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E D I T O R I Á L

Vážení čitatelia, 
milí priatelia,

kedysi veľmi dávno, keď človek po prvý raz začal kopať v zemi, aby sa dostal ku kamennému
bohatstvu, ktoré sa ukrýva v jej útrobách, ani vo sne mu nenapadlo, že by to niekedy mohlo byť inak.
Nerastné zásoby našej planéty sa však stenčujú, no hlad po nich neutícha. Naopak, rastie. Človek
kope hlbšie a hlbšie, v čoraz neprístupnejších a vzdialenejších oblastiach, a to si, prirodzene, vyžaduje
vyššie náklady a modernejšie technológie. Ani to však nemusí onedlho postačovať, keď človek nezmení
svoje správanie.

Ak sa nenaučíme lepšie využívať bohatstvo, ktoré máme, raz sa vyčerpá, a to by znamenalo postup -
ný úpadok a neodvratný zánik ľudskej civilizácie. Skôr ako sa naučíme osídľovať iné planéty. Iné
suro vi no vé zdroje ako tie na Zemi dnes jednoducho nemáme. Minerály, ktoré tisíce rokov dolujeme,
sa nikde nestratili, sú stále okolo nás, len existujú v iných formách. Žiaľ, najčastejšie ako odpad, ktorý
nikto nechce. Vedecké kapacity mnohých štátov intenzívne hľadajú spôsoby, ako ich znovu využiť.

Naša budúcnosť sa volá recyklácia. Asi nie je ďaleko čas, keď namiesto do cenných papierov sa nám
viac vyplatí investovať napríklad do vlakovej súpravy. Po skončení jej životnosti nám môže vyniesť
tučné zisky. K tomuto záveru dospeli vedci zo Siemens Mobility, ktorí navrhujú environmentálne
konštrukcie pre metrá a automobily. V rámci tendra na dodávku vlakových súprav pre metro v Osle
vypracovali materiálovú deklaráciu vrátane nákladov na likvidáciu. Keď výsledky štúdie ukázali
recyklačnej spoločnosti, z jej reakcie boli ohromení.

Prečo? Jedna vlaková súprava metra obsahuje z približne 45 ton železných zliatin a 31 ton kovov
ako hliník alebo meď, desať ton plastov a malé množstvo farieb a elektronických komponentov.
Podľa recyklačnej štúdie až okolo 95 percent surovín a 85 percent materiálov použitých na výrobu
súprav metra je možné spätne zhodnotiť. Kovy sa oddelia od zvyšných materiálov, rozomelú na drobné
kúsky a zavedú do cyklónovej odstredivky, kde sa čiastočky jednotlivých kovov oddelila na základe
odlišnej hustoty, hmotnosti a magnetických vlastností. Na konci procesu je opäť čistý kov.

A teraz to najpodstatnejšie. Rozdiel medzi nákladmi na recykláciu a výnosmi z predaja takto vyčis-
 tených surovín predstavuje 60-tisíc eur za jednu súpravu. V cenách v roku 2006. Keďže ceny kovov
permanentne rastú, napríklad meď sa dnes na komoditných burzách obchoduje ako novodobé zlato,
v budúcnosti bude zisk podstatne väčší. Ak teda naozaj chcete zarobiť, kúpte si vyradenú súpravu
metra a otvorte si továreň na zhodnocovanie odpadov. Podobným príkladom využitia odpadov je
výskumná úloha, na ktorej pracujú slovenskí geológovia. Pomocou oxidu uhličitého chcú premieňať
takzvané staré ekologické záťaže, napríklad škodlivé haldy po výrobe azbestu, na znovu využiteľné
nerastné minerály, ako je kalcit, magnezit či kremeň.

Visions pravidelne píše o podobných zaujímavých technológiách, ktoré možno niekedy znejú ako
science fiction. Veľmi nás potešilo, že náš magazín oslovil aj český Siemens a počínajúc týmto číslom
začína vychádzať aj v Českej republike. Na jeho tvorbe budeme spolupracovať s našimi kolegami 
z Prahy. Zhruba dve tretiny obsahu ostanú rovnaké, zvyšok budú tvoriť iné, „lokálne“ témy. Slovenskí
čitatelia sa však v každom prípade môžu tešiť na viac príspevkov z krajiny, s ktorou sme kedysi tvorili
jeden štát a s ktorou dodnes máme veľa spoločného.

Vladimír Slezák
generálny riaditeľ a predstaviteľ 
spoločnosti Siemens na Slovensku
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Senzory pre inteligentné budovy
Inteligentné senzory v spojení s mikročipmi
dokážu presne analyzovať chemické zloženie
látok vo svojom okolí. V okamihu, keď tenká
vrstva oxidu kovu, ktorá pokrýva čip, príde
do kontaktu s akýmkoľvek plynom, zmení
sa jej elektrický odpor a tento signál zazna-
 mená a spracuje mikročip. Viac sa o in teli-
gentných budovách, ktoré tieto senzory vo
veľkom využívajú, dozviete v nasledujúcom
čísle VISIONS. 
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Roponosný piesok odovzdá svoje bohatstvo
Výskumníci Siemens Corporate Technology pracujú na novom, ekologicky
šetrnejšom spôsobe ťažby bitúmenu z roponosných pieskov. Chcú 
použiť elektrické indukčné ohrievanie, aby sa z roponosných pieskov
uvoľnil surový ropný materiál. Kanada je hlavnou lokalitou, kde sa na-
chádzajú takéto ložiská približne so 178 miliardami barelov ťažkej ropy.
Od roku 1960 sa využíva okolo troch percent týchto zdrojov, no pred-
pokladá sa, že rastúce ceny ropy ťažbu ekonomicky zatraktívnia. Dnes
si vyžaduje veľké množstvo vody a energie. Vodná para sa pumpuje do
prírodných rezervoárov pod vysokým tlakom pri teplote až do 300 stup-
 ňov Celzia počas mnohých týždňov. Nová metóda výskumníkov z Erlan-
genu zvyšuje efektívnosť tejto metódy. Pri testoch v laboratóriách sa
ropou nasiaknutý piesok ohrieva elektromagnetickou indukciou po-
dobne ako vo varnej nádobe indukčného variča. Z rovnakej zmesi sa
dá získať o pätinu viac bitúmenu. Na štvrtinu sa redukuje aj spotreba
vody. Pilotné skúšky v kanadskej provincii Alberta sa začnú na budúci
rok.

� Ropa medzi zrnkami piesku, s. 21

Nový počítačový tomograf znižuje radiačnú záťaž
Siemens zostrojil počítačový tomograf, ktorý je oproti doterajším typom
rýchlejší a vystačí len so zlomkom radiačnej dávky. Systém Somatom
Definition Flash využíva zdokonalenú verziu technológie duálneho zdroja,
v ktorej dve röntgenové trubice súčasne rotujú okolo tela pacienta. Pod-
 statne tak redukujú čas potrebný na vyšetrenie. Napríklad hrudník dokážu
nasnímať za 0,6 sekundy, takže pacient už nemusí zadržiavať dych, kým
prístroj zhotoví detailné snímky jeho srdca. Počas snímania generuje me -
nej než jeden milisievert radiácie, pričom štandardná dávka pri týchto
vyšetreniach sa pohybuje v rozpätí 8 a 40 milisievertov. Ožiarenie je tak
dokonca nižšie ako pri vyšetrení srdca katétrom, takže prístroj nájde
uplatnenie aj pri bežných kardiologických vyšetreniach. Somatom Defi-
ni tion Flash predstavila spoločnosť Siemens na najväčšej svetovej kon-
ferencii rádiológov v Chicagu a dostupný je od začiatku tohto roka.

Turbína pre prvú slnečnú 
elektráreň v USA
Spoločnosť Siemens inštalovala parnú tur-
bí nu v Invapah Solar Complexe, prvej ko-
merčnej slnečnej elektrárni v USA. Para sa
bude generovať z vody zohriatej tisíckami
zrkadiel v Death Valley v Mojavskej púšti,
kde v lete dosahuje teplota až 45 stupňov
Celzia. Samostatne riadené zrkadlá (helio-
staty) nasmerujú slnečné lúče priamo na
bojler umiestnený na špici vysokej veže,
kde sa para zohreje na 550 stupňov Celzia.
Parný generátor, ktorý vznikol úpravou tur-
bíny SST-900, určenej na priemyselné využi-
 tie, dosiahne výkon 123 megawattov.
Elektráreň spoločnosti BrightSource Energy
poskytne od roku 2011 ekologickú elektric -
kú energiu pre 35-tisíc domácností. Firma
Siemens je lídrom vo vývoji a výrobe parných
turbín pre slnečné elektrárne. V súčasnosti
má päťdesiat objednávok na generátory s vý-
konom od 1,5 do 123 megawattov.



Domáca automatizácia s jednoduchou obsluhou
Synco living, domáci automatizovaný systém s jednoduchou obsluhou,
uvádza na trh spoločnosť Siemens. Používateľ ho môže pohodlne ob-
sluhovať cez svoj internet z akéhokoľvek počítača alebo smartphonu.
V spojení s cenovo dostupnými riadiacimi jednotkami, ktoré v jednej
miestnosti obslúžia až šesť radiátorových regulátorov, poskytuje domom
a apartmánom riadiaci systém na najvyššej technologickej úrovni. Ča-
sovo nastaviteľné programy umožňujú kúriť alebo vetrať každú miest-
nosť osobitne a diaľkové ovládanie riadi aj vypínače svetla či intenzitu
osvetlenia. Systém taktiež monitoruje okná a dvere, osvetlením dokáže
simuloval prítomnosť ľudí a informuje používateľov, ak kdekoľvek v do me
zaregistruje dym. Ďalšou novinkou je poplachová funkcia, keď pošle
e-mail alebo esemesku s varovaním vopred určeným prijímateľom. Vďaka
úsporám pri optimalizácii vykurovania sa náklady na Synco living vrá-
tia počas jedného až dvoch rokov. Experti zo Siemensu predpokladajú,
že systém usporí až 30 percent energií.

Laserová dióda vypátra jedovatý oxid uhoľnatý
Novú laserovú technológiu na meranie koncentrácie smrtiaceho oxidu
uhoľnatého (CO) vyvinuli výskumníci spoločnosti Siemens Corporate
Technology v Mníchove. Táto technika je extrémne selektívna, takže
dokáže presnejšie rozoznať CO v zmesi s ďalšími plynmi. Prítomnosť
tohto plynu sa pokladá aj za indikátor nekvalitného spaľovania (tlenia),
z ktorého vzniká množstvo požiarov. V budúcnosti tak senzory poslú-
žia na včasnú signalizáciu hroziaceho požiaru alebo na monitorovanie
prívodu vzduchu pri vykurovaní. Systém sa testuje v laboratóriu Siemens
Building Technology. Laserovú diódu VCSEL dodáva spoločnosť Vertilas,
ktorá ju vyvinula v rámci európskeho projektu NEMIS. Je zatiaľ jediná
svojho druhu, a teda aj poriadne drahá. Konštrukčne je však vhodná pre
sériovú výrobu a prvé využitie tohto systému v budovách alebo lietadlách
možno očakávať o tri roky.

Virtuálna elektráreň vyrába „zelenú“ energiu
Spoločnosť RWE Energy môže dodávať elektrickú energiu zo svojich
decentralizovaných elektrární oveľa efektívnejšie pomocou „virtuálnych
elektrární“. Tento termín experti používajú pre skupinu menších generá-
torových zariadení pospájaných informačnými technológiami tak, že sa
ich činnosť riadi, koordinuje a optimalizuje cez centrálny systém ener ge-
tického manažmentu. Virtuálna elektráreň RWE Energy vznikla v spo-
lupráci so spoločnosťou Siemens Energy. V prvom kroku integrovali deväť
hydroelektrární s celkovou kapacitou 8 600 kilowattov. Postupne k nim
budú pridávať ďalšie zariadenia na produkciu tepla a elektrickej energie,
využívajúce biomasu alebo vietor. Popri ekonomických prínosoch je cieľom
koordinovaného využitia decentralizovaných zariadení aj redukcia emisií
oxidu uhličitého. Riešenie je súčasťou environmentálneho portfólia
spoločnosti Siemens, ktoré jej vo fiškálnom roku 2008 vygenerovalo
príjmy 19 miliárd eur.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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Lovec exoplanét štartuje
Po vyše dvojročnom odklade sa na začiatok mar -
ca plánuje vypustenie americkej astronomickej
fotometrickej družice Kepler, ktorá má za úlohu
objavovať planéty podobné našej Zemi. Bude
pri tom využívať jav, keď obiehajúca planéta
prechádza pred pozorovanou hviezdou, čím
spôsobuje nepatrný pokles jej jasnosti. Hlavným
poslaním misie je pátrať po planétach, ktoré
majú podobnú hmotnosť a dráhu ako Zem a kto-
ré obiehajú okolo hviezd s podobnými charak-
 teristikami, ako má Slnko. Na takýchto pla né tach
je vyššia pravdepodobnosť existencie života.
Družica bude počas nasledujúcich štyroch ro kov
nepretržite sledovať časť súhvezdia Labute.
Unikátna širokouhlá kamera bude súčasne
monitorovať vyše stotisíc hviezd. Informoval
o tom internetový portál Kepler NASA.

Objavili naftovú hubu 
V listoch juhoamerického stromu Eucryphia cordifolia, známeho aj pod názvom ulmo, objavili
hubu, ktorá produkuje naftové výpary. Gary Strobel z Montanskej štátnej univerzity identifikoval
ako zdroj naftových pár endofyt Gliocladium roseum. Petrochemické aktivity tejto huby si dosiaľ
nikto nevšimol a zatiaľ nie je známy ani iný organizmus s podobnými schopnosťami. Analýza
výparov ukázala, že sú bohaté na uhľovodíky, ktoré sa nachádzajú aj v pohonných látkach, naprí -
klad oktán. Huba je schopná rásť aj na celulóze, ktorá obsahuje vysoké percento uhľovodíkov, ale
doteraz bolo veľmi náročné ju na tieto uhľovodíky rozložiť. Podľa G. Strobela by malo byť možné
prostredníctvom naftovej huby získavať fermentáciou celulózy množstvo použiteľných uhľovodí-
 kových pár. Doteraz sa predpokladalo, že ropa vzniká geofyzikálnym procesom pri vysokých tla-
 koch a teplotách. Je však možné, že existujú aj mikrobiálne procesy, ktoré vedia ropu pripraviť.
Informoval o tom New Scientist.

Čítanie genómu na počkanie
Potrebujete prečítať genóm? Počkajte si ho-
 dinku! Tak takúto odpoveď možno dosta-
 neme už o päť rokov. Vedci z kali forn skej
spoločnosti Pacific Biosciences sú presved-
čení, že v roku 2013 uvedú na trh zariade-
nie, ktoré prečíta kompletnú ľudskú
dedičnú informáciu tvorenú troma miliar-
dami písmen genetického kódu za niekoľko
desiatok minút. Vedecký týždenník Science
informoval, že nový princíp čítania DNA je za-
ložený na vlastnostiach enzýmu DNA polyme-
rázy, ktorú bunky používajú pre syntézu dvojitej
špirály DNA. Vedcom sa podarilo umiestniť mole-
kuly DNA polymerázy na dno mikroskopických prie-
hlbiniek a ku každej zaviesť jednoduché vlákno čítanej
DNA. Enzým uchytí koniec vlákna a z dodaných písmen
genetického kódu k nemu okamžite dotvára druhé vlákno
špirály. Každý zo štyroch typov písmen vedci vybavili špe-
ciálnou svetielkujúcou značkou. Digitálna kamera prie-
bežne sníma záblesky, ktoré sprevádzajú napojenie
každého ďalšieho písmena do vznikajúcej
špirály. DNA polymeráza je schopná
za jedinú sekundu priradiť k
jednoduchému vláknu DNA
až niekoľko desiatok pís-
men genetického kódu.



Demonštračné centrum simuluje potrubia
Experti spoločnosti Siemens dokážu v demonštračnom centre v meste
Fürth v blízkosti Norimbergu simulovať kompletnú činnosť ropovodu
alebo plynovodu. Okrem rozmerového zmenšenia je tu všetko ako v sku-
 točnosti, takže centrum môžu využívať aj na vývoj nových riešení pre
reálne systémy. Zahŕňa aj inteligentné softvérové riešenia, ktoré dokážu
nepretržite riadiť a monitorovať potrubia a identifikovať ich poškodenie.
Potreba prepraviť ropu a plyn na vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov
kladie veľké nároky na celý transportný systém. Materiály si musia
udržať kvalitu, pričom na pohyb ropy v potrubí sú potrebné vysokový-
konné čerpadlá a na pohyb plynu zase vysokovýkonné kompresory.
Potrubia musia byť chránené proti akémukoľvek poško deniu, čo sleduje
kontinuálne monitorovanie presakovania prepravovaných materiálov.
Systém automaticky meria fyzikálne parametre po celej dĺžke potrubia
a hodnoty prenáša do riadiaceho centra rádiovým alebo satelitným
spojením.

Nová jasná LED dióda pre automobily
Spoločnosť Osram zdokonalila LED diódy do svetlometov motorových
vozidiel. Ostar Headlamp LED má priamo v skle integrovanú „clonu“,
ktorá smeruje všetko svetelné žiarenie na vozovku. Doteraz to zabez-
pečovali mechanické clony pohlcujúce svetlo. Kým súčasné plynové
výbojky premietajú dopredu 35 až 45 percent svojho svetla, LED svet -
lomety dosahujú o 10 percent vyššiu úroveň. S výdržou 10- až 20-tisíc
hodín navyše výrazne prevyšujú životnosť výbojkovej konkurencie.
Vynikajúci jas LED diód zabezpečil výrobca bez zvýšenia spotreby
energie, ktorá dosahuje len 12 wattov. Nová výkonná dióda môže obsa-
 hovať jeden až päť čipov, čo otvára nové možnosti pre projektantov.
Umožňuje tiež vytvárať rozličné vzory osvetlenia a scenáre svetiel. 

Osemstokilovoltový transformátor smeruje do Číny
Nový transformátor pre jeden z najdlhších a najvyššie dimenzovaných
vysokonapäťových DC transmisných systémov typu HVDC vyvinula a vy-
 robila spoločnosť Siemens. Ide o prvý HVDC transformátor na 800 kilo-
 voltov (dnešné systémy pracujú s transmisným napätím 500 kilovoltov).
Transformátor veľký ako rodinný dom je určený pre Čínu. Siemens dodá
desať takýchto zariadení pre HVDC systém Yunnan-Guangdong. Od
polovice budúceho roka budú transformovať päťtisíc megawattov elek-
 trickej energie, ktorá sa potom bude prenášať na vzdialenosť 1 400 kilo-
metrov. Okrem tejto dodávky získala spoločnosť Siemens ďalšie čínske
objednávky na viacero konvertorových transformátorov pre dvetisíckilo-
 metrové ultravysoké napätie medzi hydroelektrárňou Xiangjiaba a mes-
tom Šanghaj. Systémy HVDC môžu prenášať elektrickú energiu na oveľa
väčšie vzdialenosti a značne redukujú straty, ktoré vznikajú v terajších
štandardných AC systémoch.
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V Samsungu platí:
Ak nevieš čo robiť, 
tak niečo rob

Hoci angažmán v Samsungu získal Anton Ondrej
dvakrát, tvrdí, že nevstúpil do tej istej vody. „Sam -

sung odišiel, Samsung sa vrátil. A ja s ním,“ hovorí.
Od roku 1993 pôsobil päť rokov v Zlatých Mo-
rav    ciach, kde v spoločnom podniku vyrábali
chlad ničky. V roku 2005 ho nahovorili na návrat.
„V prvom prípade išlo o spoločný podnik Sam-

sung – Calex. Teraz je to stopercentná dcéra
kórejskej spoločnosti. Dnes je to dynamickejší
podnik, práca je vzrušujúcejšia,“ vysvetľuje.AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ

FOTO: EMANUEL BOSON



Kedysi Samsung v spotrebnej elektroni -
ke veľa neznamenal, dnes je svetovou špič -
kou. Ako sa to stalo?
Samsung vždy sledoval najmodernejšie tech-
no lógie, od polovice šesťdesiatych rokov sa
orientoval najmä na polovodiče. Práve vďaka
elektrotechnike zo Samsungu sa Kórea zbavi -
la štatútu rozvojovej krajiny. Ich polo vo dičom
nedokázali konkurovať ani americké firmy,
uplatnili sa aj v čínskom kozmickom progra -
me. U nás Samsung nebol známy. Kórejské fir-
my začali investovať v strednej Európe až 
v de väťdesiatych rokoch. Okolo roku 2005 sa
televízory Samsung na Slovensku predávali
lepšie ako konkurenčné. V tom čase americký
týždenník Business Week ohodnotil značku
Samsung lepšie ako Sony. V roku 2007 mala
hodnotu zhruba 17 miliónov dolárov.

Akcionári sú Kórejčania?
Áno, veľký vplyv má stále zakladateľ spo loč -
nosti, vlastníctvo nie je rozptýlené. Teraz sa
to ukázalo ako výhoda, firma nepodlieha vý -
kyvom, ktoré zasiahli iné firmy počas finanč -
nej krízy.

Nehrozí pri uzavretej akcionárskej
štruktúre nedostatok odvahy?
Nemyslím si to. Aj mňa pri štúdiu MBA učili,
že najefektívnejšie je rozptýlené vlastníctvo,
keď trh pravidelne hodnotí cenu akcie... Bolo
by to na dlhý rozhovor. Príklad Samsungu uka -
zuje, že úspešné môžu byť aj iné ako anglo sas -
ké modely. Akcionári Samsungu túžia byť
naj lepší, myslia dlhodobo, nevlastnia akcie
preto, aby zarobili na raste ich ceny a výhod-
nom odpredaji rozptýleným vlastníkom.

Prejavuje sa takmer rodinný charakter
spoločnosti aj v prístupe k výskumu?
Nehovoríme o Samsungu ako o rodinnej fir me.
Je to kórejská firma, ktorá pôsobí globál ne 
a má ambíciu byť svetový líder v elek tro tech-
nike. Samsung nie je závislý len od jedného
výrobku, nie je špičkou len v technológii LCD
panelov. Dnes už značka veľa znamená aj v te-
lefónnych prístrojoch, telekomunikačných tech-
 nológiách, silná je divízia digitálnych mé dií.
Máme šestnásť centier výskumu a vývoja, nie-
 len v Kórei. V Európe sú v Londýne, Moskve 
a vo Varšave. Na výskum a vývoj dala firma 
v roku 2007 okolo sedem miliárd dolárov, čo
je zhruba desať percent z tržieb. Len do tech-
nológie LCD sme vložili viac ako miliardu do -
lárov.

Môžete do toho niečo priniesť aj vy z Ga-
lanty?
To je ťažké. Bol tu na návšteve viceprezident
pre výskum a vývoj, s ktorým sme prešli via -

cero firiem, stretli sa s predstaviteľmi vlády.
Výsledkom bolo zdvorilé konštatovanie, že „ste
fajn krajina, ale hrozne maličká“. Pre fir mu 
s obratom nad sto miliárd dolárov je dôležitá
aj veľkosť trhu. Napokon aj európske vý skum-
né a vývojové centrá sú v metropolách veľ kých
krajín. Elektronika je úžasne konkurenčné
pro stredie. Kto chce byť najlepší, musí využívať
najlepšie vedecké kapacity a uvažovať v ob -
rovských peniazoch pre výskum.
Pre Slovensko vidím príležitosť pri inováciách.
Nerobíme len jednoduchú montáž, vytvá ra me
pridanú hodnotu. Snažíme sa ju zvyšovať.
Dobrá organizácia výroby si vyžaduje až ve -
deckú úroveň riadenia. Mám stále pocit, že na
Slovensku nedoceňujeme príležitosti výrobných
závodov.

Takže tvrdenie, že sme len zdrojom lac-
nej pracovnej sily, je ďalší mýtus?
Štatisticky sme možno mali nízke mzdy, mohli
sme v porovnaní so Západom pôsobiť ako zá-
sobník lacnej pracovnej sily. Ale štatistiky krí-

vajú. Napríklad v západnej Európe nie je elektro -
technická firma, s ktorou by sme sa mohli po -
rovnávať. Naša konkurencia je v Ázii, v Mexiku
a keď sa porovnávame s nimi, tak sme drahí.
Aj teraz, keď cítime dôsledky finančnej krízy,
museli sme niektoré výroby odčleniť a hľadali
sme miesto, kde budeme vyrábať lacnejšie.
MP3 prehrávače sme odsunuli do Číny, práve
pre jednotkové ceny a produktivitu práce.
Cesta ďalej vedie len cez zvyšovanie produk-
tivity práce.
Výroba nie je nič menejcenné. Nemôžete chcieť
od globálneho koncernu, aby sa angažoval vo
financovaní výskumu, ak v krajine nedokážu
dobre organizovať výrobu. Ak to firmy zvlád nu,
sú nad hladinou a môžu ísť ďalej.

Čo si predstavujete pod pojmom vzdela -
nostná ekonomika?
Asi existuje nejaká veľmi presná definícia. Pre
mňa je to ekonomika, ktorej rast by mal byť za -
bez pečený na akumulácii a rozširovaní poz nat -
kov. Je to určite dobrý koncept, ale to nezna mená,
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že si nebudeme vážiť to, čo máme. Rovnako
to neznamená, že môžeme preskakovať neja -
ké etapy vývoja. 
S tým súvisia aj zahraničné investície. Všetci
si uvedomujú, že je nevyhnutné posunúť sa
od získavania výroby ďalej. Otázka však je, čo
je to ďalej. Zjednodušená predstava je taká, že
potrebujeme získať investorov a zaviazať ich
podmienkami na výskum. Neviem však, či ta -
káto podmienka je pre investorov lukratívna.
Je to akoby ste si chceli kúpiť minerálku a v ob-
chode by vám povedali, že ku každej fľaši vody
si musíte kúpiť aj fľašu vína. Logicky, idete tam,
kde vám takú podmienku nedajú. 
Myslím si, že táto téma nemá silného lídra, ktorý
by sa veci zmocnil a aj svojou autoritou ju pre-
sadil. Zatiaľ sa to javí tak, že ľudia, ktorí môžu
rozhodovať, majú veľmi protichodné názory
a nedokážu sa dohodnúť.

