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Milí čitatelia,

práve držíte v rukách prvé číslo časopisu o ľuďoch, technológiách a inováciách – 

VISIONS. Predtým, než sa zahryznete do ďalších strán, verím, že zaujímavého číta-

nia, dovoľte mi krátke zamyslenie.

Informačné a komunikačné technológie zasahujú dnes do takmer každej sféry ľud-

skej činnosti. Dokážeme ich však efektívne využívať? Nedávny prieskum Inštitútu 

pre verejné otázky zameraný na zistenie digitálnej gramotnosti na Slovensku uká-

zal, že v tejto oblasti máme pred sebou ešte kus cesty.

Na druhej strane sa každý rok pri odovzdávaní cien Werner von Siemens Excellence 

Award presviedčam, že naša krajina má potenciál rozvíjať znalostnú ekonomiku. 

Často si možno neuvedomujeme, že za geniálnymi elektronickými škatuľkami je 

dlhoročné štúdium a cieľavedomá práca jednotlivcov alebo tvorivých tímov, rov-

nako ako silná podpora od vlády a nemalé financie na uskutočnenie týchto vízií.

V súčasnosti hýbu civilizáciou najmä vyspelé inteligentné systémy, pohotoví komu-

nikátori a počítačová sieť. Vo firemných laboratóriách každej vyspelej spoločnosti,

ktorá je konkurencieschopná vo svetovej hospodárskej súťaži, vzniká nespočetné 

množstvo aplikácií, riešení a kreatívnych myšlienok. Sú to najmä nápadití stratégo-

via, organizátori vedy, školstva a výskumu, kto dnes udáva smer svetovému vývoju.

Uvedomujeme si, že skutočne strategický význam majú v súčasnosti aktivity s vyso-

kou pridanou hodnotou – najmä výskum, vývoj a technologická príprava výroby. Tie 

dávajú prosperite hospodárstva dlhodobú perspektívu.

Nijaká z týchto činností by sa však nemohla vykonávať bez jedného dôležitého fak-

tora – vízie. Ľudstvo od nepamäti hľadalo spôsob, ako svet a veci okolo nás urobiť 

dokonalejšími, príjemnejšími, pokrokovejšími. Vďaka nespočetným inováciám ľudí, 

ktorí išli za svojou víziou a určili smerovanie pokroku, ponúkajú sa v súčasnosti rie-

šenia, čo mnohým vyrážajú dych. Myslím, že človek bude naďalej hľadať nové mož-

nosti a nestratí víziu, aj keď naplniť ju nie je vždy jednoduché.

Ako som už spomenul, časopis Visions vám predstaví ľudí, ktorí úspešne napĺňajú 

svoju víziu, technológie, ktoré sú výsledkom tohto úsilia, či inovácie, ktoré naše ví-

zie posúvajú stále ďalej. Verím, že Visions sa stanú vaším obľúbeným spoločníkom, 

ako aj dobrým zdrojom informácií o oblastiach, v ktorých naša spoločnosť pôsobí.

Siemens je vám vždy nablízku.

 

Peter Kollárik

generálny riaditeľ a predstaviteľ

spoločnosti Siemens na Slovensku
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Informácie skryté v náramku
Riešenie využívajúce technológiu RFID (Radio Frequency 

Identification) pre nemocnicu v New Yorku od Siemens

Business Services získalo cenu v súťaži Chime 

Collaboration Competition. Chime je asociáciou vedúcich 

informačných pracovníkov nemocníc a spoločností zao-

berajúcich sa medicínskou technológiou. Začiatkom roka 

získalo toto riešenie cenu na kongrese o americkej zdra-

votníckej starostlivosti a výskume.

Rádiofrekvenčný čip v miniatúrnom zariadení na náram-

ku pacienta bez potreby vlastného napájania je schopný 
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v blízkosti snímacieho zariadenia poskytnúť údaje, 

ktoré uchováva. To umožňuje doktorom a me-

dicínskemu personálu identifikovať pacienta

v priebehu sekúnd a získať online prístup 

k chránenej databáze s detailmi jeho 

chorobopisu. Ochrana pred zneuži-

tím je zabezpečená pomocou šifro-

vacej technológie PKI.

Riešenie vedie k zlepšeniu sta-

rostlivosti o pacienta a k zvý-

šeniu bezpečnosti pri jeho 

rýchlejšej a jednoduchšej 

identifikácii. Technológia

RFID môže spôsobiť zá-

sadnú zmenu v po-

skytovaní informá-

cií o svete okolo 

nás.



Odtlačok prsta  
ako letenka

Zamestnanci leteckej spoločnosti 

Lufthansa na letisku vo Frankfurte za-

čali testovať vstupnú kontrolu pasa-

žierov na základe odtlačkov prstov. 

Keďže takýto spôsob kontroly je omno-

ho rýchlejší, bezpečnejší a efektívnej-

ší, nemecká letecká spoločnosť začala 

skúšať tento inovatívny prístup v pra-

xi. Riešenie vyvinul a implementoval IT 

partner spoločnosti – Siemens Business 

Services s podporou softvérovej poboč-

ky Siemens PSE. V druhom štádiu v ro-

ku 2006 uvedú projekt Trusted Traveller 

do reálneho procesu na letisku. Pilotné 

letiská ho budú zo začiatku využívať na 

princípe dobrovoľnosti pre často cestu-

júcich pasažierov.

Systém funguje tak, že pasažierom pri 

vstupnej kontrole na termináli naske-

nujú odtlačok prsta, ktorý sa uloží do 

databázy. Spolu so vstupnou informá-

ciou sa odtlačok prsta vytlačí v kódova-

nom formáte ako čiarový kód na palub-

nom lístku. Počas nástupu na palubu 

lietadla sa kód na lístku porovná s aktu-

álnym odtlačkom prsta. Pokiaľ sa budú 

zhodovať, pasažier bude môcť nastúpiť 

na palubu lietadla. V súčasnosti sú bio-

metrické procesy v rámci leteckej pre-

vádzky dobrovoľné, ale v bu-

dúcnosti ich bude môcť na-

riadiť EÚ. 

Telefonovanie  
v lietadle čoskoro 
realitou

Už v polovici roka 2006 budú 

môcť pasažieri aerolínií po-

užiť na telefonovanie alebo 

surfovanie na internete počas 

letu svoje vlastné mobilné te-

lefóny. Počas obchodných le-

tov, ale aj počas súkromnej cesty je ne-

pretržitá dostupnosť jedným z rozhodu-

júcich faktorov cestovania pre mnohých 

pasažierov.

Siemens uzavrel exkluzívnu zmluvu so 

spoločnosťou Airbus, na ktorej základe 

budú obe spoločnosti vzájomne spolu-

pracovať na vývoji riešení použiteľných 

pri komunikácii prostredníctvom GSM 

počas letu na palube lietadla. Siemens 

zužitkuje svoje dlhoročné skúsenosti 

z oblasti mobilnej technológie, Airbus sa 

zasa zameria na integráciu technológie 

do existujúcich elektronických systémov.

Dôležitým predpokladom implementá-

cie tohto riešenia je integrácia technoló-

gie voľby komunikačných kanálov. Táto 

technológia zabraňuje tomu, aby konco-

vé zariadenia pri nadväzovaní spojenia 

s pozemnými sieťami rušili letecké sys-

témy. Preto rádiokomunikácia z lietadla 

prebieha výhradne cez satelit. Štruktúra 

nového riešenia bude modulárna, pre-

to bude možné poskytnúť viac kapacity 

GSM a iných technológií, ako je naprí-

klad WLAN.

Wafer – miniatúrny  
farebný displej
Farebné displeje sa budú jedného dňa 

využívať takmer všade. A to aj v prípa-

doch, v ktorých sa to v súčasnosti ešte 

nevyplatí pre vysoké náklady, napríklad 

na obaloch potravín a liekov alebo na 

vstupenkách. Na frankfurtskom obchod-

nom trhu Plastics Electronics vývojári 

spoločnosti Siemens predstavili extrém-

ne tenký, miniatúrny farebný displej, 

ktorý možno vytlačiť priamo na papier 

alebo fóliu. Náklady na takýto displej 

sú neporovnateľne nižšie ako na panely 

LCD. Na trh by sa mali tieto displeje do-

stať v roku 2007.

Na displejoch sa môžu zobrazovať naprí-

klad informácie o produkte alebo návod 

na obsluhu. V prípade tabletiek s liek-

mi bude displej obsahovať informácie 

o tom, ako liek správne aplikovať, 

samozrejme, vo viacerých jazy-

koch. Vstupenky na veľtr-
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hy budú presne ukazovať, kde sa ktorý 

vystavovateľ nachádza. Takisto je mož-

né, že na baleniach budú malé počítačo-

vé hry alebo animácie, ktoré budú pou-

žívateľa krok za krokom oboznamovať 

s obsluhou zariadenia.

Tento miniatúrny ohybný displej pracu-

je s elektrochromatickou substanciou, 

materiálom, ktorý mení svoje farby pod 

vplyvom pôsobenia elektrického napä-

tia na molekuly. Displeje sa napájajú 

z vytlačených batérií, ktoré sú už teraz 

k dispozícii. Pretože však vydržia len 

pár mesiacov, toto riešenie sa hodí len 

pre rýchloobrátkové tovary alebo pre 

produkty s obmedzeným obdobím pou-

žívania.

Šesťdesiat  
vysokorýchlostných  
vlakov pre Čínu

Firma Siemens a čínske minister-

stvo železníc podpísali 10. novem-

bra kontrakt na dodávku 60 vysoko-

rýchlostných vlakových súprav pre 

čínske železnice. Na realizácii kon-

traktu sa okrem spoločnosti Siemens 

Transportation Systems bude podieľať 

aj čínska firma Tangshan Locomotive &

Rolling Stock Works. Pre Siemens má 

tento kontrakt hodnotu 669 milió-

nov eur. V rámci kontraktu získa 

Čína najmodernejšie vlako-

vé súpravy, schopné jazdiť 

rýchlosťami až 300 km/h. 

Nové vlaky budú od roku 

2008 jazdiť na trati Peking – Tianjin, 

neskôr sa ráta s ich využitím aj na ďal-

ších tratiach, uspôsobených na vyso-

korýchlostnú premávku. Vlakové sú-

pravy budú mať dĺžku 200 metrov a do 

jednej z nich vojde vyše 600 cestujú-

cich. Projekčné a konštrukčné práce 

na nových vlakoch pre Čínu budú ro-

biť nemecké pobočky firmy Siemens.

V Nemecku sa vyrobia aj prvé tri vla-

kové súpravy, označené CRH 3. Ďalšie 

vlakové súpravy sa už budú vyrábať 

v závodoch spomenutej čínskej firmy.

Súčasťou kontraktu je aj transfer tech-

nológií a podpora pri výrobe vlakov. Na 

výrobe vlakov sa subdodávkami bude 

podieľať celý rad ďalších nemeckých 

a európskych firiem. Nový kontrakt je

ďalším úspechom firmy Siemens na čín-

skom trhu. Od roku 1993 dodala fir-

ma Siemens do niekoľkých čínskych 

miest vagóny metra, signalizačné a ria-

diace zariadenia a napájacie systémy. 

Firma Siemens elektrifikovala trať me-

dzi Harbinom a Dalianom, ktorá je dlhá 

954 kilometrov. V minulom roku získa-

la firma Siemens kontrakt na dodávku

180 dvojitých lokomotív pre čínske že-

leznice.

Akvizícia spoločnosti 
Bewator

Siemens podpísal dohodu o prevza-

tí spoločnosti Bewator od švédskej 

investičnej skupiny EQT. Spoločnosť 

Bewator so sídlom vo švédskom mes-

te Solna je hlavným európskym dodá-

vateľom produktov a systémov na bez-

pečnostné kontroly pri vstupe do ob-

jektov. Siemens Building Technologies 

touto akvizíciou posilní svoju pozí-

ciu v oblasti bezpečnostných riešení 

a produktov.

Spoločnosť Bewator vznikla vo Švédsku 

v sedemdesiatych rokoch. Najmä 

v Škandinávii a vo Veľkej Británii si 

vybudovala veľmi stabilnú pozíciu. 

