je všeobecne známa vec 
a neustále na to upozorňujeme. Len pripome-

niem, že ak by sme sa chceli vyrovnať priemeru
únie, mali by sme zvýšiť výdavky z verejných
zdrojov o 2,6-násobok a z podnikových o 4,7-ná-
sobok. Vládou schválený návrh rozpočtu na
budúci rok je prvý výraznejší krok k náprave.
A je najvyšší čas. Podľa rôznych prieskumov 
a porovnaní sme v súčasnosti prakticky úplne
závislí od vonkajších zdrojov znalostí. Zanedbá-
vanie domáceho výskumu môže v budúcnosti
spomaliť snahu, aby sa slovenská produkcia
technologicky vyrovnala svetu. 

Ale dôsledky cítiť už dnes, nie? Slovensko
nepatrí medzi inovačné tigre.
To je pravda. Po prijatí Lisabonskej stratégie
si únia vyhliadla perspektívne polia pre vysoko
inovatívne podnikanie. Aktivity Slovenska sú
na nich nevýznamné. Z toho vyplýva, že vzdia-
lenosť medzi slovenským hospodárstvom a zna-
lostnou ekonomikou je väčšia, ako o tom
vy po vedá naše zaostávanie vo výkonnosti.
Slovensko sa ocitlo medzi krajinami únie s naj -
nižšou a ďalej sa znižujúcou inovačnou vý kon-
nosťou. Medzi 27 štátmi sme na 23. mieste, za
Estónskom, Českom či Slovinskom. Patríme
do poslednej, najmenej výkonnej skupiny − do
skupiny dobiehajúcich krajín. Naše vyhliadky
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na priblíženie sa aspoň priemeru únie sú stále
neisté. Pri lineárnom vývoji by sme na to potre-
 bovali najmenej dvadsať rokov a to je príliš
veľa. Rýchlejší pokrok bude možné dosiahnuť
iba pri veľkom úsilí – na základe zásadných
zmien v celom inovačnom systéme.

Čo to znamená? 
Nie je to len otázka nedostatočného financova-
nia. Slovenský výskum nemá dobre fungujúcu
spoluprácu s podnikovou sférou. Nie je schopný
pružne poskytovať zahraničným investorom
komplexné riešenia, a oni na ne, žiaľ, ani ne -
reflektujú. Preto zdôrazňujeme význam domá-
cich firiem a ich väčšiu účasť na produkcii
nadnárodných spoločností. Treba zvýšiť atrak-
 tívnosť Slovenska pre investorov, ktorí hľadajú
oblasti s výskumným a inovačným potenciálom. 

Osobitnou kapitolou je aj slabá spolu -
práca medzi inštitúciami verejne financo-
vaného výskumu a podnikovou sférou.
Nemohlo by to byť miesto pre SAV?
Náš výskum smeruje do oblasti techniky, prí -
rodných i spoločenských vied. Je zaujímavé, že
v tejto etape spoločnosť veľmi dobre oslovujú

naše spoločenskovedné projekty. Je to možno
reakcia na stav, keď európska integrácia trochu
potláča národné aspekty a zdôrazňuje európske.
A ako protihodnota sú príťažlivé projekty ako
Encyclopaedia Beliana, starostlivosť o národný
jazyk, archeológia a mapovanie histórie.
Ak chceme osloviť spoločnosť aj v technických
a prírodovedných disciplínach, potrebujeme
kvalitnú výskumnú infraštruktúru, mať schop-
 nosť dotiahnuť výsledky výskumu do „výroby“.
Z hľadiska vedeckých výstupov, publikácií,
medzinárodného ohlasu sa náš znalostný po-
tenciál môže rovnať so svetom. Ale bez širokej
medzinárodnej spolupráce, zahraničného
prístrojového vybavenia – od jednoduchších
meracích zariadení až po urýchľovače – tieto
výsledky nedosiahneme. A prax potvrdzuje,
že aplikácia je spravidla tam, kde je infraštruk-
 túra výskumu. Ťažko presadíte niečo, čo si
domov donesiete v podobe publikácie. 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje význam-
nejšie inovačné centrum. Uspeje Technolo -
gický inštitút SAV, ktorý ste vytvorili
začiatkom roka?
Inštitút bude koordinovať aktivity desiatich
bratislavských vedeckých organizácií akadémie,
ktoré skúmajú progresívne technológie a ma-
teriály. Pod týmto dáždnikom sa sústredí rie ši-
teľská kapacita s dvesto vedcami. Bude aj
príjemcom pomoci zo štrukturálnych fondov
EÚ, ktoré sú potrebné na vytvorenie infraštruk-
túry výskumu. Som presvedčený, že už v rámci
výz vy na vybudovanie excelentných pracovísk
urobíme rýchly krok vpred.
Ale nie je pravda, že doteraz všetko spalo. Máme
ústavy, ktoré pri aplikácii svojich výsledkov veľ-
mi dobre spolupracujú s priemyselnou sférou.
Napríklad Ústav materiálov a mechaniky strojov,
kde majú slušné výsledky vo vývoji kompozitov.
Ich penový hliník slúži ako absorbér energie
pri nárazoch v automobiloch. Vo Fyzikálnom
ústave vyvinuli tenké magnetické pásky pripra-
vené rýchlym chladením a spolupracujú s Elek-
tro technických výskumným a projektovým
ústavom v Novej Dubnici. Máme výsledky v eko-
lógii, SAV je centrom výskumu Alzheimerovej
choroby. To sú zapustené pazúriky, ale potrebu-
 jeme lepšiu infraštruktúru, aby sme k výsled-
kom prichádzali rýchlejšie, nemuseli pen dlo vať
v autách medzi Bratislavou a Nemeckom. 

Vízia dáva Slovensku za príklad krajiny
ako Dánsko, Fínsko či Švédsko. Nielen preto,
že rozvinuli znalostný model ekonomiky,
ale aj najlepšie spĺňajú predstavu „dobre
spravovanej spoločnosti“.
Áno, aj to je nevyhnutná podmienka. Vzhľadom
na stav politickej scény, vplyv záujmových sku-
pín či korupcie a klientelizmu nebude jedno -

duché dosiahnuť vnútornú stabilitu spoloč nos ti.
Riziková je aj národnostná otázka. Jej presun
do centra politických sporov by znamenal
destabilizáciu domácej politickej scény a od -
sunul by dôležité sociálne a ekonomické té -
my. Ako slabina politického usporiadania na
Slo ven sku sa môže ukázať aj pomalá preme -
na politic kej kultúry nielen u elity, ale aj 
u celej verejnosti.