S tým asi súvisí aj slabá úroveň vzdelá-
vania. 
Elektrotechnický priemysel ponúka príležitosť
postaviť druhý pilier slovenskej ekonomiky.
Ak nejaké odvetvie má byť kľúčové, tak má byť
aj koncentrovaná príprava ľudí. V elektro tech-
 nickom priemysle pracuje už dnes niekoľko
desaťtisíc ľudí. Ročne vychádza zo škôl veľa
absolventov, aj v elektrotechnických od bo roch.
Školy však nepripravujú žiakov na to, že ne -
nájdu prácu v mieste bydliska a budú musieť
cestovať. Nepripravujú ich na to, že v za hra nič-

ných firmách narazia na kultúrne rozdiely.
Do polovice minulého roka sme mali chronic ký
nedostatok ľudí. Cítili sme, že podpora mo bili -
ty pracovnej sily je nedostatočná. Aby bol na
Slovensku dostatok kvalitnej pracovnej sily,
musia sa v systéme vzdelávania odohrať ob -
rov ské zmeny. Paradoxne nás zachraňuje to,
že ani v okolitých krajinách na tom nie sú lep-
šie.

Nedajú sa využiť kórejské skúsenosti?
Bolo by to fajn, v Kórei je situácia podstatne
lepšia. Veľa napovedá už aj to, že nemajú mi -
nisterstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ale
ministerstvo pre riadenie ľudských zdrojov.
Celý systém je prepojený na kľúčové odvetvia
a technológie. Hovoria si, že potrebujú vycho vať
deti pre to, čo je v krajine najlepšie. Slovensko
je malý štát a keďže je v ňom takmer všetko
decentralizované, tak sa nikto s nikým nevie
na ničom dohodnúť. Preto sa nedá robiť nič
naozaj veľké. A veda je veľká vec. Veľká a drahá.

Napríklad vývoj technológie LCD nás stál miliar -
du dolárov. O takých číslach malá krajina ne -
môže ani premýšľať. 

Konkurencia v spotrebnej elektronike
je veľká. Ako sa môže v ponuke vyznať
spotrebiteľ?
Spotrebiteľské rozhodnutia sú veľmi indivi -
duálne. S pobavením som sledoval pred Via -
nocami rodinu pri nákupe. Radili sa dvaja
sy novia s otcom, ale napokon rozhodla žena 
– dôležité bolo, aby bol televízor „mačkovzdor -
ný“, teda aby ho mačka nepoškriabala. Prav-
daže, sú ľudia, ktorí sa vyznajú, vedia po  rovnať
technické parametre.

Televízor ako televízor, nie?
Iste nie, hoci sa to tak javí. Firmy, vrátane našej,
sú nútené širšie definovať to, čím sú. Ak si
niekto povie, že je televízorová firma, tak raz
skončí ako niektorí výrobcovia písacích strojov,
ktorí nedokázali zareagovať na príchod počí-
tačov. Čosi podobné sa stalo vo fotoaparátoch.
My o sebe hovoríme, že robíme zobrazovaciu
techniku – čo sú klasické televízory, teraz ploché
a budú ešte plochejšie a tenšie. Postupne zrej -
me prejdeme od tekutých kryštálov k OLED
technológiám (Organic Light Emitting Diode)...
A zákazník to bude vnímať len ako čoraz do -
konalejší výrobok. Hlásime sa k zobrazovacej
technike, to znamená, že nás neprekvapí ani
to, že televízory, tak ako ich poznáme teraz,
jednoducho nebudú a nahradia ich nové tech-
nológie.

Aká je filozofia spoločnosti?
Naša firemná filozofia hovorí o využití ľudské-
ho potenciálu zamestnancov spolu s novými
technológiami, aby sme vytvárali také produkty,
ktoré zlepšia svet. Na prvý pohľad je to len
zhluk slov, bez obsahu. Keď o tom premýšľam,
tak poznám, že v tej vete je naša ambícia, ktorá
nás ženie k tomu, aby sme boli čoraz lepší.
Keby bol Samsung v rukách finančného inves-
tora, tak sa mu veľa vecí nepodarí. Ak akcio -
nári sledujú len výnos na akciu a sú spokojní,
tak necítia potrebu investovať do vývoja, lebo
by sa pripravili o zisk. Samsung však investuje
často aj viac, ako zarobí, a preto poráža kon -
kurenciu.

Anton Ondrej (44) študoval na Moskovskom inštitúte medzinárodných vzťahov, neskôr získal
titul MBA na British Open University. Zhruba rok pracoval v Prahe na federálnom ministerstve
zahraničných vecí. V rokoch 1992 až 1994 bol manažérom v mimovládnej organizácii East-West
Studies. V roku 1994 nastúpil do spoločného podniku Samsung – Calex, kde pôsobil až do
roku 1998, keď firma po odchode Samsungu zanikla. Uplatnil sa v korporátnom bankovníctve,
pracoval v Citibank, v Slovenskej sporiteľni a vo VÚB. Od roku 2005 pôsobí v galantskej spo-
ločnosti Samsung Electronics Slovakia, najskôr zastával funkciu zástupcu finančného riaditeľa,
od roku 2006 je riaditeľ pre ľudské zdroje, služby a externú komunikáciu. Je ženatý, má dvoch
synov.



Zvykne si slovenský zamestnanec na ázij -
skú firemnú kultúru?
Fluktuácia v podniku nie je vysoká. Máme prí-
klady, že v Samsungu pracuje už druhá gene -
rácia. Keby rozdielnosť kultúr pôsobila
ne ga tívne, tak by rodičia nechceli, aby v Sam-
sungu pracovali aj ich deti. Ja sám som sa
vrátil. Manželka hovorí, že najpokojnejší som
vždy, keď pracujem v Samsungu. Ak chodím
domov s mierom v mysli, tak to zrejme bude
aj prostredím. Samsung sa vymedzuje a hovorí,
že má vlastnú firemnú kultúru. Veľkú pozor -
nosť venuje zachytávaniu, analýze a od stra ňo-
 vaniu problémov. Každý rok sa zisťuje index
spokojnosti zamestnancov. Priorizovanie za -
mestnaneckých vzťahov nie je kórejský či ázij-
ský koncept. V Samsungu ho prevzali zo
Spo jených štátov a dokázali ho dôsledne uplat-
 niť. Istým spôsobom tak aj naznačili, že chcú
byť v pozícii globálneho lídra.

Prejavujú sa aj kórejské gény?
Určite. Jedným z nich je napríklad ambicióz nosť.
Kórejčania sú úžasne ambiciózni, pracovití. Je
to aj v atmosfére firmy. Ak niekto nie je ambi-
ciózny a vystačí si s málom, tak by v Samsungu
prácu ani nemal hľadať. Každý si musí na seba
„zarobiť“ vlastnými aktivitami a presadiť sa.
Náročnosť prostredia je motivujúca a nedovolí,
aby sa niekto viezol. Kórejčania tým, že sú cti -
žiadostiví, sú aj veľmi tvrdohlaví. Na pre sved -
čenie Kórejčana oproti našincovi treba desať krát
viac energie. Musíte použiť všetky argumenty
a byť si istý kvalitou argumentácie.

Ázijské firmy sa často sťažujú na drob-
nosti, napríklad na nedisciplinovanosť 
v nástupe do práce alebo na neporiadok
na pracoviskách.
Sú to asi znaky všetkých ázijských kultúr. Prav-
da, poriadok na pracovisku by nemal byť cha -
rakteristický len pre Ázijčanov. Sú viac
orien tovaní na kolektív, čo je pre Európanov
zvyknutých na individualistické prejavy
trocha nezvyčajné. Výroba si vyžaduje kvalitu
a kvalita zasa striktné dodržiavanie procesov.
To znamená disciplínu, napríklad aj pri nástu-
pe na pracovisko. Ak chcete byť dobrým vrcho-
lovým športovcom, tak musíte mať výkon. Aj
keď chcem byť špičkový výrobca, tak musím
mať špičkový výkon a ten nedosiahnem s prie-
mernou či podpriemernou produktivitou práce.

Vy ste ambiciózny?
Myslím si, že áno. Neviem nakoľko Slovensko
akceptuje ambicióznosť ako niečo, čo pohne
človeka dopredu. Mne to cudzie nie je.

Vraj hovoríte po kórejsky?
Áno, bol to jeden z dôvodov, prečo som išiel

pracovať do Samsungu. Spolupracoval som
na príprave výstavy Expo v Kórei v roku 1993.
Prekladal som texty do kórejčiny. Slovensko ma -
lo vtedy ako jedna z mála krajín celú expo zíciu
preloženú a nahovorenú v kórejčine. Hneď po
výstave som dostal ponuku od Samsungu. 

Ako človeku príde na um študovať kórej-
činu?
Tak, že pôvodne som chcel arabčinu, ale v tom
roku ju neotvárali. Ale celkom vážne. Už ako
študent som vedel, že po anglicky bude ve dieť
každý. Chcel som sa preto naučiť aj nejakú inú
reč. Aj svoje deti sa snažím motivovať, aby sa
popri angličtine, nemčine a francúzštine na -
učili aj nejakú „poriadnu“ reč, najlepšie čínšti -

nu. Východ je dynamický, Ázia je silný motor.
Čína začína byť investorským lídrom, v bu dúc-
 nosti sa čínština iste oplatí.

V práci hovoríte po kórejsky?
Veľmi málo. Firemným jazykom je angličtina,
kórejčina príde na rad, len ak si potrebujem
niečo dovysvetliť alebo v súkromí. Je mi to aj
trocha ľúto, lebo som si myslel, že si kórejči -
nu zdokonalím. 

Ako Slovákov vnímajú Kórejčania?
Sú veľmi slušní, takže nám to nepovedia.
Kórejčania vnímajú Slovákov ako ľudí, ktorí si
vedia užívať život. Celú Európu považujú za
dobré miesto na život. 
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O
byvatelia juhočínskeho mesta
Ťiang-jou, ležiaceho zhruba sto
kilometrov severne od hlavného
mesta provincie Sečuan, hovoria,

že miska vody môže zachrániť život. Toto prí -
slovie je spojené s ich najslávnejším rodákom,
básnikom Li Pajom, ktorý tu žil pred 1 300 rok-
mi. O Li Pajovi sa traduje, že keď ho čínsky
cisár nečakane menoval za vládneho úradíka,

bol veľmi opitý. Cisár chcel, aby ho Li odmenil
aspoň niekoľkými novými veršami, aby uká zal,
že si uvedomuje význam tejto pocty. Opitý
básnik sa zamyslel a potom si vylial na tvár
obsah najbližšej misky s vodou. Vďaka tomu
vytriezvel a mohol začať skladať. 
Pre jednu z miestnych žien Li Wen má miska
vody úplne iný význam. Od 12. mája minu lé ho
roka býva so svojou rodinou v utečeneckom

tábore v centre na námestí Taj-paj. Zemetra  se  nie
so silou ôsmich stupňov Richterovej stupnice
vtedy z väčšej časti zničilo jej rodisko. A toto
námestie je zhodou okolností pomenované
práve po básnikovi menom Li Paj. „Prišli sme
o všetko a teraz sa učíme žiť s úplným mini-
mom,“ hovorí Li. Predtým mala v meste obcho-
d ík, v máji však všetko stratila. Býva v stane 
a varí jedlá z ryže s kapustou a cesnakom. Nie

Čistá pitná voda je vzácny prírodný zdroj. Moderné technológie na jej čistenie pomáhajú všade
tam, kde táto drahocenná tekutina chýba. A nemusí ísť len o oblasti s nedostatkom zdrojov či 
s ne kvalitnou vodou. Problémy vznikajú aj pri nečakaných živelných udalostiach – o tom sa 
presvedčili aj ľudia postihnutí nedávnym zemetrasením v južnej Číne. 

AUTOR: BERNHARD BARTSCH
FOTO: SIEMENS

Vidíte ten rozdiel?: Brečka, ktorú pili obyvatelia ken-
skej dediny Obambo-Kadenge predtým, a čistá voda,
ktorú majú k dispozícii dnes.



sú síce priveľmi sýte, ale sú aspoň zdravotne
vyhovujúce – aj vďaka tomu, že voda, ktorú
používa Li, je dokonale upravená. 
Ľudia postihnutí zemetrasením v Ťiang-jou
sa obávajú mnohých nebezpečenstiev, ale kon-
taminovaná voda sem, našťastie, nepatrí. Nie -
koľko dní potom, čo sa zem zachvela, umiest nili
do tábora zariadenie, ktoré utečenci nazývajú
„vodná skrinka“. Obyvatelia tábora si z nej
na lievajú vodu na pitie, varenie i umývanie.
Skrin ka ju odoberá z miestnej vodovodnej
siete, ktorá zostala bez čistiarní zničených
zemetrasením. Vodu zbavenú baktérií a cho -
roboplodných zárodkov teraz používa nie koľ -
ko tisíc ľudí.

Rýchla pomoc pre Čínu
Vodná skrinka, oficiálne SkyHydrant, využíva
najmodernejšiu membránovú technológiu Sie -
mensu, podobe ako zariadenia v najpo kro či -
lej ších čistiarňach odpadových vôd na svete.
„SkyHydrant umožňuje využiť najlepší čistiaci
proces priamo v oblastiach postihnutých po -

hromami a kdekoľvek v rámci tretieho sveta,“
hovorí Rhett Butler, ktorý zariadenie vyvinul.
„Keď svet obleteli snímky zo zemetrasenia 
v Ťiang-jou, zaslala spoločnosť Siemens pro -
stredníctvom svojho humanitárneho programu
Caring Hands do oblasti pätnásť SkyHydrantov,
aby poskytla obetiam nešťastia aspoň prístup
k čistej pitnej vode,“ dodáva R. Butler.
Používanie zariadenia nevyžaduje odborné zna-
losti. Návod na použitie je napísaný na malom
žltom štítku na skrinke. „Montáž zariadenia
bola veľmi jednoduchá – vybalenie jedného
SkyHydrantu a jeho uvedenie do prevádzky
nám trvalo len desať minút,“ potvrdzuje Li
Zaojang, technik z vodárenského podniku mesta
Ťiang-jou, ktorý má na starosti aj SkyHydrant
na námestí Taj-paj.
Zariadenie je hadicou pripojené k hydrantu, kto-
rý sa predtým používal na polievanie trávy na
námestí, ďalšia hadica spája SkyHydrant s malou
nádobou, ktorú Li umiestnil na skladací sto lík.
Od tejto chvíle už veľa práce nemal. Len raz
za deň poposúva páčku vo vrchnej časti krytu

zariadenia a otvorí ventil na vypúšťanie vody.
Celé to netrvá dlhšie ako pár minút. „Takto čis-
tíme filter,“ vysvetľuje. Li sám hlbšie nepozná
podrobné údaje o procese a je rád, že sa o ne
nemusí starať. Rovnako ako všetci v Ťiang-jou
má Li veľa iných a vážnejších starostí.

Pitná voda v Afrike
SkyHydrant však nájde uplatnenie aj v rozvojo -
vých krajinách trpiacich veľkým nedostatkom
vody. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) nemá zhruba 1,2 miliardy ľudí na svete
prístup k pitnej vode. Vo väčšine prípadov ne-
upravená povrchová voda obsahuje nečistoty
a navyše je plná baktérií a parazitov. Štatistiky
hovoria, že choroby, ktoré tieto mikróby spô-
sobia, zomrie každých 15 sekúnd jeden človek.
Ročne dva milióny ľudí, z toho väčšiu časť tvo-
 ria, bohužiaľ, deti. 
Dedina Obambo-Kadenge leží v západnej Keni,
kúsok od Viktóriinho jazera. Niekoľkotisícová
osada patrí medzi najchudobnejšie na svete.
Príjem väčšiny ľudí tu nepresahuje ani jeden

Filtrovanie: Takto vyzerá voda, ktorá vyteká z filtrov SkyHydrantu. Denná produkcia dosiahne až tridsaťtisíc litrov.Čistenie filtra: Raz za deň stačí jednoduchá operácia,
ktorá netrvá dlhšie ako pár minút.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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dolár za deň. Vodu obyvatelia doteraz
získavali z Gona Dam – malej plytkej nádrže,
do ktorej voda priteká cez poľnohospodárske
pozemky. Hrádza je preto plná bahna a nie je
chránená ani pred zvieratami, pre ktoré je jed-
 ným z mála zdrojov vody v okolí. Aj pre
všade prítomné odpadky je takmer vždy za-
kalená (turbidita udávajúca stupeň zakalenia
tu presahuje 400 NTU – na porovnanie
„slovenská“ voda má túto hodnotu blízku

nule). Cholera, týfus alebo úplavica sú tu
preto na dennom poriadku.
Štandardné technológie na úpravu vody sú v roz-
vojových krajinách nepoužiteľné – náklady na
ich obstaranie sú astronomické. Vedci preto
hľadali cestu, ako získať vodu aj pre tieto „za-
 budnuté“ osady. Riešenie musí spĺňať niekoľko
podmienok – malo by mať predovšetkým nízku
cenu, jednoduché ovládanie a súčasne nesmie
byť závislé od elektrickej energie a ďalšej infra -
štruktúry, ktorá v rozvojových krajinách chýba.
Ale aj obyvateľov dediny Obambo-Kadenge
čakajú lepšie časy. Organizácia Sky Juice vybra -
la dedinu pre pilotnú inštaláciu prenosných
filtrov SkyHydrant do afrických osád. Celý sys-
tém tu funguje na princípe samospádu. Voda
z hrádze sa použitím veternej energie prečer-
páva do samostatnej umelej nádrže, ktorá je
umiestená 1,5 metra nad vlastnými filtrami.
Voda tak získa dostatočný tlak, aby pretiekla
filtračnou jednotkou SkyHydrantu. 
Filtre dnes v dedine produkujú dvetisíc litrov
pitnej vody za hodinu, čo aj s prestávkami
denne znamená dvadsať- až tridsaťtisíc litrov.
Náklady na prevádzku systému sú minimálne
– menej ako päťdesiat centov na osobu za rok.

Životnosť zariadenia by mala dosiahnuť naj -
menej desať rokov. Dôležitý je aj fakt, že oby-
vatelia za vodu platia, aj keď iba symbolickú
sumu. Pomáha im to uvedomiť si, že zdravie
nie je zadarmo a zariadenie si oveľa viac chrá-
nia.

Pasce na baktérie 
Kto chce vedieť, ako vodná skrinka SkyHydrant
presne funguje, musí zájsť do austrálskeho
Windsoru, päťdesiat kilometrov západne od
Sydney. Tu sídli spoločnosť Memcor, pobočka
Siemens Water Technologies. Zamestnáva dves-
topäťdesiat ľudí a vypracovala sa na svetového
lídra vo vývoji a výrobe membrán na úpravu
vody. V návštevných priestoroch spoločnosti
nájdete predvádzací model SkyHydrantu. „Toto
je len miniúpravňa,“ vysvetľuje generálny ria-
diteľ Bruce Biltoft. „Normálne sú zariadenia
našej firmy zvyčajne o trochu väčšie,“ smeje
sa. Memcor sa totiž zameriava predovšetkým
na riešenia pre mestské čistiarne a veľké prie -
myselné súpravy na úpravu a čistenie vôd. 
Srdcom technológie Memcor je modul po dob ný
hustému zväzku dlhých špagiet. Po bližšom
skúmaní zistíme, že ide o sústavu veľmi ten -

SkyHydrant
Počet ľudí zásobovaných vodou: 2 500 až
3 000
Ročné náklady na osobu: pod 50 centov
Životnosť systému: 10 rokov
Náklady na výstavbu filtrov: 8 až 10 dolá-
 rov na osobu
Použité chemikálie: žiadne
Veľkosť filtrovaných častíc: väčšie ako
0,1 mikrónu
Náklady na liter: 0,002 centa
Manuálne prepláchnutie filtra: zhruba
trikrát denne

Kto rýchlo dáva...: Len pár dní po zemetrasení inštaloval Siemens v juhočínskom
meste Ťiang-jou pätnásť zariadení SkyHydrant. 

Prameň istoty: Po ničivom zemetrasení museli obyvatelia Ťiang-jou vystačiť s málom.
Ale pitnej vody mali dostatok. SkyHydranty denne produkovali 10-tisíc litrov vody.



kých rúrok. Potom už však potrebujeme elek-
trónový mikroskop, aby sme videli, že steny
týchto rúrok obsahujú miniatúrne otvory. „To
sú membrány,“ vysvetľuje B. Biltoft. „Fungujú
v podstate ako bežné filtre. Molekuly vody
otvormi prejdú, ale všetky látky suspen do va -
né vo vode sa zachytia.“ A myslí tým naozaj
všetky. 
Vďaka priemeru len 0,1 mikrometra (μm, ti sí ci na
milimetra) sú tieto póry také úzke, že zachytia
aj tie najmenšie častice. Neprejdú nimi ani bak-
 térie (veľkosť baktérie E. coli dosahuje 2–3 μm,
najmenšie baktérie z rodu Mycoplasma majú
0,1–0,3 μm) a uviaznu v nich aj vírusy, hoci sú
oveľa menšie. Naviažu sa totiž na ostatné orga-
nizmy. Otvormi prejdú len rozpustné nečistoty,
ktoré sa odstraňujú v úpravniach v rámci ďal -
ších krokov čistenia.
Voda preteká filtračnými zariadeniami SkyHyd-
rant rovnako ako pierkom. Hoci dosahujú dĺžku
jeden meter, priemer majú len jeden milimeter.
Znečistená voda priteká z vonkajšej strany
rúrok, pretláča sa stenami membrán dovnútra
a potom sa zbiera na ich vnútornej strane.
Veľké čistiarne sú vybavené stovkami či do -
konca tisíckami membránových zväzkov

uzatvorených vo valcoch. Každý zväzok má
okolo desaťtisíc rúrok. Vodu poháňajú čerpad lá.
Niekoľkokrát za hodinu sa na krátky okamih
smer toku vody obráti a membránami sa pretlačí
vzduch, aby uvoľnil a odstránil zvyšky ne čis tôt
zachytených na vonkajších stenách. „Na SkyHyd -
rante sa čistenie robí ručne,“ hovorí B. Biltoft.
Prirodzený tlak vody zo stĺpca vysokého dva
metre už postačí, aby sa tekutina pretlačila mem-
bránou. Spätný tlak vody, ktorý sa používa pri
čistení bežného filtra, nahrádza v SkyHydran te
obyčajné potrasenie a prepláchnutie. Rúrky sa
vzájomne otierajú a uvoľňujú tak zo svojich
stien nečistoty, ktoré voda odnesie.

Vyše osemsto patentov
Hoci je filtračný proces na prvý pohľad jedno -
duchý, vyžadoval rozsiahly výskum a vývoj,
kým sa dostal do ostrej prevádzky v úpravniach
vody. Všetko sa začalo v roku 1984, keď vedci
University of New South Wales pracovali na
systémoch pre filtráciu krvi pacientov odká za-
ných na dialýzu. Niektorí si uvedomili, že tieto
membrány by boli vhodné aj na technológiu
úpravy vody. Po založení vlastnej spoločnosti
začali vývoj membrán, ktoré by spoľahlivo slú -

žili až desať rokov a ich výroba by dosiahla pri-
 jateľné náklady.
„Pri vývoji a ceste za funkčným vzorom čističky
sme zaregistrovali vyše osemsto pa tentov,“
spomína B. Biltoft, ktorý je technickým špecia-
listom a jedným zo zakladateľov spoločnosti.
Úsilie výskumníkov prinieslo ovocie a ich
spôsob filtrácie sa stal uznávaným na celom
svete. Jedným z ich dlhodobých partnerov bola
spoločnosť Siemens, ktorej dcérska Siemens
Water Technologies firmu Memcor v roku 2004
získala.
Od čias prvých výskumov sa veľa zmenilo. Špe-
ciálny stroj vychrlí každý deň desiatky kilomet -
rov membránových vláken. Pomocou syn te tic kej
živice sa vlákna spájajú do zväzkov. Zariadenia
sa používajú v úpravniach vody na celom sve te.
„Dopyt rastie,“ konštatuje B. Biltoft. „Objem
výroby sa zvyšuje ročne o 20 percent.
Zabezpečuje nám to vynikajúce podmienky
pre ďalší rozvoj,“ hovorí B. Biltoft. V Memcore
chcú vyvinúť ešte jemnejšie membrány, odol-
nejšie a zároveň lacnejšie. Bude to na osoh aj
ľuďom s podobným osudom ako Li Wen 
v Ťiang-jou ale bo obyvatelia dediny Oba m bo-
-Kadenge. 

Ako to funguje: Špinavá voda sa pretlačí do rúrok a nečistoty zostávajú medzi vláknami. Pórami neprejdú ani baktérie
a uviaznu v nich dokonca aj vírusy.

Zväzok makarónov: Nejde o gastronomickú špecialitu,
ale o tisíce miniatúrnych vláken, z ktorých sa skladá fil-
tračný systém.