Ponúka aj veľmi široké portfólio riešení 

s videoproduktmi. V roku 2005 dosiahla 

spoločnosť tržby približne 500 miliónov 

švédskych korún. Zamestnáva približne 

300 zamestnancov a má pobočky v Nór-

sku, v Dánsku, vo Fínsku, v Nemecku, 

vo Veľkej Británii, v Belgicku a v Ho-

landsku.

Akvizíciu musia ešte schváliť príslušné 

orgány monitorujúce dodržiavanie pra-

vidiel hospodárskej súťaže.
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Objednávky z Kataru  
v hodnote takmer  
pol miliardy eur
Spoločnosť Siemens Power 

Transmission and Distribution 

(PTD) získala od katarskej štát-

nej elektrárenskej a vodáren-

skej distribučnej spoločnos-

ti Qatar General Electricity & 

Water Corporation (Kahramaa) 

dve objednávky v hodnote 470 miliónov 

eur. Ide o najväčší kontrakt v histórii spo-

ločnosti Siemens PTD. Na základe doho-

dy vybuduje celkovo štrnásť elektrických 

rozvodných staníc a zmodernizuje a roz-

šíri ďalšie tri ako súčasť projektu rozširo-

vania elektrickej siete v hodnote 290 mi-

liónov eur. Kahramaa uzavrela so spoloč-

nosťou Siemens PTD aj druhú objednáv-

ku v hodnote približne 180 miliónov eur, 

na ktorej základe Siemens PTD dodá väč-

šinu elektrických systémov pre projekt 

Westbay. Podľa plánu by sa mali oba pro-

jekty realizovať a odovzdať na používanie 

zákazníkovi do konca júla 2007.

Projekt zahŕňa aj modernizáciu a roz-

šírenie troch existujúcich elektrických 

rozvodní a uloženie vysokonapäťového 

kábla s celkovou dĺžkou viac ako 340 ki-

lometrov.

Bližšie informácie na:  

www.siemens.com/ptd.

Nórska polícia  
modernizuje systém IT
Spoločnosť Siemens Business Services 

(SBS) uzatvorila s nórskou políciou kon-

trakt o modernizácii celej infraštruktúry 

IT policajných orgánov a justičného sek-

tora v Nórsku. Súčasťou projektu v cel-

kovej hodnote 30 miliónov eur je záro-

veň harmonizácia systémov IT a reduk-

cia nákladov.

Projekt bude prebiehať v celom nór-

skom justičnom systéme vrátane poli-

cajných zložiek, ministerstva spravod-

livosti, súdov a nápravnovýchovných 

zariadení (väzníc). Tento sektor zamest-

náva v Nórsku viac ako 18-tisíc zamest-

nancov. SBS sa popri modernizácii, 

konsolidácii a štandardizácii celej in-

fraštruktúry IT bude podieľať najmä na 

vytváraní jednotnej platformy pre všet-

ky zložky systému. SBS poskytne kon-

zultačné a dizajnérske služby a zabezpe-

čí správu potrebného hardvéru.

Zmluva je zatiaľ poslednou zo série veľ-

kých zmlúv uzatvorených medzi spo-

ločnosťou SBS a nórskou vládou 

za niekoľko posledných me-

siacov. Spoločnosť už dnes 

vyvíja aktivity na základe 

predchádzajúcich zmlúv 

s daňovým úradom, so sociál-

nou poisťovňou či s nórskym 

ministerstvom zahraničných 

vecí.

Siemens na slovenskom 
trhu narástol o 22 %

Siemens zastupuje na Slovensku jede-

násť spoločností. Za minulý obchod-

ný rok 2004/2005 (od 1. októbra do 30. 

septembra), ktorý sa niesol v zname-

ní exogénneho rastu, dosiahla skupina 

Siemens obrat v objeme 27,7 miliardy 

slovenských korún. V porovnaní s pred-

chádzajúcim obchodným rokom to 

predstavuje zvýšenie o 22 %.

Samotná spoločnosť Siemens s.r.o., v 

porovnaní s predchádzajúcim obchod-

ným rokom zvýšila svoj obrat  o 12% 

na 5,72 mld. Sk. EBIT spoločnosti sa v 

sledovanom období zvýšil o 23,5 % na 

379,8 mil. Sk. Jednou z hlavných priorít 

na budúci obchodný rok 2005/2006 je 

integrácia spoločnosti VA TECH, ktorej 

akvizícia zo strany Siemens AG Rakúsko 

bola schválená v júli 2005. Súčasne sa 

nevylučujú ani ďalšie možnosti exogén-

neho rastu formou akvizícií lokálnych 

firiem aj v iných oblastiach.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom 

sa počet zamestnancov celej skupiny 

zvýšil zo 6 800 na 7 700. S počtom 

približne 910 zamestnancov 

pracujúcich vo výskume a vývo-

ji sústreďuje Siemens najväčšiu 

komerčnú vývojársku kapacitu 

Elektrická rozvodná staníca pre napätie 220 kV 
v Dauhe, hlavnom meste Kataru



na slovenskom trhu, čím súčasne výraz-

ne prispieva k rozvoju znalostnej eko-

nomiky Slovenska. Tento počet vývojá-

rov sa má v najbližších piatich rokoch 

zvýšiť o ďalších 400 zamestnancov v ob-

lasti vývoja softvéru.

Podľa ekonomickej štúdie Ústavu slo-

venskej a svetovej ekonomiky SAV je 

skupina Siemens významnou súčasťou 

slovenského hospodárstva a spoločnos-

ti. Siemens výrazne vplýva na zamest-

nanosť v regiónoch a je najväčšou diver-

zifikovanou spoločnosťou vyrábajúcou

na Slovensku.

Uplynulý rok v Siemens 
Business Services  
a Siemens Program  
and System Engineering

Uplynulý obchodný rok bol pre spoloč-

nosť Siemens Business Services (SBS), 

s. r. o., obdobím výrazných zmien. Od 

1. októbra sa spoločnosti ELAS a HT 

Computers stali definitívne súčasťou

spoločnosti Siemens Business Services, 

s. r. o., ktorá sa tak zaradila medzi tri 

najsilnejšie spoločnosti poskytujú-

ce služby a rieše-

nia v oblasti IT na 

Slovensku. Obrat 

samostatnej spo-

ločnosti SBS v ob-

chodnom roku 

2004/2005 vzrás-

tol o viac ako 48 %. 

Kumulovaný obrat 

všetkých spoloč-

ností (aj s bývalým 

HTC a ELAS), do-

siahol 2,24 miliar-

dy Sk. Spoločnosť 

počas roka získa-

la a zrealizovala 

viaceré zaujíma-

vé projekty v sek-

toroch verejnej 

správy, finančných

služieb a sieťových 

odvetví.

Siemens Program 

and System 

Engineering (PSE), 

s. r. o., je s viac než 

900 odborníkmi 

významným pra-

coviskom na vý-

voj softvéru kon-

cernu Siemens 

na Slovensku. 

V tomto roku za-

znamenal Siemens 

PSE, s. r. o., najväčší rast vo svojej histó-

rii, keď mu pribudlo až 200 nových pra-

covníkov.

Zvýšenie počtu patentov 
v roku 2005
Počet patentov, ktoré Siemens prihlásil 

v roku 2005, sa zvýšil o 15 % na 5 700. 

Siemens má vo svetovom meradle celko-

vo 53 000 patentov a zamestnáva 47 000 

výskumníkov. V obchodnom roku do-

siahli investície koncernu Siemens do 

výskumu a vývoja 5,2 mld. eur (viac ako 

195 mld. Sk). V rebríčku firiem podľa

počtu prihlásených patentov je Siemens 

jednou z najvýznamnejších firiem tak

v Európe, ako aj v USA.

Predseda predstavenstva koncernu 

Siemens Klaus Kleinfeld udelil v uply-

nulom roku dvanástim vedcom cenu 

vynálezca roka. Jedným z ocenených je 

Rolf Vollmer, ktorý sa aktívne venoval 

problematike harmonických technoló-

gií v synchrónnych strojoch. „Chcel som 

zdokonaliť všetky aspekty elektrického 

zariadenia,“ hovorí 44-ročný vývojový 

inžinier. Jeho špecialitou sú harmonické 

motory, špeciálna forma synchrónnych 

strojov, ktoré sa používajú v robotoch. 

„Harmonické motory dosahujú vyšší vý-

kon ako ostatné technológie a vďaka tej-

to inovácii možno výkon zvýšiť na ma-

ximum.“

Spoločnosti Siemens v obchodnom roku 2004/2005 
na Slovensku

Obrat v tis. 
SKK

Počet 
zamestnancov

Reaktortest s.r.o.* 40 910 3

Siemens PSE s.r.o. 1 138 700 916

BSH Drives and Pumps s.r.o.* 4 569 448 1070

Siemens s.r.o. 5 715 864 420

Osram Slovakia, a.s. 2 373 000 1754

VW Elektrické Systémy s.r.o.* 4 872 065 2965

Siprin s.r.o. 89 000 109

Siemens Business Services s.r.o. 846 718 196

Malzenice Power s.r.o.* 0 3

SAS Automotive s.r.o.* 7 907 000 258

BSH domácí spotřebiče s.r.o. - 
o.z. Bratislava* 195 500 6

Suma 27 748 205 7700

*spoločnosti, u kt. je OR 04/05 zhodný s kalendárnym, uvádzajú plá-
nované hodnoty k 31.12.2005

22 700

2003/2004 2004/2005
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Pred niekoľkými mesiacmi ste sa stali 

prezidentom spoločnosti U. S. Steel. Aké 

máte ciele a čo očakávate od svojej mi-

sie na Slovensku?

Byť prezidentom U. S. Steel Košice je 

pre mňa veľká príležitosť a zároveň 

výzva, pretože chcem naďalej dosaho-

vať také dobré výsledky ako moji pred-

chodcovia na tomto mieste. Mojím cie-

ľom je aplikovať tu najlepšie praktiky 

zo Spojených štátov a naďalej ich po-

stupne zlepšovať. Musíme tvrdo praco-

vať, aby sme urobili továreň konkuren-

cieschopnou a zlepšili tu všetky aspek-

ty podnikania – bezpečnosť, životné 

prostredie, náklady, kvalitu, služby pre 

zákazníkov a produktivitu.

Váš predchodca Christopher J. Navetta 

označil slovenské reformy za príklad pre 

západ. Myslíte si to isté?

 „Slovensko sa môže stať novým 

Hongkongom alebo Írskom,“ povedal 

raz o Slovensku Steve Forbes. Myslím si, 

že Slovensko dosiahlo toto všetko vďaka 

reformám. Súčasná vláda nepochybne 

urobila niekoľko neľahkých rozhodnutí, 

ktoré pomáhajú posunúť krajinu dopre-

du. Súhlasím s Chrisom, že západ by sa 

mohol z vášho príkladu poučiť.

VISIONS 01|200612 | 13

I N T E R V I E W

Pred piatimi rokmi americká korpo-

rácia U. S. Steel prevzala oceliarsku 

časť VSŽ Košice. Odvtedy Američania 

priniesli na východ Slovenska už 

605 miliónov z celkových 700 milió-

nov dolárov, ktoré sa zaviazali pre-

investovať v priebehu desiatich ro-

kov. Viac ako tretinu tejto sumy fir-

ma použila na ekologické projekty. 

Oceliarne udržiavajú zamestnanosť 

na úrovni 16-tisíc ľudí a vyrábajú 

ročne približne 4,5 milióna ton oce-

le. V súčasnosti stojí na čele tejto 

spoločnosti David H. Lohr.

TEXT: MARTINA GUZOVÁ

FOTO: U. S. STEEL

Z PENSYLVÁNIE

DO KOŠÍC



Ktorú slovenskú reformu hodnotíte ako 

najúspešnejšiu?

V dlhodobom horizonte sú to podľa 

môjho názoru daňová reforma, prijatie 

nového Zákonníka práce, zdravotnícka 

reforma a snahy zmeniť dôchodcovskú 

starostlivosť.

Myslíte si, že staré členské kraji-

ny EÚ budú v reformách nasledovať 

Slovensko?

Ak chcú tieto štáty zvýšiť rast svojej eko-

nomiky, mali by myslieť prinajmenšom 

na niektoré aspekty vašich reforiem.