Ku kultivácii spoločnosti by mohla pri -
spieť aj samotná vízia. Ponúka spoločné
ciele a hodnoty.
Samozrejme, veľa bude záležať na tom, ako
víziu prijme politika. Vlády totiž uvažujú v hori-
zonte svojho funkčného obdobia, nanajvýš
dvoch, ak majú dobré preferencie. Keďže sú -
časná politická scéna nie je dostatočne kulti -
vovaná, dochádza pri striedaní vlád k zmenám,
blízkym saltu mortale. Vízia oslovuje celú spo -
ločnosť a vyzýva ju, aby sa okolo nej pokúsila
zjednotiť. Je to ako otvorený dokument, ktorý
sa bude periodicky upravovať a doplňovať.
Vízia je tiež základom pre dokument Stratégia
rozvoja spoločnosti do roku 2015, ktorý určí
konkrétne kroky.

M Y  V I S I O N S

Profesor Štefan Luby (67) je predsedom
SAV od roku 1995. Od začiatku vedeckej
dráhy sa ako fyzik venoval výskumu mate-
riálov pre elektrotechnický priemysel, 
neskôr laserovým technológiám a nano-
 technológiám. Pôsobil na mnohých domá-
cich a zahraničných výskumných
pra coviskách a v ro koch 1984 až 1992 
riadil Fyzikálny ústav SAV. Je autorom vyše
tristo vedeckých a odborných publikácií,
ôsmich patentov a dvoch odborných kníh.
Popri výskume sa venuje príprave mladých
vedcov a popularizácii vedy. Za svoju ve-
dec kú i spoločenskú činnosť získal rad do-
mácich i zahraničných ocenení, medzi inými
Pribinov kríž 1. triedy. 



www.osram.sk

Profesionálne svetelné riešenia s LED technológiou
od firmy OSRAM.

Flexibilita v plnej farbe.



A
utomobilky to myslia vážne. Výroba
elektromobilov by im totiž pomohla
dosiahnuť požadovaný priemer pro-
dukcie CO2 naprieč ich výrobným

spektrom. Ich nulové emisie sú ideálnym rie še-

ním, ako sa do roku 2012 dostať pod limit
130 gramov oxidu uhličitého na jeden kilome-
ter, ktorý požaduje Európska komisia. Týka sa
to najmä značiek vyrábajúcich výkonné auto-
mobily. Kým francúzsky Peugeot a Citroën alebo

taliansky Fiat budú musieť znížiť produkciu
CO2 vo svojich modeloch priemerne len zhru ba
o 10 až 14 percent, nemecké automobilky Mer-
cedes a BMW čaká oveľa tvrdší oriešok. Dobre
na tom nie sú ani japonské značky Mazda či
Suzuki s malým podielom výroby áut pohá ňa-
ných úspornými dieselovými motormi. Nečudo,
že práve tieto koncerny avizujú ako prvé vý ro -
bu elektromobilov.

Nemci sú v predstihu
Nemecký Daimler už testuje elektrický Smart
fortwo EV. Flotila sto vozidiel jazdí takmer dva
roky v dennodennej mestskej premávke v Lon -
dýne. Do konca budúceho roka by sa mala dos-
tať na výrobné linky nová generácia vybavená
lítiovo-iónovými batériami. 
Podobne BMW ohlásilo príchod elektrickej ver -
zie Mini s prívlastkom E. Prestavba na „čisté“
Mini s elektromotorom s výkonom 150 kW sa
však nezaobišla bez kompromisov. Pôvodne
štvormiestny model bude môcť odviezť len
dvoch pasažierov. Zadné sedadlá totiž „padli
za obeť“ lítiovo-iónovým batériám. Zato na
jedno nabitie dokáže absolvovať až 240 kilo-
metrov a po pripojení na bežnú elektrickú sieť
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Zdalo sa, že sú slepou uličkou. Nový život 
im však vdýchla posledná generácia 
lítiovo-iónových batérií a prísne emisné
limity. Je to tak. Elektromobily dnes 
vstávajú z mŕtvych.

Blíži sa elektrická doba 

Smart fortwo EV: Objaví sa na trhu už v budúcom
roku ako jeden z prvých sériových elektromobilov.

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Elektrické Mini E: Zatiaľ je v štádiu vývoja. Keďže elektrické články zaberú veľa miesta, odvezie len dvoch pasažierov.



trvá dobitie prijateľné 2,5 hodiny. Na trh sa
však tak skoro nedostane. Najprv bude musieť
absolvovať dlhodobé testy v Kalifornii, New
Jersey a New Yorku.

Mitsubishi na Islande
Rozsiahli test odštartuje v budúcom roku aj
Mitsubishi. Podpísalo totiž dohodu s island-
ským ministerstvom priemyslu o skúšobnej
prevádzke prototypov i-MiEV (Mitsubishi in-
novative Electric Vehicle). Je to symbolické,
keďže Island patrí vďaka geotermálnej energii
k najčistejším krajinám planéty. Malý štvor -
miestny elektromobil s dĺžkou necelých 3,4 met-
ra poháňa elektromotor s výkonom 47 kW. To
stačí 1 080 kilogramov vážiacemu autíčku na
dosiahnutie rýchlosti 130 km/h. 
Volkswagen, najväčší európsky výrobca auto-
mobilov, zatiaľ trochu mešká. Modelov s nulo-
vými emisiami sa však určite dočkáme,
na zna čuje to dohoda o vývoji a výrobe novej
generácie lítiovo-iónových batérií, ktorú pod-
písal so spoločnosťami BASF a Bosch. Budú
súčasťou pripravovaných hybridných tech-
nológií i sériového elektromobilu. Pri troche
predstavivosti by sme za jeho predzvesť mohli
považovať štúdiu mikrovanu UP! Blue, ktorú
predstavili vlani v Los Angeles. S využitím elek-
 trickej energie dokáže na jedno nabitie absol -
vovať sto kilometrov, čo podľa štatistík plne
postačuje pre denné využitie auta v meste. 