Kontrola kvality: Firma Memcor, dcérska spoločnosť
Siemensu, sa v priebehu dvadsiatich rokov dostala na
špičku v oblasti vodných technológií.
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Cesty k hlbinným 
pokladom Zeme
Svetová populácia rastie a s ňou rastie aj ťažba nerastných surovín. Zvyšujú sa aj požiadavky na znižo va-
 nie nákladov pri ťažbe prírodných zdrojov. Spoločnosť Siemens vyvinula viaceré efektívne technológie,
ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a pritom udržiavajú ceny surových materiálov na dostupnej úrovni.

Obsah
Ropa medzi zrnkami piesku
Globálny tlak na sprísňovanie pravidiel ťažby núti ťažobné spoločnosti, aby uvádzali do života nové metódy. 
Pri ťažbe ropy z roponosných pieskov sa testuje takzvaná indukčná technika, ktorá je efektívna a zároveň šetrná k prírode.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Budúcnosť leží na dne oceánov
Keďže lukratívne ložiská ropy v plytkých pobrežných vodách sú už dávno známe a ďalších niet, 
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Poľovačka na čierne zlato
Do hľadania ropy sa investujú miliardy dolárov, pričom prieskumy ropných ložísk trvajú celé roky. 
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Monštrá na obrovských kolesách
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V
asilij sa zahnal a pričapil na krku
ďalšieho komára. Komárov je v lete
plná Sibír. Ale pred desiatimi rokmi
ich tu toľko ešte nebolo. Uvažoval,

čím to je. Jediné rozumné vysvetlenie mu
poskytovalo globálne otepľovanie, ktoré rých-
lejšie rozmrazuje a zmäkčuje pôdu, čím
poskytuje komárom ideálne podmienky na
roz množovanie.
Ak nenávidí niečo ešte viac ako komáre, tak
sú to návštevy otravných cudzincov. Tajga
stále láka mnohých zvedavcov. Najhoršími
cudzincami sú však šéfovia spoločnosti, ktorí
sem, do tejto enklávy s honosným názvom
Ranná hviezda, prichádzajú raz či dva razy 
do roka, aby sa presvedčili, či všetko prebieha
hladko. Načo? Veď im posielam pravidelné 
reporty a keď prídu, iba čo nás zdržujú od

práce, uvažoval Vasilij. Aj tak tu v podstate
nič nevidia, len tajgu a roje komárov. A teraz
ešte tá novinárka.
Riaditeľ spoločnosti upozornil novinárku Mášu,
keď ho prišla požiadať o súhlas s návštevou
Rannej hviezdy, že šéf strediska je večne ne-
spokojný, šomravý odľud s nezvyčajnými ná-
zormi, ktorý udržuje kontakty s civilizáciou
len na minimálnej úrovni. „Keby mohol, tak
by ich asi prerušil úplne,“ sarkasticky pozna-
menal riaditeľ. Je to však špičkový odborník,
ktorý v tej pustatine viedol výstavbu ťažobných
zariadení a stanice ropovodu.
I keď to znie čudne, Vasilij si tento drsný kraj
zamiloval. Často ho prirovnával k malej spiacej
princeznej, milovanej a zabudnutej. Spo loč nosť
to tu chcela všetko rozkopať. Našťastie sa mu
ju podarilo od tohto zámeru od ho vo riť. Jeho

neustále požiadavky a celosvetovo silnejúci
tlak na sprísňovanie pravidiel ťažby donútili
spoločnosť, aby vyskúšala novú metódu, ktorú
pred piatimi rokmi použili v Kanade. Išlo o tak-
zvanú indukčnú techniku, ktorá je mimoriadne
efektívna a zároveň šetrná k prírode. 
Za tiaľ čo si Vasilij takto v hlave premietal po -
sledné udalosti, na pristávaciu plošinu sa znie-
sol veľký dopravný vrtuľník. Medzi chlapmi,
ktorí prišli vystriedať súčasnú zmenu, sa vy -
nímala útla postava novinárky Máše. Zrazu si
uvedomil, že po desiatich rokoch strávených
na Sibíri bude mať asi problém rozprávať sa 
s touto na prvý pohľad sebavedomou ženou 
z civilizácie. Vykročil k nej.
Novinárka sa fascinovane pozerala na testova ciu
trubicu, ktorú jej po niekoľkých formálnych
vetách na uvítanie Vasilij vtisol do ruky. Za

Niekde na Sibíri okolo roku 2020. Technik Vasilij v mrzutej nálade čakal na novinárku z Petrohradu,
ktorá sem prišla napísať reportáž o novom type zariadenia na spracovanie takzvaného roponosného
piesku. Pred desiatimi rokmi ho poslala do sibírskej divočiny spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou ropy.

Ropa medzi zrnkami piesku

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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krátky čas sa z nej vyliala hustá čierna tekutina,
ktorá sa milióny rokov ukrývala v tunajšom
piesku. „To je len bitúmen,“ vysvetľoval
Vasilij, zatiaľ čo si Máša utierala zašpinené to -
pánky. „Po vyťažení ho dopravujeme cez ro po-
vod do spracovateľského zariadenia, kde sa
konvertuje na naftu.“
Piesok plný ropy však nebol jedinou neobvyk-
lou vecou, ktorá zaujala novinárku. Okolitá
príroda vyzerala po ťažbe nepoškodená. Nevi -
dela žiadne jamy, haldy ani inú podobnú spúšť,
ktorá zvyčajne ostáva po bežnej ťažbe z ropo -
nosných pieskov. Jedinou známkou prítomnosti
človeka tu bolo niekoľko budov a transfor-
mačných staníc, ktoré vyčnievali z neporu še -
nej tajgy.
„Je to výsledok novej metódy,“ povedal Vasilij
a zapol tenučký ohybný OLED displej na svo-
jom komunikačnom prístroji. Vzápätí sa na
ňom zobrazili podrobnosti podzemného pro-
dukčného systému. „Pozrite sem. Dvadsať
metrov pod nami je induktor, ktorý prechádza
priamo cez roponosný piesok. V jeho tesnej
blízkosti vedie drenážna rúra. Piesok zahreje -
me pomocou indukčného prúdu, bitúmen sa
oddelí od pieskových zŕn a vteká do dre náž nej
rúry. Odtiaľ putuje do tamtej veľkej modrej
dýzy, ktorá vyčnieva nad zemou zhruba sto
metrov odtiaľto,“ ukázal Vasilij. Tam sa bitú-
men prečerpáva do potrubnej stanice.
„Ako je zabezpečené potrubie v podzemí proti
priesakom?“ spýtala sa novinárka. Všimla si, že
Vasilij na chvíľku zvraštil tvár, kým začal opäť
hovoriť. „Naše riadiace stredisko, tam na kraji
lesa, má šesť displejov, na ktorých sa v reálnom
čase zobrazujú všetky potrebné prevádzkové
údaje. Každých sto metrov sú v potrubí na-
montované bezdrôtové senzory, ktoré moni-
torujú celý systém. Pracujú automaticky.
Ihneď odosielajú dáta nasledujúcemu senzo -
ru, až na koniec reťaze v riadiacom stredis -
ku.“
„Je to vhodné aj na zistenie aktivít teroristov?“
položila ďalšiu otázku Máša. Vasilij sa usmial.
„Nezistili sme zatiaľ nikoho, kto by tu chcel
robiť problémy, s výnimkou roztúžených losov
v ruji alebo medveďov. Ale, samozrejme, ihneď
by sme vedeli, keby sa pokúšal niekto niečo
robiť s potrubím, pretože okrem bežných
parametrov, ako je tlak a teplota, senzory 
registrujú aj vibrácie a zvuky úderov na po -
trubie.“
Máša bola s odpoveďami spokojná. Zatvorila
notebook a povedala: „Mám ešte jednu otázku.
Čo robíte, keď sa k vám zatúlajú roztúžené
losy?“ Vasilij zodvihol Mášinu príručnú bato -
žinu a rozpačitým gestom jej naznačil, aby ho
nasledovala. „Privítame ich podobne ako vás.
Ale vás večer pozvem aj na šálku horúceho čaju
s vodkou.“ 

E
šte nedávno ropa doslova vyvierala zo
zeme a mnohé kovy sa dali nájsť nie koľ -
ko metrov pod povrchom. Ako sa vraví,
stačilo pichnúť prst do piesku a vystrek-

la ropa. Mnohé náleziská prírodných surovín sú
však vyčerpané. Prudký nárast ťažby za posled-
 ných niekoľko dekád je minulosťou. Musíme
sa naučiť získavať zdroje efektívnejšie a v ná -
ročnejších podmienkach.

Elektrina pre ropné plošiny
Podľa svetovej energetickej agentúry IEA v sú -
časnosti ľudstvo každý deň spotrebuje 84 mi lió -
nov barelov ropy, ale už v roku 2030 to bude
116 miliónov. Ak sa splnia tieto prognózy, bude
dovtedy treba investovať do nových ropných
polí zhruba 5,4 trilióna dolárov. Z prieskumu
inštitútu CERA v Cambridgei vyplýva, že nákla dy
na ropné vrty a konštrukciu nových studní sa

počas desiatich rokov zdvojnásobili. Nie sú pri -
tom žiadne náznaky, že by sa táto cenová špirála
mala zastaviť alebo aspoň spomaliť.
„Budúcnosť ťažby ropy leží na dne oceánov,“
tvrdí expert Siemensu na ropu a plyn Michael
Koolman. Keďže lukratívne ložiská ropy v plyt -
kých pobrežných vodách sú už dávno známe,
treba ísť ďalej a do hlbšej vody, kde si však ťažba
vyžaduje komplexnejšie a nákladnejšie riešenia. 
Ďalším problémom je elektrická energia, ktorá
by poháňala technológie vo vzdialených alebo
nedostupných oblastiach. Siemens vyvinul
technológiu Siplink, ktorá sa použila pri pobre -
ží Nigérie. Na obrovskom plávajúcom ostrove
umožňuje udržiavať zariadenie v chode aj pri
výpadku elektrického prúdu. Siplink pracuje
na základe dvoch nezávislých elektrických sietí,
takže i v prípade, ak jedna z nich vypadne, do-
káže udržať ťažobné zariadenia v chode. Systém

Budúcnosť leží 
na dne oceánov
Korene prosperity ľudskej civilizácie siahajú veľmi hlboko, 
v nie ktorých prípadoch až niekoľko tisíc metrov pod povrch
zeme. Suroviny sú životodarnou krvou našej civilizácie, 
sú obsiahnuté v kameňoch, prikryté vodou v oceánoch 
alebo už milióny rokov skryté v piesku púští, či už je to ropa,
zemný plyn, pitná voda alebo drahé kovy.



súčasne redukuje spotrebu elektriny približ ne
o 30 percent.

Tajomstvo roponosných pieskov
Okrem oceánov sa čierne zlato bude v budúc-
nosti ťažiť aj z nekonvenčných zdrojov, na prí -
klad z takzvaných roponosných pieskov. „Hoci
tento typ ťažby je približne trikrát drahší, z hľa-
diska dlhodobého vývoja cien je zrejmé, že aj
oveľa nákladnejšie technológie sa vyplatia,“
predpovedá M. Koolman. Len v Kanade sa pod ľa
odhadov nachádza v roponosných pieskoch
okolo 178 biliónov barelov ropy.
Ťaž ba ropy z týchto zdrojov však značne po ško -
dzuje životné prostredie. Veľké oblasti prí ro dy
premieňa na otvorené povrchové bane. Do ropo-
nosného piesku sa musí pumpovať para, aby
sa ropná substancia oddelila od piesku a do sta -
la na povrch. To si vyžaduje veľké množstvo

vody aj energie. Nové procedúry by však moh-
li radikálne znížiť náklady na ťažbu i spo tre -
bu vody. 
Výskumníci Siemensu pracujú na technológii,
ktorá umožní ohrievať roponosný piesok indu-
kovaným elektrickým prúdom. Novú proce -
dú ru už testujú v laboratóriách v Erlangene.
O pi lotnej prevádzke uvažujú okolo roku 2010
v Kanade. „Táto inovatívna metóda je nielen
šetrnejšia k prírode, ale aj efektívnejšia ako
konvenčné technológie. Umožňuje zvýšiť zis -
kovosť približne o 20 percent,“ dodáva M. Kool-
man.
Nové riešenia potrebuje nielen ťažba ropy, 
ale aj jej transport, pretože niekedy musí prú -
diť k zákazníkovi tisícky kilometrov. Vyžaduje
si to rozličné technologické systémy, od veľ -
kých automatických čerpacích staníc až po in-
teli gent né monitorovacie systémy. Siemens

zriadil vo Fürthe v Nemecku demonštračné
centrum Pipeline Demo Center, ktoré znázor -
ňuje, ako tieto technológie pracujú. Na svete
nie je žiad  ne iné podobné miesto.
„Návštevníci centra môžu sledovať dráhu ropy
alebo plynu cez potrubie a vidieť tak všetky
naše techno lógie v činnosti,“ hovorí Sanjeev
Sinha, ktorý v Siemense zodpovedá za projek -
ty ropo vo dov.

Dopravník ako malá elektráreň
Inovácie sa nevyhýbajú ani ťažbe iných nerastov
– železnej alebo medenej rudy. Niektoré lo -
žiská vzácnych kovov ležia v nedostupných
oblastiach, čo si vyžaduje obrovské ťažobné
náklady. Nemecký federálny inštitút pre geo -
lógiu a prírodné zdroje odhaduje, že spotreba
medi v roku 2025 dosiahne 28 miliónov ton,
pričom ešte v roku 2004 to bolo okolo 16,5

Poľovačka na čierne zlato
Väčšina nových zásob ropy sa vyskytuje pod morským dnom v hĺbke od päťsto do tritisíc metrov.
Ložiská sa vyhodnocujú pomocou sofistikovaných metód a nákladných vŕtacích operácií. Čím
ďalej od pobrežia, tým sú náklady vyššie. Dosahujú približne tristo- až päťstotisíc dolárov za
deň, ale keď sa prirátajú aj náklady na pracovníkov a ostatné zariadenia, ľahko môžu dosiahnuť
aj niekoľko miliónov dolárov denne.
Výskum sa začína na dispečerských lodiach, ktoré sú vybavené špeciálnymi mikrofónmi, takzva nými
geofónmi. Slúžia na lokalizáciu miest, kde by mohla byť ropa. Vzduchové kanóny vytvárajú
zvukové vlny, ktoré prenikajú dnom oceánu a odrážajú sa od jednotlivých kamenných vrstiev.
Týmto spôsobom sa dá zistiť, ktoré vrstvy by mohli byť rezervoárom ropy či plynu. Ak sú výsledky
prieskumu sľubné, začnú sa testovacie vrty.
V plytkých vodách do sto metrov ropné spoločnosti používajú na ťažbu ropy vŕtacie plošiny, ktorých
„nohy“ sa dajú spustiť na dno mora. Komplikovanejšie to je vo väčšej hĺbke, kde sa používajú
poloponorné plávajúce plošiny, ktoré sú buď ukotvené na dne, alebo stabilizované pomocnými
motormi. Pokiaľ je ropné ložisko hlbšie ako tisíc metrov, prichádzajú na rad vrtné plavidlá, ktoré
takisto používajú pomocné vyrovnávacie motory, takzvané thrustery. Tie okrem iného pôsobia
aj na vyrovnávanie krútiaceho momentu, ktorý vzniká pri vŕtaní, čím zabraňujú otáčaniu plavidla
okolo zvislej osi. Zároveň umožňujú udržiavať presnú polohu plavidla na rozbúrenom mori,
aby sa nepoškodili vŕtacie rúry.

Vyrovnávacie motory: Ťažobné zariadenia sa nesmú
kývať ani na rozbúrenom mori.

Kde sú tie časy... 
Ropa vstúpila do moderných dejín pred 150 rokmi na mnohých miestach sveta súčasne. Do
polovice 19. storočia ju len občas používali mnísi a lekári na liečenie kožných ochorení a iných
neduhov. Ale nástupom petrolejových lámp sa všetko zmenilo, najmä potom, čo v roku 1854
poľský lekárnik Ignac Lukasiewicz destiláciou ropy získal zmes horľavých uhľovodíkov, ktoré
svietivosťou prevýšili všetko dovtedy známe. Najprv sa ropa získavala len z povrchových vý-
verov. O historicky prvý vrt súperí hneď niekoľko krajín – Azerbajdžan v Kaspickom mori
(1844 alebo 1848), Poľsko (1854) i Kanada (1858). Prvé ropné rafinérie sa špecializovali na
výrobu petroleja a ostatné ropné zložky sa považovali za odpad. Vypúšťali ich do voľnej prí-
rody rovnako ako zemný plyn, ktorý unikal do ovzdušia. Ropné vrty sa spravidla využívali
len dovtedy, kým ropa sama vyvieralala pod tlakom na povrchu. Potom sa hľadal nový vrt. Ropy
bolo nadbytok, jej ceny padali a zdalo sa, že definitívnu ranu uštedrí ťažiarom rozvoj elektriny.
V roku 1902 svietilo v amerických domácnostiach osemnásť miliónov žiaroviek a petrolej sa
používal už len na zapadnutom vidieku. Na scéne sa však objavili automobily. V roku 1914
sa v USA prvýkrát predalo viac benzínu než petroleja. Ropa nachádzala čoraz väčšie uplatnenie
aj v rozvíjajúcom sa chemickom priemysle, kde bola východiskom k desiatkam nových produktov.
Stala sa strategickou surovinou a svetové mocnosti odvtedy hľadajú nové a nové zdroje. Nie
inak je tomu aj v 21. storočí. 

Los Palambress: Pás transportuje rudu na vzdialenosť
trinásť kilometrov. Generuje pritom elektrinu.



mi lióna ton. Príkladom úspešnej inovácie mô -
že byť medená baňa Los Palambress v Čile,
ktorá na pre pra vu rudy do údolia využíva nový
typ dopravní ko vé ho pásu. Je dlhý trinásť kilo-
metrov a generuje po čas transportu rudy
elektrickú energiu. Baňa tým to spôsobom
zabezpečuje až 15 percent svojej spotreby
elektriny. Okrem úspory prevádz ko vých nákla -
dov sa znížili tiež emisie oxidu uhli čitého 

o vyše päťdesiattisíc ton ročne.
Cesty, ako usporiť čoraz vzácnejšie nerastné
suroviny, hľadá aj spracovateľský priemysel.
Je to ekonomická nevyhnutnosť, pretože so
stenčujúcimi sa zásobami a rastúcimi náklad mi
na ťažbu sa zvyšujú i ceny komodít. Napríklad
meď za ostatné štyri roky zdražela dvojnásob ne.
Čoskoro možno očakávať aj nedostatok vzácnych
kovov, ako je irídium. Jedným z riešení mô že

byť recyklácia, ktorá umožňuje spätne získavať
su rové materiály. Príkladom nového prístupu
je metro v Osle, ktorého zariadenia sú naprojek-
tované tak, aby sa dali komplexne recyklovať.
Druhou cestou je snaha nahradiť vzácne su ro-
 viny inými materiálmi, prípadne úplne sa vyh-
núť ich používaniu. Siemens Corporate
Tech  nology napríklad vyvinul špeciálne tech-
niky na redukciu tavidiel s obsahom striebra
a cínu pri laserovom zváraní.
Vzácnou komoditou sa stala aj voda, hoci sa
zdá, že jej je dostatok. Približne 71 percent
povrchu Zeme pokrýva voda, ale len tri per-
centá z tohto objemu sú pitné. Na čistenie
vody treba pokročilé technologické riešenia.
Jedným z nich je SkyHydrant od Siemensu,
kto rý dokáže vyprodukovať okolo desaťtisíc
litrov pitnej vody za deň. Využíva modernú
techno lógiu membránového filtrovania,
ktorú vyvi nula austrálska firma Siemens
Memcor.
„V skutočnosti sa hodnota kľúčových surovín
nedá dosť dobre vypočítať,“ zdôrazňuje ame -
rický expert na ropu Matthew Simmons. Jedi né
východisko vidí v redukcii spotreby. „Ak ne zač -
neme spotrebúvať menej, môžeme oča kávať
nemilosrdnú vojnu o zdroje.“ 
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V
otvorených povrchových baniach tvr do
pracujú rozmanité mechanické monš -
trá. Hrabú sa napríklad v bitúmeno -
vých roponosných pieskoch alebo

pre vážajú tony medenej rudy. Tieto gigan tic -
ké mechanizmy poháňajú efektívne elektrické
systémy od spoločnosti Siemens. Elektrický prúd
generuje dieselový motor s výkonom tritisíc
konských síl.
Vyklápacie vozidlo na skládky je vysoké ako troj-
poschodová budova a široké ako diaľnica s dvo -
ma pruhmi. Jeho pneumatiky majú priemer
štyri metre. Tieto gigantické stroje môžete nájsť
po celom svete. Pracujú v medených baniach

v Andách, v diamantových náleziskách v Zambii
alebo na roponosných pieskoch v Kanade. Auto
má nákladový priestor veľký ako plavecký ba zén.
Používa sa na transport surovín do zberných
miest, triediacich a premývacích zariadení. Troj -
fázový elektrický pohon pomáha za bez pe čiť
požadované parametre vozidiel. Elektromotory,
ktoré sú umiestnené v zadných kolesách, umož-
ňujú udeliť vozidlám rýchlosť až šesťdesiat
kilometrov za hodinu a ubrzdiť ich, čo nie je
vôbec jednoduché, pretože plne naložené majú
hmotnosť vyše šesťsto ton. Jazdia pritom po pies-
ku, blate a cez hlboké jamy, ako aj po strmých
svahoch baní. 

Monštrá na obrovských kolesách

Gigantické nákladniaky: Vozidlá používané v baniach 
odvezú naraz štyristo ton nákladu.

Pipelino Demo Center: Demonštračné centrum 
zriadené Siemensom simuluje činnosť celého potrubia.



J
ednou z ciest, ako znížiť koncentráciu oxidu
uhličitého v atmosfére, je vrátiť ho tam,
odkiaľ sme ho získali, teda do zemskej kôry.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

skúma, ako a kde by sa mohol tento skleníkový
plyn nielen uskladniť, ale aj využiť. Oxid uhličitý
totiž dokáže premieňať niektoré typy hornín
a priemyselné odpady na bežné horniny.

Hlboko do podzemia
Európska komisia plánuje do roku 2020 znížiť
emisie oxidu uhličitého o 20 percent a do roku
2050 o 50 percent. V Európskej únii v súčasnosti
prebieha projekt Geocapacity, ktorý skúma ka-
pacitné možnosti uskladňovania oxidu uhliči -
té ho v podzemných priestoroch. Podieľa sa na
ňom aj Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.
„Plány Európskej únie sú nesporne ušľach tilé,
lenže realita je veľmi tvrdá,“ zdôrazňuje ve dú ci
geologickej divízie Ľudovít Kucharič. V súčas-
nosti sa na celom svete uskladňuje v podzemí
len približne päť miliónov ton oxidu uhličitého
ročne, čo sú ani nie tri promile jeho celosvetovej
produkcie.
Celý proces sa začína zachytávaním plynných

emisií produkovaných pri spaľovaní uhlia alebo
zemného plynu v elektrárňach, teplárňach a to-
várňach, z ktorých sa musí oddeliť oxid uhličitý.
Ten sa pod tlakom viac ako šesť megapascalov
skvapalní, čím sa podstatne zmenší jeho objem.
Skvapalnený plyn sa potom uloží v geologicky
vyhovujúcich lokalitách, napríklad vo vyčerpa -
ných ložiskách ropy a plynu. Ďalšou mož nos ťou
na uloženie sú nevyužiteľné uhoľné sloje.
„Úložiská musia byť dostatočne hlboko pod
povrchom, kde pôsobia tlaky, ktoré oxid uhliči tý
udržia v kvapalnom stave. Inak by expandoval,
našiel by si cestičky na povrch a unikol by
zno vu do ovzdušia,“ hovorí geologička Júlia
Kotu lová. Takéto tlakové podmienky sú pod
zemským povrchom až v hĺbke väčšej ako 740
metrov.

Metamorfóza minerálov
Existuje aj ďalší spôsob likvidácie oxidu uhliči-
tého – minerálna sequestrácia. Jej podstatou
je ukladanie oxidu uhličitého do ultramafických
alebo mafických hornín, s ktorými chemicky
zreaguje. Zjednodušene povedané, minerály
ako napríklad serpentín alebo olivín reagujú

s oxidom uhličitým, čím vznikne úplne nová
druhotná surovina. Riadené reakcie popol če kov
pevne naviažu oxid uhličitý pochádzajúci zo
spalín priemyselnej výroby do kryštálovej mriež-
ky novovznikajúcich minerálov.
Vhodné horniny sú dnes vo veľkých množ stvách
uložené v haldách, ktoré vznikali pri dobývaní
a spracúvaní nerastných surovín. Takou sú aj
pozostatky po výrobe azbestu pri Dobšinej.
Pri minerálnej sequestrácii sa hornina rozo -
melie a navezie do reaktorov, do ktorých sa
vpustí oxid uhličitý. Za presných teplotných 
a tlakových pomerov sa potom pôvodný nerast
premení na iný, napríklad na mastenec, kalcit,
magnezit, kremeň alebo ďalšie minerály.
„Naviazanie oxidu uhličitého do minerálov je
najtrvanlivejší a najbezpečnejší spôsob jeho
uloženia, keďže sa z nich uvoľní až po milió noch
rokov, keď sa rozpadne. Nevýhodou je ná roč-
nejšie ekonomické riešenie,“ pripomína J. Kotu-
lová. Podľa nej však na Slovensku nemáme toľko
ultramafických a mafických hornín, aby sme
v nich mohli „väzniť“ oxid uhličitý, ktorý produ-
kuje priemysel. 
Košické pracovisko aplikovanej technológie
nerastných surovín geologického ústavu skúma
minerálnu sequestráciu už dlhší čas. „Na tejto
metóde je geniálne, že spojením dvoch odpadov
vytvoríme novú látku, neškodnú pre životné
prostredie,“ hovorí šéf regionálneho centra 
v Košiciach Zoltán Németh. Ten istý proces mož-
no uplatniť aj pri likvidácii elektrárenských po-
polčekov, z ktorých sa vytvorí inertný
ma teriál. Keďže staré ekologické záťaže
možno minerá l nou sequestráciou zlikvidovať
za niekoľko ro kov, geológovia hľadajú cesty,
ako likvidovať oxid uhličitý potom, keď sa
„minú“ skládky. 