Koncom júna ste položili základy novej 

pozinkovacej linky. Jej odberateľmi by 

sa mali stať automobilky pôsobiace na 

Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. 

Plánujete otvoriť ďalšie nové podniky, 

v akej sfére a v akom časovom horizonte?

Sme si istí, že nová žiarovopozinkovacia 

linka splní očakávania našich partnerov 

a zákazníkov.

U. S. Steel zriadil v roku 2001 Centrum 

ekonomického rozvoja (EDC). Pomáha 

získavať nových zahraničných investo-

rov, pričom prezentuje výhody regiónu 

východného Slovenska. Aké sú jeho vý-

sledky? 

U. S. Steel založil Centrum pre ekono-

mický rozvoj v Košiciach s cieľom pro-

pagovať ekonomický rast v tomto regió-

ne a tvorbu nových pracovných miest. 

Doteraz sa centru podarilo pritiahnuť 

14 zahraničných investorov a celkovú 

investíciu 100 miliónov amerických do-

lárov. Pri plnej obsadenosti tieto spoloč-

nosti zamestnajú 2 350 ľudí.

Aké sú plány spoločnosti U. S. Steel na 

rok 2006?

V roku 2006 sa budeme ďalej koncen-

trovať na zlepšovanie všetkých šiestich 

oblastí. Minulý rok sme začali budo-

vať pozinkovaciu linku. Pokračujeme 

rýchlo a plánujeme ju čoskoro ukončiť. 

Nová linka pomôže udržať konkuren-

cieschopnosť spoločnosti na stredoeu-

rópskom trhu. S možnou ročnou pro-

dukciou 350-tisíc metrických ton bude 

nová linka napĺňať rastúci dopyt po vy-

sokokvalitných plechových produktoch 

v stredoeurópskom automobilovom 

a konštrukčnom priemysle. Ďalším ne-

oddeliteľným plánom je sústrediť sa na 

bezpečnosť, kde sme v roku 2005 do-

siahli významné výsledky.

Veľa ľudí sa bojí odchodu investorov zo 

Slovenska v budúcnosti do iných, lacnej-

ších krajín. Je to opodstatnený strach? 

Región východného Slovenska môže 

splniť všetky požiadavky investorov. 

V biznise však neexistuje nijaká záruka 

do budúcnosti. Na druhej strane výhod-

ná poloha Slovenska, vzdelaní a schopní 

ľudia sú dobrou zárukou pre súčasných 

i budúcich investorov. Preto si myslím, 

že nie je dôvod na obavy.

Na Slovensku sa mení podnikateľské 

prostredie a zavádzajú sa reformy. Čo si 

myslíte o podnikaní v tejto krajine?

Myslím, že jednou z najdôležitejších 

vecí pre potenciálnych investorov je ga-

rancia stabilných podmienok. Oceňujem 

snahu vlády o transparentnosť pri po-

skytovaní investičných stimulov, ktoré 

pomôžu slovenskému biznisu. Ak vaša 

krajina neurobí potrebné opatrenia, 

môže to ovplyvniť jej kredibilitu a bu-

dúcich investorov.

Ste prvýkrát v tejto časti Európy. Aké 

boli vaše dojmy z ľudí, z našej kultú-

ry? Ako hodnotíte obchodnú kultúru na 

Slovensku?

Ľudia na Slovensku na mňa urobili veľ-

ký dojem. Sú vzdelaní, zruční a pra-

cujú veľa. Pre mňa je vždy príjemné 

spoznávať iné krajiny, kultúry a ľudí. 

Mám rád slovenskú kultúru a dúfam, 

že sa dozviem viac o slovenskej histórii. 

Nedávno som bol lyžovať vo Vysokých 

Tatrách a veľmi sa mi páčila tunajšia prí-

roda.

Ak by ste mali porovnať vzťah medzi 

zodpovednosťou a profesionalitou v slo-

venských obchodných vzťahoch, ako je 

na tom Slovensko?

Podľa môjho názoru na Slovensku máte 

oboje, profesionálnych i zodpovedných 

biznismenov. Progres vidieť vo všetkých 



oblastiach v tejto mladej perspektív-

nej krajine a očakávam, že Slovensko sa 

bude rozvíjať aj v budúcnosti.

U. S. Steel je nadnárodná spoločnosť. 

Spolupracujete s ďalšou rovnako nadná-

rodnou spoločnosťou Siemens. Ako vi-

díte budúcu spoluprácu s touto spoloč-

nosťou?

Siemens má skvelých ľudí aj skvelé pro-

dukty. Táto spoločnosť hrala kľúčo-

vú úlohu pri úspechu, ktorý U. S. Steel 

dosiahol v prvých piatich rokoch na 

Slovensku, a očakávam, že bude veľmi 

dôležitá aj pre náš úspech v budúcnosti.

Odštartovali ste zaujímavé projekty za-

merané na bezpečnosť určené najmä 

mladým ľuďom. Mohli by ste ich bližšie 

predstaviť?

Pre U. S. Steel je najdôležitejším člán-

kom v biznise bezpečnosť. Ako hovorí-

me našim zamestnancom – nič nie je 

dôležitejšie ako zdravie. Minulý rok sme 

sa rozhodli komunikovať o tejto téme so 

študentmi. Snažili sme sa pritiahnuť ich 

pozornosť na bezpečnosť a myslím, že 

s projektom Profesionáli pracujú bez-

pečne sme dosiahli úspech. Pre študen-

tov stredných škôl sme pripravili súťaž, 

do ktorej sa mohli zapojiť článkami ale-

bo fotografiami týkajúcimi sa bezpeč-

nosti. Výsledkom bolo 710 prác od viac 

ako 500 študentov a 25 škôl.

Akými hodnotami sa v živote riadite?

Tvrdá práca a čestnosť sú pre mňa veľ-

mi dôležité. Vážim si aj dôveru a prácu 

s ľuďmi, ktorí mi dôverujú. Ak chcete 

mať kontinuálny úspech, okrem dosiah-

nutia stanovených cieľov musíte odme-

ňovať ľudí za tvrdú prácu.

Ako relaxuje topmanažér vo vašej pozí-

cii? Kde rád trávite voľné chvíle?

Som veľkým fanúšikom lyžovania a gol-

fu. Ak mám možnosť, rád si pozriem 

hokejové zápasy. Voľný čas sa snažím 

tráviť čo najviac s rodinou. Mám v plá-

ne turistiku, aby som čo najviac spoznal 

a vychutnal si túto nádhernú krajinu.

Ktoré miesto na Slovensku vás najviac 

očarilo?

Je ťažké menovať iba jedno miesto, pre-

tože každé miesto, ktoré som navštívil, 

malo svoju vlastnú krásu a atmosfé-

ru. Slovensko je krásna krajina a nao-

zaj som rád, že som mal možnosť spo-

znať tento kraj a stráviť tu časť života. 

Dúfam, že budem mať šťastie vidieť ešte 

zaujímavejšie miesta v okolí. Vysoké 

Tatry mi však svojou krásou doslova vy-

razili dych.
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Curriculum vitae
David H. Lohr, rodák z Mount Pleasantu v štáte Pensylvánia, absolvoval v roku 
1975 univerzitu v Pittsburghu s vedeckou hodnosťou bakalár priemyselného inži-
nierstva. V roku 1998 ukončil na štátnej univerzite v Pensylvánii program výkon-
ného manažmentu. Svoju kariéru v spoločnosti U. S. Steel začal v roku 1974 v Na-
tional Plante, bývalom závode na výrobu rúr v McKeesporte v štáte Pensylvánia. 
Skôr než ho vymenovali za asistenta vedúceho úpravní, prešiel v závode viacerými 
vedúcimi funkciami.  
Dozor nad záverečnou stavbou a spustením rúrovne na výrobu bezšvových rúr 
vo Fairfielde, štát Alabama, mu zverili v roku 1982. Prevádzkovým manažérom 
v tomto závode sa David Lohr stal v roku 1986. 
V roku 1994 ho povýšili na generálneho manažéra produktov z rúr na pittsbur-
skom riaditeľstve spoločnosti U. S. Steel a v roku 1996 ho vymenovali za generál-
neho manažéra v Mon Valley Works. V roku 1999 bol povýšený na prevádzkového 
viceprezidenta pre výrobky z plechu. Za prevádzkového viceprezidenta podniku 
ho vymenovali v roku 2003.  
Svoju súčasnú pozíciu viceprezidenta pre európske prevádzky a prezidenta 
U. S. Steel Košice získal v roku 2005.
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Autorizovaný distribútor: Siemens Business Services, s. r. o., Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, tel.: 02 / 59 68 67 99

Autorizovaní subdistribútori: BGS Distribution a. s., Stará Vajnorská cesta 21, 831 04 Bratislava, tel.: 02/4901536; Euromedia SK, a. s., Krajná 10, 821 04 Bratislava, tel.: 02/48209900; 
SOFOS s. r. o., Radničné nám. 4, 827 04 Bratislava, tel.: 02/54773980

Autorizovaní predajcovia: ADIR výpočtová technika s. r. o., Mierová 83, 821 05 Bratislava, tel.: 02/43335006; K + K, a. s., Dopravná 5, 831 06 Bratislava, tel.: 02/49111002; Nové Technológie a služby s. r. o., Cesta
pod Hradovou 13/A, 040 01 Košice, tel.: 055/6323019; TECTON s. r. o., Mýtna 15, 811 08 Bratislava, tel.: 02/57200020; TRYNET, Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, tel.: 052/7722168; Siemens Business Services, s. r. o.: 
Banská Bystrica – Rudlovská 53, 974 94 Banská Bystrica, tel.: 048/4143900; Martin – Priehradka 20, 036 01 Martin, tel.: 043/4220933; Nitra – Piaristická 2, 949 24 Nitra, tel.: 037/ 6542281
Najbližšieho predajcu nájdete na www.toshiba-pc.sk
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Inteligentné mikrosenzory sa spočiatku uplatňovali vo vede a v špe-

ciálnych priemyselných činnostiach. Neviditeľní spoločníci sa však po-

stupne stávajú samozrejmou súčasťou každodenného života člove-

ka a prenikajú aj do našich domovov. Podľa odhadov v roku 2008  

prekročí obrat na svetovom trhu s civilnými senzorovými systémami 

hranicu 50 miliárd dolárov. Ambície byť lídrom v oblasti senzorových 

technológií má aj Siemens.

Dômyselné senzory s veľkosťou zrn-

ka piesku už dávno nie sú len výplo-

dom fantázie v sci-fi filmoch či v uto-

pistických románoch. Stali sa ťažko 

badateľnými, no nesmierne užitočný-

mi pomocníkmi pri našich každoden-

ných činnostiach. Len v modernom 

aute ich je približne sto. Zázrak, akým 

je ľudské telo, zďaleka nie je dokonalý. 

Každý, kto sa raz popálil na rozpálenej 

platni sporáka, vie, akým nespoľahli-

vým tepelným senzorom sú končeky 

našich prstov. Zmyslom človeka môže 

spôsobiť problémy aj vysoká rých-

losť. Nad istou jej hranicou nie je ľud-

ské oko schopné rozoznať najlepšieho 

TEXT: ROMAN VELINSKÝ

FOTO: SIEMENS

NEVIDITEĽNÍ
POMOCNÍCI

Mikroelektromechanické systémy 
(MEMS) dokážu monitorovať 
a kontrolovať celé budovy.



o čo najväčšie pohodlie v bývaní. 

Nebudeme sa musieť báť, že nám 

bude zima na nohy od studenej 

podlahy alebo nás rozbolí hla-

va z prievanu. Stovky drobných 

senzorov obsadia strategické 

miesta bytov. Schované v ko-

bercoch alebo pod náterom na 

stene budú merať teplotu, prú-

denie vzduchu či množstvo škod-

livých plynov a namerané údaje 

pošlú do kontrolného centra. To vy-

šle príkaz, aby sa zaplo klimatizačné 

zariadenie, prípadne aktivovali solár-

ne panely na príjem slnečného žiare-

nia. Možno to znie ako fikcia, ale pre

tím Osmana Ahmeda, vedúceho odde-

lenia automatizácie budov spoločnosti 

Siemens Building Technologies v Buf-

falo Grove v americkom štáte Illinois je 

to každodenná realita. Jeho oddelenie 

študuje možnosti praktickej aplikácie 

spomínaných technológií. Ich najdôle-

žitejšou súčasťou sú mikroelektrome-

chanické systémy (MEMS) – malé kre-

míkové komponenty, ktoré naraz pl-

nia úlohu senzorov, procesorov aj spí-

načov. Ich súčasťou sú aj rádiomoduly 

slúžiace na rádiokomunikáciu s ostat-

nými zariadeniami. Tieto systémy do-

kážu nielen merať environmentálne 

parametre a posúvať ich ďalej, ale aj 

samostatne reagovať.