GM stavia na Volt
So zaujímavým nápadom prišiel koncern Gene-

ral Motors a jeho blízka vízia Chevrolet Volt.
Nie je to síce čistý elektromobil, ale zasa ani
nie konvenčný hybrid. Na rozdiel od hybridov
Toyoty, schopných absolvovať s využitím vý luč -
ne elektrickej energie nanajvýš dva kilometre,
pôjde o prvý hybrid s dojazdom 60 kilometrov
v čisto elektrickom režime. Ak denne neprej de -
te viac, môžete ho teda využívať ako elektro-
mobil. Po vybití lítiovo-iónových batérií bude
mať majiteľ dve možnosti. Buď dobiť batérie
z bežnej elektrickej siete, alebo prejsť na režim
dobíjania batérie generátorom. Tým sa dojazd
predĺži na niekoľko sto kilometrov. Už sa teda
nestane, aby vás elektromobil nechal v štichu
kdesi uprostred cesty domov. Navyše Volt, ktorý
by sa mal objaviť na trhu už v roku 2010, po -
núkne vďaka štvordverovej karosérii a svojim
rozmerom úžitkové vlastnosti porovnateľné
so sedanmi nižšej strednej triedy.

Kompromisy nutnosťou
Elektromobilom dali šancu na nový život naj -
novšie lítiovo-iónové batérie. Presne tie, ktoré
využíva váš notebook alebo mobilný telefón.
Ich hlavnou prednosťou je vysoká schopnosť
uchovávať elektrickú energiu v menšom ob-
jeme článku. Až o polovicu vyššia ako staršie
Ni-MH a Ni-Cd batérie. Ďalšou podstatnou
výhodou nových batérií je absencia „pamä ťo -
vého efektu“, ktorý by spôsoboval postupné
znižovanie ich kapacity.
Bez kompromisov to však zatiaľ nejde. Nerá-
tajte s tým, že elektromobil vám ponúkne to,
čo auto so spaľovacím motorom. Sľubná tech-

nológia lítiovo-iónových batérií stále nedokáže
uskladniť toľko energie ako nádrž plná benzí -
nu. Na to by elektromobil potreboval až tristo
kilogramov článkov. Bude teda treba šetriť.
Na energetickej náročnosti aj na hmotnosti.
Aj to je dôvod, prečo sú prví elektrickí pionieri
z radov mestských miniautomobilov. A na vy še,
nebudú to lacné hračky. Len elektrický pohon
vozidla s batériami stojí dnes približne 15-tisíc
eur a k tomu si pripočítajte ešte cenu auta.
Aby mali šancu presadiť sa nielen ako ekologic-
ké hračky majetných, budú sa musieť na ne
obrazne poskladať zákazníci kupujúci autá 
s klasickým pohonom. Podľa optimistických
prognóz OECD by však do roku 2025 mali 
v mestskej premávke zastupovať elektromobily
až 40 percent dopravného parku. Práve ma so vá
výroba by mohla znížiť cenu systému až na tri
tisícky eur. 

Rýchlejšie než Ferrari
Áno, je to tak. Aj auto bez výfuku môže podá-
vať excelentné športové výkony. Elektromotor
je svojimi vlastnosťami, najmä lineárnym
priebehom výkonu a krútiaceho momentu,
ako stvorený pre potreby športových áut.
Dokazuje to niekoľko solitérov, ktoré s pre-
hľadom strčia do vrecka aj také zvučné mená
ako Porsche či Ferrari. Napríklad francúzsky
Veturi Fetish (180 kW), ktorý zrýchľuje na
stovku za menej ako päť sekúnd, či americ ká
Tesla Roadster (220 kW). Vývoj elektromo-
bilu ohlásil aj americký malosériový výrob ca
supešportov SSC, ktorý chce svojím Ultimate
Aero EV zatieniť všetko, čo doteraz poháňala
elektrická energia. Všetky tri vozidlá sa zač nú
predávať už na budúci rok. Má to však háčik.
Cena týchto ekologických šeliem sa má pohy-
bovať kdesi na hranici dvestotisíc dolárov.
Nečudo, že záujem oň prejavujú najmä holly-
woodske celebrity, napríklad herec George
Clooney, ktoré si týmito technologickými
hračkami, ako ešte nedávno hybridmi, pes -
tujú svoj environmentálny imidž.

Volkswagen mešká: Vízia elektromobilu z Wolfsburgu
existuje zatiaľ len v koncepte Up! Blue. Okrem lítiovo-
-ió nových batérií využíva aj energiu palivových článkov.

SSC UltimateAero

Venturi Fetish Tesla Roadster
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K
edysi väčšina fotografov používala
35-milimetrový kinofilm a podstat ne
menšia skupina fotografovala v stred-
nom a veľkom formáte. Dnes sa situá-

cia opakuje, rozdiel je len v tom, že už nejde
o klasický filmový materiál, ale o moderné
digitálne technológie. 
Digitálna éra začala pred dvadsiatimi rokmi
relatívne veľkými prístrojmi s malým rozlí še -
ním, teda s nie veľmi „jemnozrnným“ popi-
som ob ra zu. Fotoaparáty väčšieho formátu
tento problém riešili digitálnou stenou, pri-
radenou ako ka ze ta k zadnej časti tela fotoa-
parátu. V tých časoch však museli byť pri pojené
k počítaču, bez jeho kapacity by nezvládli ukla -
danie veľkého objemu dát. Okrem toho stra -

šila aj vysoká cena, ktorá štandardne presa-
hovala milión korún. 

Strednoformátová renesancia
Trh s digitálmi stredného formátu vznikol v roku
1992, keď spoločnosť Leaf, patriaca pod Kodak,
predstavila prvú digitálnu stenu DCB. Časom
sa zdokonaľovali technické riešenia a objavili
sa novinky, ktoré znamenali prelom v stredno-
formátovej fotografii. Zmeny sa udiali v roku
2000. Objavilo sa niekoľko výrobcov naraz a trh
zareagoval. Produkcia filmových fotoaparátov
upadala, Contax a Bronica, legendy vo výrobe
diaľkomerov, dokonca skončili produkciu. Kodak
stopol výrobu stien DCB a produkciu stien a fo-
 toaparátov integroval do jedného celku. 