Možnosti geologického riešenia ukladania CO2 z priemyselných zdrojov

Oxid uhličitý: Slovenskí výskumníci hľadajú riešenia, 
ako skleníkový plyn uväzniť pod povrchom zeme.

Oxid uhličitý je schopný premieňať priemyselné odpady na užitoč né
suroviny. Zaklínadlo, ktoré to dokáže, sa volá minerálna seques trá cia.

Väzenie pre 
skleníkový plyn
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D
oteraz 3D zobrazenie srdca vy ža do -
va lo viac úderov. Obraz bolo treba
skladať, čo vnášalo artefakty a na rú -
šalo diagnostiku. Od jej zrýchlenia 

a spresnenia závisí účinnosť liečby porúch srdca
a krvného obehu. To je záležitosť prvoradého
významu z humánneho hľadiska a má aj eko-
nomický dosah: tento typ chorôb u nás súvisí
až s polovicou úmrtí. 
Skúsení kardiológovia zistia mnohé už klasic -
kým počúvaním. Ultrazvukové prístroje ich
však odbremeňujú od „zberu údajov“, takže sa
môžu sústrediť na vyhodnocovanie a diagnó zu.

Diagnostika i liečba
S ultrazvukom v diagnostike – diagnostickou
sonografiou – sa stretol už azda každý. Zväč ša
však nie v kardiológii, ale v gynekológii a pô -

rodníctve. Väčšina rodičov vďaka ultrazvuku
videla aspoň jedného svojho potomka ešte pred
narodením. Touto metódou možno zobrazovať
aj svaly a šľachy, jednotlivé kosti i vnútorné or -
gá ny.
Podľa účelu sa volí frekvencia – pri vyššej je lep-
šia kvalita obrazu, ale nedá sa preniknúť hl bo ko,
pri nižšej sa dá v tele prehliadať čokoľvek, ale
rozlíšenie je horšie. Pracovné frekvencie od
dvoch do osemnásť megahertzov sú vysoko nad
prahom ľudskej počuteľnosti (do 20 kHz). Po pri
diagnostike sa ultrazvuk v medicíne využíva
aj na priame liečebné zásahy.

Ultrazvuk a 3D obraz
Srdce leží hlbšie v tele, jeho zobrazenie je ná -
ročnejšie. Echokardiografy pôvodne získavali
iba 2D rezy. Dnes ich skladajú do 3D obrazu.

Nejde však „iba“ o veľkosť a tvar srdca či miesto
a rozsah poškodenia. Možno tak merať i rýchlosť
prietoku krvi a pohybu srdcovej steny alebo
sledovať činnosť srdcových chlopní, či cez ne
spätne nepresakuje krv. Možno tiež odhaliť
netypické znaky komunikácie pravej a ľavej
polovice srdca a určiť jeho výkonnosť. 
Echokardiografia patrila k začiatočným využi-
tiam ultrazvuku v medicíne. Práve pri nej sa
prvý raz vyskúšalo nasadenie vnútrožilových
kontrastných látok na lepšie vykreslenie tkanív
a orgánov. Dnes patrí k najrozšírenejším vy -
šetrovacím metódam kardiológie. Je mini mál ne
invazívna a nemá známe riziká či škodlivé
vedľajšie účinky.

Najvyššia liga echokardiografie
Americká firma Acuson vznikla v roku 1979 

Srdcia na výsluchu
Aj na Slovensku sa technicky a klinicky skúša prístroj, ktorý sľubuje prevrat v diagnostike srdcových
porúch ultrazvukovým zobrazovaním nazývanej echokardiografia. Dokáže trojrozmerne zachytiť celé
srdce počas jediného úderu.

AUTOR: ZDENĚK URBAN
FOTO: PETER LÁZÁR

Klinické testy: Slovensko by potrebovalo aspoň päť
echokardiografov Acuson SC2000, tvrdí kardiológ 
Gabriel Valočik (na snímke vpravo)



a v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch pat -
rila k priekopníkom v špičkových medicínskych
ultrazvukových prístrojov, zo začiatku v oblasti
gynekológie a pôrodníctva. „Zabodovala“ Acu-
sonom 128, čo bol prvý plne počítačovo ria de ný
medicínsky ultrazvuk. V roku 1996 uviedla
Acuson Sequoia C512 komerčne najúspešnejší
echokardiograf. 
V roku 2000 prevzal Acuson koncern
Siemens. Názov zachoval ako značku typového
radu vý rob kov. Najnovším prírastkom je Acu-
son SC2000, ktorý mal svetovú premiéru
vlani v novembri v Košiciach. Znamená vstup
do novej dimenzie echokardiografickej diag-
nostiky. Vďaka dvom štvorjadrovým proce-
sorom, 32-gigabajtovej RAM a najnovšej
grafickej jednotke je desať krát výkonnejší ako
doterajšie echokardiografy.

Ozvena v srdcovom údere
Acuson SC2000 vstúpil na scénu práve 55 ro -
kov po tom, čo priekopníci echokardiografie
Inge Edlerová a Hellmuth Hertz získali techno-
lógiou firmy Siemens prvý kardiologický ultra-
 zvukový záznam na svete. Vďaka svojej „sile
pod kapotou“ má kapacitu potrebnú na troj -
rozmerné zobrazenie srdca v reálnom čase
počas jediného úderu.
Jednoliaty obraz má obrovský význam pre diag-
 nostiku, keďže odpadá hlavný zdroj nepresností.

Doterajšie echokardiografy na to potrebovali
viac srdcových úderov. Nová technológia sa volá
Echo in a Hearbeat (Ozvena v srdcovom údere). 
Základný softvér doplňujú prvky umelej inte -
ligencie. Vedomostná základňa umožní za chy-
távať anomálie porovnaním so skutočnými
klinickými prípadmi. Systém sám vytvára refe-
renčné rezy z celoobjemového obrazu srdca,
prepočítava kontúry a robí merania. 
Osobitne zaujímavé je, že najpodstatnejšia časť
softvéru nového Acusonu SC2000, zabez pe ču-
júca zobrazenie nazbieraných diagnostických
údajov, vznikla v spoločnosti Siemens na Slo ven-
 sku. Vytvorili ju špecialisti košického pracoviska
divízie Program and System Engi neering (Vývoj
programov a systémov).

Koordinácia z Košíc
Košické pracovisko vedie Marián Zorkovský.
Pôsobí v ňom vyše stodvadsať vývojárov me -
dicínskeho softvéru. Projektu Acuson SC2000
– prvému, pri ktorom Košičania stáli už od ko -
lísky – sa ich od roku 2005 venovala tretina.
Najmä vďaka ich úspechu pracovisko ašpiruje
na medzinárodné technické kompetenčné cen-
 trum medicínskych ultrazvukov a nové zákazky
v koncerne. Tím budovali od základu niekoľkí
skúsení vývojári. Pri vtedajšom zúfalom nedo -
statku IT špecialistov na trhu práce to bolo
náročné, ľudí si zväčša vychovali. 

Pod vedením Miroslava Klimenta vyvíjali softvér
skupiny z pracovísk koncernu Siemens na Slo-
vensku, v USA a v Indii, dovedna stodvadsať
ľudí. Členovia tímu museli mať popri od bor nej
zdatnosti vzťah k medicíne a byť perfekcio nis-
tami, lebo medicínsky softvér nesmie zlyhať.
Kandidátov vyberali aj zo študentov v partner-
stve s košickou univerzitou a technikou. M. Kli-
ment dnes s úsmevom spomína, ako z debny
vyberali prvý testovací Acuson SC2000. Nie
nablýskaný katalógový model, ale čudnú vec,
z ktorej trčali drôty a iné súčiastky, v štýle
„Číslo 5 žije!“. 

Nasadenie v klinickej praxi
Gabriel Valočik sa na III. internej klinike Lekár -
skej fakulty UPJŠ a FN L. Pasteura v Ko šiciach
s kolegami zaoberá neinvazívnou kardiológiou.
K Acusonu SC2000 sa dostal po založení spo -
ločného pracoviska ultrazvukovej diagnostiky
Siemens PSE a lekárskej fakulty. Acuson SC2000
overia v slovenskej klinickej praxi. Výrazne
zrýchli odhalenie a určenie rozsahu chlop ňo -
vých chýb, vrodených chýb a ischemického
ochorenia srdca. Z 3D echokardiografie vyply -
nuli nové indexy a parametre funkcie srdca.
Slovensko by podľa neho malo začať aspoň 
s piatimi Acusonmi SC2000 – po jednom na
západe, v strede a na východe a na špecializo-
vaných klinikách. 

Echokardiograf v akcii: 3D obraz srdca počas jediného úderu, čo znamená približne desaťnásobné zrýchlenie.

Košické jadro: Acuson SC2000 v zajatí vývojárov. Celkom vpravo vedúci pracoviska Siemens PSE Marian Zorkovský,
celkom vľavo vedúci tímu vývojárov softvéru Miroslav Kliment. 

Marian Zorkovský: Košické pracovisko Siemens PSE
má ambíciu stať sa medzinárodným technickým kom-
petenčným centrom medicínskych ultrazvukov.
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S
poločnosť Asfinag, správca rakúskych
diaľnic a rýchlostných komunikácií,
už niekoľko rokov buduje inteli gent -
nú infraštruktúru spojenú s ce lo štát-

nym systémom riadenia dopravy a do   prav ných
informácií. Do roku 2012 by sa malo do tohto
projektu investovať celkove 350 miliónov eur.
Systémy riadenia dokážu naozaj veľa – po má -
hajú predovšetkým predchádzať dopravným
nehodám a následným zápcham na diaľniciach.
Ako? V prípade, že hustota premávky prekročí
určenú hranicu, systém pomocou premenli -
vého dopravného značenia zníži maximálnu
povolenú rýchlosť a vytvorí takzvaný rých -
lostný lievik. Zníži sa tak riziko nehôd spô-
sobených nárazom zozadu a zároveň sa
optimalizuje premávka v danom úseku. Zo
štatistík vyplýva, že rýchlosť medzi 60 a 100

km/h vytvára optimálnu rovnováhu medzi
stavom vozovky, pomerom počtu nákladných
vozidiel k osobným, brzdnou reakciou a vzdia-
 lenosťou vozidiel. Aby sa udržala táto krehká
rovnováha, reguluje sa aj počet vozidiel pri -
pájajúcich sa z vedľajších ciest. Inteligentné
systémy riadenia dopravy však nepomáhajú
len vodičom. 

Prosím, chcem spať!
Riadenie dopravy pozitívne vplýva aj na život -
né prostredie a najmä na obyvateľov žijúcich
v bezprostrednom okolí rýchlostných komu-
nikácií. Na diaľnici A2 implementovali nový
systém riadenia hluku, ktorý podľa úrovne
hluku pohybujúcej sa dopravy zobrazuje na
elektronických informačných tabuliach emo-
cionálne správy typu „Rád by som sa vyspal.

Prosím, buď potichu!“ 
a zároveň pomocou
dočasných rýchlostných
limitov zníži rýchlosť
prechádzajúcich vozidiel.
Systém meria úroveň hluku
niekoľko kilometrov pred daným
úsekom a vypočíta očakávanú hodnotu 
v decibeloch, keby nedošlo k obmedzeniu
rýchlosti. 
Podobná, ale oveľa komplikovanejšia metóda
sa používa pri riadení emisií. Základom
všetkých rozhodnutí je špecifický algoritmus,
ktorý pre výpočet emisných trendov využíva
aktuálne údaje o prevádzke vozidla a počasí. 
Ak si to vyžaduje situácia, opäť zníži rýchlosť
tak, aby sa neprekračovali zákonom určené
emisné limity. 

Prudký nárast osobnej i nákladnej dopravy na tranzitných trasách mnohých európskych 
krajín je problém, ktorý treba urýchlene riešiť. Napríklad Rakúsku hrozí preťaženie ciest, 
ktoré cez Alpy spájajú Európu so Stredomorím. Zablokovanie týchto trás by 
mohlo spôsobiť kolaps dopravy nielen v Rakúsku, ale takmer v celej Európe.

Inteligentné diaľnice

AUTOR: MAREK ZOUZALÍK
FOTO: ARCHÍV SIEMENS

Grossglockner: Cesta na najvyššiu rakúsku horu ponúka nádherné panorámy.



Ako ďalší jazdný pruh
Inteligentná infraštruktúra je v súčasnosti
nasadená na takmer polovici rakúskych diaľ -
nic a rýchlostných komunikácií. Analýza úda-
jov zhromaždených od marca 2005, keď sa
začala skúšobná prevádza tohto systému,
potvrdzuje zníženie dopravných nehôd takmer
o polovicu. Zároveň sa podarilo o 20 percent
skrátiť čas strávený v kolónach a vý znamne
tak zvýšiť priepustnosť týchto komunikácií.
Rovnaký efekt by bolo možné dosiahnuť len
rozšírením diaľnic o ďalší jazdný pruh. Od -
borníci zrátali, že v priamej súvislosti s opti-
malizáciou dopravy a nižšími nákladmi na
odstraňovanie následkov dopravných nehôd
sa ročne usporí približne jedenásť miliónov
eur. 

Srdce celého systému
Národné centrum riadenia do-

pravy a doprav ných in-
formácií

sídli vo viedenskom Inzersdorfe. Premávka
na diaľniciach a rých lostných komunikáciách
sa tu sleduje a riadi cez dvanásť operátor ských
pracovísk v nepretržitej prevádzke. Dennú
zmenu zabezpečujú okrem deviatich operá-
torov aj traja dopravní inžinieri a jeden špe-
cialista na dopravnú štatistiku. Základným
stavebným prvkom inteligentnej dopravnej
infraštruktúry je sieť niekoľkých stoviek ro-
zličných senzorov. Ich údaje sa do centra
prenášajú prostredníctvom štrnástich auto -
nómnych regionálnych centier. Tu sa analyzujú
a následne agregujú s externými dátami. Výstu-
pom sú okrem presných štatistík premávky
na sledovaných komunikáciách najmä aktuál ne
informácie pre vodičov. Tie sa zobrazujú pomo-
 cou premenlivého dopravného značenia alebo
na elektronických informačných tabuliach. Aby
bol tento systém efektívny aj v celoeurópskom
kontexte, je Národné centrum riadenia dopra vy
a dopravných informácií prepojené s podob-
nými inštitúciami v Nemecku, Švajčiarsku,
Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku,

Českej republike i na Slovensku. 

Aktuálne informácie: Zobrazujú sa na premenlivom 
dopravnom značení alebo elektronických informačných
tabuliach.

Hustota premávky: Ak prekročí určenú hranicu, 
systém zníži maximálnu povolenú rýchlosť.

Diaľnica A10: Spojnica Salzburgu s Villachom meria
192 kilometrov a v pohorí Tauern vedie dvanástimi 
tunelmi a mostmi. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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N
aše laptopy, servery a siete sú v pod-
 state neefektívne zariadenia so zlou
účinnosťou. Klasické výpočtové cen-
trum spotrebuje polovicu energie

len na to, aby udržalo prevádzku bez toho, aby
sa urobila iba jediná výpočtová operácia.
Vysokú spotrebu má najmä chladenie horúcich
počítačov. Podľa berlínskeho Borderstep inšti -
tútu pre inováciu a udržateľnosť spotrebúvajú
výpočtové centrá v Nemecku elektrickú energiu
ako dva a pol milióna domácností a vyprodu -
kujú šesť miliónov ton emisií CO2. Jonathan
Koomey zo Stanfordskej univerzity v USA vy-
počítal, že všetky servery na svete spotrebujú

produkciu štrnástich elektrární s výkonom
tisíc megawattov. 

Nemáme dve planéty 
Diskusia o vplyve informačných technológií na
životné prostredie je zložitá. Aj keď naše surfo-
 vanie na webe spotrebúva veľa energie, na
dru  hej strane šetríme kilometre strávené 
v lie tad lách a na diaľniciach. Veď človek môže
vyhľadávať v knižniciach a novinových archí -
voch za svojím písacím stolom, diskutovať 
v rámci videokonferencií...
Prvým náznakom objektívnejšieho merania
vply vu človeka na životné prostredie je takzva-

ná ekologická stopa. Agregovaný indikátor, pub-
 likovaný v roku 1996 dvoma kanadskými ved-
 cami Mathisom Wackernagelom a Willia mom
Reesom, sa pokúša spočítať zdroje, ktoré
spotrebúvame, a naše odpady. Konvertuje ich
potom na plochu biologicky produktívnej ze me
(ornej pôdy, lesov, pastvín, morí) na takzvané
globálne hektáre. 
Ľudstvo má k dispozícii na obyvateľa 1,8 hektá-
ra biologicky produktívnej zeme. Celosvetovo
teraz spotrebúvame na hlavu 2,2 hektára pôdy,
pričom podstatne horšia je bilancia priemysel -
ne rozvinutých krajín. Napríklad priemerný
Rakúšan si svojím životným štýlom nárokuje

Spor o množstvo oxidu uhličitého, ktoré vyprodukujeme zadaním jedinej požiadavky vo vyhľadávači
Google, ešte nie je uzavretý. Britský denník Sunday Times nedávno uverejnil hodnotu sedem gramov,
ale Google udáva 0,2 gramu. V každom prípade je isté, že diskusia o klíme prenikla už aj do odvetvia
informačných technológií.

Priveľké šľapaje AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: FUJITSU-SIEMENS, 

GETTY IMAGES, 
CHRISTINA LEHNER

Ekologická stopa: Keby si všetci ľudia na planéte ná-
rokovali životný štýl, aký majú obyvatelia vyspelých prie-
myselných krajín, nestačili by nám zdroje ani z dvoch
Zemí. Akú veľkú ekologickú stopu zanechávajú IT tech-
nológie?



približne 4,9 hektára. Znamená to, že ak by
všetci obyvatelia Zeme spotrebúvali zdroje ako
Rakúšania, nestačili by nám ani dve planéty.
Najvyšší čas, aby sme našu stopu výrazne zre-
dukovali. 

Model pre IT
Aká je ekologická stopa informačných techno -
lógií? Odpoveď sa pokúša nájsť výskumný pro-
 jekt, ktorý už vlani na jeseň spustila spoločnosť
Siemens IT Solutions and Services Rakúsko 
s Európskym výskumným inštitútom udr ža teľ -
nosti a rakúskou platformou Footprint.
„Priama spotreba energie jedného centra IT je
len polovičnou pravdou. V našom modeli sa

zohľadňuje aj výroba, dodanie, skladovanie 
a likvidácia produktov, počet administráto rov,
veľkosť miestností a mnoho ďalších parame t -
rov,“ hovorí špecialista spoločnosti Siemens
pre sourcing riešenia Roland Beck. Komplex ná
skladačka zahŕňa aj veličiny, ktoré oddelenie
IT môže iba ťažko ovplyvniť, napríklad spôsob
napájania elektrickým prúdom alebo príjaz-
dové cesty zamestnancov. Prvý model, ktorý
by mohol znázorniť ekologickú stopu IT, by
mal byť k dispozícii už o niekoľko týždňov.
Pri výpočte ekologickej stopy hrá významnú
úlohu spotreba energie. Pre výpočtové centrum
sú rozhodujúce dve veličiny. V prvom rade
spotreba primárnej energie: „Ide o efektivitu

procesorov samotných a správne rozloženie
regálov, aby sa zabezpečilo optimálne vetra -
nie,“ hovorí Stephan Leiner, vedúci výpočto vé ho
centra firmy Siemens vo Viedni. Procesor Pen-
 tium najnovšej generácie pracuje napríklad
šesťkrát efektívnejšie ako procesor predchá -
dza júcej generácie. Energeticky efektívne
zaria de nie a vybavenie je však len jednou
strán kou. 

Priveľké topánky 
Rovnako dôležité je využitie a vyťaženie vý poč-
 tového centra. Aj to najlepšie vybavené ne po -
skytne uspokojivú energetickú a ekologickú
bilanciu, ak sa využíva len na tridsať percent:
„Ak má služba IT, ktorá môže obslúžiť tisíc
používateľov e-mailu a SAP, len 250 používa -
teľov, v každom prípade sa dostane pod červe -
nú čiaru,“ opisuje R. Beck. Jednoducho, kto si
vyberie topánky o štyri čísla väčšie, nesmie
byť prekvapený, že zanecháva priveľké stopy. 
Outsourcing služby IT tak v mnohých prípa -
doch ponúkajú nielen ekonomicky, ale aj eko-
logicky najvýhodnejšie riešenie. Platí to pre
veľké, najmä však pre menšie a stredné pod-
niky. Niet pochýb, že každý procesor či klima-
tizač né zariadenie, každé záložné dátové
vedenie funguje efektívnejšie, ak je vyťažené
na osem desiat či deväťdesiat percent. 

Zelené IT centrum 
Nové dátové centrum v Siemens City vo Viedni bude patriť k najmodernejším výpočtovým
centrám Európy. Nielen z technického, ale aj z ekologického hľadiska. Pre efektívnu prevá-
dzku výpočtového centra je kľúčová klimatizácia. Veľký úžitok často prinesú jednoduché rie-
šenia. Napríklad správne usporiadanie serverových veží, kde je prísne oddelený chladný
vzduch od teplého. Predné a zadné strany regálov by mali byť otočené k sebe. Tento jedno-
duchý, ale zriedka využívaný princíp usporiadania sa bude v novom dátovom centre firmy
Siemens dôsledne dodržiavať. Aj celkové technické riešenie je dimenzované na najväčšiu
energetickú efektivitu. Napríklad virtualizácia, teda zrušenie väzby hardvéru a softvéru, po-
vedie k lepšiemu vyťaženiu existujúcich operačných pamätí a pevných diskov. Fyzické serve-
rové systémy sa tak môžu zredukovať. Stephan Leiner, vedúci výpočtového centra Siemensu
vo Viedni, ráta približne s 20-percentnou úsporou energie. Dátové centrum, ktoré poskytne
aj prístrešie serverovému parku Rakúskej pošty, uvedú do prevádzky ešte v tomto roku.

IT záťaž: Experti v Fujitsu Siemens Computers skúmajú, ako zmerať a zmenšiť 
ekologickú stopu počítačov. 

Rozvádzače Primecenter: Nový dizajn čelných dvier dovoľuje vytvoriť dátové centrá 
s vynikajúcou ventiláciou.

Pre dátové centrá: Servery Primepower možno inštalovať vo vežiach s účinnou 
klimatizáciou. Energetickú efektivitu im poskytujú dosky Primequest. 
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... tam sa dobre darí. Česká rýmovačka zdomácnela aj na 
Slovensku. Plzeňský Prazdroj bol za spoločného štátu domácim
pivom a naďalej u nás zostalo prémiovou značkou. Pozrieme sa
teda do Plzne a prejdeme technológiu výroby tohto výnimočného
moku. 

P
rvú várku svetlého ležiaka pripravil 
v Plzni v roku 1842 bavorský sla dov ník
Josef Groll. On sám bol prekva pe ný
vý sledkom: kvasinky spodného kva se-

 nia v kombinácii s plzenskou mäkkou vodou,
kvalitným jačmenným sladom a žateckým
chmeľom vytvorili pivo, aké nikto dovtedy ne -
poznal. Le žiak plzenského typu získal svetový
ohlas. Dnes už žije plzenské pivo vlastným
životom – dve tretiny svetovej pivnej produkcie
zahŕňajú spodne kvasené pivá plzenského typu,
a preto často nesú na etikete nápis Pils alebo
Pilsner.
Dnešná spoločnosť Plzeňský Prazdroj vznikla 
v roku 1994 a o päť rokov neskôr k nej pri bud li
ďalšie české a moravské pivovary – Radegast
a Velké Popovice. Od roku 2002 je Plzeňský
Pra zdroj súčasťou skupiny South African Bre -
we ries. 

Sladovník Josef Groll: V roku 1842 v Plzni uvaril prvú
várku svetlého ležiaka, piva plzenského typu. 

Kde sa pivo varí…

AUTOR: JIŘÍ NEDAL
FOTO: PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, 

SIEMENS, JIŘÍ NEDAL



Klíčenie: Na začiatku výroby piva Pilsner Urquell je klíčenie kvalitného jačmeňa z úrodných
oblastí Moravy. Vytvorí sa tvrdší slad, ktorý sa v šrotovníku rozdrví a pripraví na cestu do sila.

Hĺbkový vrt: Základom Prazdroja je kvalitná voda. Získava sa z vrtov vzdialených 
niekoľko kilometrov od pivovaru. Hĺbkový vrt má sto metrov. V sklenenej trubici
vidno všetky vrstvy hornín, ktorými vrt prešiel.

Výroba rmutu: Jačmeň sa zmáča a putuje do vystieracej
kade, kde sa mieša s varnou vodou. Vzniknutá zmes sa
nazýva vystierka. Tretina vystierky sa prepustí do takzva nej
rmutovacej panvy, kde sa zahreje na 70 až 75 stupňov
Celzia a krátko sa povarí. Potom sa vráti späť do vystieracej
kade. Tento proces sa trikrát za sebou zopakuje. Jeho
výsledkom je rmut, hmota vzniknutá z jačmeňa, ktorá je
základom piva Pilsner Urquell. 