Inteligentná armáda  
domovníkov
Podľa Osmana Ahmeda najväčšou vý-

hodou vyvíjaných MEMS je schopnosť 

bezdrôtovej komunikácie. „Súčasné 

systémy automatizácie majú dve spo-

ločné charakteristiky: potrebujú káb-

lové prepojenie na prísun elektrickej 

energie a prenos signálu do centrálnej 

jednotky. To však predražuje cenu. Ich 

inštalácia aj pátranie po poruche sú to-

tiž náročné na čas,“ vysvetľuje šéf od-

delenia. Senzory MEMS, naopak, ne-

potrebujú kabeláž a dáta posielajú po-

mocou rádiových signálov. Okrem kli-

matických údajov môžu vysielať aj in-

formácie o nebezpečenstve požiaru či 

obrázky z malých kamier MEMS. Sú aj 

menej citlivé na chyby. Výsledkom ich 

použitia je lacná a inteligentná auto-

matizácia bývania. Pri inštalácii senzo-

rov odborníci nepredpokladajú nijaké 

problémy, ale bude treba ešte vyvinúť 

výkonnejšie počítače na spracovanie 

informácií z takého veľkého počtu sen-

zorov.

Anjel strážny  
v pneumatikách
V automatizácii budov sa MEMS uplat-

nia v blízkej budúcnosti, ale v auto-

mobilovom priemysle už majú za se-

bou prvé mesiace praxe. Chybné či 

poškodené pneumatiky sa často pod-

pisujú pod vážne dopravné neho-

priateľa v okne okoloidúce-

ho rýchlika. A už vôbec neho-

voríme o našom čuchu, kto-

rý nedokáže identifikovať ani

pach mnohých plynov, ktoré 

ohrozujú náš život. Na porov-

nanie, najvyvinutejšie sníma-

če mikrosenzorov sú schopné 

cítiť, vidieť či určiť vôňu tisíc-

krát presnejšie ako ľudské zmys-

ly. Navyše, rozoznajú ich aj v naj-

extrémnejších podmienkach.

Boom nanotechnológií

Mikrozariadenia s umelými zmysla-

mi prenikajú do rozmanitých sfér 

nášho života. Spoločnosti začlenené do 

Nemeckej obchodnej asociácie pre sen-

zorové technológie minulý rok ponú-

kali viac ako sto rôznych druhov sen-

zorových systémov. V súčasnosti sa 

najčastejšie uplatňujú v priemyselnej 

výrobe, ako precízni kontrolóri kvali-

ty, v environmentálnych technológiách 

a v medicíne. Senzorový priemysel za-

žíva obrovský boom a neviditeľné oči 

čoskoro preniknú aj do našich domác-

ností. Testy mnohých prototypov rozlič-

ných druhov sa blížia k záveru a sériová 

výroba mikrosenzorov je otázkou nie-

koľkých mesiacov. Aby našli čo najširšie 

uplatnenie, vývojoví inžinieri sa snažia, 

aby boli senzory čo najmenšie, najmúd-

rejšie a najlacnejšie. Čoskoro budú do-

konca schopné rozoznať sa navzájom, 

komunikovať a vytvárať siete.

Rozmýšľajúce steny

V blízkej budúcnosti by sa do našich 

domov mali nasťahovať noví nevidi-

teľní domovníci, ktorí sa budú starať 

Technológia vyvinutá firmou ElekSen umožňu-
je vyrobiť flexibilné senzory a spínače z texti-
lu. To znamená, že elektronické komponenty 
môžu byť integrované do odevu alebo plyšové-
ho medvedíka. Textilné senzory tiež môžu me-
rať silu stlačenia alebo vlhkosti. To však nie je 
všetko, „inteligentné“ vlákna sa môžu dokon-
ca aj prať.
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dy. Podhustenie a následná defor-

mácia plášťa môžu spôsobiť pre-

hriatie a prederavenie pneumatiky. 

S pneumatikami vybavenými senzor-

mi vo vnútornom ústí ventilov jazdia 

po amerických cestách už milióny áut. 

Snímače merajú tlak a teplotu a signá-

lom z vysielača dobíjaného batériou 

v prípade ohrozenia varujú vodiča. 

Prvá generácia senzorov bola náročná 

na montáž a v niektorých prípadoch pri 

prehriatí brzdového obloženia skresľo-

vala informácie. Nové senzory sú spo-

ľahlivejšie a dokážu merať aj hrúbku 

plášťa, odhaliť jeho chyby aj merať fy-

zikálne sily vnútri pneumatiky.

Senzory na  
meranie plynu
Aj v treťom tisícročí je len veľmi málo 

rýchlych a efektívnych metód na me-

ranie koncentrácií plynov. Meracie 

prístroje sú buď drahé a ich techno-

lógia zložitá, alebo lacné a jednodu-

ché, no poskytujú nespoľahlivé výsled-

ky. Mikrotechnológovia veľmi rých-

lo objavili toto pole pôsobnosti. Podľa 

Maximiliana Fleischera zo Siemens 

Corporate Technology v Mníchove pat-

rí budúcnosť v tejto oblasti práve mik-

rosenzorom. Súčasné zariadenia pra-

cujú na princípe zmeny fyzikálnych 

parametrov po kontakte molekúl skú-

maného plynu s okolitým vzduchom 

alebo inými látkami na povrchu sníma-

ča. Tím doktora Fleischera túto techno-

lógiu zdokonalil vývojom polovodičo-

vých senzorov s vrstvou oxidov kovov. 

Ak sa senzor zohreje na teplotu niekoľ-

ko sto stupňov, po kontakte s pozorova-

ným plynom sa zmení vodivosť vrstvy. 

Maximilian Fleischer je pyšný na druhý 

typ senzorov. Na rozdiel od prvého ich 

netreba zohrievať a sú jednoduchšie. 

Kovovú vrstvu v nich nahrádza chemic-

ky aktívny povrch, ktorý absorbuje ply-

ny a na základe toho generuje elektric-

ké napätie. Jeho hodnota závisí od dru-

hu plynu. Výzvou pre vedcov je zistiť, 

aký druh povrchovej úpravy je najcitli-

vejší na ten-ktorý plyn. Tento druh sen-

zorov sa podľa šéfa mníchovského tímu 

uplatní aj v medicíne. Môže sa stať dô-

ležitým pomocníkom pre astmatikov. 

Niekoľko dní pred astmatickým záchva-

tom totiž v ich dychu stúpa koncentrá-

cia oxidu dusičitého. Na trhu by sa mal 

objaviť aj spoľahlivý detektor prítom-

nosti alkoholu v krvi, ktorý bude mož-

né zabudovať do mobilného telefónu.

Tretí typ senzorov z mníchovského 

Siemensu využíva laserové žiarenie. 

Umožňuje merať bez priameho kon-

taktu, čo ho predurčuje na používanie 

v ťažko dostupných miestach. Využíva 

skutočnosť, že väčšina plynov nepohl-

cuje viditeľné žiarenie, ale absorbuje 

niektoré vlnové dĺžky z oblasti spektra 

infračerveného žiarenia. Podľa úbytku 

žiarenia na prijímači detektor vyhod-

nocuje koncentráciu skúmaného plynu. 

Na hannoverskom veľtrhu v roku 2004 

Siemens predstavil novú generáciu me-

racích zariadení LDS 6, ktorej senzory 

dokážu rýchlo a presne analyzovať kon-

centrácie plynov v dymových mrakoch 

v spaľovacích komorách elektrární, kde 

teploty dosahujú až 1 500 ºC.

T E C H N O L Ó G I E

Testovanie prototypu metánového plynového 
senzoru. Tieto miniatúrne elektronické za-
riadenia budú kontrolovať plynové potrubia 
a vyhľadávať v nich poškodenia.

Technológia na monitorovanie tlaku v pneumatikách osobných vozidiel bola prispôsobená aj na 
nákladné automobily. Zabudované senzory by mali pomôcť predísť  poškodeniu pneumatík až 
v 85 % prípadov.



Strážca turbíny

Berlínske vývojové centrum Siemensu 

sa zameralo na monitorovanie ďalšie-

ho extrémneho prostredia. Senzormi 

sa snaží optimalizovať chod obrov-

skej plynovej turbíny v elektrárni. 

Náročnejšie prostredie si ťažko možno 

predstaviť. Spaliny s teplotou 1 500 ºC 

roztáčajú vrtule rotora až do rýchlos-

ti 1 400 km/h. Aj keď sú všetky kompo-

nenty vnútri turbíny vyrobené z ultra-

odolných materiálov, pri extrémnom 

zaťažení sa môžu poškodiť. Len jedna 

čepeľ turbíny stojí asi toľko čo osob-

né auto, zničenie rotora či iných dôle-

žitých súčastí znamená omnoho väč-

šiu škodu. Monitorovanie týchto častí 

je pre majiteľa elektrárne nesmier-

ne dôležité, ale veľmi komplikované. 

Berlínska spoločnosť Siemens Power 

Generation vyvinula senzorový systém 

monitorujúci tzv. radiálnu medzeru 

– priestor medzi koncom čepelí turbí-

ny a jej stenou. „Senzor musí určiť po-

lohu rotora s turbínami s presnosťou 

na desatiny milimetra, a to pri obrov-

ských teplotách,“ vysvetľuje Olaf König, 

manažér berlínskeho testovacieho cen-

tra. Pri nebezpečnom vychýlení senzor 

vydáva impulz hydraulickému systému 

a ten sedemdesiattonový kolos vracia 

do optimálnej pozície. Súčasťou systé-

mu je aj špeciálna infračervená kame-

ra, pôvodne vyvinutá na vojenské úče-

ly. Odhaľuje poškodenie vrchnej vrstvy 

čepelí a pomáha predchádzať vážnej-

ším poruchám turbíny.

Vreckový osobný lekár

Kašeľ, tečúci nos, teplota a únava – je 

to iba obyčajná nádcha alebo nebezpeč-

ný chrípkový vírus? Odpoveď dá čas-

to len laboratórny test. Jeho výsledky 

však lekár dostane až o niekoľko dní. 

V prípade vírusovej infekcie môže mať 

oneskorená liečba vážne následky. „Náš 

systém Quicklab vyhodnotí výsledky 

testu v priebehu jednej hodiny,“ tvrdí 

Walter Gumbrecht z oddelenia senzo-

rových systémov v Siemens Corporate 

Technology v Erlangene.

Molekulárny diagnostický systém 

Quicklab dokáže vyhodnotiť informá-

cie z DNA aj z bielkovín, vďaka čomu ho 

možno použiť pri širokej škále apliká-

cií. Odhaľuje príčiny infekčných ocho-

rení, alergií či dedičných chorôb. Prínos 

zariadenia ocenila aj porota udeľujú-

ca nemeckú prezidentskú cenu pre ob-

lasť technológií a inovácií. Biosenzor bol 

Testy DNA sa čoskoro budú môcť uskutočňo-
vať na ručných prístrojoch založených na mo-
lekul árnom diagnostickom systéme Siemens 
Quicklab. Prototyp s kanálmi a reakčnými ko-

morami (dolu) a vízia budúceho rýchlotestu 
(hore).

nominovaný na cenu budúcnosti za rok 

2004.