Legendárny výrobca Hasselblad sa spojil s ex-
pertom na digitálne zobrazovanie Imaconom
a so spoločnosťou Fuji, aby spoločne navrhli a vy -
produkovali nový rad strednoformátových foto-
aparátov. Séria dostala názov H. Ďalší špecialista
na stredný formát Mamiya zase vyvinul digi tál nu
stenu Mamiya ZD, ale ohlásil aj spoluprácu s vý-
robcom hi-endových digitálnych stien Phase One.
Technologický pokrok vo vývoji senzorov ide
každým rokom nezadržateľne vpred a v sú čas-
 nosti zažíva stredný formát niečo ako renesan-
 ciu. A nielen preto, že svojimi kvalitami do ká že
presvedčiť aj najzarytejších odporcov digitálnej
fotografie. Dôvodom je cena – niekedy milión -
korunové prístroje sa už dostali na hranicu
znesiteľnosti. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Hasselblad: Asi najočakávanejší bol príchod nového 50-megapixelového modelu od Hasselbladu s označením
H3DII-50. Vo svojich útrobách ukrýva snímač od Kodaku s rozmermi 36,8 x 49,1 milimetra, čo je napríklad 
dvojnásobok veľkosti full-frame digitálnych zrkadloviek. Maximálne možné rozlíšenie je 6 132 x 8 176 obrazových
bodov. Zábery možno ukladať vo formátoch RAW, TIFF a JPEG, pričom surová snímka vo formáte RAW zaberie 
približne 65 megabajtov a jeden TIFF si z pamäťovej compact flash karty „odhryzne“ 150 megabajtov. 
Vlajková loď od Hasselbladu ponúka štyri hodnoty citlivosti: 50, 100, 200 a 400 ISO. K výbave 
prístroja patrí, na pomery strednoformátových fotoaparátov štedrý, trojpalcový LCD displej. 

Na lepšie pochopenie stredného formátu vo fotografii si stačí pripo menúť ošúchanú frázu 
– na veľkosti záleží. Čím väčší je senzor prístroja, tým lepšia je kvalita obrazu: farby, šum, dynamický
rozsah i čita teľ nejšie detaily. Platilo to pri filmových fotoaparátoch a platí to aj pri digitálnych. 



Milióny pixelov
Prečo sú prístroje pre stredný formát lepšie
ako ostatné digitálne fotoaparáty? Všetko sa
odvíja od veľkosti snímacieho čipu. Čím je
väčší, tým je väčšie aj rozlíšenie. Pretože ak
obraz z objek tívu dopadá na väčšiu plochu, 
je sám väčší. 
V analógovej fotografii hovoríme o strednom
formáte, ak má filmové políčko veľkosť 6 x 4,5
alebo 6 x 7 centimetrov. V digitálnej fotografii
sú však rozmery čipov limitované. Snímací
čip sa skladá zo segmentov, takže jeho finálna
veľ kosť je ich násobkom. V tomto prípade však
neplatí, že by sa zo segmentov dal zo sta viť
ľubo voľne veľký čip. Kedysi sa pri digi tálnych
stenách používal formát 24 x 36 milimetrov.

O niečo neskôr mali prvé čipy Kodaku rozmer
30 x 30 milimetrov. Bolo to stále o polovicu me -
nej ako rozmery strednoformátového kinofil-
mového políčka. 
Radikálnu zmenu prinieslo rozšírenie možností
následného spracovania obrazu. Pri zazname-
návaní obrazu treba softvérovo spojiť pre každý
bod všetky farby do jednej informácie. Pred
časom bola minimálna veľkosť jedného obra-
zového bodu, pixelu, deväť mikrónov a rozlí še nie
bolo 20 miliónov pixelov. Dnes už však nemusí -
me pre lepšie rozlíšenie zväčšovať fyzické roz -
mery čipov. Na dosiahnutie všetkých potreb ných
vlastností totiž úplne postačí veľkosť pixela
7,2 mikrónu, čo predstavuje rozlíšenie 33 me-
gapixelov. Pokrok sa ani tu nezastavil. Kým

napríklad v strednoformátovom fotoaparáte
Hasselblad H3DII-39 s rozlíšením 39 mega pixe-
lov a s rozmermi snímača 36,8 x 49,1 milimetra
mal jeden obrazový bod veľkosť 6,8 mikró nu,
posledná novinka s neuveriteľným rozlíšením
50 megapixelov si zachovala rovnakú veľkosť
snímača, no veľkosť obrazového bodu sa zmen-
šila na šesť mikrónov. A to bolo ešte pred nie -
koľkými rokmi nepredstaviteľné. 
Vo svete strednoformátových digitálnych foto -
aparátov je naozaj rušno. Potvrdzujú to aj zaují-
 mavé novinky predstavené v jeseni na veľtrhu
Photokino v nemeckom Kolíne. Hladinu roz -
čerila aj nová cenová politika, ktorá chce túto
luxusnú kastu fotoaparátov vrátiť tam, kde
kedysi patrila. Do rúk fotografov. 

Phase One: Digitálna stena od Phase One P65+ s rozlíšením 60,5 megapixela. Systém používa
špičkovú Sensor+ CCD technológiu od firmy DALSA Semiconductor, ktorá mimochodom nedávno
oznámila úspešné vytvorenie 111-megapixelového CCD snímača s neuveriteľným rozlíšením 10
560 x 10 560 bodov. Stena zároveň ponúka vyššiu citlivosť od ISO 50 do 800. Prvenstvo jej patrí
aj vo veľkosti čipu, ktorý sa rozmermi 53,9 x 40,4 milimetra už naozaj približuje k veľkosti menších
filmových strednoformátov. Cena by mala začínať na 39 900 dolárov.

Leaf AFi-II10: Ďalšou novinkou na výstave Photokino bol nový model strednoformá-
tového fotoaparátu Leaf Afi-II s digitálnou stenou Aptus 10. Prístroj používa širo-
kouhlý strednoformátový obrazový snímač CCD Dalsa s veľkosťou 56 x 36 milimetrov
s rozlíšením 56 megapixelov. Navyše má tento senzor systém vnútorného otáčania
Leaf Verto. Jediným stlačením tlačidla tak môže fotograf zmeniť formát z vodorov-
ného na zvislý bez toho, aby fyzicky otáčal celým fotoaparátom.