Chmelenie piva: Rmut sa scedí, aby sa oddelil od nerozpustných látok sladu, takzvaného mláta, ktoré sa usadí na
perforovanom dne kade. Potom sa prepustí celý obsah do mladinového kotla, v ktorom sa pivo varí. Z kotla putuje polo to var
do chmeľovaru, čiže varne, kde sa – ako prikazujú prastaré pravidlá – za šetrného ohriatia citlivo na tri razy dávkuje chmeľ.
Na chmelenie piva Pilsner Urquell sa používa výhradne starostlivo vybratý žatecký poloraný chmeľ. Ten dáva pivu
neopakovateľnú horkú príchuť. 

Kultúrne pamiatky: Pivovarská brána a pivovarská veža sú dnes kultúrne pamiatky. Pre mnohých sú však aj kultovými pamiatkami, a to najmä počas každoročného Pilsner Festu.
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Pivo je pripravené: Cez výstupné filtre sa dostáva na plniacu linku, kde sa plní do sudov, fliaš, plechoviek i cisterien. 

Laboratórna čistota: V pivovare panuje čistota porovnateľná s laboratóriami – aj preto sa plniace linky často od-
stavujú a dôkladne čistia. Na snímke vidíte dve linky – vpravo plní vrátené fľaše, ktoré vymýva zvnútra a zmýva aj
etikety, pričom tie sa následne ekologicky recyklujú. V strede haly (na snímke vľavo) je linka na nové fľaše.

Stáčanie piva: Nová moderná plnička má kapacitu 
60-tisíc fliaš za hodinu. Využívajú ju aj iné pivovary,
ktoré patria do akciovej spoločnosti Plzeňský Prazdroj.

Kvasenie: Začína sa riadený proces kvasenia. Kvase nie
plzenského piva je pozvoľné pri nízkych teplotách a trvá
dvanásť dní. Po uplynutí tohto času sa pivo do kvasí 
v cylin drokónických tankoch, aby získalo jemnej šiu
chuť a vyš šiu ostrosť. Celkový čas kvasenia a dokvaso-
 vania piva Pilsner Urquell je viac ako štyridsať dní.

Špeciálne kmene: Obsah mladinovej kade sa cez vírivú kaďu a chladič dostáva do kvasného tanku. Počas cesty sa okysličí vzduchom a pridá sa špeciálny kmeň pivovarských
kvasiniek. Tie sú uložené v bankách kvasinkových kmeňov v Plzni, Prahe a v Londýne.



Unikát zo starobylých pivníc
Pod pivovarom sa rozprestiera sieť pod-
zem  ných chodieb. Časť sa dodnes využíva
a v pivniciach sa tradičným spôsobom stále
vyrába Pilsner Urquell. Skúsení sládkovia
porovnávajú pivo z drevených sudov s tým,
ktoré kvasí v moderných cylindrokónic-
kých tankoch. Ročne ho ochutnajú desaťti-
síce turistov. 

Po celom svete: Vďaka začleneniu Plzeňského Prazdroja do South African Breweries 
dnes nie je problém zohnať pravé plzenské pivo aj v Amerike.

Sieť chodieb: Pod pivovarom je deväť kilometrov chodieb,
ktoré vytvorili ľudské ruky – do slova a do písmena!

Pivovarské pivnice: Súčasťou prehliadky je návšteva 
pivovarských pivníc. Na snímke je ich plán, hoci dnes
sú už niektoré čiastočne zavalené.

Tradičná metóda: Pivo sa v pivniciach dodnes vyrába
dozrievaním v kvasných sudoch. Na snímke je mladina,
ktorá leží v sudoch pri začínajúcej teplote 5 stupňov Celzia.
Vďaka činnosti pivovarských kvasiniek sa teplota mladiny
denne zvyšuje o pol stupňa, čo dokladajú poznámky
napísané kriedou na sude. 

Unikátna chuť: Mladina sa potom premiestni do sudov, 
v ktorých pivo dozrieva a stáva sa z neho ležiak. Na roz-
 diel od fľaškového je toto pivo mierne zakalené, pretože
sa nefiltruje a nie je ani pasterizované, čo mu dáva výbor nú
chuť a ostrosť. Také nedostanete nikde inde, len niekoľko
met rov pod zemou v Plzeňskom pivovare Pilsner Urquell.

Riadenie kvality: V roku 2005 sa v pivovare uskutočnili veľké zmeny. Spoločnosť Siemens dodala technologický systém pre riadenie výroby piva cez obrazovky počítačov – umožňuje
udržať vysokú a stálu kvalitu vyrábaného piva a zvyšovať jeho produkciu. Systém v reálnom čase spracúva vyše desaťtisíc vstupných hodnôt z výroby. Všetky sa prísne kontrolujú.

Posledná fáza: Obchodno-distribučné centrum je záverečnou etapou pred tým, ako
sa pivo objaví vo fľaši či plechovke na vašom stole alebo si ho vychutnáte v pivárni 
zo suda či prečerpané z cisterny. 
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R
ekordná elektráreň v Irschingu pri
Ingolstadte má výkon 340 megawat-
tov. To zodpovedá sile 521 lietadiel
Boeing 747-400 – Jumbo Jet. A to už

je pekná flotila, však? Plynovú turbínu vyro-
bili v závode spoločnosti Siemens v nemec kom
Mülheime, odkiaľ takisto pochádza najväčšia
a najsilnejšia parná turbína na svete. Určená
je pre elektráreň vo fínskom Olkiluote a svojím
výkonom 1 600 megawattov dokáže zásobovať
elektrickým prúdom veľkomesto s 1,6 milióna
obyvateľov. 
To však zďaleka nie je všetko. V laboratóriách
sa už pripravujú ďalšie rekordy. Výskumníci
pracujú na turbínach, ktoré dokážu odolať
teplotám až 700 stupňov Celzia a posunúť tak
hranice účinnosti. Či už tieto primáty pozo -
rovateľa ohromia, alebo naopak, nechajú ho
chladným, v skutočnosti ide o podstatne viac
ako len zapôsobiť prvenstvom. Každé percento,
ktoré sa získa na účinnosti, odľahčí životné
prostredie od škodlivých emisií a zároveň po -

môže nasýtiť celosvetový hlad po elektrickej
energii. 

Percento a tony emisií
Uholné elektrárne pracujú s priemernou účin-
nosťou 30 percent. Najlepšie elektrárne –na -
príklad Waigaoqiao III v Šanghaji, ktorá je
vybavená dvoma tisícmegawattovými par -
nými turbínami – dosahujú účinnosť okolo
45 percent. Tým sa však vývoj nekončí. V ne-
meckom Lünene sa stavia elektráreň, ktorá 
s účinnosťou zvýšenou o jedno percento
posúva štandardy opäť kúsok ďalej. Keby
všetky uhoľné elektrárne na svete pracovali
len o jediné percento efektívnejšie, mohlo by
sa ušetriť okolo 260 miliónov ton emisií CO2

ročne. 
Budúcnosť teda stojí aj na zvyšovaní účin-
nosti súčasných technológií. Nová generácia
uholných elektrární by mala do roku 2015
prelomiť magickú hranicu účinnosti 50 per-
cent, čo by v konečnom dôsledku znamenalo

zníženie emisií CO2 o ďalších šesť až sedem
percent!

Vrstvy proti korózii
Kľúčovú úlohu pri zvyšovaní účinnosti tepel-
ných elektrární zohrávajú nové materiály.
Prečo? Pri extrémnych podmienkach, najmä
vysokých teplotách, ktorým sú turbíny pri
prevádzke vystavené, dochádza ku korózii,
nevratnému poškodeniu povrchovej a nás led -
ne aj vnútornej vrstvy kovu. Ako tomu za -
brániť? Na lopatky turbín sa nanášajú
mikro metrové vrstvy špeciálnych materiálov,
aby zvýšili ich odolnosť proti extrémne
vysokým teplotám plynu, ktorý ich poháňa.
Vyššie spaľovacie teploty znamenajú vyššiu
účinnosť. 
Turbíny musia odolať okolo 1 500 stupňom
Celzia. Takéto extrémne teploty sa však už
nebezpečne blížia bodu tavenia železa. In-
žinieri si preto pomohli trikom: použili dvoj -
vrstvovú termickú ochrannú vrstvu, zloženú

Pokoriť svetový rekord je snom každého pretekára. Ale rekordy nepadajú len v športe. Môžu vzniknúť
trebárs aj na lopatkách turbín v elektrárňach. Neveríte? Jedno z takýchto „naj“ padlo v elektrárni
spoločnosti E.ON v bavorskom meste Irsching, kde pracuje v testovacej prevádzke najúčinnejšia
plynová turbína na svete. 

Rekord na lopatkách
AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: SIEMENS

Elektráreň Irsching: Najvýkonnejšia plynová turbína na
svete je v modernej budove vzadu. Trojica dvestometrových
komínov patrík trom starším blokom.



z priľnavej vrstvy a tenkej keramickej vrstvy,
ktorá znižuje prenos tepla zo spaľovacieho
plynu na kov. Priľnavá vrstva medzi kovom
turbínovej lopatky a keramickým povrchom
zabezpečuje dlhú životnosť a chráni kov pred
oxidáciou. Vyrába sa zo zmesi kobaltu, niklu,
chrómu, hliníka a ytria, najnovšie do nej za-
čali odborníci pridávať jedno až dve percentá
rénia. To zlepšuje jej mechanické vlastnosti 
a ponúka celkovú životnosť vyše 25-tisíc hodín,
čo je šesťkrát dlhšie, ako by v horúcom prúde
plynov vydržal čistý kov. Lopatky sú pritom
vnútri duté a špeciálny laser v nich robí otvo ry,
cez ktoré prúdi vzduch a vytvára okolo nich
miniatúrnu ochrannú vrstvu. 

Presnosť pod lupou
Problémom je aj absolútna precíznosť výroby.
Lopatky turbíny sa musia vyrobiť so špičkovou
presnosťou, aby medzi nimi a ochranným
plášťom vznikli len minimálne odstupy. Zjed -
nodušene povedané, aby plyn, ktorý poháňa

lopatky, nemohol okolo nich unikať bez účin -
ku. 
S presnosťou súvisí aj ďalšia nástraha. Aby
turbína vydržala extrémne prevádzkové pod-
mienky, musí byť zhotovená absolútne bez
chýb. Preto sa pri výrobe neustále kontrolujú
jednotlivé prvky a nadväzne aj časti zostavy,
aby nevznikali nepresnosti, ktoré môžu ovplyv-
niť funkčnosť celého stroja. Napríklad vy -
váženie lopatiek – len malá odchýlka od
hmotnosti alebo rozmeru na niektorej z nich
znamená pri jej vysokých otáčkach vibrácie,
ktoré by mohli viesť až k havárii. Pri otáčaní
lopatiek turbín totiž ide o pôsobenie síl, ktoré
sú desaťtisícnásobkom bežnej pozemskej gra -
vitácie.
Aj počas prevádzky sa preto turbína neustále
monitoruje. Špeciálne detektory inštalované
priamo v lopatkách vytvárajú optickou trian-
gulačnou metódou obraz povrchu. Odhalí aj
tú najmenšiu trhlinu či nerovnosť. Systém
ukazuje tiež tepelnú záťaž jednotlivých diel-

cov. Pomocou testu UV žiarenia možno získať
dokonca informácie o inak neviditeľných trh -
li nách. 

Teplota a tlak v službách elektriny
Inovačné heslo znie: sedemstostupňová elektrá -
reň. Projekt spojil výskumníkov, výrobcov
zariadení a dodávateľov energie. Aby sa po-
darilo ďalej zvyšovať účinnosť, musí sa vý -
razne zvýšiť prevádzková teplota, ale aj tlak 
– zo 600 na 700 stupňov Celzia a z 28,5 na 35
Mpa.
Porovnanie je pomerné jednoduché. Fosílna
parná elektráreň je tepelný stroj: čím horúcej -
šia je para, ktorá prúdi do turbíny, a čím chlad-
nejšia vzadu vychádza, tým viac energie sa 
z tohto procesu získa. Inými slovami – to, čo
„zostane“ v turbíne, sa využije na výrobu
elektrickej energie.
Vysokým teplotám a tlakovej záťaži dokážu
po celú štvorročnú životnosť turbíny odolať len
nové materiály. Preto sa pracuje so zliatina mi

Jemná mechanika: Turbína sa skladá z niekoľko tisíc
súčiastok, ktoré musia byť zložené absolútne presne.

Tri vrstvy: Mikroskopický prierez povrchom turbíny
ukazuje tri vrstvy materiálu. Zelenomodrý niklový list
turbíny pokrýva tmavofialový keramický prášok. Obe
vrstvy spája špeciálny adhézny materiál. Vďaka tejto
ochrane sa životnosť turbíny predĺži na šesťnásobok.

Logistický hlavolam: Doprava obrovskej 340-megawattovej turbíny z výrobného závodu Siemens v Berlíne 
do Irschingu bola riadnym logistickým výkonom. 

Svetový rekordér: Najsilnejšia turbína na svete dodáva 340 megawattov a postará sa o rekordnú hodnotu účinnosti.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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s novým zložením, ktoré sú síce extrémne odol -
né, ale aj extrémne drahé. Aby sa náklady ne -
vymkli kontrole, musia sa vzácne kovy presne
používať, čo vyžaduje špecifické know-how pri
úprave materiálov a konštrukcii ob rov ských
strojov. 

Irsching ide ešte ďalej
Špeciálne zliatiny niklu sa už používaní pri
stavbe plynových turbín, ktoré pracujú síce
pri dvojnásobných teplotách okolo 1 400
stupňov, ale pri podstatne nižšom tlaku len
okolo 20 MPa. 
Nový svetový rekordér, plynová turbína 
v Irschingu, zvyšuje povolené spaľovacie
teploty až na 1 500 stupňov Celzia a je prie -
kopníkom pri ďalšom zvyšovaní účinnosti. 
V kombinácii s parnou turbínou zapojenou 
v sérii dosiahne celkový výkon 530 megawat-
tov. Účinnosť vzrastie až na 60 percent, o dve
percentá viac ako doteraz. To sa prejaví
znížením emisií CO2 o štyridsaťtisíc ton
ročne. 
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Spotreba energie v pentawattoch (PW)

Medziročný nárast +3,5 %

2030
Zdroj: Siemens PG GS 

Svetová spotreba energie v pentawattoch (PW)

Rast populácie a spotreba energie 
Odhaduje sa, že do roku 2030 vrastie počet obyvateľom Zeme na 8,3 miliardy. Spotreba
elektrickej energie sa pritom bude medziročne zvyšovať o 3,5 percenta. Do roku 2015 by sa
malo na Zemi objaviť pätnásť megamiest s počtom obyvateľov nad desať miliónov. Všetkým
ľuďom bude treba zabezpečiť dostatok energie. Grafy ukazujú, ako sa bude meniť štruktúra
látok určených na pohon elektrární.

Ochrana turbín: Do lopatiek turbín sú laserom vypálené
špeciálne otvory, cez ktoré uniká vzduch. 

Keramický prášok: Na povrch lopatiek sa nanáša veľmi jemný ochranný keramický prášok. Jeho zložky sa nesmú
zlepiť dohromady. Na snímke je pohľad cez elektrónový mikroskop. 
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K
ontajnery s veľkosťou 6 x 2,45 metra
zvyčajne slúžia na prepravu tovaru.
Zateplené polyuretánovou penou ale-
bo minerálnou vlnou, s osadenými

oknami a dverami sa však v Európe stávajú obyt-
 ným prístreškom či priestorovou bunkou. Ich
prednosťou je možnosť opätovne ich rozobrať
a použiť na inom mieste. V čase, keď je mobi li ta
čoraz dôležitejšia, je to ich najväčšie plus, zdô-
razňujú vo firme Containex, ktorá je s dvoma
tisíckami zamestnancov najväčším výrobcom
v Európe. Kontajner sa stáva trendom pri výstav-
be škôlok, škôl, ale aj nemocničných budov či
domovov dôchodcov. Aj v oblasti bývania zod-

povedá dobre izolovaný kontajner s hodnotami
nízkoenergetického domu štýlu doby.

Bývanie nielen pre študentov
Jeden z najmenších mobilných domov stavajú
v rakúskom Uttendorfe. Tento Micro Compact
Home vznikol pod vedením britského archi tek ta
Richarda Hordena, profesora z Technickej uni-
 verzity v Mníchove, v spolupráci s Institute of
Technology v Tokiu. Na ploche 2,66 x 2,66 met ra
ponúka dom všetky funkčné plochy – dve pos-
tele, kuchyňu i sanitárne priestory. Výška obyt-
 nej kocky je však v interiéri len 1,86 metra, čo je
pre čoraz vyššiu mladú generáciu málo. Ako

nosný stavebný prvok slúži drevená kon štruk cia
obložená zvonka alumíniovými panelmi a zvnú-
 tra PVC. Izoláciu strechy zabezpečuje vákuo vý
systém. Dom má hmotnosť len 2,2 tony. Prvá
séria týchto minidomov už stojí v Mníchove 
a bývajú v nich študenti. 
Nové mobilné obytné jednotky na rozdiel od
konvenčných stavieb menej zaťažujú životné
prostredie a neničia krajinu – pri odstránení
totiž nezanechávajú žiadne stopy a pri demon-
táži neprodukujú žiaden stavebný odpad.

Modulový hotel pre olympiádu
Obytné moduly sa používajú tam, kde sú drahé

Mobilná budúcnosť bývania 
AUTOR: JIŘÍ NEDAL, GÜNTHER SCHWEITZER
FOTO: M-HOUSE, MICRO COMPACT HOME, ARENA BERLIN

Bývanie pre študetov: Na technickej univerzite v Mní-
chove vznikla študentská dedinka zo siedmich kusov
Micro Compact Homes.

Tam, kde treba rýchlo a lacno postaviť obytné, kancelárske alebo pracovné priestory, už nemusia
chodiť murári. Na vytvorenie takýchto priestorov možno celkom jednoducho využiť aj kontajnery.



stavebné pozemky a je ťažko odhadnúť bu dú ce
potreby bývania. Dôležitým faktorom je čas
výstavby, ktorý sa v porovnaní so stavbou štan-
 dardného domu skráti na polovicu. Britská fir -
ma Verbus postaví pre Letné olympijské hry 
v roku 2012 v Londýne hotelové budovy, ktoré
sa demontujú, ak ich po tejto akcii už nebude
treba, a použijú sa ide. Podľa celosvetovo pa ten-
tovaného systému tejto firmy už fungujú ho te -
lové budovy v Afrike, Holandsku, Veľkej Bri  tá nii,
Nemecku, Poľsku, Austrálii i na Blízkom vý-
chode a ďalšie projekty sa rozbiehajú v USA.
Pre nosné izby vyrábajú v Číne. 

Na zemi i na vode
Dizajnér Tim Pyne vyvíja obytný dom, ktorý by
sa mohol použiť na pontóne na vode, ale aj vo
voľnej krajine vhodnej len pre karavany. O kon-
 tajnery sa začal zaujímať pre vysoké náklady
na stavbu a pozemok vo Veľkej Británii. Dom,
samozrejme, možno transportovať ako jediný
kus kompletne pripravený na nasťahovanie.
Tak je to bežné v USA. Vzorovým príkladom je

prefabrikovaný Wichita House architekta a vi zio-
nára Buckminstera Fullera, na ktorý bolo v ro ku
1946 vyše tridsaťštyritisíc objednávok, hoci
existovali len dva prototypy. 
Asi len v USA možno prevážať moderný mobil -
ný dom autorky Jennifer Siegalovej, ktorého
základný modul je široký 3,6 metra a dlhý 18
metrov. J. Siegalová uprednostňuje zvonku kovy
a plasty, v interiéri však sleduje trend návratu
k prírode. Podlahy i obloženie stien sú z vláken
kokosovej palmy, pšenice alebo prosa a z bam-
busu. 

Rýchlejšie a lacnejšie
Už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
začal švajčiarsky architekt Heidulf Gerngross
experimentovať s polyesterovými modulmi,
ktoré by bolo možné stavať na seba. Priemy-
selná výroba a skladovanie však vtedy boli
drahé. Potom ho zaujali kontajnery, ktorých
bolo dosť, ľahko sa transportovali a skladali.
Z kancelárií na stavbách a z núdzových uby-
tovní vyvinul viacposchodové domy, ktoré aj

v izolácii zodpovedali stavebným predpisom.
Postavil päť kontajnerových domov. Najnovší
projekt má názov Karl Marx Hof 2 a vytvoril
ho s kolegom Angelom Roventom z Vorarlbergu.
Spolu chceli dokázať, že kontajnerové síd lis ko
nemusí vyzerať ako utečenecký tábor a vyjde
lacnejšie ako sídlisková výstavba. 
Podľa A. Roventu stavať rýchlo znamená aj sta -
vať lacno. V Rakúsku nejestvuje žiadna sociál na
výstavba. Preto sa byty z kontajnerov stavajú
pre ľudí s nižšími príjmami. Cena štvorcového
metra v dvojposchodovom nízkoenergetic kom
kontajnerovom dome neprevyšuje sedemsto
eur. To je menej ako polovica zvyčajnej sumy. 
A budúcnosť? A. Roventa predpokladá, že
prie myselne sa nebude vyrábať len obal, ale
aj vnú torné zariadenie. Vznikol dokonca pro-
totyp, ktorý na celkovej ploche šesťdesiat
štvorcových metrov ponúkne vďaka vsta-
vaným posuvným prvkom obytný priestor
štyridsať metrov. Keď sa tieto moduly spoja
do domu, ušetrí sa za vybavovanie miest-
ností. 

Zimné kúpalisko: Letné kúpalisko na Spreeve sa v zim nom Berlíne prekryje strechou s
jednoduchou montážou a zmení sa tak na krytý bazén.

M-House: Minidom od Tima Pyna sa s plnou výbavou dodáva v dvoch častiach 
a po jedinom dni montáže je pripravený na sťahovanie.

Lacnejšie ako konvenčne: Atraktívne kontajnerové sídlisko Karl Marx Hof 1.
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P
ri realizácii najväčšej stavby Nemecka
premiestnili 1,8 milióna kubických met-
rov zeminy a na výstavbu siedmich
výstavných hál, z ktorých každá má

rozlohu desaťtisíc štvorcových metrov, použili
šesťdesiatpäťtisíc ton a šesťstotisíc kubických
metrov betónu. K priestorom výstaviska patrí
aj gigantická hala s dvadsaťpäťtisíc štvorcový mi
metrami výstavnej plochy, konferenčné cen-
trum pre takmer deväť a pol tisíca návštev -
níkov a viacposchodové parkovisko s ka pacitou
4,2 ti síca automobilov, nachádzajúce sa nad
diaľnicou A8 i nad privádzačmi k výstavis -
ku.
Obrovský komplex zapadá do okolitej krajiny.
Moderný dizajn však postavil pred návrhárov
a architektov nejeden technický problém. Keď-
že architektonický návrh museli zladiť s tech-
nickými obmedzeniami, bolo treba vyriešiť

na príklad pripojenie na elektrickú sieť alebo
vyba venie parkoviska novými technológia -
mi.

Spoľahlivá energia
Energiu celému komplexu dodávajú a distri -
buujú transformačné stanice a jedenásť spí-
nacích systémov vysokého napätia. „Dve
napájacie jednotky pracujúce nezávisle od
seba majú na starosti bezproblémový chod
zabezpečovacích zariadení, napríklad dymo -
vých filtrov, hasiaceho zariadenia či ventilácie,
a to aj v prípade núdzovej situácie,“ hovorí
Joachim Mager zo spoločnosti Siemens v Stutt -
garte. Tá dodala rad riešení pre výstavisko,
okrem iného aj špeciálne nízkonapäťové hlav-
né rozvodné dosky a prípojnice. 
Každý pár výstavných hál napája rozvodná
stanica vybavená spínacími systémami vyso -

kého a nízkeho napätia. Mamutia hala má vy -
hradenú vlastnú stanicu, konferenčné centrum
dve stanice a nádvorie s parkom tri sta nice.
„Viac ako sedem kilometrov prípojníc s nespo-
četným množstvom napájacích zariadení za -
bezpečujú dodávku požadovanej energie do
jednotlivých výstavných stánkov,“ vysvetľuje
marketingový riaditeľ Roland Gerischer.

Unikátne parkovisko
Veľkolepé parkovisko priamo nad diaľnicou
A8 vybudovali tak, aby dopravnú tepnu ne-
mu seli počas stavby uzatvoriť a ani výrazne
obmedziť premávku. Parkovisko je prešpiko-
vané najmodernejšou technológiou. „Pre
napájanie sme nainštalovali transformátory 
a rozvodné systémy nízkeho a vysokého na pä-
 tia,“ informuje Rolf Dörrer, projektový mana -
žér divízie Building Technologies spoločnosti

Výstavný skvost AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: MESSE STUTTGART

Po troch rokoch výstavby je výstavisko Messe Stuttgart k dispozícii verejnosti. Jedno z najmodernejších
centier v Nemecku ponúka rad vymožeností – od novovybudovaného tunela, ktorý skracuje cestu
z letiska na výstavisko, až po dostatočnú kapacitu parkovísk pre vystavovateľov i návštevníkov. 
V garážach nájdete najmodernejšie technológie, napríklad automatické navádzanie vozidiel k voľným
parkovacím miestam.