Srdcom Quicklabu je malé laboratórium 

s veľkosťou kreditnej karty. Analyzuje 

vzorky DNA a bielkovín z kvapky krvi 

alebo iných telesných tekutín a vysiela 

diagnostickú informáciu ako elektrický 

signál. Významnou črtou zariadenia je 

jeho ekonomická efektivita. Jednorazové 

testovacie karty, ktoré sa so vzorkou 

vkladajú do Quicklabu, tvoria len zlo-

mok nákladov na porovnateľný labora-

tórny test. Prístroj pracuje na základe 

elektronickej detekcie, odpadá zložitá 

a drahá optická detekcia pomocou ob-

jektívov, filtrov a svetiel. Prvý prototyp

by mal byť podľa technikov z Erlangenu 

hotový v najbližších mesiacoch. Už te-

raz však pracujú na tom, aby bol men-

ší a užívateľsky jednoduchší. Na konci 

vývoja by malo byť jednoduché zariade-

nie, ktoré na základe vzorky krvi pacien-

tovi poradí, ktorým smerom by sa liečba 

mala uberať.
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N I E K O Ľ K O  O T Á Z O K  P R E

Čo vám napadlo ako prvé, keď ste sa dozvedeli o akvizícii fir-

my VA TECH?

Slezák: Rozhodnutie padlo v Nemecku. Uvedomil som si, aký je 

slovenský trh malý a ako sa cesty manažérov stretávajú. S pánom 

Magicom sme už predtým viackrát spolupracovali. Zopár rokov 

sme v Siemense budovali divíziu Industrial Solutions & Services 

(I & S), ktorá nie je podľa počtu pracovníkov veľká. VA TECH nám 

prinesie jej výrazné posilnenie a obohatenie.

Magic: Myslel som na to, ako to ovplyvní firmu VA TECH vše-

obecne a VA TECH na Slovensku. Uvedomili sme si, že naša 

pozícia na trhu je dosť silná na to, aby sme sa mohli stať zod-

povednou súčasťou Siemensu.

Ako hodnotíte toto rozhodnutie z lokálneho hľadiska?

Slezák: Veľmi pozitívne, ako prínosné. VA TECH ako rozsiahly 

koncern predstavuje veľkú silu na európskom trhu. V mnohých 

prípadoch sa portfólio týchto dvoch spoločností prekrýva. 

Pozitívom je, že na Slovensku sme sa s VA TECH-om stretávali 

na mnohých akciách, ale v podstate sme si vzájomne nekonku-

rovali. Naše portfólio sa doplní produktmi, ktoré sme doposiaľ 

nemali. Mali by sme splynúť v „ideálne manželstvo“.

Magic: V minulosti sme spolupracovali s produktovými divízia-

mi  Siemensu. Siemens bol zásadným dodávateľom automati-

začnej techniky pre naše projekty. Riešenia vo VA TECH-u boli 

do veľkej miery šité na mieru klientovi, vyrábali sme tzv. mi-

nútky. Na druhej strane Siemens má oveľa globálnejší záber 

a medzinárodné know-how, takže má už aj tzv. hotové jedlá. 

Keď sa teda pozrieme na naše spoločné „menu“, po zavŕšení 

procesu akvizície budeme vedieť ponúknuť slovenskému zá-

kazníkovi zaujímavú kombináciu minútok s hotovými jedlami.

Proces integrácie by sa mal skončiť 1. apríla 2006. Spoločnosť 

Siemens, s. r. o., sa výrazne posilní v oblastiach priemyselných 

riešení a služieb, ako aj energetiky. Čo podľa vás prinesie VA 

TECH Siemensu a naopak?

Magic: VA TECH prinesie firme Siemens predovšetkým perso-

nálne posilnenie činností. To znamená 140 pracovníkov tvo-

riacich konsolidované tímy špecialistov, ktorí sa venujú inži-

nieringu, softvérovému inžinieringu, projekcii, projektovému 

manažmentu a následnému servisu. Súčasne si chceme aj na-

ďalej zachovať produktovú nezávislosť, aby sme mohli zákaz-

níkom ponúknuť najlepšie riešenia.

Slezák: Spolupracujeme už od odsúhlasenia akvizície 

Bruselom, čiže od jesene 2005. Jozef Magic už u nás teraz ve-

die divíziu I & S. Niektorí zákazníci poznajú Siemens iba ako 

výrobcu mobilných telefónov a iní poznajú VA TECH iba pre-

to, že ho kúpil Siemens. Teraz sme dostali príležitosť poskyt-

núť zákazníkom synergiu. Túto možnosť sme doteraz nemali 

a chceli by sme ju čo najlepšie využiť.

Ako túto zmenu pocítia vaši zákazníci?

Magic: Od apríla by názov Siemens I & S mal u zákazníkov 

vyvolávať pocit, že to nie je skupina niekoľkých inžinierov 

s know-how, ale sú to aj projektanti, stavbyvedúci a servisní 

pracovníci.

Ďalším dôležitým faktorom je priblíženie sa k zákazníkovi. 

Siemens pôsobil najmä v Bratislave, VA TECH má vybudovanú 

IDEÁLNE
MANŽELSTVO

Jednou z hlavných priorít Siemensu na rok 2006 je integ-

rácia spoločnosti VA TECH, ktorej akvizícia Siemensom AG 

Rakúsko bola schválená v júli 2005. O svojich pocitoch, ví-

ziách a plánoch hovoria Ing. Vladimír Slezák (vľavo), tech-

nický riaditeľ spoločnosti Siemens s. r. o. a Jozef Magic, 

riaditeľ spoločnosti VA TECH ELIN EBG SR, s. r. o.

TEXT: MARTINA GUZOVÁ

FOTO: DUŠAN KITTLER



sieť pobočiek v Žiline, Ružomberku a Košiciach. V tom vidím 

výhodu z pohľadu zákazníka, jeho požiadavkám tak budeme 

môcť vyhovieť v čo najkratšom čase.

Výrazná časť nových zamestnancov bude pôsobiť v regionál-

nych pobočkách v Žiline a Košiciach. Plánujete ďalší rast aj 

v tejto oblasti?

Slezák: Už sme ho dosiahli, keď sme posilnili naše štruktúry 

o oddelenie vodného hospodárstva. Rast závisí od výsledkov, 

ale tie nie sú možné bez ľudí. To znamená, že personálne ka-

pacity budeme plánovať v závislosti od vývoja trhu. A ten sa 

zatiaľ vyvíja veľmi dobre.

Aké sú hlavné ciele a výzvy po integrácii oboch spoločností?

Magic: Priemyselné riešenia a služby – už samotný názov 

hovorí, že táto zostava ponúka zákazníkovi riešenia a dodáv-

ky projektov na kľúč. Naším cieľom je vybudovať divíziu, kto-

rá bude na Slovensku lídrom v oblasti služieb pre priemysel, 

vodné technológie, inteligentné dopravné systémy či pre poš-

tovú automatizáciu. Výrazný rozvoj očakávame v oblasti prie-

myselnej údržby. V súčasnosti poskytujeme servis dvom veľ-

kým zákazníkom – Volkswagenu Bratislava a Tentu Žilina.

Do veľkej miery poskytujeme v spomenutých oblastiach pro-

cesné aj technologické know-how. Poznáme proces zákazníka 

a vieme, ako ho ovládať. Inak povedané, naše spektrum čin-

ností sa začína pri ovládacom paneli, kde sa skrýva know-how 

procesu, a končí sa pri napájacích rozvodniach.

Slezák: Mojím prioritným cieľom je skonsolidovať kolektív 

pracovníkov. Nemenej dôležitým cieľom je, aby sme si udržali 

súčasných a získali nových zákazníkov. Tretím cieľom je do-

siahnuť plán, ktorý sme si stanovili. Uvedomujeme si, že naj-

dôležitejší sú ľudia, preto chceme, aby čo najskôr začali spolu-

pracovať. V rámci celej skupiny Siemens sme prví, ktorí zavŕ-

šia integráciu k 1. aprílu.

Magic: Často sú práve „mäkké“ aspekty akvizície dôležitejšie 

ako zásadné ekonomické rozhodnutia. Ľudia si budú musieť 

na seba zvyknúť, bude sa tvoriť nová firemná kultúra. V tomto

biznise je totiž tímová spolupráca kľúčová.

IDEÁLNE
MANŽELSTVO

Oblasti pôsobenia Siemens Industrial 
Solutions and Services (I & S):
Priemysel: oceliarsky, celulózovo-papiernický, drevospracu-

júci, gumárenský, cementársky, spracovateľský, vodné tech-

nológie, podniková energetika.

Inteligentné dopravné systémy: mestské komunikácie (sig-

nalizačná technika), medzimestské komunikácie (letiská).

Poštová automatizácia.

VA TECH
• najväčší technologický koncern v Rakúsku,

• obrat približne štyri miliardy eur (2004),

• 17-tisíc zamestnancov.

Timeline

• december 2004 – Spoločnosť Siemens AG Rakúsko predlo-

žila ponuku na odkúpenie spoločnosti VA TECH;

• európsky protimonopolný regulátor z konkurenčných 

dôvodov nesúhlasil s prevzatím aktivít spoločnosti VA 

TECH v oblasti vodných elektrární spoločnosťou Siemens. 

Siemens preto bezodkladne začne s predajom divízie výro-

by energie VA TECH;

• 14. 7. 2005 – Európska komisia schválila akvizíciu spoloč-

nosti VA TECH;

• 1. 4. 2006 – dokončenie procesu integrácie.



... A BOLO

Viac ako štyri miliardy rokov Slnko osvetľuje našu 

planétu zo vzdialenosti 150 miliónov kilomet-

rov. Počas dvoch tisícročí sme si však vytvorili aj 

mnoho „umelých sĺnk“, bez ktorých si už nevie-

me predstaviť život. Ľudstvo víťazí nad tmou čoraz 

dokonalejšími prostriedkami.

Po tisícročia rytmus ľudského života ur-

čovalo prirodzené svetlo Slnka a Mesia-

ca. Umelé osvetlenie malo význam pri 

odstrašovaní divej zveri, signalizácii, pri 

niektorých špecifických zamestnaniach

(napríklad baníctve) a vo výnimočných 

situáciách, keď mu ľudia pripisova-

li magickú moc (pri chorobe, pri pôro-

de). Prvé zdroje umelého osvetlenia ľu-

dia vytvorili najprv pálením tuku zvie-

rat a vosku, neskôr pomocou petroleja 

a nafty. Potom prišiel rok 1854, keď ne-

mecký hodinár Johann Heinrich Goebel 

objavil žiarovku, no až slávny Edison 

SVETLO

TEXT: MARIANNA HALOVÁ

FOTO: SIEMENS
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doviedol jeho myšlienku k prelomové-

mu objavu v roku 1879.

V roku 1892 britská spoločnosť zaobe-

rajúca sa osvetlením dostala objednáv-

ku na päťdesiat bateriek pre sprievod-

cov vo vlaku. Tí ich používali na kon-

trolu lístkov cestujúcich. Odvtedy sa 

veľa zmenilo. Uhlíkové vlákna boli na-

hradené stabilnejšími kovovými vlák-

nami, používame halogénové žiarovky 

a hľadáme nové princípy výroby svetla. 

Technologické novinky posledných ro-

kov sledujú predovšetkým dva ciele: vy-

sokú hospodárnosť a čo najpriaznivejší 

vzťah k životnému prostrediu. 

Nové formy osvetlenia

Dnes sú najväčšou konkurenciou tra-

dičných žiaroviek halogénové žiarov-

ky, žiarivky a vysokotlakové výbojky. 

Halogénové žiarivky pracujú na podob-

nom princípe ako tradičné žiarovky. 

Vlákno vyrobené z volfrámového drô-

tu sa prechodom elektrického prúdu 

rozžeraví a začne svietiť. Pri klasickej 

žiarovke sa na svetlo mení len približ-

ne päť percent spotrebovanej elektrickej 

energie. Zvyšok energie sa stráca vo for-

me tepla. Pri halogénovom cykle atómy 

volfrámu, ktoré sa vyparujú z vlákna, 

„odchytáva“ halogén a transportujú sa 

späť na vlákno. To zabezpečuje dlhšiu 

životnosť a brilantné svetlo.

Žiarivka funguje na úplne inom prin-

cípe. Pri elektrickom výboji medzi dvo-

mi elektródami na koncoch sklenej tru-

bice vzniká ultrafialové žiarenie. To sa

mení na viditeľné svetlo pomocou lumi-

noforu, ktorý je nanesený na vnútornú 

vrstvu trubice. Žiarivka potrebuje len 

približne pätinu energie, ktorú by na 

vyrobenie rovnakého svetelného toku 

potrebovala žiarovka.