Mamiya: Dôležitým hráčom na poli strednoformátových digitálnych aparátov je sys-
tém DL28 od Mamiya, kombinujúci prístroj Mamiya 645AFD III s digitálnou stenou
Aptus-II 6 od spoločnosti Leaf, patriacej pod Kodak. Ide o 28-mepapixelový fotoaparát
s citlivosťou v rozmedzí 50 až 800 ISO s nízkou hladinou digitálneho šumu, za čo môže
aj ideálna veľkosť obrazových bodov 7,2 mikrónu. Ako pri týchto fotoaparátoch býva
zvykom aj Mamiya DL28, respektíve digitálna stena Aptus-II 6, umožňuje export dát pomo-
cou Firewire, čo sa využíva predovšetkým pri fotografovaní v štúdiu. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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T
echnologický pokrok rybárom, para-
dox ne, komplikuje situáciu. Platí to
najmä pre tých začínajúcich, bez skú -
seností s voľbou správnej udice. Ak k to-

mu ešte pridáme ďalšie komponenty, akými sú
napríklad navijak, vlasec či návnada, rybárčenie
sa zmení na skutočnú vedeckú alchýmiu. Na
druhej strane práve technologický pokrok si tuá-
ciu aj významne uľahčuje. 

Od bambusu ku kevlaru
Do polovice devätnásteho storočia sa rybárske
udice vyrábali z dreva. Keď okolo roku 1840
pre šli William Blacker v Anglicku a Saumuel
Philipe v Pensylvánii na štiepaný bambus, stal
sa tento materiál veľmi obľúbený a rybárov
sprevádzal celé jedno storočie. Nasledoval hli -

ník a rúrková oceľ. 
Dnes ovládajú udice takmer nezničiteľné sklené
vlákna. Výhodou bóru, kevlaru, grafitu a uhlí ka
je ľahkosť a možnosť kombinácie. Vďaka tomu
možno vyrábať udice určené na lov konkrétnych
druhov rýb. Výber správneho náradia však vô -
bec nie je jednoduchý, na pultoch rybárskych
predajní sa treba zorientovať v množstve udíc
rozličných značiek a rôzneho určenia. 

Naozaj široký výber
Udice je najlepšie roztriediť do kategórií pod ľa
hmotnosti, tvrdosti či akcie. Ak hovoríme o hmot-
nosti, poznáme udice od ultraľahkých, vhod-
ných na chytanie malých rýb, až po ultraťažké
prúty. Sú určené na lov veľkých kusov a zvlád nu
aj dvestokilogramového žraloka. 

Pri tvrdosti by sa mal rybár zamyslieť, kde sa
chystá loviť. Ak plánuje chytať na diaľku a väč šie
ryby, vhodný bude tvrdý prút s akciou v špičke
udice. Ak to budú ryby malé a pri brehu, určite
pomôže mäkký prút s parabolickou akciou. Čím
je udica tvrdšia, tým má lepší zásek na veľké
vzdialenosti. Čím však bude zásek prudší, tým
silnejší koncový nadväzec potrebujeme. 
S tvrdosťou súvisí aj akcia udice – jej schopnosť
reagovať na vzniknutú záťaž, ako rýchlo sa vráti
do pôvodnej polohy. Akcia môže byť pomalá,
stredná a rýchla. Udice s pomalou akciu rea gu jú
naozaj pomaly a oveľa bližšie k základni, teda
k časti, kde udicu držíte. Naopak, udice s rých-
lou akciou reagujú bleskovo a väčšinou na špičke.
Udice určené na feedrovú metódu lovu, ktorá
si žiada veľmi citlivú špičku, sa väčšinou vy rá -

Nové materiály rozšírili možnosti taktiky a stratégie rybačky. Na trhu je dnes takmer toľko udíc,
koľko je vo vode rýb. Výber správneho náradia je preto alfou a omegou kapitálneho úlovku.

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: GETTYIMAGES, GARMIN, G.LOOMIS



bajú z vrstiev grafitu, ktoré sa ukladajú na seba
a niekedy bývajú pokryté kevlarovou „panču-
chou“. Takmer všetky feedrové prúty majú
vy meniteľné špičky z grafitu alebo zo sklo la -
mi ná tu, najflexibilnejšieho materiálu na vý -
robu udíc. 

Obľúbený uhlík
Najrozšírenejším materiálom na výrobu udíc
je uhlík. Spracúva sa čistý alebo kombinovaný.
Výrobcovia miešajú materiály najmä z ekono -
mických dôvodov, pretože udice z uhlíkových
vlákien sú podstatne drahšie. 
Z uhlíka možno vyrobiť silný, no zároveň ten -
ký prút. Vlákna sa ukladajú do vrstiev a do
ko nečnej podoby sa spájajú živicami.
Výsledná kvalita prúta závisí aj od množstva
živice, pretože práve v nej vznikajú vzducho vé
bublinky, ktoré bývajú príčinou prasklín a láma-
 nia prútov. Firma Shimano preto vyvinula ma-
 teriál s označením Biofibre, charakteristický
nízkym obsahom živice. Ale podobné „vlastné“
technológie využívajú aj ďalší poprední svetoví
výrobcovia rybárskych potrieb. Napríklad ne-
mecký Sportex vyvinul technológiu HT Cross
Winding, ktorá dáva udiciam semiparabolický
charakter: vložená energia sa do špičky pre ná ša
bez akéhokoľvek oneskorenia. V praxi to zna-

mená väčšiu istotu pri nahadzovaní a pri zdo -
lávaní úlovku. S vymenovaním špecifických
predností by sme mohli pokračovať pri každom
výrobcovi. 
S inovatívnym nápadom prišla spoločnosť Air rus,
ktorá v roku 2006 vyskúšala niečo, k čomu sa
neodhodlal žiaden z veľkých výrobcov rybár -
skych potrieb. Pomocou nanotechnológie do -
kázala zvýšiť celkovú pevnosť a akciu udíc.
Udice radu N-Sync z uhlíkových prstencov sa
stali historicky prvými prútmi postavenými
na nanotechnológii. 