A R C H I T E K T Ú R A



Siemens, ktorá dodala všetky elektroinštalácie.
Sú tam tiež videosystémy na monitorovanie 
a technológie na riadenie budov prispôsobené
požiadavkám výstaviska. 
Divízia Building Technologies sa podieľala aj na
výstav be tunela, ktorý spája výstavisko s letis -
kom. Inštalovala tam najnovšie osvetľovacie 
a bez  pečnostné systémy, technológiu riadenia
dopravy, tunelovú rádiovú sieť a zariadenie,
ktoré sleduje koncentráciu výfukových plynov. 
Centrálne riadenie dopravy sa stará o plynulú
premávku v okolí výstaviska a optimálne vy uži-
tie parkovacích miest. Skladá sa z dynamické ho
riadenia parkovania, dopravných procesov,
signalizácie a dopravného značenia. „Počítač
sám navádza návštevníkov pri vjazde i výjaz -
de a pri hľadaní miesta na zaparkovanie,“ ho -
vorí Erik Büchel, špecialista na cestnú do pravu. 
Výstavisko nie je len architektonický klenot,

ktorý bezprostredne ladí s krajinou, ale koncen-
truje vo svojich útrobách aj mnoho výnimoč ných
a doteraz nepoužitých nápadov a know-how.
Návštevníkovi vytvárajú mimoriadny komfort
a celkom isto prispeje k renesancii záujmu ľudí
o výstavy a výstavníctvo. V ostatných rokoch
totiž upadá, najmä preto, že väčšinu zaujíma vých
vecí a noviniek každý nájde na internete, v prí-
pade výrobkov dokonca v 3D modeli. Preto sa
architekti snažili pripraviť pre návštevníkov pod-
 mienky, aby sa na výstavisko opäť radi vrátili. 
Aj vystavovatelia môžu byť spokojní. Premys -
le ná schéma ciest vedúca k ich stánku a vy-
hovujú ca kapacita výstavnej plochy spoločne
s účelne dimenzovanými rozvodmi elektric -
kej energie i s dostatočne priepustnými 
dátovými prípoj mi posúva výstavníctvo 
k lepším zážitkom náv štev níkov aj vystavo-
vateľov. 

Najväčšia hala: Dvadsaťpäťtisíc štvorcových metrov 
výstavnej plochy pôsobí monumentálne a pritom ľahko.
Nielen v interiéri, ale aj pri pohľadoch zvonku.

Čo posúva Messe Stuttgart 
na špičku
Viacposchodové parkovisko

Spínacie systémy stredného a nízkeho
napätia
Rozvodné systémy
Osvetľovacie systémy a riadenie 
svetiel KNX
Video a protipožiarne systémy
Systémy verejnej adresy
Technológie riadenia budov

Tunel k stuttgardskému letisku 
Osvetľovacie technológie
Bezpečnostné a dopravné systémy
Tunelová rádiová sieť
Monitoring výfukových plynov
Špičkové riadiace technológie
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E
urópa sníva o rovnocennej „vesmír nej
pozícii“ už pár desaťročí. Tieto ambície
sa však v pilotovanej kozmonautike
nik dy úplne nenaplnili. Európski 

výs kum níci stále lietajú do vesmíru len ako
spolu ces tujúci na amerických a ruských lodiach. 

Dvadsaťročná strata
Po druhej svetovej vojne nemali európske štá ty
šancu vyvinúť raketový nosič. Špičkoví vedci
odišli do USA, kde našli lepšiu perspektívu i fi-
nančné zázemie. Až sovietsky Sputnik pri nú til
západnú Európu k spolupráci. Hlavným ťa hú -
ňom bolo Francúzsko, ktoré ako jediné kon -
štru ovalo aj vlastné vojenské rakety. Hľadanie
mechanizmov a najmä spoločného financova-
nia nebolo jednoduché. Definitívne sa skon čilo
až založením kozmickej agentúry ESA v roku
1973. 
Európa v prvom rade potrebovala vlastnú ra ke tu.
V duchu sloganu No launcher – no program

(Žiaden nosič – žiaden program) rozhodla ESA
o projekte Ariane. Prvá Ariane 1 úspešne vyštar-
 tovala zo základne Kourou vo Francúzskej Gua-
yane na Štedrý deň roku 1979. Bol najvyšší čas,
pretože obe kozmické veľmoci mali vtedy vyše
tridsaťročný náskok. V USA už pomaly zabúdali
na veľkolepé výpravy na Mesiac a finišovali s ra-
ketoplánom Space Shuttle. Z opačnej strany
zemegule zasa jedna za druhou štartovali na
sovietske orbitálne stanice kozmické lode Sojuz.
Európu predstihli dokonca aj Čína a Japonsko. 

Raketoplán na dosah
Rakety Ariane lietali spoľahlivo a do vesmíru
dostali aj sondu Giotto, ktorá priniesla ESA prvú
veľkú publicitu. V roku 1986 preletela iba šesť -
sto kilometrov okolo jadra Halleyho kométy a aj
neskôr si počínala naozaj obdivuhodne. 
V ESA zavládlo presvedčenie, že ďalším pri ro -
dzeným krokom bude konštrukcia vlastnej koz-
mickej lode. V roku 1987 prijala projekt Her més,

ktorý pôvodne vypracovala francúzska vesmír na
agentúra CNES. Išlo o premyslený a vyspelý
koncept – zahŕňal silnú raketu Ariane 5, ve dec kú
stanicu Columbus a ako prostriedok pre ope -
rá cie na obežnej dráhe miniraketoplán Hermés.
V tom čase sa verilo, že viacnásobne použi teľ ný
raketoplán podstatne zlacnie kozmickú dopra vu
a otvorí „vesmírnu bránu“ aj menším krajinám.
Hermés mal lietať so šiestimi astronautmi a na
orbitu vyniesť päťtonový náklad. Vývojové ná-
klady sa určili na 1,9 miliardy dolárov a ďal šia
miliarda sa mala vynaložiť na vývoj rakety Aria -
ne 5. Financovanie si napokon rozdelili tri kra-
jiny: Francúzsko 51,6 percenta, Nemecko 33,4
percenta a zvyšných 15 percent pokrylo Talian-
sko. ESA už dokonca vybrala z 22-tisíc záujem-
cov prvú šesticu astronautov – Francúza, Nemca,
Taliana, Belgičana, Švéda a Španiela.
Lenže potom sa všetko skomplikovalo. Expló zia
raketoplánu Challenger ukázala, aký osud čaká
posádku bez záchranného systému. Do Hermé su

Vo vesmíre doteraz pracovalo len štyridsať Európanov. Čo je to proti vyše štyrom stovkám 
amerických astronautov a kozmonautov zo Sovietskeho zväzu a Ruska? Na zaostávanie Európy 
v pilotovanej kozmonautike upozorňujú aj aktivity Číňanov, ktorí na „kozmický vlak“ naskočili len
pred niekoľkými rokmi. 

Európa v taxíkoch AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ESA

Hermés: Nesplnený európsky sen o vlastnej kozmickej lodi. 



nainštalovali vystreľovaciu kabínu. Aj napriek
redukcii posádky na troch astronautov sa zvý -
šila hmotnosť raketoplánu na 21 ton. Pre pro-
jektovanú raketu Ariane 5 to bolo priveľa a jej
konštrukciu museli od základu prepracovať. 

Vrabce v hrsti
Keby sa projekt Hermés realizoval, bol by dnes
najmodernejším vesmírnym dopravným sys-
témom – americké raketoplány po tridsiatich
rokoch odchádzajú do dôchodku, ruské Sojuzy
slúžia štyri desaťročia a raketoplán Buran, ruskú
protiváhu Space Shuttle, poslal do múzeí koniec
studenej vojny. 
Hermés mal prvý nepilotovaný let uskutočniť
niekedy v roku 1998. Technické problémy však
dátum neustále posúvali a vývojové náklady
vyskočili na šesť miliárd dolárov. Hermésu de-
finitívne odzvonilo po páde železnej opony.
Začiatkom deväťdesiatych rokov sa aj pre eu-
rópskych kozmonautov otvorila možnosť lietať

za relatívne nízke sumy (okolo 15 miliónov
dolárov) na ruských lodiach Sojuz. Lepší bol
„vrabec v hrsti“ a od roku 1991 si európski
kozmonauti obliekli ruské skafandre dovedna
šestnásť ráz. 

Profit do dnešných dní
Hermés skončil neúspechom, ale to, čo sa 
z projektu podarilo realizovať, dodnes tvorí
kostru programov ESA. Raketa Ariane 5 vzliet la
v roku 1996 a patrí k najsilnejším nosičom na
svete. Presadila sa aj komerčne. Okrem vysokej
spoľahlivosti konkuruje nízkymi cenami – kilo-
 gram užitočného zaťaženia vynesie na orbitu
za štyritisíc dolárov, čo je štyri- až päťnásobne
lacnejšie ako americký raketoplán.
Ožil aj projekt kozmickej stanice Columbus.
Keď sa ESA v roku 1995 prihlásila k stavbe
Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, tento
modul sa stal najdôležitejším európskym
príspevkom. Trinásťtonové vedecké labora -

tóriu priviezol raketoplán Atlantis vlani vo feb-
ruári. Rok 2008 bol pre Európu mimoriadne
úspešný. Okrem modulu Columbus zakotvila
v apríli na ISS aj automatická nákladná loď ATV
pomenovaná po fantastovi Julovi Vernovi. Štar-
 tovala pomocou rakety Ariane 5 a na stanicu
doviezla 1,5 tony nákladu (maximálna nosnosť
je 7,5 tony, čo je trojnásobok ruských lodí Pro-
gres). Spolu štyrikrát pomocou svojich raketo -
vých motorov zvýšila obežnú dráhu stanice,
pretože trením o riedku vrstvu atmosféry sa
denne prepadala o sto metrov. Po piatich me sia-
 coch zhorela v atmosfére nad južným Pacifikom. 
Úspešným letom Jula Verna zvládla Európa
automatickú montáž vo vesmíre. Stala sa aj
užitočným partnerom medzinárodnej spo lu -
práce na ISS. „Musíme však ísť ďalej, ak
chceme, aby nás svet rešpektoval, podobne
ako USA, Rusko, Čínu a perspektívne Indiu,“
pripomína vedecký riaditeľ ESA David South-
wood. 

Columbus: Pri montáži prvého európskeho laboratória asistoval aj nemecký astronaut Hans Schlegel. Ariane 5: Európske rakety patria k najsilnejším 
a najspoľahlivejším nosičom.

Jules Verne: Po odstavení raketoplánov bude zásobovať ISS ťažkými nákladmi. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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B
arack Obama na začiatku volebnej kam-
 pane avizoval, že zoškrtá 108 mi liárd
dolárov určených na program Constel-
lation, ktorý má vrátiť Američanov na

Mesiac. Časť prostriedkov chcel presunúť do
škôl. „Ale naše problémy so vzdelávaním ne vy-
riešia peniaze. Mladých ľudí treba inšpirovať,
aby snívali a chceli sa učiť,“ komentoval tento
úmysel Eugen Cernan, veliteľ Apolla 17 a pos led -
ný muž na Mesiaci. 
Nový prezident USA napokon pochopil, že in-
vestícia do vesmírneho programu poskytuje
zamestnanie desiatkam tisícom kvalifikova ných
ľudí a prináša efekty aj iných odvetviam – eko-
lógii, medicíne, školstvu... Program Constella-
 tion pokračuje v nezmenenej podobe. Jeho
základom bude nová kozmická loď Orion. S ra -
ketoplánom nemá nič spoločné, ide o klasický
koncept, akým bolo Apollo. Skladá sa z dvoch
častí – motorovej sekcie a návratovej kabíny, do
ktorej sa zmestia šiesti astronauti pri lete na
obežnú dráhu a štyria cestovatelia na Mesiac. 

Amerika: odkázaná na Rusov
Prvý štart Orionu sa očakáva najneskôr v marci
2015. Aj keď pôjde všetko podľa plánu, váž nym
dilemám sa americká kozmonautika nevyhne.
V budúcom roku by totiž mala skončiť veľko le pá
éra raketoplánov Space Shuttle a Amerika na
päť rokov zostane bez kozmickej lode. Obslu hu
vesmírnej stanice ISS prevezmú ruské Sojuzy
a ako čas plynie, závislosť Západu sa Američa -
nom prestáva páčiť. 
Na výber sú dve možnosti. Prvou je predĺženie
služby raketoplánov do roku 2015. Z rozpočtu
NASA by to však ročne odčerpalo tri až štyri
miliardy dolárov, čo znamená drastické škrty
v iných programoch. „Ak do roku 2015 pri dá me
ďalších dvanásť letov, je šanca jedna k dva nás-
tim, že stratíme ďalšiu posádku,“ upozorňuje
šéf NASA Michael Griffin. Raketoplány odjak ži va
považoval za drahé a najmä nebezpečné stroje. 
Druhou možnosťou je úplný odchod Američa-
nov z medzinárodnej vesmírnej stanice už v ro -
ku 2011 a nie až v roku 2016, ako sa pô vodne

uvažovalo. To by však znamenalo zmarenú
investíciu okolo 96 miliárd dolárov, ktoré si
doteraz vyžiadala americká účasť na ISS. 
Ale v hre je aj tretia možnosť. Vlani v lete M. Grif-
 fin nadhodil otázku, prečo by „západnú“ koz -
mickú loď nemohla ponúknuť Európa.

Európa: Jules Verne s posádkou 
Starý kontinent naozaj vycítil príležitosť. Ožili
debaty na tému kozmická loď a objavilo sa
mnoho návrhov. ESA ich neodmieta, ale dať
zelenú priamemu vývoju kozmickej lode sa
zdráha. Pilotovaná kozmonautika je veľmi ná -
kladná a býva často terčom kritiky i roz poč to -
vých škrtov. Stále rezonuje aj spomienka na
neúspech programu Hermés. Efektívnejšia sa
zdá metóda postupných krokov, ako to na vr hu-
je najväčší európskych kozmický koncern
EADS Astrium. 
Základom budúcej európskej lode by bol záso -
bovací modul ATV (Automated Transfer Vehicle),
ktorý vlani dopravil zásoby na vesmírnu stani -

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ESA, NASA

Made in EU: Koncern EADS Astrium ponúka jednoduchý,
rýchly a azda aj lacný vývoj kozmickej lode použitím
európskych technológií.

Európa nechce hrať druhú vesmírnu ligu. Šéf ESA Jean-Jacques Dordain tvrdí,
že starý kontinent nemôže chýbať pri vývoji kozmickej lode novej generácie. Američania síce 
Európu odmietli, ale v hre sú Rusi a dokonca aj ambícia vyskúšať si vlastné sily.

Cesta do prvej ligy



cu ISS. Postupným zdokonaľovaním bezpilot-
 nej nákladnej lode sa možno relatívne rýchlo,
lacno a jednoducho dopracovať k verzii s astro-
 nautmi.
ATV zatiaľ nemá tepelný štít, ktorý by ho och -
ránil pri prechode atmosférou pri návrate z koz-
mu. Astrium tvrdí, že za 190 miliónov eur túto
technológiu zvládne ešte v tomto roku. Euró pa
by tak mala k dispozícii veľkú nákladnú loď
schopnú dopraviť väčšie náklady z ISS späť
na Zem. A technicky je to už len malý krok 
k pilotovanej kozmickej lodi, veď nákladný
návratový mo dul by nebolo ťažké nahradiť
kabínou pre po sád ku. Náklady sa odhadujú
na 413 milió nov eur, ale toto číslo by zrejme
nebolo ko nečné. 

S Rusmi: klon Orionu
Plány Astria vydesili Rusov. Európa i Rusko to tiž
už niekoľko rokov hovoria o spolupráci pri
stavbe kozmickej lode, ktorá raz nahradí So-
juzy. Prvý pokus z roku 2004 neskončil ús peš ne.

Rusko prizvalo ESA k projektu viacnásobne
použiteľnej okrídlenej lode Kliper, no ukázalo
sa, že potrebuje len peniaze bez toho, aby európ -
ske štáty mohli projekt výraznejšie ovplyvniť.
Rusko-európska spolupráca nabrala druhý dych
v roku 2006, keď americká NASA nepozvala Eu-
 rópu k vývoju lode Orion. „Ak sa Európa ne -
zapojí do nasledujúcej generácie dopravných
systémov, navždy zostane partnerom druhej
kategórie,“ reagoval šéf ESA J.-J. Dordain. 
Ruskí a európski experti koncom roka 2007
definovali podobu kozmickej lode ACTS (Ad-
vanced Crew Transportation System). Kon-
cepčne sa podobá Orionu: takisto má kapsulu
pre posádku a servisný modul. Rovnako ako
americká loď vynesie na obežnú dráhu šesť
ľudí, podobné sú rozmery i hmotnosť okolo
15 ton (čo je dvojnásobok ruských Sojuzov).
ACTS bude schopná obsluhovať vesmírnu sta ni -
cu ISS, ale doletí tiež na Mesiac a možno aj ďalej.
ESA i agentúra Roskomos sa zhodli aj na pra -
vidlách spolupráce. Rusko by zabezpečilo vý voj

a výrobu kabín. Európa servisnú a motorovú
sekciu odvodenú od ATV. Základným prin cí pom
je vzájomná nahraditeľnosť: Európa bude
schopná vyrábať aj kabíny, Rusko zasa ser vis -
nú sekciu. Takto by sa dosiahlo, aby ani jedna
strana nebola v prípade výpadku partnera za -
tlačená do kúta a mohla pokračovať v programe
aj samostatne.

Akou cestou?
ESA o definitívnom riešení ešte nerozhodla.
„Musíme zvážiť spoluprácu s Ruskom alebo
posúdiť, či sme schopní zjednotiť kapacity pri
ďalšom vývoji ATV,“ hovorí J.-J. Dordain. Zatiaľ
sú vyčlenené financie na overenie možností
technológie tepelného štítu pre veľkú náklad -
nú loď. 
V každom prípade má Európa pilotovanú loď
na dosah. Kým doteraz vždy chcela, ale ne ve -
dela ako, dnes si môže vyberať. Niekedy po
roku 2018 sa dávny európsky sen môže stať
realitou. 

Európska brána do vesmíru 
ESA (European Space Agency – Európska vesmírna agentúra) koordinuje svojich členov pri
programoch, ktoré vysoko presahujú možnosti každej európskej krajiny. Na činnosť ESA pri-
 spievajú všetky členské štáty podľa výšky HDP. Okrem toho agentúra manažuje dobrovoľné
programy, pričom každý členský štát sám rozhodne o svojej účasti a určí si výšku príspevku.
Agentúra pracuje na princípe zemepisnej návratnosti – investuje v každom členskom štáte
cez priemyselné zákazky pre vesmírne programy, pričom ich hodnota je zvyčajne rovnocenná
s výškou príspevku každej krajiny.
Ministri ESA v novembri minulého roka rozhodovali v Haagu o programoch na ďalšie tri roky.
Aj napriek obavám z finančnej krízy navŕšili rozpočet na takmer desať miliárd eur. Najvyššiu
prioritu dostala unikátna misia ExoMars, ktorá bude hľadať stopy minulého alebo súčasného
života na červenej planéte. Ďalšou dobrou správou je 1,5 miliardy eur vyčlenených na vesmírnu
stanicu ISS. Neutrpia ani programy novej generácie meteorologických a geografických satelitov
či zosilnenie rakety Arian 5 pre vynášanie ťažších nákladov (a možno aj astronautov).
ESA má 18 členov. Česká republika je ako prvá postkomunistická krajina členom agentúry od
novembra minulého roka. Slovensko zatiaľ nepodpísalo s ESA žiadnu dohodu o spolupráci.

ExoMars: Na hľadanie života na Marse vyčlenila Európa
miliardu eur.

Orion: Americká loď mieri k ISS. Američania k stavbe novej lode Európu nepozvali.Spoločne s Ruskom: Európa môže využiť ruské skúsenosti pri vývoji spoločnej lode ACTS.
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Finančnú krízu spájate aj s pozitívami.
Taký názor nie je častý.
Kríza prinúti ľudí zamyslieť sa, politikov pre-
hodnotiť priority a nás všetkých prehodnotiť
vzťah k tomu, čo sme volali permanentný a udr -
žateľný hospodársky rast. Žili sme na úver 
v dvoch rovinách. Prvou je finančná – nemali
sme na to, ale chceli sme to, a tak sme si zobrali
úver. A žili sme na dlh aj voči prírode. Teraz je
koniec. Musíme sa vrátiť k podstate, vedieť, na
čo máme. Vďaka kríze treba hľadať nové rie še-
nia, ktoré by sme v ošiali hospodárskeho rastu
nevideli.

Tvrdíte, že krízu spôsobil nedostatok
spotreby a súčasne kritizujete rast úverov.
Neprotirečíte si? 
Posledných dvadsať rokov nikde vo svete nerástli
reálne mzdy, naopak, postupne sa rozpadáva
stredná vrstva. Bohatstvo sa koncentruje v ru -
kách čoraz užšej skupiny. Tri percentá populácie
ovládajú 50 percent svetového bohatstva. Nedo -
statok kapitálu sa kompenzoval úvermi, v posled-
ných osemnástich rokoch obrovsky expan dovali.
Jednou z veľkých príčin americkej finančnej krí -

zy je to, že v rokoch 1995 až 2005 dali americké
vlády pokyn, aby banky a agentúry poskytovali
hypotekárne a spotrebné úvery aj skupinám
ľudí, ktoré ich nemohli zaplatiť. 
Pokiaľ by rástli mzdy a ostatné príjmy a štát by
naďalej v doprave, zdravotníctve či školstve
poskytoval služby za zvýhodnené ceny, bolo
by to v poriadku. Ale rástla len úverová zaťa -
ženosť obyvateľov, napriek tomu sa globálna
spotreba začala zmenšovať – niekoľko percent
najbohatších nemôže mať spotrebu ako 70 per-
cent ľudí zo strednej vrstvy. Všetci dúfali, že
sa to nejako vyrieši, ale nestalo sa tak. Keď za-
čala zadlženosť obyvateľstva, firiem a bánk pre -
kra čovať všetky hranice, systém sa začal rúcať.
Hlav ným problémom súčasnosti je otázka, ako
vy tvoriť reálny kúpyschopný dopyt. 

O kríze spotreby sa hovorí už niekoľko
rokov. Prečo sa prejavila práve teraz? 
Druhou skupinou faktorov, ktoré sú na po za dí
finančnej krízy, je virtualizácia finančného sveta.
Vznikali super produkty, po nich supersuper
produkty, ale bez reálnej ceny. Na trhu sú finanč-
né aktíva za vyše 760 biliónov amerických do lá-

rov, ktorých reálna hodnota je zhruba desatina
tejto sumy. To vlády nepriznávajú, lebo by ne -
vedeli odpovedať na logickú otázku, ako to mohli
pripustiť a kde boli kontrolné mechanizmy. Všet -
ko sa rieši balíčkami. Lenže balíky stoviek mi liárd
nemôžu vyriešiť problém stoviek bilió nov.

Ste k plánom pomoci skeptický?
Nie je to dobrá cesta. To, čo sa dnes deje, nie je
riešenie krízy, ale zoštátňovanie za peniaze da-
ňových poplatníkov. Raz peniaze, ktorými vlády
„pomáhajú“, musí niekto zaplatiť. Kto to bude?
Veľké nadnárodné koncerny? Banky? Vlády? Nie,
budú to daňoví poplatníci. Všetky tie balíčky
riešia dôsledky, nie príčiny. Zhruba v polovici
roka na to prídu aj vlády. Pochopia, čo nemajú
robiť, ale dlho potrvá, kým si ujasnia, čo robiť
majú. Preto si myslím, že kríza potrvá päť až
sedem rokov. Zábavné sú podľa mňa tvrdenia,
že oživenie hospodárstva príde už v druhom
polroku.

Aký scenár vidíte pre Slovensko?
Okolo 95 percent nášho exportu tvorí produkcia
21 nadnárodných spoločností, ktoré na seba

Pred troma rokmi mu kolegovia chceli udeliť titul „najväčší pesimista v Európe“. Už vtedy predpove dal,
že finančný svet smeruje k problémom a kríze. „Podľa mňa je pesimista len dobre informovaný
optimista,“ tvrdí. Dnes opäť ako jeden z mála avizuje, že kríza sa tak rýchlo neskončí. Dáva jej 
päť až sedem rokov. Peter Staněk, ekonomický expert SAV a poradca slovenských premiérov. 

Život na úver sa skončil

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA, EDUARD ŽITŇANSKÝ
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viažu zhruba tretinu malých a stredných firiem.
Problémy s odbytom veľkých firiem sa prejavia
aj u dodávateľov. V prvom kroku sprísnia ná -
kladové podmienky pre svojich dodávateľov.
Potom firmy prepustia všetkých agentúrnych
pracovníkov, obmedzia dočasné zamestnávanie.
To sa už deje. Ak to nebude stačiť, prepustia aj
časť kmeňových zamestnancov tak, aby udržali
technológie v jednej zmene. K tomu dôjde naj-
neskôr v druhej polovici roka. 
Dve tretiny malých a stredných firiem môžu
prežiť len preto, že majú domáci dopyt. Ak sa
dopyt zníži pre nezamestnanosť či zmrazenie
platov, budú mať problém.

Existuje aj nejaká dobrá správa?
Kríza je globálna, nemôžeme pred ňou utiecť.
Svet je prepojený. Ale bude mať zvláštnosti.
Kríza v roku 1929 bola plošná a zachytila všet ky
regióny. Tá súčasná niektoré metropolitné
ob lasti ušetrí. Všetky analýzy ukazujú, že zo
464 regiónov EÚ prežije niekoľko – Paríž, Berlín,
ale najlepšie z toho vychádza aglomerácia veľká
Viedeň a Bratislava s trnavským regiónom. To
však neznamená, že kríza obíde aj východ Slo -
venska. Treba sa pripraviť na tento scenár.