Princíp činnosti vysokotlakových vý-

bojok je založený na oblúkovom výbo-

ji. Medzi dvomi pólmi elektród vznik-

ne trvalý blesk, ktorý spôsobí sviete-

nie rozličných náplní v horáku výbojky. 

Vysokotlakové výbojky sú veľmi hospo-

dárne, používajú sa pri osvetľovaní ob-

chodných priestorov, v priemyselných 

halách a na verejné osvetlenie.  

Revolučné diódy LED emitujúce svet-

lo, ktoré pomaly, ale isto získali miesto 

v našom každodennom živote od za-

čiatku 90. rokov, ponúkajú úplne nové 

funkčné a estetické možnosti. Tieto dió-

dy, ktoré majú len niekoľko desatín mi-

limetra, skladajú sa zo zhlukov semi-

konduktorov meniacich elektrinu pria-

mo na svetlo. Čoraz viac používateľov – 

od svetelných dizajnérov po plánovačov 

osvetlenia – objavuje výnimočné kvality 

tohto svetelného zdroja: malé rozmery, 

veľmi dlhú životnosť – až 100-tisíc ho-

dín čiže jedenásť rokov používania –, 

ako aj hospodárnosť, flexibilitu a široké

farebné spektrum. Malé červené, zele-

né a žlté diódy LED sa najskôr používa-

li v displejoch elektronických zariadení, 

napríklad na prístrojových doskách au-

Charakteristika a aplikácia zdrojov bieleho svetla

Zdroj svetla Výkon Efektivita Životnosť Použitie 

Žiarovky 15 – 1 000 W 6 – 12 lm/W cca 1 000 h všeobecné osvetlenie

Halogénové žiarovky 5 – 2 000 W 12 – 24 lm/W 2 000 – 4 000 h domáce osvetlenie, komerčné aplikácie

Žiarivky 4 – 150 W 60 – 104 lm/W 8 000 – 60 000 h kancelária, priemysel, domácnosť

Vysokotlakové výbojky 38 – 2 100 W 70 – 120 lm/W 6 000 – 20 000 h
osvetlenie v priemysle, v obchode, ko-
merčné aplikácie

LED cca  1 W 20 – 30 lm/W 20 000 – 100 000 h
displeje, signálny systém, koncové svetlá, 
kancelária, domácnosť

OLED podľa aplikácie podľa aplikácie podľa aplikácie
malé displeje, napr. na mobilných telefó-
noch a domácich spotrebičoch



novinkou je technológia Quicktronic, 

ktorá dokáže identifikovať veľký rozsah

rozličných žiariviek a ovládať ich pod-

ľa ich využitia. Tento softvér sa používa 

v prípade, keď ešte nie je známa funkcia 

budúcej budovy. To znamená, že osvet-

lenie môžete meniť podľa zamerania 

– napríklad na osvetlenie fitness štúdia,

konferenčnej miestnosti alebo reštaurá-

cie. Stačí jednoducho vymeniť žiarivky. 

Tai-pei 101 je doteraz najväčším svetel-

ným projektom Osramu

Oči a svetlo

Ľudské oči sú len nástroj na videnie. 

Zvyšok je výsledkom práce nášho moz-

gu. To, čo vidíme pomocou očí, prená-

šajú zrakové nervy do mozgu vo for-

me nervových signálov. Ten následne 

tieto signály spracúva a vyhodnocuje. 

Interpretácia týchto signálov je vlastne 

výsledkom nášho videnia sveta.

Ľudské oko patrí medzi najjednoduch-

šie zobrazovacie prístroje, pretože ob-

raz v ňom vytvára jediná dvojvypuklá 

šošovka. Dokáže zaregistrovať aj veľmi 

malý svetelný tok. Oko je prispôsobené 

na denné a nočné videnie. Inak reagu-

tomobilov. Experti sa zhodujú, že tento 

spôsob osvetlenia v najbližších dvadsia-

tich rokoch spôsobí revolúciu v svetel-

nej technológii.

Svetlo ako stimulácia 
výkonov
Nové zdroje svetla produkujú svet-

lo podľa potreby, ale dokážu aj imito-

vať prirodzené svetlo od východu slnka 

až po jeho západ. To je zvlášť dôležité 

pre ľudí, ktorí trávia veľa času v interié-

ri, v úradoch alebo v závodoch s nedo-

statkom denného svetla. Svetlo je veľ-

mi dôležité pre náš dobrý pocit, ovplyv-

ňuje dokonca naše fyzické a psychické 

schopnosti. Štúdie rakúskeho profeso-

ra Christiana Bartenbacha dokazujú, že 

nevhodné svetlo môže znížiť náš pra-

covný výkon až o tridsať percent.

Komplexné plánovanie 
osvetlenia v budúcnosti
Všetky zdroje a typy osvetlenia majú 

svoje výhody. V súčasnosti sa svetelní 

dizajnéri sústreďujú na čo najefektív-

nejšie kombinácie svetla a ich centrálne 

riadenie.

V budúcnosti by sa mali svetelné sys-

témy navrhovať podľa potrieb jednot-

livcov. Inak povedané, budú adaptívne. 

Tento koncept šetrí energiu a zvyšuje 

dobrý pocit. Iba čas ukáže, či budú ľu-

dia schopní využívať zdroje múdro a do-

siahnuť optimálny účinok nespočetných 

zdrojov umelého osvetlenia. V každom 

prípade bude slnko vyžarovať svetlo 

ešte ďalších 5 miliárd rokov...

Svetlo až na vrchol

Najvyššia budova sveta – Tai-pei 101 

vysoká 508 metrov v roku 2005 preko-

nala dovtedy najvyššiu stavbu v Kuala 

Lumpure. Nachádza sa v Taiwane a má 

101 poschodí. Svetelnú technológiu 

na túto budovu dodala firma Osram.

V diskusiách medzi architektmi, pláno-

vačmi osvetlenia a dodávateľmi rezo-

novala najmä otázka celkového efektu. 

A ten je naozaj grandiózny.

V mrakodrape sa používa celkovo 125-

-tisíc žiariviek, 3 800 lámp šetriacich 

energiu a 2 400 halogénových lámp. 

Všetky sa kontrolujú prostredníctvom 

elektronických kontrolných systémov, 

ktoré zabezpečujú dostatočné napätie 

a prúd. Donedávna sa používal na kaž-

dú žiarivku samostatný kontrolný me-

chanizmus, ale teraz možno kontrolovať 

niekoľko jednotiek s rozdielnymi výkon-

mi. To šetrí materiál aj náklady. Úplnou 
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Caravaggio (1571 – 1610): Mučenie sv. Matúša. 
Taliansky maliar vedel majstrovsky narábať so 
svetlom a jeho odrazom.

je oko pri veľkej intenzite svetla vo dne, 

keď vnímame farby, a inak pri čiernobie-

lom videní v noci. So zmenami intenzity 

svetla sa mení aj spektrálna citlivosť oka. 

Vo dne má oko maximálnu citlivosť pri 

555 nm (žltá farba). Je to tzv. Purkyňov 

efekt. Ak prídeme z osvetlenej miestnos-

ti do tmy, chvíľu, kým si oči neprivyknú, 

nevidíme nič. Úplná adaptácia na tmu 

(akomodácia) trvá podľa rozličných au-

torov od 10 do 30 minút až jednej hodi-

ny. Intenzívnemu svetlu sa oko prispô-

sobí približne za tri minúty. Veľké roz-

diely v jasnosti oko nerozlišuje správne. 

Podobne sa správa aj pri veľmi malých 

rozdieloch jasnosti. Medzná hodnota 

rozdielu jasnosti, ktorú oko ešte rozlišu-

je, je približne 0,09 magnitúdy.

Svetlo v umení

Nemálo maliarov pracovalo so svetlom 

ako s prostriedkom na vyjadrenie emócií 

či na pridanie dramatickosti svojmu die-

lu. V dejinách umenia vzniklo niekoľko 

prúdov, pre ktoré sa stalo svetlo neodde-

liteľnou súčasťou obrazov. Tenebrizmus 

– maľba prudko striedajúca tieň a svetlo, 

temnosvit – vznikol už v 16. storočí a je-

ho najvýznamnejšími predstaviteľmi boli 

Caravaggio, Rembrandt a George De La 

Tour. V 19. storočí vznikol v Spojených 

štátoch luminizmus, ktorý sa sústredil 

na svetelné efekty najmä v krajinkách. 

Smer nadväzoval na impresionizmus, 

kde môžeme tiež často nájsť hru svetiel 

prebúdzajúcu emócie.

Čo je svetlo?
Svetlo je elektromagnetické vlnenie s vl-

novou dĺžkou od 380 do 780 nanometrov 

(nm), ktoré sme schopní zachytiť zrakom. 

Svetelné vlny sa v mnohom podobajú na 

mechanické vlny. Vo vákuu sa šíria rýchlos-

ťou svetla c = 299 792 458 m/s. Je to základ-

ná konštanta v prírode a vo vákuu sa ňou 

šíria všetky elektromagnetické vlny.

Rýchlosť svetla vo vákuu je 

299 792 458 metrov za sekundu. Rýchlosť 

svetla sa označuje písmenom c (údajne z la-

tinského celeritas, čo znamená rýchlosť), 

ktoré je známe aj ako Einsteinova konštan-

ta. Táto presná hodnota sa neurčuje mera-

ním, ale definíciou, pretože samotná jed-

notka meter sa definuje z hľadiska rýchlos-

ti svetla a sekundy. Rýchlosť svetla v inom 

prostredí (teda nie vo vákuu) je menšia ako 

c (vyjadruje to index lomu prostredia).

Halogénová reflektorová žiarovka Halospot z firmy Osram dokáže šetriť energiu a zá-
roveň má veľmi jasné svetlo. Vývojári použili špeciálny reflektor na zvýšenie dodáv-
ky svetla bez zvýšenia spotreby elektrickej energie. Toto riešenie ušetrilo náklady o 65 
percent v porovnaní s tradičnými halogénovými žiarovkami.
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Tri otázky pre:

Bc. Ľubor Ďurina,  
Osram Slovakia, a. s.

Aké sú trendy v osvetľovacej technike 

z hľadiska úspornosti energie?

– V každom prípade je jasným trendom 

úspora elektrickej energie používa-

ním svetelných zdrojov, ktoré využívajú 

energiu čo najlepšie. Energetická účin-

nosť je dnes dôležitá pri halogénových 

žiarovkách, kompaktných žiarivkách, 

lineárnych žiarivkách, výbojkách, svie-

tidlách, LED atď. Dosahuje sa rozličnými 

vylepšeniami technológie svietenia a vy-

užívania tepla a elektrickej energie.

Ak šetríme peniaze pri používaní 

úsporných žiaroviek, šetríme aj elek-

trickú energiu?

– Tu platí heslo: „Viac ušetria, ako zapla-

tíme.“ Žiarivky usporia v skutočnosti až 

80 % elektrickej energie. Napríklad pri 

použití 11 W žiarivky dostaneme toľ-

ko svetla ako zo 60 W žiarovky. Celkový 

dosah na zníženie spotreby elektrickej 

energie a nákladov je jasný.

Kam bude smerovať úspora energie 

v blízkej budúcnosti?

– Vo výskumných centrách sa pracu-

je na výkonnejších svetelných zdro-

joch, a to najmä v segmente LED, mno-

hé však neuzrú svetlo bežného trhu pre 

vysoké náklady na výrobu a dokonče-

nie výskumu. Vo všeobecnosti je však 

hlavným trendom budúcnosti použitie 

LED technológií na osvetlenie takmer 

všade. Ide o využitie minimálnej ener-

gie na výrobu svetla. LED diódy sú malé 

a výkonné svetelné zdroje s veľkou bu-

dúcnosťou.

Svetlo pre mestá

V roku 1902 bol Siemens dodávateľom 

prvého elektrického osvetlenia pre 

Bratislavu. 

Od roku 1997 spoločnosť Siemens, di-

vízia Verejné osvetlenie, zrealizovala 

na Slovensku päť projektov verejného 

osvetlenia. 

Najväčší projekt, pre hlavné mesto, 

priniesol úsporu elektrickej energie 

o 40 percent. Nemenej dôležité bolo aj 

zlepšenie estetického vzhľadu mesta.