Pátranie pod vodou
Kedysi pomáhali k vhodnej voľbe udice rybá ro vi
aj znalosti lokality, kde sa chystal loviť. V súčas-
nosti túto úlohu preberajú rôzne monitorovacie
zariadenia. Okrem podvodných kamier sa ob -
ľúbeným pomocníkom moderných rybárov stá-
 vajú sonary. Sonar používa presné zvukové
impulzy vysielané do vody v kužeľovitom tvare
lúča. Tie sa vo vode odrážajú späť od predmetov,
od rýb a dna. Každá ozvena sa zobrazí na dis-
pleji. Situácia vo vode sa mení každým odra ze -
ným zvukovým impulzom a toto posúvanie
informácií na displeji vytvorí obraz, ktorý je
vlastne rezom prejdenej trasy so zobrazením
reliéfu a tvrdosti dna, rýb či vegetácie. Dnes

sú k dispozícii prístroje s tými najmodernej ší mi
funkciami, ako je napríklad vykresľovanie a iden-
 tifikácia rýb. 
Dobrú prácu dokážu urobiť malé a relatívne
lacné jednolúčové zariadenia. Poskytnú potreb né
údaje o lovisku, povrchu dna a výskyte rýb v da-
nom úseku. V spojení s informáciami o teplote
vody a hĺbke sú to dôležité parametre na správ -
nu voľbu návnady a udice. Medzi rybármi sú
obľúbené aj dvojlúčové zariadenia používajúce
dva súosové lúče a pokrokové spracovanie algo-
 ritmov. Najnovším hitom je 3D technológia
zobrazovania, ktorá meria hĺbky šiestimi lúčmi
sonaru v priečnej línii a poskytuje trojroz mer ný
obraz dna. 
Absolútnym vrcholom, hoci už len pri ko merč -
nom rybolove, je Side Imagin sonarová tech-
nológia alebo postranné snímanie. Technológia
využíva dva ploché a veľmi presné lúče sonaru
nasmerované do strán. Zobrazenie podobné
fotografii veľmi realisticky znázorňuje obrysy
a štruktúry dna, detailne zobrazuje ryby a iné
predmety vo vode. Tento spôsob snímania, keď
úzke lúče vytvárajú pomyselnú rovinu kolmú
na smer jazdy člna, by sme mohli prirovnať 
k snímaniu skenerom. Tu však už ide o hi-endo -
vé zariadenia, obyčajným rybárom takmer ne-
dostupné. 

Findfisher: Najnovší model sonaru, ktorý je vhodný na použitie v sladkých, ale aj v slaných vodách.
Sonar sa dodáva s duálnou sondou, po pripojení ktorej sú okamžite dostupné informácie spod
hladiny. Hĺbkový dosah sondy je 457 metrov. Prístroj je vybavený funkciou UltraScroll, ktorá za-
riadeniu umožňuje rýchlu obnovovaciu frekvenciu pre zob razovanie aj pri vysokej rýchlosti.

G. Loomis Bronzeback: Séria udíc už dlhodobo patrí
medzi vyhľadávaný artikel. Môže za to predovšetkým
vysoká citlivosť, ktorá je výsledkom špeciálne uprave-
ného „zahusteného“ uhlíka. 
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Emócie – to je látka, z ktorej sa šije odev budúcnosti. 
Vzniká móda, ktorá sa mení podľa nálady svojich nositeľov.

Hi-tech emócie
AUTOR: URSULA GRABLECHNEROVÁ
FOTO: PHILIPS DESIGN, ELENA CORCHEROVÁ,

GENE KEIGEL 

Príťažlivá technika: Z pohľadu módy, dizajnu a vedy 
– pekná obrázková kniha s množstvom technického
know-how. Vydavateľstvo Springer, 42,75 eur.



K
ľúčové slová sú Emotive Clothing.
Označujú oblečenie, ktoré je nielen
inteligentné, ale vie cítiť aj reagovať.
Vyzerá štýlovo a každému kúsku

odevu dodáva jedinečnosť. Emotive Clothing
však môže mať aj praktický význam. Módni
tvorcovia sa v spolupráci so špecialistami na
komunikáciu, elektroniku a počítače
pokúšajú šiť na mieru a zjednodušovať kaž-
dodenný život. 

Inteligentná látka sa v hneve začervená, nao pak
pri dobrej nálade dostane modrú alebo zelenú
farbu. Tak ako hovorí psychológia farieb – mod -
rá pôsobí upokojujúco a červená aktivizuje.
Náladu nositeľky prezradia biometrické sen-
zory teploty a produkcia potu, vtkané LED
diódy potom rozohrajú vhodnú hru farieb. 
Inteligentné oblečenie uloží do pamäte dovo -
lenkovú náladu alebo v prípade potreby
zabezpečí prívod čerstvého vzduchu, zvuky 

a obrázky na odbúranie stresu. Nové obleče-
nie však možno upraviť aj rôznymi sprejmi.
Na prí klad sprej na bikiny so zakompono-
vaným účin kom nikotínovej náplasti na
odvyknutie od faj čenia. Alebo sa môžete
pritúliť k takzva né mu objímaciemu tričku
Hug-Shirt. Najprv sa sami objímete, senzory
zaznamenajú dotyk, vyšlú ho cez mobilný
telefón partnerovi, ktorý má na sebe tiež objí-
macie tričko a môže si vychutnať výsledok. 

Barometer nálady: Z týchto šiat existuje iba jeden 
exemplár. Podľa nálady nositeľky sa rozsvieti viac 
alebo menej svetielok na rôznych miestach róby.

Sprejové šaty: Zaručený originál, ktorý obliekanie nahradil nastriekaním. 

Svetelný vejár: Látka sa stretáva s elektronikou. 
LED diódy pútajú pohľady nielen v noci.



Vyladený dizajn
Ak ste si doteraz nevedeli predstaviť v praxi odvekú múdrosť „v jed-
noduchosti je krása“, teraz sa vám to podarí. Stačí sa pozrieť na ne-
dávno predstavenú novinku od spoločnosti iRiver Spinn. Vyzerá to
tak, že „hračky“ od Applu majú vážneho konkurenta. A to nielen 
v dizajne. Spinn sa ovláda drobným valčekom v hornom rohu prí-
stroja, ktorý „ladí“ možnosti v hlavnom menu otáčaním podobne,
ako to bolo pri starých rádiách. Tento dojem podčiarkuje aj ukazo-
va  teľ pozície v menu, ktorým je zvislá čiara. Pre pohyb v menu po-
uži jete stlačenie valčeka a ďalšie tlačidlá na boku zariadenia. Okrem
toho je prehrávač vybavený dotykovým 3,3-palcovým displejom, ktorý vy-
užíva OLED technológiu s aktívnou matricou, takzvaný AMOLED. Ten je ako
stvorený na pozeranie videí v takto malom formáte. 