Začiatkom roka sme sa presvedčili, akú
úlohu zohrajú v najbližších rokoch energie.
Pritom o diverzifikácii zdrojov hovoríme
už roky.

Problémy s plynom nespôsobila cenová kríza,
ale geopolitická. Európska únia si nemôže do-
voliť pri svojich hraniciach pásmo nestability.
Kým americké hospodárstvo čakajú veľké prob-
 lémy, európske nie je až také postihnuté. Naj -
väčšou slabinou sú práve energetické zdroje. 
Kríza ukázala, že musíme diverzifikovať. Dnes
to už nie je otázka ceny, ale času. Prepojenie ply-
novodov na rakúsky uzol Schwechat/Baumgart -
ner, na Čechov a Poliakov nás bude stáť 560
mi liónov eur. Máme na to dvanásť mesiacov,
nie viac. Keďže Ukrajinci sa zdajú byť nestabil-
ným partnerom a Rusi potrebujú predávať plyn
za každú cenu, mali by sme pomôcť aj pri do -
budovaní plynovodov North Stream a South
Stream. A musíme urobiť aj to, čo EÚ presa -
dzuje a do teraz sme mali výnimku – mať zá-
soby ropy a ply nu na 120 dní plného výkonu
hos po dár stva. 

A čo alternatívne médiá? 
To je dlhodobejšie riešenie. Alternatívne palivá
však nikdy nepokryjú celkovú potrebu, vždy
budú len záložný zdroj fosílnych palív. Skvapal-
 nený plyn sa postupne stane jedným z kľú čo -
vých náhradných médií. EÚ plánuje zvýšenie
podielu vyrobenej elektrickej energie z paro-
plynových cyklov v roku 2020 z dnešných 18 na
31 percent, ale to bude závisieť aj od množ stva
a ceny plynu. EÚ v podstate nemá na výber.
Francúzskych jadrových elektrární sa všetci

boja a nemecká technológia účinnejšieho spa-
ľovania uhlia s menším množstvom emisií
stojí päťkrát viac ako klasická. Navyše vyža du je
čierne uhlie, ktoré na Slovensku nemáme. Mu-
síme si však uvedomiť, že 30 percent energie
stratíme pri prenose, pretože ju nevieme skla-
dovať. Mali by sme sa sústrediť aj na nové aku-
 mulátory energie, kryogénne vodiče.

Bude teda 21. storočie vekom energetiky?
Áno, v 21. storočí nám budú lámať krk dve veci
– odpad, teda recyklácia, a energie. Keďže EÚ
v ostatných rokoch zanedbala budovanie no -
vých energetických zdrojov, teraz potrebuje
okolo dvoch biliónov eur. Na Slovensku po sta-
víme 3. a 4. blok jadrovej elektrárne v Mochov-
 ciach a novy blok v Jaslovských Bohuniciach 
s výkonom najmenej tisíc megawattov. Iba
Mochovce nás budú stáť tri miliardy eur.

Hovorí sa, že najlepšou energiou je ne -
spotrebovaná.
Nebolo by jednoduchšie nahradiť nákladné
programy pre biomasu zateplením bytového
fondu? Spotreba energií na vykurovanie by sa
znížila o dve tretiny. Stálo by to okolo 440 mi -
liárd korún, museli by sa na tom podieľať aj
občania a obce, ale na druhej strane by pri bud lo
stotisíc pracovných miest v stavebníctve, ktoré
teraz začína mať problémy. Navyše by to pri -
nieslo zaujímavú bonifikáciu – pomohlo by to



zvýšiť domáceho dopytu. Aby mohli ľudia míňať
viac peňazí, musia ich mať. Napríklad zní že ním
platieb za energie, ktoré dnes reprezentujú
zhruba pätinu celových výdavkov domácností.
Program zatepľovania budov je navyše ekolo -
gicky prijateľný, umožňuje použiť špičkové
technológie, vytvára priestor pre inovatívne
firmy, o ktorých toľko hovoríme. A potomkom
odovzdáme krajinu pod statne menej poškode-
nú. V zahraničí sa o to začínajú zaujímať, kon -
zultujú so mnou experti, ktorí radia kancelárke
Angele Merkelovej či prezidentovi Nicolasovi
Sarkozymu. U nás je stále ticho. 

Takže šance Slovenska nevidíte ružovo?
Slovensko má silné stránky, napriek všetkým
premárneným príležitostiam a desiatkam rokov,
keď sme náš potenciál nechali devastovať. Tre -
ba ich identifikovať a postaviť na nich stra té giu
rozvoja do roku 2030. Napríklad Turecko chce
založiť svoju budúcu prosperitu na exporte ba-
lenej pitnej vody, ktorú získava z priehrad na
hranici s Irakom. Aj za cenu konfliktu s Kurdmi.
My sedíme na najväčšom rezervoári pitnej vo dy
v Európe. Nemali by sme sa zamerať na rozvoj
technológií na spracovanie vody? Máme 3,2 ti -
síca prameňov minerálnych vôd, využívame
necelú stovku, všetko ostatné odteká. Geoter-
málne pramene by mohli vykurovať celé mestá.
Ale nevieme ich využiť.
Slovensko by konečne mohlo zužitkovať aj svo -
ju geografickú polohu. Prečo sa Viedeň a Bra -
tislava považujú za najperspektívnejšie európ ske
regióny v ďalších tridsiatich rokoch? Výrobný
a logistický potenciál EÚ sa posunie na východ
a stredná Európa sa stane logistickým centrom
celého kontinentu. Ale my sa zamotávame do
jazykových sporov, rozmýšľame, či dáme, alebo
nedáme víza ruským turistom... Ak sa to nezme-
ní, budeme aj o desať rokov hovoriť o ďalšej
plynovej kríze a ďalšom blackoute. Čas nám
plynie – čím neskôr si tieto veci uvedomíme,
tým menej času zostane na reakciu a tým drah -
šie to bude. To sú procesy, ktoré postupujú bez
našej vôle. Stanú sa a treba sa vedieť pripraviť.

Ale očakáva sa technologický prelom.
Inovácie dokážu vyriešiť mnohé otázky,
stačí, ak existuje spoločenská objednávka.
Áno, nanotechnológie môžu energetickú
spotrebu skokovo znížiť. Pomocou nich mô že te
vytvoriť tak¬zvané polarizované svetlo. Je homo-
génne a má stokrát nižšiu energetickú spo tre bu
ako súčasné žiarovky. Dokonca ho môžete tó -
novať. Keď máte zlú náladu, tak bude žlté, keď
ste v polohe, svieti modro. Takto môže vyzerať
osvetlenie o dvadsať rokov a tým aj energetická
spotreba.
Pomocou nanotechnológií môžete vyrobiť autá,
ktoré nerozbijete. Či to však všetko dokážeme

recyklovať, na to nemáme odpoveď. Technolo-
gické prelomy môžu radikálne zmeniť mnoho
vecí, ale ešte s nimi nevieme pracovať. Z vý bor -
ných sluhov sa stanú ešte horší páni. 

Na aké zmeny spoločnosti pod vplyvom
nových technológií sa treba pripraviť? Čo
urobí technológia s obrazom spoločnosti?
To je vážna otázka. Sú to len nákupy cez inter-
net, virtuálny výber dovolenky podľa ponuky
cestovnej kancelárie? Alebo je to skutočná zme-
na spoločnosti? Začneme inak chápať čas a kon-
tinuálny proces? Veď každú dekádu sa počet
nepretržitých prevádzok zvyšuje o 30 percent.
Znamená to, že zmizne delenie na deň a noc,
že spoločnosť bude fungovať nepretržite? A čo
s technickou fóbiou, keď 70 percent Američanov
je technofóbnych, boja sa nových technológií?
V Európe väčšina ľudí využíva technológie, o kto-
rých fungovaní nemá ani tušenie. Siemens so
svojím magnetickým vlakom v Nemecku je kla-

 sickou ukážkou, ako to môže dopadnúť. Čo s tým?
Necháme to tak, alebo sa v rámci školskej prí -
pravy budeme učiť akceptovať technickú klí mu
spoločnosti?

Je človek pripravený na takú radikálnu
zmenu fungovania spoločnosti?
Všetci hovoríme o celoživotnom vzdelávaní,
no nájdite mi univerzitu, ktorá sa mu venuje.
Všetci vieme, že nemá zmysel, aby vás na
vysokej škole pripravovali na úzku špecializá-
ciu, na konkrétny odbor, napriek tomu sa za
posledných dvadsať rokov počet študijných
odborov zdvojnásobil. Ak poriadne nevieme,
aká situácia bude o desať rokov, treba vše obec nú
prípravu, aby ľudia zvládali prácu s informácia -
mi, informačné technológie, svoju profesijnú
oblasť, a potom sa kontinuálne a trvale do špe-
 cializovávali. Veď na tom by školy mohli profi-
tovať, ale zároveň by reagovali na požiadavky
priemyslu, nie čo si profesori vymyslia. 
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Medveď s rešpektom: „Ľadové medve -
de sú najinteligentnejšie tvory na tejto
plané te, často prekonávajú mnohých prí-
slušníkov ľudského rodu. Obdivujem ich
od jak živa,“ hovorí Peter Staněk. 



  
   lacnejšie predplatné

Objednajte si jednoducho: 
Telefonicky: 0800 188 826 
(bezplatné číslo z pevnej linky)
02 4444 2773
02 4445 8816
02 4445 8821
Faxom: 02 4445 8819
E-mailom: predplatne@abompkapa.sk
Na webe: www.geomagazin.sk

SMS-správou z mobilného telefónu v znení:
OBJ GEO KÓD MENO PRIEZVISKO ULICA 
ČÍSLO DOMU MESTO PSČ TEL. ČÍSLO
(Použite veľké písmená bez diakritiky, max. 160 znakov.)

Pošlite na číslo: 7005 (Cena SMS je 6 Sk s DPH.) 

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, odd. inej formy predaja, 

P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

    

Pri objednávkach uveďte kód predplatného.
*Potvrdenie o štúdiu môžete zaslať poštou na adresu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, odd. inej formy predaja, 
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3;  faxom na č.  02 4445 8819 alebo e-mailom na predplatne@abompkapa.sk

kód druh predplatného  cena  

GEO 06 ročné  32,86 €/990 Sk    

GEO 07 študentské ročné *  28,54 €/860 Sk  

GEO 08 skúšobné na 3 mesiace       7,63 €/230 Sk

       – inteligentné čítanie
                         V novom roku originálny darček!
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N
a autosalóne v Detroite debutovali
hneď tri kľúčové novinky. Tentoraz
však nie zo sveta „high society“. Toyo-
ta predstavila už tretiu generáciu Priu-

su, Honda druhú generáciu Insightu a nechý bal
ani americký príspevok na tému ekologickej
dopravy – Chevrolet Volt. Na rozdiel od luxus-
ných hybridných značiek budú tieto autá ceno vo
dostupné, určené bežným spotrebiteľom a pre
ochranu planéty urobia viac než Cayenne Hybrid
či Lexus LS600h. Všetky tri modely majú ten istý
cieľ, patria síce do strednej triedy, ale napriek
tomu je každý z nich úplne odlišný. Tak ako je

odlišný pohľad výrobcov na to, čo je vlastne
hybrid.

Insight: elektrina mu iba pomáha
Honda Insight je vynikajúcim príkladom, ako
možno implantovať hybridnú technológiu do
takmer štandardného auta. Nehrá sa na elek-
tromobil ani na spasiteľa planéty. Elektrickú
sústavu IMA (Integrated Motor Assist) vy uží va
len na „záchranu“ energie, ktorá sa pri brzde ní
stráca v podobe tepla. Do svojich nikel-metal-
-hyd ridových článkov ukladá iba rekupero va nú
energiu z decelerácie. Jej elektromotor uložený

medzi motorom a prevodovkou má len asistenč -
nú funkciu. Napokon so svojimi desiatimi kilo-
 wattmi výkonu ani nemá šancu na vyššie
ambície. Pomáha spaľovaciemu motoru pri akce-
lerácii a v režimoch, keď má najnižšiu účinnosť
a najvyššie emisie. Zároveň slúži ako generátor
a výkonný štartér pre stop-štart systém, ktorý
vypína motor počas státia. Insight nepracuje
nikdy ako čistý elektromobil, presnejšie nemá
čisto elektrický mód. Relatívne jednoduché
riešenie prináša výrazný efekt v spotrebe
zníženej na 4,4 litra benzínu, čo zodpovedá
produkcii 101 gramov CO2/km. A to bez ťaž kých

Dva motory a dva zdroje energie v jednom jedinom aute. To nie je priveľmi inteligentné technické
riešenie. A nie je to ani riešenie pre bezemisnú mobilitu budúcnosti. Slovíčko „hybrid“ sa však stalo
skvelým marketingovým ťahákom. Čo na tom, že práve hybridné autá vykazujú najväčšie odchýlky
medzi skutočnou a deklarovanou spotrebou a že sa za ne platí viac. Byť zelený je jednoducho „in“
a autá s hybridnou technológiou tiež. 

Quo vadis, 
hybrid? AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK

FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Marketingový ťahák: Autá s hybridnou technológiou sú „in“, hoci zrejme nie sú riešením pre bezemisnú budúcnosť.

Honda Insight



batérií a ďalšej techniky zvyšujúcej hmotnosť
vozidla. 

Prius: tankuje aj zo zásuvky
Toyota s Priusom tretej generácie zostáva verná
oveľa zložitejšej koncepcii, kde nehrá elektro-
motor len úlohu pomocníka. Má výkon 56 kW,
čo je len o 16 kW menej, ako ponúka spaľovací
motor s objemom 1,8 litra (73 kW). Po stlačení
tlačidla EV je Prius schopný, na rozdiel od Hon -
dy Insight, prejsť v čisto elektrickom režime
1,5 kilometra. Aj Prius si však musí vystačiť 
s elektrickou energiou, ktorú si sám vyprodu -
kuje. Energia z decelerácie by už nestačila. 
V prípade potreby preto dobíja nikel-metal-hyd -
ridové batérie pomocou spaľovacieho motora.
A to niečo stojí. Papierový výsledok technolo -
gicky komplikovanejšieho Priusu je preto veľmi
podobný parametrom Insightu. Tak v spotrebe,
ako aj v dynamických vlastnostiach. Toyota však
už dnes finišuje s vývojom verzie Priusu s tech-
 nológiou Plug-in Hybrid (PHV), ktorá umožní
dobíjanie batérií z bežnej elektrickej siete.
Flotilu špeciálnych upravených Priusov druhej
generácie testuje v Japonsku a vo Veľkej Bri tá nii.
Podľa neoficiálnych informácií prejde Prius
PHV v čisto elektrickom režime len 15 kilomet-
rov, ale už táto krátka vzdialenosť znamená

pri štandardnom mestskom využití úsporu až
60 percent paliva. 

Volt: úsporný len na elektrinu
Prístup Toyoty sa čiastočne blíži filozofii, akú
presadzuje General Motors so svojím Chevro-
letom Volt. Ten bude síce za svojimi japonskými
súpermi chvíľu meškať, ale zato bude hneď
od začiatku predaja vybavený lítiovo-ióno vými
batériami. Dvestodvadsať článkov s kapacitou
16 kWh pripomína malú elektráreň. Nie ná -
hodou tak bude Volt viac elektromobil ako
hybrid. Pohon vozidla zabezpečí výlučne
elektromotor s výkonom 111 kW. Na jedno
nabitie batérií bude schopný absolvovať
šesťdesiat kilometrov, čo plne zodpovedá
priemernému dennému využitiu auta.
Potrebnú energiu môže získať hneď z dvoch
zdrojov. Dobitím cez bežnú elektrickú sieť
alebo z generátora poháňaného zážihovým
štvorvalcom s výkonom 74 kW. Kým v elek-
trickom móde sú náklady na jeho prevádzku
porovnateľné so spotrebou 1,3 litra benzínu
na sto kilometrov, pri využití zážihového
agregátu vzrastú na osem litrov paliva. Ak by
ste dokázali jazdiť s Voltom len na elektrinu,
pochopiteľne ušetríte, no vozíte si so sebou
„balast“ v podobe spaľovacieho motora, gene -

rátora a palivovej nádrže. Ak ho využijete so
zapnutým spaľovacím motorom, v porovna -
ní s ekokonkurenciou nijako osobitne 
ne  vy tŕča, azda len športovými jazdnými
vlast  nosťami. Na stovku totiž zrýchľuje za
osem sekúnd.

Kľúčová bude cena
O tom, ktorá z koncepcií sa ukáže v budúcnosti
ako najúspešnejšia, rozhodne pravdepodobne
cena. Tú strážili najviac v Honde. Insight vy ví-
jali od začiatku ako cenovo dostupný hybrid,
auto, ktoré nebudú „dotovať“ zákazníci pri
nákupe bežných modelov. Cenu zverejnia počas
tohto roka a má byť výrazne nižšia ako cena
doteraz predávaného Civicu Hybrid. Od ha du -
je sa, že by sa mohla pohybovať zhruba od
20-tisíc dolárov. To je približne o štyri tisícky
menej, než zaplatia zákazníci za nový Prius,
ale až o 15-tisíc dolárov menej, ako by ich stál
Chevrolet Volt. 
Americká ekológia nebude teda zadarmo. Kedy
a či vôbec sa používateľovi vráti tento ob rov -
ský rozdiel úsporou paliva, je naozaj otázne.
To je aj odpoveď na otázku, prečo Honda už
dávnej šie vyslovila rezolútne nie technológii
Plug-in. Podľa nej prináša veľmi málo výhod.
Či mala pravdu, však ukáže až budúcnosť. 

Chevrolet Volt Toyota Prius
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K
eď sa pred štyridsiatimi rokmi objavili
v Tuzexe prvé umývačky riadu, do sta li
nálepku zbytočného kapitalistického
produktu. „Nevojdú do kuchynskej

linky, spotrebujú viac vody a elektriny ako práčka
a na mastný riad tak či tak nestačí ani dvoj ho -
dinový program!“ tvrdili oponenti. Dnes z toho
nič neplatí. 
Domáce spotrebiče vstúpili do 21. storočia so
zdokonalenou technológiou a eleganciou od
uznávaných dizajnérskych štúdií, elektronika
zjednodušila ich ovládanie a rozšírila funkč -
nosť. Vývojári ďalej hľadajú cesty, ako znížiť
spotrebu energie, vody i „chémie“ populár ny mi
riešeniami z iných oblastí techniky. „Áčko“,
označujúce najúspornejšie spotrebiče, muselo
pri chladničkách a umývačkách pribrať krížik
(A+, pri spotrebe zníženej o 10 percent ) alebo
dva (A++), ak je spotreba nižšia o 20 percent.
Siemens na energeticky najúčinnejšie spotrebiče

upozorňuje znakom ecoPlus, Bosch kontruje
dvojicou zelených žabiek.

Umývačka so zeolitom
Elegantná umývačka riadu Siemens SN 26 -
T552  EU je rekordér. V jej celoantikorovej skrinke
funguje všetko tak ako v iných, ale má aj čosi
navyše. Riad ošľahávajú dýzy rotujúcich ramien
vodou s prostriedkami urýchľujúcimi rozpúš -
ťanie tukov, škrobov a pripálenín. Systém
potrubí a čerpadiel je prešpikovaný senzormi
strážiacimi teplotu, prietok a čistotu vody,
ktorá sa vypustí, len ak je špinavá. Tým sa šetrí
voda, ktorú netreba ohrievať. 
K rekordne nízkej spotrebe desať litrov vody
a len 0,97 kWh elektriny prispel aj revolučný
spôsob sušenia riadu cirkuláciou vlhkého 
vzduchu cez náplň miniatúrnych zrniek mine rálu
zeolit. Ten má obdivuhodnú vlastnosť – pri
pohlcovaní vlhkosti sa sám od seba zohrieva.

Keby vývoj osobných automobilov prežíval technologickú revolúciu
ako práčky, sušičky, umývačky a chladničky, klesla 
by ich spotreba pod dva litre na sto kilometrov.

AUTOR: JAN TŮMA 
FOTO: SIEMENS, BOSCH

Šampióni domácností

Ekologická kombinácia: Siemens KG 36VX47 antiBac-
teria, kombinácia chladničky s mrazničkou, sa radí do
triedy spotreby energie A++.

Kvalitný dizajn: Funkčnosť a špičkové technológie sa
spájajú do jedného celku nadčasovým dizajnom, ktorý
zdôrazňuje technologicé prednosti už vizuálnou strán-
kou. Kuchyňa i kúpeľňa sa stávajú ozdobou bytu alebo
domu, výrazom životného štýlu náročných zákazníkov.



Sušiaci vzduch sa preto nemusí ohrievať vy -
kurovacím telesom, teplo dodá zhruba kilo-
gram minerálu v zásobníku na dne umývačky.
Pri štarte ďalšieho umývania sa postup obracia:
zrnká zohriate vykurovacím telesom vracajú
vzduchu pohltenú vodu. Nezničiteľné guľky
zeolitu, o málo väčšie ako zrnká maku, vďaka
obrovskému aktívnemu povrchu 1,15 štvorco-
vého kilometra pracujú ako prírodný akumulá-
tor vody i energie. Cyklus Eco 50°C dokážu
skrátiť na rekordných 125 minúť.

Sušičky s tepelným čerpadlom
Výhrady, že sušičky bielizne sú „žrútom energie“
a nevojdú do panelákových bytov, padli začiat -
kom 21. storočia. Zväčšil sa povrch bubnov,
zvýšila účinnosť prietokových ohrievačov a pri -
budla „inteligentná“ elektronika – tieto zmeny
technológie znížili spotrebu elektriny šesťkilo-
 gramových kondenzátorových sušičiek pod
šesť kilowatthodín. 
A ako sa dosiahla spotreba 1,61 kWh nových
ecoPlus sušičiek Siemens? Cesta viedla cez novú
konštrukciu bubnov k senzorom riadeného
sušenia na princípe tepelného čerpadla. Vzduch
sa nezohrieva vykurovacím telesom, ale teplom
vznikajúcim stlačovaním teplovýmenného
média v uzatvorenom okruhu. Voda z bielizne
sa zráža na výparníku s úlohou kondenzátora,
ktorý je hlboko chladený odparujúcim sa mé-
diom. Využitím princípu chladničky možno
znížiť sušiacu teplotu o 25 stupňov Celzia, čo
prináša úsporu energie. 
Tepelným čerpadlom, vyššími jednosmernými
otáčkami bubna s bublinkovými prelismi a elip -
tickými unášačmi proti kĺzaniu bielizne, ako
aj senzorovým riadením sa skrátil cyklus su -
šenia z 240 na 40 až 120 minút. Používateľ
šetrí čas a mernou spotrebou 0,18 kWh na
kilogram bielizne, ktorú možno bez žehlenia

uložiť do skrine, v porovnaní s inými sušič -
kami usporí až 50 percent elektriny. 

Energiu šetria aj vysávače
Dosiahnuť rovnaký pracovný výkon najsilnej -
ších 2 400-wattových podlahových vysávačov
len s 1 800 wattmi príkonu sa najnovšie podarilo
vývojárom firmy Bosch vďaka technológii
nazvanej Compressor Technology. O úsporu
30 percent elektriny sa postaral najmä agregát
s revolučnou konštrukciou turboventilátorového
kolesa. Poháňa ho vysokootáčkový elektromotor,
ktorého výkon možno elektronicky plynule
riadiť v rozsahu od 300 do 1 800 W.
Spoľahlivosť kompresorového motora dokazuje
päťročná záruka. Aj napriek vysokej sacej sile
sa podarilo udržať hlučnosť na 74 decibeloch.
Špirálovito zakrivené lopatky dosahujú na
ob vode rýchlosť Airbusu (800 km/h) a perfekt -
ne aerodynamicky tvarované a dokonale pra-

chotesné kanály Air flow systému umožňujú
do krajnosti zvýšiť sací výkon hubíc a kief.
Hrubší prach zachytáva veľkoobjemové filtrač-
né vrecúško s hygienickým uzáverom, najjem-
nejší prach s vírusmi, baktériami a čias točkami
pod jeden mikrometer zadrží HEPA filter tak
dokonale, že garantuje čistotu vyfukovaného
vzduchu až 99,997 percenta. 

Chladničky bežia celý deň
Neúnavné chladničky sa podieľajú zhruba
pätinou na platbe domácnosti za elektrinu,
preto vývojári bojujú doslova o každý watt.
Vďaka elektronicky riadeným kompresorom
a revolučnému dynamickému chladeniu so
samočinným odmrazovaním sa vymrazený
vzduch rozvádza kanálikmi v plášti do nie -
koľkých oddielov chladničky i mrazničky 
(najnovšie aj do priečinkov vo dverách). 
Riadením prietoku možno v jednotlivých zó-
nach nastaviť potravinám najvýhodnejšiu
teplotu udržiavanú s presnosťou jedného
stupňa Celzia. 
Niektoré tohtoročné 316-litrové kombinácie
ecoPlus značky Siemens s hygienickým interié -
rom antiBacteria a výkonným zamrazovaním
dosahujú mimoriadne nízku ročnú spotrebu
208 kWh, za čo získali dva krížiky (A++). Len
o čosi horšie (280 kWh/rok, A+) je na tom kom-
binácia Bosch ColorGlass Edition s farebnými
sklenými dverami, zabudovaným dotykovým
displejom a integrovanými držadlami, ktorá
vlani za nadčasový dizajn dostala prestížnu
cenu iF Award. Väčšina kombinácií „šepká“ 
40 až 42 decibelmi. 
Vývojári už dnes pripravujú chladničky na úlohu
rodinného informačného a zábavného centra
inštaláciou výklopného zobrazovača s televí ziou,
internetom a systémom virtuálnej komuniká-
cie. 