Súčasťou projektov verejného osvetle-

nia je aj iluminácia na kultúrnych pa-

miatkach  i významných budovách. 

Niekoľko čísel:

Bratislava:  
od roku 1997 prevádzkovaných 
43 000 svetelných bodov

Trnava:  
od roku 1999 prevádzkovaných   
5 300 svetelných bodov

Trenčín:  
od roku 2004 prevádzkovaných   
4 900 svetelných bodov

Poprad:  
od roku 2004 prevádzkovaných   
4 500 svetelných bodov

Žilina:  
od roku 2005 prevádzkovaných   
8 200 svetelných bodov

Zdroj: Divízia verejného  
osvetlenia, Siemens s. r. o.

Technológia LED preniká aj do osvet-
lenia na križovatkách. Tieto systémy 
sú založené na 40-voltovej technológii 
a spotrebujú oveľa menej energie v po-
rovnaní s doteraz spotrebovanými 230 
voltami.



Myšlienkou, že zimné problémy majú 

nejakú súvislosť so svetlom, sa zaobe-

rali už antickí lekári. Súčasná medicí-

na sa liečbou týchto ochorení zaoberá 

od roku 1980. Pred dvadsiatimi rokmi 

vedci vynašli žiarivkové trubice, ktoré 

vydávali svetlo podobné tomu slneč-

nému. Prvé pokusy s liečbou zvanou 

fototerapia síce neboli príliš úspešné, 

pretože žiarovky svietili málo inten-

zívne, ale čoskoro prišli prvé úspechy. 

Po ošetrení svetlom s intenzitou 2 500 

luxov sa pacienti už po štyroch dňoch 

cítili lepšie. Jasné biele svetlo apliko-

vané dve hodiny denne dokázalo to, 

čo nezmohli lieky. 

Tajomstvo svetla nie je príliš zloži-

té. Svetlo dopadá na sietnicu očí a vy-

voláva v nej vzruch. Ten sa potom 

šíri nervovou dráhou do mozgu a zá-

roveň do žľazy nazývanej epifýza. 

Podľa nej si potom telo produkuje 

hormón melatonín, ktorý nesie poe-

tické meno „hormón noci“. Ak jeho 

hladina v organizme stúpa, spomaľu-

jú sa funkcie nervovej sústavy a kle-

sá telesná teplota, takže pomaly za-

číname zaspávať. Hormónu melato-

nínu máme v noci asi desaťkrát viac 

ako cez deň. Jednoducho povedané 

– pretože nám do očí dopadá málo svet-

la, mozog usúdi, že je vhodný čas na 

spánok. Pokúša sa riadiť telo tak, aby 

išlo spať, ale to musí v skutočnosti cho-

diť do práce a žiť ako kedykoľvek ino-

kedy. Práve z tejto nezrovnalosti potom 

vzniká pocit únavy a podráždenosti. 

K nemu prispieva aj to, že pri nedostat-

ku svetla máme v tele málo serotonínu, 

ktorý kontroluje náladu, energiu a prí-

jem potravy. Preto teda môžeme mať 

smutné dni aj uprostred leta, ak je za-

mračené a daždivé počasie. 

Svetelné zdroje používané na fototera-

piu svietia fluorescentným bielym svet-

lom. Ich intenzita musí byť 2 500 až 

10 000 luxov. Pre lepšiu predstavu – po-

čas jasného letného dňa je vonku 80 až 

110-tisíc luxov, zatiaľ čo v izbe máme 

asi 250 až 500 luxov. Ideálne je prakti-

zovať fototerapiu s intenzitou 10-tisíc 

luxov denne polhodinu tak, že svetlo 

dopadá priamo na sietnicu oka. Nie je 

nutné pozerať sa priamo do svetla, ale 

malo by byť vo vzdialenosti asi 25 cm od 

tváre. Výskumy ukázali, že liečba svet-

lom je účinná u štyroch pätín pacien-

tov. Niektorí z nich uvádzajú, že zlepše-

nie ich stavu nastalo už po niekoľkých 

dňoch, iní čakali dva až tri týždne. 

Slnečný kúpeľ,

Pohľad architekta

Ing. Pavol Buraj,  
svetelný dizajnér:

„V súčasnosti sú trendom v interié-

rovom dizajne svietidlá, ktoré imitu-

jú striedanie dňa a noci. Svetlo mnohí 

chápu ako dekoráciu, podľa mňa prio-

ritná by však mala byť optická stránka. 

V interiéroch užívatelia často podcenia 

túto stránku, napríklad používajú spo-

tové svetlá ako dominantné svietidlá. To 

môže byť dokonca až nebezpečné v prí-

pade detských izieb.

 

Revolúciu v svetlenom dizajne spô-

sobili LED  diódy. Zmenili celú filozo-

fiu konštrukcie svietidiel. Veľkosť LED

diód je veľmi malá, s priemerom okolo 

1 cm, čo prináša množstvo nových vý-

ziev pre dizajnové aplikácie. Najnovší 

boom je tzv. miešanie farieb, to zname-

ná, že svietidlá sú schopné meniť svet-

lo. Používajú sa pri tom inteligentné 

riadiace systémy.“

Povedali:

„Keď je tma, zdá sa mi, akoby 

som zomieral, nemôžem viac 

myslieť.“ 

Claude Monet (1840 – 1926),  

francúzsky impresionistický 

maliar

„E = m . c2 – energia sa rovná 

hmote vynásobenej rýchlosťou 

svetla na druhú.“

Albert Einstein 

(1879 – 1955),  

nemecký matematik

„Svetlo na konci tunela bolo 

vypnuté z dôvodu zníženia 

rozpočtu.“

Steve Wright, súčasný 

americký komik

liek na dušu
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História Siemens PSE sa začala písať 

ešte v roku 1990, keď osem odhodla-

ných pracovníkov z bývalého Ústavu 

aplikovanej kybernetiky založilo pôvod-

nú spoločnosť. Tá už od začiatku razi-

la zameranie na Siemens a o rok neskôr 

sa stala vôbec prvým spolupracovníkom 

rakúskeho Siemens AG v oblasti vývo-

ja softvéru – ďalšie štáty nasledovali až 

neskôr, či už išlo o Česko, Maďarsko, 

Chorvátsko, Rumunsko, Nemecko alebo 

Čínu. K finálnemu názvu Siemens PSE

dospela spoločnosť až v januári 2003. 

Etablovala sa na trhu a popri Bratislave 

otvárala aj ďalšie pobočky – v Košiciach 

(1995), v Piešťanoch (1998) a napokon 

v Žiline (2000).

Rýchlejšie ako bambus

Pri pohľade na posledné roky účinkova-

nia Siemens PSE padajú do oka dve za-

ujímavosti - výrazný rast zamestnancov 

a nečakané presadenie vlastného pro-

duktu Carol, ktorý obletel viaceré kraji-

ny sveta. Veľmi solídne čísla musia mať 

aj svoje opodstatnenie – rozhodol som 

Siemens PSE je najväčším softvérovým vývojárskym domom na Slovensku. 

Čo to znamená v praxi? Stovky pracovníkov usilovne pracujú na rozličných 

aplikáciách, s ktorými sa stretávame v rôznych oblastiach. Aké úspechy už 

stihol Siemens PSE dosiahnuť, kde sa realizuje a ktoré výsledky práce už 

stretávame v každodennej realite?

sa ich hľadať s výkonným riaditeľom 

PSE, Gejzom Büchlerom.

V roku 2004 ste zaznamenali výrazný 

rast počtu zamestnancov, ktorý mal 

pokračovať aj vlani. Naplnil sa?

Áno, uplynulé dva roky boli v tomto 

smere úspešné a lámali sme aj určité 

rekordy – napríklad medziročný nárast 

o 200 ľudí alebo prekročenie obratu jed-

nej miliardy. Na slovenský softvérový 

dom ide o rekordné číslo - obrat pritom 

zahŕňa najmä výkony.

Nárast v rokoch 2004 a 2005 je sku-

točne výrazný. Čo môžeme za ním 

hľadať?

Predovšetkým našu atraktivitu v dvoch 

aspektoch - nielen cene, ale aj kvali-

te. Určite je to aj našou vzdelanostnou 

skladbou – 97 až 98% zamestnancov má 

za sebou vysokú školu. Rast však zazna-

menali aj ostatné sesterské spoločnosti. 

Je daný všeobecným trendom a PSE sa 

snaží využívať kapacity a potenciál v ce-

novo zaujímavých krajinách.

Bude rásť počet pracovníkov ešte ra-

pídne alebo už rovnomernejšie?

Ak by bolo Slovensko väčšie a malo viac 

obyvateľov, nárast by mohol byť strmý 

aj naďalej. Ale momentálne plánujeme 

do budúcna 1 400 pracovníkov a medzi-

ročný nárast by mal byť cca 100 pracov-

níkov.

V plánoch do budúcna je Žilina do-

konca početnejšia pobočka ako 

Košice. Čím to je?

Je síce pravda, že Košice sme otvára-

li v roku 1995 a Žilinu v roku 2000, ale 

je to pravdepodobne tradíciou. V Žiline 

bol pred revolúciou veľký Výskumný 

ústav výpočtovej techniky a vyše 1000 

zamestnancov tu pracovalo na kvalit-

ných veciach, bolo tam know-how i tech-

nika. A navyše sa tu nachádza z nášho 

pohľadu aj veľmi kvalitná univerzi-

ta... Kombinácia faktorov rozhodla pre 

Žilinu a  aj rekruting pracovníkov bol 

jednoduchší.

Solídny rast sa plánuje aj pre 

Piešťany...

Áno, to je podobná kapitola ako Žilina. 

Mesto so silnou tradíciou – pred rokom 

1989 tam bola veľká fabrika Tesla, ktorá 

vyrábala čipy, integrované obvody a rôz-

ne komponenty. V rokoch 1997-98 sme 

pracovali na projektoch v tejto oblas-

ti a naša voľba tak padla na toto mesto. 

Nebude to síce také veľké pracovisko 

ako ostatné, ale pobočku podržíme, pri-

tiahneme nové témy a pokúsime sa do-

siahnuť hranicu 100 pracovníkov.

Do akej miery spolupracuje sloven-

ská divízia PSE so zahraničím? 

Veľmi veľa – až 90% našej činnosti spo-

číva v produktoch a riešeniach, ktoré vy-

SILICON VALLEY
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tvára koncern ako taký. V rámci skupiny 

kooperujeme najviac práve s kolegami 

z Rakúska.

Ako to vyzerá s dodávkou ďalších sys-

témov do zahraničia? V uplynulom 

období ste zaznamenali významný 

úspech s kontaktným centrom Carol 

na juhu i východe Európy, v Rusku 

i Číne...

Carol bola osobitná kapitola a pre nás 

taká prvá lastovička. Osobitosť projek-

tu sa prejavuje v tom, že Carol vzni-

kol pôvodne ako riešenie pre sloven-

ský a český trh na základe historických 

skúseností. Neskôr sa ukázalo, že je do-

statočne zaujímavý a atraktívny – flexi-

bilitou, jednoduchosťou i cenovou po-

litikou. Dostal sa do Litvy, Maďarska, 

Rumunska a momentálne máme aj veľ-

mi veľkú bulharskú objednávku. Carol 

sa tak vyhrabal z lokálneho piesočku 

a bol oficiálne uvoľnený aj pre čínsky

a ruský trh. Takže nie je to úplne ty-

pická cesta a nestáva sa každý deň, aby 

ste identifikovali takú dieru na trhu.

Ale určite ho treba hodnotiť ako vyso-

ký úspech, pretože robiť taký produkt 

a dostať sa na také trhy, to by sa nám 

bez výraznejšej podpory Siemensu po-

darilo dosť ťažko. 

S akými plánmi vstupujete do súčas-

ného roka?

Čo sa týka kvantitatívnych ukazovate-

ľov, tento rok bude naďalej rastový. Už 

v januári 2006 sme prekročili plánova-

nú hranicu tisíc zamestnancov a naďa-

lej bude rásť aj obrat. Počet pracovníkov 

bude stúpať najmä v Košiciach a Žiline. 

Čo sa týka kvalitatívnych ukazovateľov, 

plánujeme získavať vyššie kompetencie 

v niektorých oblastiach a budovať kom-

petenčné centrá.