Android na scéne
Takmer každý mesiac predstavujú firmy zamerané na mobilnú komuni-

káciu ďalšie horúce novinky. Asi najzaujímavejším prístrojom tohto
roka je T-Mobile G1 postavený na úplne novej platforme Google An-
droid od spoločnosti Google. Je to Open Source operačný systém,

ktorý si môže každý používateľ prispôsobiť. Okrem toho výhodou 
telefónu je previazanie jeho funkcií s online aplikáciami Googlu ako na-
prí klad Gmail, Gtalk či YouTube. Dominantným prvkom prístroja je 

3,2-palcový dotykový displej. Súčasťou výbavy je aj Qwerty klávesnica,
ktorú otvoríte vysunutím do boku. T-Mobile G1 komunikuje v sieťach
GSM i UMTS. Podporuje dátové prenosy od GPRS až po HSDPA. Na in-
ternet sa dá pripojiť aj pomocou Wi-Fi. Nechýba ani integrované GPS. 

Pre obedňajšie sny 
Aj pre vás je odpočinok po výbornom
obede posvätný? Svoj spánok si 
v budúcnosti môžete štýlovo vy-
chutnávať v tejto odpočívacej
mušli Napshell. Vďaka ergono-
mickým tvarom, rozšíreným 
o Hi-Fi systém, sa chce stať ulti-
matívnym oddychovým miestom.
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AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV 



Statný drobec
Medzi notebookmi sa hitom ostatného času stali minia-

túrne počítače, ktoré dokážu svojimi funkciami zatieniť
aj svojich „veľkých bratov“. Jedným z nich je note book

Amilo Mini Ui 3520. Meria len 23,2 x 17,5 centimet ra
a váži necelý kilogram. Do jeho útrob sa však

zmestil nový procesor Intel Atom N270 s frek-
venciou 1,6 GHz. K výkonu patrí aj zaujíma -
vý dizajn. V tomto prípade prichádza Amilo

Mini s výmennými krytmi v piatich farbách 
a s jedným priehľadným, do ktorého si môžete vlo-

žiť obľúbenú fotografiu. 

Elektronická kniha
Sony PRS-700BC, tretí vynovený model e-knihy, jasne
naznačuje, akým smerom sa bude uberať vývoj podob-
ných zariadení. Zámerom výrobcu je totižto priblížiť
elektronické čítanie tomu skutočnému. Digitálna kniha
má šesťpalcový displej a používa technológiu Paper-like 
E Ink, ktorá vám čítanie zjednoduší a ponúkne pocit skutoč-
ného papiera. Displej je, samozrejme, dotykový a stránky sa
obracajú jednoduchým posunom prsta. PRS-700BC prichádza 
s možnosťou vkladania poznámok do textu či jeho zvýrazňovania
prostredníctvom stylusu. V texte môžete aj vyhľadávať alebo si
jednoducho prispôsobovať veľkosť písma. Elektronická kniha má
zabudované LED svetlo vhodné pre zlé svetelné podmienky. Výdrž
batérie je podľa výrobcu 7 500 strán alebo viac ako dva týždne čítania
na jedno nabitie. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na Váš email. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

Prenosné zvukové štúdio
Keď hudobníka na cestách osloví

múza, môže si svoj nápad okamžite
zaznamenať. Na obrázku je koncept
rukavice so zvukovými senzormi.
Ich pomocou možno zahrať vy-
tvorené melódie, ktoré zachytí 
digitálny rekordér. Autorom je

mladý český dizajnér Petr Hampl 
z Olomouca.
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CE-ZA-AR pre nitrianske Kardiocentrum
Špičkovo vybavené súkromné Kardiocentrum v Nitre získalo cenu Komory
slovenských architektov CE-ZA-AR za riešenie interiérov. Architekti Ľubo-
 mír Holejšovský a Vladimír Jarabica navrhli nemocničné priestory, ktoré
sa snažia vyvolať optimistickú náladu pacientom a skrátiť tak čas potrebný
na ich rehabilitáciu. „Nemocničné prostredie je deprimujúce. Chceli sme
do budovy dostať optimizmus, teplo a energiu a tomu sme prispôsobili
farebné riešenie. Tým, že sa sem dostal dostatok svetla, vznikol úplne iný
pocit,“ hovorí Ľ. Holejšovský. Po Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici
je nitrianske Kardiocentrum štvrté na Slovensku a obslúži okolo milióna
obyvateľov, najmä z Nitrianskeho kraja. Služby začalo poskytovať pred
rokom. Má k dispozícii desaťlôžkovú jednotku intenzívnej starostlivosti,
osem lôžok intermediálnej starostlivosti, samostatné oddelenie inter-
venčnej kardiológie a interný trakt s ambulanciami. Súčasťou centra
je aj Koronaroangiografické pracovisko Siemens Axiom Artis FC. 

Najlepšou IT firmou je skupina 
Siemens IT Solutions and Services 
Prestížne ocenenie IT firma roka 2008, akéhosi slovenského počítačového
Oscara, získala skupina Siemens IT Solutions and Services. Zaujala najmä
dlhodobou tvorbou vysokej pridanej hodnoty, ako aj faktom, že približne
90 percent softvéru vyvíja pre medzinárodné projekty. Komisia zložená
zo zástupcov médií a profesijných IT združení ocenila tiež prínos spo-
ločnosti pre vzdelávanie, zvyšovanie zamestnanosti, ako aj jej viaceré
unikátne projekty. Výročné ocenenie IT firma roka odovzdali na slávnost-
 nom večere IT GALA, ktorý tradične organizuje IT Asociácia Slovenska
spoločne s časopismi PC Revue a Infoware vydavateľstva Digital Visions.
Na stretnutí odovzdali aj ocenenie IT osobnosť, ktoré získal generálny
riaditeľ spoločnosti Eset Miroslav Trnka (VISIONS 3/08) a IT projektom
roka sa stal Bezplatný katastrálny portál. Cenu pre Siemens IT Solutions
and Services prevzali Gejza Büchler (vľavo) a Peter Pronay (v strede).