Sušenie vlny a obuvi: Kôš Siemens je určený pre veľmi jemné materiály a možno 
ho pohodlne umiestniť do bubna sušičky.

Rekordér: Siemens SN 26T552EU so systémom suše-
nia Zeolith šetrí vodu aj energiu.

Compressor technology: Vysávač Bosch BSG 81266
usporí tretinu elektrickej energie.

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality
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M
edzi jednotlivými značkami v sú čas-
 nosti len ťažko nájdeme výrazné
rozdiely. Technologický vývoj sa
premenil doslova na carvingovú

revolúciu, ktorá od základu zmenila možnosti
lyžovania. Najväčší podiel mali nové materiály,
ktoré boli cenovo nedostupné. S tým, samo zrej-
me, súvisí aj rozšírená paleta odlišných lyží, 
z ktorých každý typ dokáže niečo iné. 

Dôležité faktory
Pre lyže sú dôležité v zásade dve vlastnosti: poz -
dĺžna pružnosť a tuhosť v torze. Lyžiar potrebu je
lyže čo najpružnejšie, s čo najlepšou tvarovou
pamäťou, aby boli schopné vrátiť sa do pô vod-
 ného tvaru. Zároveň musia byť čo najpevnej šie
v skrute. Keďže v praxi ide o kombináciu nie -
koľkých veľmi náročných vlastností, výrobco via
používajú tie najlepšie materiály a zároveň rôz ne
typy spevňujúcich technológií a konštrukcií.
Drevené jadro pritvrdzujú sklolaminátom, tita-
nalom alebo karbónom. 
Materiál použitý v jadre lyží vypovedá o ich

vlastnostiach. Nie je pravda, že čím tvrdšie
lyže, tým lepšie. Pre ľahkých a rekreačných
lyžiarov alebo pre začiatočníkov sú vhodné mäk-
šie konštrukcie, napríklad s drveným jadrom
vystuženým sklolaminátom. Najmäkšie a zá -
ro veň najlacnejšie je penové jadro. Skúsení 
a agre sívni lyžiari (a tí s hmotnosťou nad 95
kilo gra mov) by si mali vyberať medzi naj tvrd-
šími kategóriami. 

Z čoho a ako vyberať
Výška lyžiara zostáva dôležitá, ak nie základná
veličina pri výbere lyží. Pribudli však aj ďalšie
faktory – hmotnosť a stupeň lyžiarskych schop-
 ností. Jedinečným a najnovším ukazovateľom
je polomer zatáčania, takzvaný rádius, ktorý
predznamenáva vlastnosti lyží a ich určenie. 
Lyžiar si na začiatku musí zodpovedať nie koľ ko
otázok. Aký druh oblúkov preferuje: krátke,
stredné či dlhé? V akom teréne najčastejšie
jazdí: upravenom, neupravenom alebo v špe -
ciálnom s bubnami? Akou rýchlosťou rád lyžuje?
Odpovede ho zavedú ku kategóriám, do ktorých

dnes lyže rozdeľujeme: Race, Cross, All Moun-
 tain, All Round, Fun a Junior. Niekedy vystupujú
samostatne kategórie ako FreeRide a FreeStyle
alebo lyže s označením Woman či Lady. Občas
sa môžeme stretnúť aj s trochu archaickým
rozdelením kategórie Race na slalomové a zjaz-
dové.

Čo ponúka trh
Úsilie výrobcov sa uberá podobným smerom
– k hybridným lyžiam, ktorým by vyhovoval
akýkoľvek povrch a ktoré by spĺňali požiadavky
každého lyžiara bez ohľadu na individuálne
schopnosti. Používajú rozličné zlepšenia a vlast -
né patenty, ale v podstate sú si všetky po dob né.
Fisher má napríklad technológiu Flowflex, kto-
rú vyvíjal približne tri roky. Umožňuje rov no -
merné rozloženie síl po celej dĺžke lyží a ich
prenos na zjazdovku. Lyže sa tak úplne voľne
prehýbajú bez straty ovládania. Prehnutie umož -
ňuje kombinácia nosníka viazania a horizontál-
neho ložiska. Vertikálne kĺžuce ložisko zase
zabezpečuje stabilnú pozíciu lyžiarskej to pán -

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK 
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Power Switch: Novinkou firmy Völkl je otočný prepí-
nač, ktorý pomocou integrovaných uhlíkových tyčí
mení základné vlastnosti lyží. 

Univerzálne lyže: Snahou výrobcov sú lyže, ktoré 
by sadli na akýkoľvek povrch a s ktorými by dokázal 
lyžovať akýkoľvek lyžiar. 

Lyže, ktoré boli takmer pol storočia rovnaké, sa za posledných pár
rokov výrazne zmenili. Viac ako kedykoľvek predtým dnes nezáleží
na značke či kategórii, ale na tom, čo od lyží očakáva ich majiteľ.

Technika na snehu



Flowflex: Špeciálna platňa 
od Fishera pracuje pod topánkou
ako akýsi podvozok. Dovoľuje 
lyži voľné prehýbanie bez straty
kontaktu s terénom.

ky v každej časti oblúka. O návrat do horizon-
tálnej polohy sa stará integrovaný pružinový
systém. Vďaka tomu lyžiar nestráca možnosť
lyže dokonale ovládať ani pri náročnom ne rov-
nom teréne. 
Za zmienku stojí aj systém Dual Radius, ktorý
umožňuje rýchlejší začiatok oblúka. Vďaka
menšiemu polomeru na špičke reaguje lyža
veľmi bezprostredne. Väčší rádius na konci
zase zabezpečuje stabilnú výkonnosť pri dlhom
aj krátkom oblúku. Efektivitu umocňuje kombi -
nácia s ďalšou technológiou od Fishera – Sand-
wich Sidewall. Tá spočíva vo výrobe jadra lyže
z viacerých vrstiev bukového a topoľového dreva
s dvojnásobným titanalovým vystu že ním a pev -
ným bočnicami. Bočnice potom zabezpečujú
priamy presun síl na oceľové hrany, čo zname -
ná agresívnu a pritom bezpečnú jazdu. 

Lyže na gombík
Völkl na túto sezónu pripravil špecialitu s náz-
vom Power Switch, ďalšiu z inovácií výroby uni-
 verzálnych lyží. Mnohí túto technológiu

ozna čovali za najdôležitejšiu od vynájdenia
carvingovej techniky. Power Switch umožňuje
zmeniť základné parametre lyží jediným oto -
čením prepínača bez akéhokoľvek náradia.
Ovládač v zadnej časti mení pomocou uhlí ko vých
tyčí integrovaných do lyže jej tvrdosť a priehyb.
Po aktivácii Power Switch získa lyžiar tvrdé
lyže vhodné na agresívnu jazdu a presné vy-
jazdenie zatvorených rýchlych oblúkov. V po zí cii
off dostávajú lyže pružnosť oceňovanú pri me-
nej náročnej jazde na upravených zjazdov kách.
Systém Power Switch je vhodný aj pri zmene
snehových podmienok. 
Vytvoriť univerzálne lyže sa minulú sezónu
pokúsil aj Rossignol. Základom Mutixu, ako
označil novú technológiu, sú výmenné tlmi -
če.

Ďalšia revolúcia?
S prevratným riešením vkročil do tejto se zó ny
Atomic. Spoločnosť nedávno predstavila dvoji -
cu modelov, ktoré možno naozaj spôsobia
malú revolúciu. Alfou a omegou je technológia

Doubledeck – spája dve vrstvy s rôznou tvrdos-
ťou do jednej lyže. Spodná Adapter Deck je
klasická lyža s hranami a skĺznicou, horná vrst -
va Control Deck je de facto dlhá podložka pod
viazaním, siahajúca takmer od špičky až k päte.
Na spodnej lyži je uchytená pomocou skrutiek
a elastomerových vložiek, čo znamená, že hor ná
vrstva sa dokáže pohybovať nezávisle od spod-
 nej časti. Tým sa však prekvapenia nekončia. 
Atomic vyrobil hneď dve verzie „dvojlyže“.
Vario Cut je dolná lyža v špičke a v päte do slo va
rozrezaná na dve polovice, horná vrstva je šir -
šia a dlhšia. A čím viac je lyža zaťažená, tým
viac tlačí horná vrstva na spodnú lyžu. Tá sa 
v mieste, kde je rozrezaná, postupne roztvára,
skracuje svoj rádius a stáva sa oveľa točivejšou.
Tento model vraj dosiahne rádius v rozsahu
12 až 18 metrov! Pri Vario Flex sa väčší dôraz
kladie na zmenu pozdĺžnej pružnosti. Horná
platforma je menšia a pri zaťažení lyže tlačí
na spodnú časť. Lyža sa tak pri zaťažení sprá va
ako tvrdšia, teda čím agresívnejšie lyžiar jaz dí,
tým sú lyže tvrdšie. 

Sandwich Sidewall: Fisher vyrába
jadro zložené z vrstiev bukového a topo-

 ľového dreva s dvojnásobným titanalovým
vystužením. Pevné bočnice zabezpečujú pria-

my presun síl na hrany. 

Carving: Lyže parabolického alebo telemarkového
tvaru priniesla na trh v polovici deväťdesiatych rokov
americká firma K 2. Odvtedy prešli lyže dlhú cestu.
Najčastejšie dochádza ku kombinovaniu materiálov.

Doubledeck: Novátorská 
technológia Atomicu zjednodušuje 
točenie. Čím viac tlačí lyžiar na lyžu, tým 
viac sa lyža roztvára. Skracuje tak svoj rádius 
a lepšie sa ovláda. Lyža je v špičke i päte rozrezaná.
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S
vietidlá naozaj pripomínajú všeličo 
– ves mírne plavidlo, vtáka zo sveta fan-
 tastiky, skladačku origami... Plazia sa
po zemi, ukazujú svoje vnútornosti,

svietia aj ich kĺbové ramená. Často dostávajú
novú funkciu aj predmety dennej spotreby,
kto ré pôvodne nemali so svetlom a svietením
nič spoločné. Existuje tak napríklad závesné
svie tidlo z túb od zubnej pasty, z vrecúšok od
čaju, najnovšie sa vlani na jeseň v Kortrijku
predstavila stolná lampa z ceruziek.
Nejde však o samoúčelné výmysly, ale o večné
hľadanie nového s použitím starého a o več -
nú inšpiráciu okolitým svetom. Známy diza-
jnér Ingo Maurer o „lustri“ z túb od zubných
pást povedal: „Prečo to vlastne robíme? Je to
fas ci nácia obyčajnými, úplne banálnymi ve-
cami, ktoré vidíte okolo seba a bežne použí-
vate každý deň. Ich transformácia je
nádherná, evokuje ilúziu niečoho nového, 
v novom kontexte nás znovu zaujmú a prekva-
pia.“

Laserová revolúcia 
Existujú aj iné možnosti. Zaujímavou cestou
vykročila belgická značka MGX, ktorá zvolila
najmodernejšie technológie a takmer ma liar sku
abstrakciu. Podporila ju však prísnymi mate ma -
tickými konštrukciami a poctivou prácou pri
počítači. Ich lampy (ale aj ďalšie interiérové
predmety) vznikajú s podporou 3D programov.
Hotový priestorový model tak príde na svet po-
 mocou stereolitografie a laseru. Tieto techno ló -
gie možno popísať ako techniky tlače, ale nej de
o tlač atramentom na papier, ale laserom na
trojrozmerný objekt. Vytvára sa postupným
nanášaním vrstiev kvapalného polyméru (ste-
reolitografia) alebo prášku (spekanie laserom:
Selective Laser Sintering, SLS). Stereolito gra fic ký
model vzniká v nádobke s tekutým polymérom
na základnej doštičke umiestnenej na dne ná-
doby. Postupným vytvrdzovaním vrstiev ma-
teriálu za pomoci laseru v nádobke teleso
„ras tie“. Tak možno stvárniť podivuhodné
tvary i objekty a produkovať vysoko kvalitné

umelecky navrhnuté
odtiene lámp.
Použitím týchto tech-
ník urobila firma
revolúciu, ktorá interié -
rovým dizajnérom 
a dekoratérom dovoľuje
vytvárať limitované edície
presne podľa želania zá -
kazníkov.

Tri hlavné tendencie
Na ostatnom bienále interiéru 
v Kortrijku (ale už predtým na
veľkom nábytkárskom veľtrhu 
v Miláne či v Paríži na Maison &
Objet) bolo možné vypozorovať tri hlavné
línie. Prvou je mohutná nostalgia po 
starých krištáľových lustroch, prejavujúca 
sa čudesnými výtvormi zo všetkého možného
– od plastu cez kov až po pôvodné sklo. Často
sa vešajú nad stôl jedálenských kútov, ktoré

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: VLADIMÍRA STORCHOVÁ, SALONE 

INTERNAZIONALE DEL MOBILE

Nostalgia: Krehké sklo v retroštýle kontrastuje s puristickými líniami súčasnej kuchyne. 

Už niekoľko rokov možno na svetových nábytkárskych a dizajnérskych veľtrhoch sledovať 
pozoruhodný ruch v sekcii svietidiel. Pozoruhodný hneď v dvoch smeroch. Tvorcovia osvetlenia
si vyberajú úplne nezvyčajné materiály a nové technológie, ale ako sa zdá, snažia sa tiež 
navzájom tromfnúť, kto príde s bláznivejším výstrelkom.

Čarovné svetielka



nadväzujú na moder -
né kuchynské laboratóriá,

azda aby zmäkčovali a romanti-
zovali strohé línie a chladný kov.

Druhou je potreba prenášania iných
foriem a napodobňovania, tá tretia je

najnovšia a určite nejaký čas vydrží. Nejde
práve o konkrétne svietidlá a ich tvary, ale 

o „presvetľovanie “, ktoré reaguje na pomerne
temný a strohý interiér. Na veľtrhoch stále
do minuje tmavý nábytok, ale v časopisoch 
ho neuvidíte, pretože sa zle fotografuje a bie la
sedacia súprava vyzerá efektnejšie. 
Osvetlenie je aj priamo súčasťou nábytku.
Nasvecujú sa police, stoly, kúpeľne – a to nie-
len skrinky, ale aj prúd vody v sprche alebo
vaňa. Najlepšie je, ak podsvietenie mení farby
a mení tak aj charakter a náladu interiéru.
Samozrejme, okrem týchto trendov sa ešte
stále v hojnom počte prezentujú aj klasické
svietidlá. Ale to nie je žiadna novinka, však? 

Belgický MGX: Počítačový 3D program, tekutý 
polymér, laser a hľa – chaos má poriadok.

Esencia svetla: Sophie Andersenová je autorka jedného z víťazných svietidiel súťaže vyhlásenej dánskou firmou
Krabbesholm. Zadaná téma znela Esencia svetla a súťažiaci mali rovnakou mierou skúmať kvalitu svetla i tieňa.

Farebné nasvietenie: Voda v kúpeľni sa dokáže 
zafarbiť podľa dúhového spektra. 

Napodobňovanie:
V belgickom Kortrijku
stáli aj viseli nezbedné
svietiace bábätká. 

Prenášanie
iných foriem:
Veľmi často sa
na svietidlá zme-
nia samy žiarov -
ky, vždy však 
v ne jakej zaují-
mavej úprave.
Niekedy pôsobia
trochu bizarne.



Polaroid je späť
Pravdepodobne zabudnutú slávu instantných fotografií má firme Pola-
roid vrátiť digitálny fotoaparát PoGo. Tento štýlový prístroj totiž umož-
ňuje čosi podobné, čo dokázali slávne Polaroidy za analógovej éry.

Spája päťmegapixelový fotoaparát a miniatúrnu tlačiareň, ktorá vie takmer
ihneď po odfotografovaní záberu vytlačiť fotografiu s rozmermi 5 x 13 centimetrov. Proces
tlače využíva bezatramentovú technológiu Zink, ktorá tepelnými impulzmi špecificky mo-
difikuje mikrokryštály CMY farbiva na povrchu papierového média. Vytlačené obrázky
majú vodeodolný povrch. Prístroj má rozmery 12 x 13 centimetrov, je vybavený trojpalcovým
displejom a zábery zapisuje na SD kartu. Po vložení jedného zásobníka s papierom vie 
vytlačiť približne dvadsať fotografií. 

Vidia aj za roh
Na správy o novinkách vo svete videookuliarov sme si
už zvykli. Čoraz častejšie sa objavujú informácie o nových
modeloch, ale len málo z nich naozaj stojí za pozornosť.
Stálicou v tomto segmente je firma Myvu, ktorá tentoraz prišla 
s novou generáciou videookuliarov Crystal 701. Zásadnou zmenou 
a možno výhodou oproti konkurencii je použitie LCD obrazoviek v plnom
VGA rozlíšení 640 x 480. Navyše s 24-bitovými farbami. Na rozdiel od starších modelov 
s rozlíšením QVGA má tento model štyrikrát viac obrazových bodov a o tridsaťtri stupňov
širší pozorovací uhol. Okuliare majú implementovanú technológiu Kopin Cyberdisplay,
ktorá produkuje najvyššiu hustotu pixelov. Výrobok je primárne určený k zariadeniam
iPod a iPhone, ale k dispozícii je aj verzia Univerzal k iným MP4 prehrávačom. 

Skladací špión 
Ak ešte stále spomínate na časy strávené pri skladaní stavebníc, SpykeeWorld prináša dobrú správu.
Na trhu sa objavil špión – ide o prvý špionážny robot ovládaný cez bezdrôtovú sieť WiFi. Spykee

sa pohybuje na dvojici pásov, okolie vidí webovou kamerou, má mikrofón aj reproduktory, dokonca
prehráva MP3, dokáže fotografovať a nahrávať video. Dá sa ovládať lokálne pomocou počítača
či notebooku s WiFi kartou alebo cez internet z akéhokoľvek miesta na svete. Spykee však neslúži
len ako „detská“ hračka. Využitie určite nájde ako strážny robot. Dokáže zachytiť pohyb a odoslať
fotografiu cez internet na vopred zvolenú adresu. Stavebnica navyše dovoľuje postaviť tri rôzne

podoby: robot, lunárne vozidlo alebo škorpión. Energiu čerpá z dokovacej stanice, do ktorej sám
„zaparkuje“ pomocou infračervených snímačov. 
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Inteligentné počúvanie
Ak neviete, čo okrem kvalitného zvuku a zaujímavého dizajnu
môže na audio technike ešte upútať, tak musíte spoznať novinku
BeoSound 5 od dánskej firmy Bang & Olufsen. Okrem neštan-
dardného dizajnu prekvapuje prístroj aj svojou inteligenciou.
Zariadenie totiž nielen prehráva, ale hudbu aj počúva. 
A analyzuje. Zvuk, dynamiku, rytmiku a ďalšie aspekty. 
Ak skladba dohraje, BeoSound 5 automaticky pustí ďalšiu
skladbu s rovnakou alebo podobnou zvukovou charakte-
ristikou. Samozrejme, dá sa navoliť aj klasické prehrá-
vanie. Okrem sluchu však prehrávač ulahodí aj očiam,
pretože na veľkom displeji sa dá jednoduchým doty-
kom listovať v bookletoch nahratých albumov. 
A o kvalite zvuku asi pri výrobkoch tohto producenta
hovoriť netreba. 

Pero, ktoré počuje
Schôdzky, porady či prednášky už nemusia byť také náročne ako doteraz.
Prečo? Lebo Smartpen Pulse... Ak si poznámky zväčša píšete a popritom nahrá-
vate aj myšlienky, bude pero Smartpen práve pre vás. Táto hračka je v podstate
počítač v tvare pera, ktorý ukladá kópie všetkého, čo napíšete, a zároveň aj 
nahráva to, čo sa počas toho hovorí. Samozrejme, nič nie je dokonalé a v tomto
prípade je háčik v papieri. Treba používať papier upravený nenápadným kódo-
vaním, ktoré peru uľahčuje orientáciu. Papier je pokrytý malými bodmi, ktoré
spájajú slovo a písmo do konzistentného celku. Stará sa o to Dot Positioning
systém, ktorý spolupracuje s papierom. Ten sa dá mimochodom použiť aj 
v obyčajnej tlačiarni. 

Pravidelné inovačné aktuality priamo na váš e-mail. Registrácia na www.visions.sk/aktuality

Vreckový obraz
Pri uvedení tohto produktu mal výrobca jasný cieľ. Oslobodiť používateľov od sledovania videa
na miniatúrnych displejoch telefónov, PDA zariadení, fotoaparátov alebo videokamier. Riešenie
pre zdravé oči sa volá Pico a na trh ho priniesla Optoma. Ide o miniatúrny pro-
jektor, menší ako väčšina smartphonov. Dovolí zdieľať fotografie 
a video, ktoré zväčší na obraz s uhlopriečkou šesťdesiat palcov,
čo je zhruba meter a pol. V podstate tak ide o obraz stokrát väčší
ako ten, ktorý možno vidieť na displeji „zdrojového zariadenia“.
Ako zdroj svetla využíva LED diódu a zobrazovaciu technológiu
DLP so životnosťou lampy dvadsaťtisíc hodín. Jeho uvedenie do
prevádzky je jednoduché, stačí ho pripojiť priloženým káblom. 
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Dobrý štart spoločnosti Siemens
„Dobrým štartom vstúpila spoločnosť Siemens do fiškálneho roka 2009.
Vývoj počtu zákaziek máme v prvom štvrťroku lepší ako väčšina našich
konkurentov,“ oznámil koncom januára výkonný riaditeľ spoločnosti
Siemens AG Peter Löscher na výročnom stretnutí akcionárov v Mníchove.
„Príjmy prudko rastú a máme plnú knihu objednávok. Celkový zisk jasne
prekonáva úroveň predchádzajúceho roka. Takže môžeme naplniť ciele
roka 2009, len ich dosiahnutie bude náročnejšie. Podrobne monitorujeme
vývoj na trhu každý štvrťrok, aby sme počas celého roka postupovali pevne,
sebaisto a sústredene.“

Tvorivý potenciál priniesol výsledky 
Spoločnosť Siemens dosiahla v hospodárskom roku 2008 zvýšenie počtu
pridelených patentov o desať percent na celkový počet 55-tisíc. Spoločnosť
zamestnávala 32,5 tisíca výskumníkom a vývojárov, ktorí dokázali predložiť
8,2 tisíca prihlášok vynálezov, teda približne 37 vynálezov na každý pracov ný
deň. Z prihlášok vynálezov sa vygenerovalo päťtisíc prihlášok patentov. Vý-
konný riaditeľ spoločnosti Siemens AG Peter Löscher ocenil v Mníchove
dvanásť vynikajúcich pracovníkov titulom Vynálezca roka. „Inovácie zna-
menajú rýchle odpovede na najnaliehavejšie otázky našej doby,“ povedal
P. Löscher. Slovenskí softvéroví vývojári v hospodárskom roku 2007/2008
podali 326 inovačných návrhov, z toho 157 zlepšovacích návrhov, 27 inovácií
a 24 patentových prihlášok. V minulom obchodnom roku zaregistrovali
15 patentov.

Vynálezca roka: Spoločnosť Siemens ocenila aj Eikeho
Rietzela, ktorý zlepšil technológiu ožarovania tumorov
lúčom častíc.

Optimistický výhľad: Výkonný riaditeľ Peter Löscher pri príhovore k akcionárom 
v mníchovskej Olympia Hall

Vladimír Slezák novým 
generálnym riaditeľom
Po jedenástich rokoch prišlo k zmene na poste generálneho
riaditeľa Siemensu, s. r. o., a hlavného predstaviteľa kon-
cernu Siemens AG na Slovensku. Peter Kollárik (na foto-
grafii vpravo), ktorý doteraz túto funkciu zastával, sa
rozhodol po trinástich rokoch ukončiť svoje pôsobenie
v spoločnosti Sie mens. Jeho novým nástupcom sa stal
doterajší technický riaditeľ Siemensu, s. r. o., Vladimír
Sle zák. „Verím, že nadviažem na výsledky práce P. Kol-
 lárika a spoločnosť Siemens bude aj naďalej ús pešným
a spoľahlivým technologickým partne rom Slovenska,“
povedal V. Slezák. V spoločnosti Siemens na Slovensku
pracuje deväť rokov, z toho sedem rokov vo vedení spo-
ločnosti. 

Siemens postaví flotilu ekologických áut
Ekologické autá vo vozovom parku a príspevky na cestovanie
verejnou dopravou pre manažérov spoločnosti Siemens prispejú
k napĺňaniu smerníc Európskej únie na ochranu ovzdušia. Len
v Nemecku zahŕňa vozový park spoločnosti okolo dvetisícpäťsto
áut. Nákupom áut s hodnotou 120 gramov oxidu uhličitého vo
výfukových splodinách tak zníži do roku 2015 emisie približne
o desaťtisíc ton. Siemens je prvou spoločnosťou kótovanou na
nemeckej burze DAX, ktorá takýmto spôsobom pristúpila k smer-
nici Európskej únie. „Nielenže orientujeme naše technológie na
úsporu energií a znižovanie emisií skleníkových plynov, ale sami
chceme byť zelenší v prevádzkových činnostiach a obmedziť
pro dukciu oxidu uhličitého o 20 percent,“ povedala Barbara
Kuxová, riaditeľka pre trvalo udržateľný rozvoj a členka Správnej
rady spoločnosti Siemens. 



 
 
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
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S úspornými žiarivkami od OSRAM ušetríte energiu
a pomôžete zastaviť klimatické zmeny.

Prepnite sa na ochranu
životného prostredia!