VISIONS rozširuje okruh čitateľov
Ľubomír Martinko z Popradu (na snímke vpravo spolu s Martinom Nosko-
 vičom zo spoločnosti Siemens) sa stal výhercom ankety časopisu VISIONS.
Získal špičkový notebook Fujitsu Siemens v hodnote 22 158 korún
(735,5 eura). Cieľom ankety bolo zistiť potreby a záujmy čitateľov, aby
redakcia mohla ďalej zlepšovať obsahovú štruktúru magazínu. Ukázalo
sa, že VISIONS sa za dva roky svojho pôsobenia stal vyhľadávaným časo pi-
som o vede a tech nológiách. Až 98 percent čitateľov, ktorí vyplnili anketu
na webovej stránke, ho považuje za dobrý a veľmi dobrý. Pre 88 percent
respondentov je časo pisom prvej voľby a čerpá z neho základnú orientá ciu
vo svete technoló gií. Pre zvyšok čitateľov je VISIONS kvalitným doplnkom
časopisov o IT a čes kých titulov o vede a technike. 

Najrýchlejší sokol pre ruské železnice 
Rusko vstupuje do éry vysokorýchlostných železníc. Na veľtrhu InnoTrans
v Berlíne predstavili tri vozne prvej súpravy vlaku Velaro RUS, ktorá bude
jazdiť rýchlosťou 250 kilometrov za hodinu. Súpravy pre Rusko vyrábajú
v závode Siemensu v Krefelde-Uerdingene v Nemecku a do roku 2010 že lez-
 nice RZD prevezmú osem vlakov. Od budúceho roka budú spájať Moskvu
a Petrohrad, neskôr pribudne trasa Moskva – Nižnyj Novgorod. Velaro
RUS, pomenované ako Sapsan, čo v ruštine znamená sokol sťahovavý,
je najmodernejší vysokorýchlostný vlak na svete, postavený na platforme
Siemens Velaro. Súprava s desiatimi voz ňa mi meria 250 metrov a odvezie
604 cestujúcich, je teda o 50 metrov dlhšia ako vlaky Velaro E jazdiace v Špa-
 nielsku. Vozne sú vzhľadom na široký ruský rázvor o 33 centimet rov
širšie ako vlaky ICE 3 v Nemecku. Všetky prvky sú navrhnuté tak, aby zvlád li
vonkajšiu teplotu až do -50 stupňov Celzia. Na slávnostnom pred  stavení
v Ber líne sa zúčastnili výkonný riaditeľ pre priemyselný sektor koncernu
Siemens Heinrich Hiesinger, prezident koncernu Siemens Peter Löscher
a Vladimir Jakunin, prezident spoločnosti RZD (na fotografii zľava).



 
 
Magazín pre nároč-
ného motoristu. 
Nové modely, 
porovnávacie testy 
a motoristický 
šport.

 
 
Informuje obšírne
a emotívne o pre-
vratných zmenách
a veľkých cieľoch 
na planéte Zem.
Novinárska kvalita,
ocenené fotografie.

 
 
Časopis o tom, čo 
sa stane realitou 
v oblasti počítačov 
až zajtra.

 

Odborný časopis 
o informačných 
technológiách 
a možnostiach ich 
využitia.

 
 
To najnovšie
a najlepšie 
z oblasti 
multimediálnej 
zábavy.

 
 
Populárna veda, 
technika a príroda 
pre tých, ktorí radi 
objavujú niečo 
nové.

 
 
Magazín o ľuďoch, 
technológiách 
a inováciách pred-
stavuje naajnovšie 
poznatky vedy 
a techniky vo svete.

Chcete získať naozajstný prehľad o svete?

Využite výhodnú ponuku 
balíkového predplatného. 

Pri predplatení všetkých siedmich titulov na jeden rok získate ako

bonus motoristickú ročenku Auto Testy 2008, časopis GEO 

SEZÓNA, v celkovej hodnote 330 Sk. K predplatnému dostanete aj 

praktický darček v podobe slúchadiel Genius 

v hodnote 234 Sk a koženého obalu 

na dokumenty v hodnote 600 Sk.

Uvedené tituly 

si môžete objednať aj jednotlivo

 

INTELIGENTNÉ ČÍTANIE

Adresa vydavateľstva: Digital Visions, s.r.o. 
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava

Konverzný kurz je 1 € = 30,1260 Sk

AKO SI OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ?
pošta: zaslaním objednávkového formulára na tejto strane. Do stĺpca 

s označením „objednávka“ vyplňte x k titulu, ktorý si chcete objednať. 

internet: vyplnením formulára na webe: www.pcrevue.sk 

e-mail: zaslaním objednávky na predplatne@pcrevue.sk 

SMS: poslaním SMS objednávky na č. 0910 945 820 

TEL: telefonicky na čísle 02/4342 0956-7

FAX: zaslaním objednávky na 02/4342 0958

Objednávka Titul
Ročné 

predplatné
Ceny v stánku 

za celý rok
Môžete 

ušetriť až

PC REVUE s DVD 1 150 Sk 38,17 € 1 428 Sk 47,40 € 278 Sk 9,23 €

PC REVUE 880 Sk 29,21 € nedostupné v stánkoch

DiGi REVUE 599 Sk 19,88 € 869 Sk 28,85 € 270 Sk 8,96 €

INFOWARE 470 Sk 15,60 € 590 Sk 19,58 € 120 Sk 3,98 €

QUARK 420 Sk 13,94 € 540 Sk 17,92 € 120 Sk 3,98 €

PC REVUE, DVD, DiGi REVUE, INFOWARE 1 990 Sk 66,06 € 2 887 Sk 95,83 € 897 Sk 29,77 €

PC REVUE, DVD, DiGi REVUE, INFOWARE, QUARK 2 410 Sk 80,00 € 3 427 Sk 113,76 € 1 017 Sk 33,76 €

AUTO MOTOR A ŠPORT 660 Sk 21,91 € 1 020 Sk 33,86 € 360 Sk 11,95 €

GEO 990 Sk 32,86 € 1 548 Sk 51,38 € 558 Sk 18,52 €

VISIONS 166 Sk 5,51 € 236 Sk 7,83 € 70 Sk 2,32 €

VŠETKY TITULY 4 226 Sk 140,28 € 6 231 Sk 206,83 € 2 005 Sk 66,55 €
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Siemens centrum 
Stromová 9, Bratislava 
Tel: 02/5479 1439
www.siemenscentrum.sk

MAJTE VŠETKÝCH 5 PO KOPE

Uvedenú akciu nie je možné kombinova  s inými akciami alebo cenami e-shopu www.scstore.sk. Prevádzkovate om Siemens centra je spolo nos  COM D s.r.o. 