Aplikácie zachraňujúce 
životy
Siemens PSE však nestojí iba za úspe-

chom kontaktného centra Carol. 

Zameranie spoločnosti je oveľa šir-

šie a poznamenal výkonný riaditeľ 

G. Büchler: „Hovorí sa, že od zásuvky 

v stene až po atómovú elektráreň, cez 

všetko tečie elektrina, a Siemens vyrába 

aplikácie na riadenie činností. Jednou 

zo silných oblastí je medicína. U lekárov 

napredujú zariadenia tak, že dnes sú už 

úplne iné ako napríklad holé röntgeny 

pred 20 rokmi.“

Znie to dobre, ale väčšina z nás si pri vy-

šetreniach ešte veľa modernej techniky 

neužila a naďalej stojí v čakárni na skú-

manie klasickou mašinou. Riaditeľ ko-

šického pracoviska Marian Zorkovský 

vysvetľuje, že sa zameriavajú na vý-

voj aplikácií so zameraním na rádio-

terapiu, časticovú terapiu, rádiológiu 

a najnovšie aj ultrazvuku. V súčasnosti 

vytvárajú aplikácie na plánovanie a ria-

denie liečby rakoviny ožarovaním, s tzv. 

adapatívnou rádioterapiou. V jej pro-

cese sa riadi žiarenie tak, aby dosiahlo 

vysoký účinok a presnosť chorého tka-

niva. Zároveň je intenzita sústredená 

na miesto nádoru a okolie ostane nepo-

ranené. Táto metóda sa využíva najmä 

pri prípadoch, kde nepomôže chirurgic-

ké riešenie resp. pri riskantných orgá-

noch (nádory prsníka, mozgu, prostaty 

a pod). Aplikácie vlastne umožnia loka-

lizovať tumor, charakterizovať a naplá-

novať kontrolu i postup liečby. To všetko 

znie veľmi dobre, medicína budúcnos-

ti sa očividne dostáva aj do slovenských 

končín, môžu sa však s ňou stretnúť aj 

slovenskí občania?
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Minimálne v Bratislave a v Košiciach sú 

lineárne akcelerátory Siemensu, kde 

aplikácie PSE bežia. Takže výsledky prá-

ce už pocítime aj na vlastnej koži. Hoci 

ako vraví Zorkovský - nikomu neželá, 

aby sa s aplikáciami stretol v praxi, na 

druhej strane je však rád, že svojou prá-

cou pomáhajú ľuďom liečiť sa a ďalej 

skvalitňovať tieto procesy. 

Nemenej zaujímavá je aj myšlienka tzv. 

čipových kariet v zdravotnom poiste-

ní. Áno, na jednej strane vyvoláva tro-

chu zlosti, že by sme mali vláčiť ďalšiu 

čipovú kartu navyše. Ale keď si pred-

stavíte súčasnú komunikáciu pacien-

ta, lekára a poisťovne a prakticky kaž-

dodenne vznikajúce nedorozumenia, 

bolo by to podstatne lepšie riešenie ako 

súčasný kus papiera s niekoľkými riad-

kami textu. PSE sa podieľalo na vývo-

ji tzv. ECARD systému čipových kariet 

v rakúskom poistení. Tam sa už úspeš-

ne zaviedlo a perspektívne sa má presa-

diť aj v iných krajinách. Snáď sa dostane 

raz aj k nám - prídete k lekárovi a prilo-

žením kartičky si okamžite zistíte, či je 

možné vaše vyšetrenie. Lekár tak nebu-

de musieť čakať na odozvu poisťovne, či 

môžete byť vyšetrení a ak nie, tak vám 

o pár dní zavolá, že sú problémy – to je 

súčasná realita, ktorá už nejedného pa-

cienta vie naštvať. Výhody sú zrejmé 

– rýchle prenosy údajov, jasná iden-

tifikácia pacienta, lepšia komuniká-

cia s poisťovňou i lekárom. A bolo by 

určite výborné, ak by sa integráciou 

kariet v oblasti poistenia odbúra-

la aj časť otravného putovania po 

úradoch...

Bez softvéru sa 
nedovoláte
Ktorá oblasť je pre Siemens 

PSE najvýznamnej-

šia? Výkonný riaditeľ 

G. Büchler má jasnú 

odpoveď – z ekono-

mického hľadiska sú 

najpodstatnejšou ob-

lasťou telekomuniká-

cie. „V nich dosahuje-

me dlhodobo najlep-

šie výsledky a zamest-

návajú 60% pracovníkov. Ale ak chceme 

byť spravodliví, všetky oblasti sú na vy-

sokej úrovni.“

Telekomunikácie majú skutočne veľký 

potenciál, či už ide o pevné alebo mobil-

né siete. Siemens PSE sa stále viac za-

meriava aj na služby s vysokou prida-

nou hodnotu – vytvoril tím konzultan-

tov pre telekomunikačné spoločnosti. 

Je to skupina odborníkov, ktorí pôsobia 

priamo u zákazníka, analyzujú hlavné 

procesy ich obchodu a navrhujú a ne-

skôr aj realizujú zefektívňujúce rieše-

nia. Tento rok očakáva Miroslav Uríček, 

riaditeľ úseku vývoja v oblasti pevných 

sietí, ďalší nárast v broadbande a je-

ho aplikáciách založených na technoló-

gii IP. Typickým príkladom má byť tzv. 

Surpass Home Entertainment – multi-

mediálne centrum domácej zábavy po-

núkané Siemensom. V oboch rokoch tak 

dominujú zaujímavé a pomerne vďač-

ne témy.

Popritom sa však derú vpred aj iné tech-

nológie. Také, s ktorými sa mož-

no budeme stretávať každý 

deň. Očakáva sa na-

príklad pre-

P R E D S T A V U J E M E



nositeľnosť čísla – zaujímavá zmena pre 

trh operátorov, ktorý by sa tak mohol 

trošku premiešať. Doporučenia EÚ sú 

zrejmé a tento rok by už aj naši operá-

tori mali túto službu ponúknuť. PSE má 

skúseností s prenositeľnosťou z mno-

hých krajín a rado by ich prezentovalo 

aj na Slovensku. Podľa Siemensu sú už 

dominantní slovenskí operátori technic-

ky pripravení...

Mnoho špecialistov PSE pracuje aj v ob-

lasti mobilných sietí. Vlani sa podaril 

T-Mobilu zaujímavý kúsok, keď spustil 

ako prvý na svete technológiu FLASH-

OFDM. Jej výhodou je využívanie star-

šej siete CDMA, takže má k dispozícii 

solídnu kapacitu a reálnu rýchlosť do 1 

Mbps. Pritom ide o riešenie mobilného 

internetu, takže zatiaľ tu nemá obdobu 

a Siemens spolupracoval na jeho zave-

dení.

Tento rok bude ešte zaujímavejší, nakoľ-

ko sa očakáva spustenie sietí tretej ge-

nerácií. Siemens môže 

v tomto smere radiť operátorom – v su-

sednom Rakúsku spúšťal sieť už v ok-

tóbri 2003 a odvtedy nadobudol mnoho 

skúseností. Pri FLASH-OFDM i 3G rieše-

niach je otázne rozširovanie pokrytia. 

Pokiaľ však budú operátori dosť snaži-

ví, dočkáme sa ho v slušnom meradle. 

Otázne je však využitie – budú sloven-

skí používatelia pre 3G dostatočne nad-

šení? Ponúknu im operátori dobré mo-

bily a služby? Dočkáme sa zaujímavých 

cien a väčšieho rozmachu služieb novej 

generácie (rýchle sťahovanie dát, snáď 

aj TV)?

Si hlavička? Chceme ťa.

V zahraničí je systém prepojenia veľ-

kých i menších firiem a výborných štu-

dentov samozrejmosťou. Šikovný štu-

dent je už v polovici štúdia odchytený 

a dostane možnosť praxe v určitej spo-

ločnosti. Tá ho podporuje v štúdiu, po-

núka mu časť svojho know-how a na-

opak, môže realizovať jeho vízie a plány. 

V západných krajinách je to bežná zále-

žitosť, u nás je takých možností menej...

Ale pri sledovaní aktivít Siemens PSE sa 

ukazuje, že možnosti tu predsa len sú. 

Minimálne v troch mestách (Bratislava, 

Žilina, Košice) je PSE v kontakte s uni-

verzitami a čerpá z nich nových zamest-

nancov. Počet absolventov s vysokou 

školou tak neatakuje temer sto percent 

úplnou náhodou. Firma ponúka mož-

nosť práce už popri štúdiu alebo aj po-

moc pri príprave diplomovej práce. 

A pokiaľ sa študent osvedčí, zmení si 

pracovný úväzok z čiastočného na plný 

a môže sa začleniť do celej štruktúry. 

Ak preukáže absolvent solídne kvality, 

rýchlo sa dostane do sveta a zveľaďuje 

svoje znalosti. Alebo postúpi vo firme

vyššie, bude pracovať so svojím tímom, 

zúčastňovať sa na zahraničných konfe-

renciách a pod.

Nebolo mi jasné, koľko takých študentov 

je a najmä aká je ich kvalita, no výkon-

ný riaditeľ G. Büchler potvrdil, že ich je 

stále dosť. A to aj v čase, keď o techno-

logický smer nie je veľmi veľký záujem. 

To je len dobre, pretože pri takej prag-

matickej práci, ktorú Siemens PSE odvá-

dza, sa cení každý nájdený talent...



Úspech v podobe stopercentnej účin-

nosti ešte nebol zaznamenaný. 

Alebo vari predsa…?

Kľúčom je precíznosť

Časticová terapia využívajúca protóny 

alebo ióny uhlíka ponúka novú nádej, 

predovšetkým pacientom, ktorých ná-

dory nemôžu byť úspešne liečené po-

mocou bežných ožarovaní. Cieľom kaž-

dej terapie pri rakovine je zničiť nádoro-

vé bunky a zachovať čo najviac zdravé-

ho tkaniva. To si vyžaduje vysokú dávku 

žiarenia zameranú na nádor a zároveň 

čo najnižšiu dávku na zdravé tkanivo. 

Kľúčom úspešného liečenia je presnosť 

dávky na nádor. V porovnaní s bežným 

ožarovaním pomocou fotónov poskytuje 

časticová terapia najvyššiu dávku prá-

ve na nádor. Tkanivo nachádzajúce sa 

pred nádorom je vystavené oveľa nižšej 

dávke žiarenia a za nádorom je takmer 

nedotknuté. Nové metódy terapie sa vy-

víjajú pre pacientov, ktorých tkanivá 

v blízkosti nádoru sú citlivé, rovnako aj 

pre deti. Často je čas tejto terapie kratší 

ako pri tradičných metódach.

Vo všeobecnosti môžu byť nádory lie-

čené protónmi alebo iónmi uhlíka. 

V klinickej praxi je však výber rôznych 

radiačných metód (elektróny, fotóny, 

častice) podmienený najmä efektivitou 

nákladov a terapeutickou úspešnosťou.

Malé nádory nachádzajúce sa mimo or-

gánov citlivých na ožarovanie môžu byť 

RÁDIOTERAPIA 
LIEK NA RAKOVINU?

Nemilosrdný verdikt: rakovina 

si každoročne vypočujú milióny 

ľudí na celom svete. V Európe si 

táto choroba drží druhé mies-

to medzi príčinami smrti. Podľa 

odhadov Svetovej zdravotníckej 

organizácie (WHO) sa počet pa-

cientov na svete zasiahnutých 

rakovinou zvýši do roku 2020 

zo súčasných 10 miliónov o 50 

percent. Rakovina sa tak sta-

ne najčastejšou príčinou smrti. 

Hoci je medicínsky výskum na-

smerovaný prednostne na rako-

vinu, dnes sa vylieči iba jeden 

z dvoch pacientov.

Synchrotron (častice urýchlené 
do 70 % rýchlosti svetla)

lineárny urýchľovač

vychyľovacie magnety

prepájacie 
komory

ionizačné 
komory

monitorovací 
systém

zdroj iónov 
uhlíka 

zdroj
protónov
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efektívne liečené pomocou elektróno-

vých alebo fotónových lúčov, zatiaľ čo 

častice sa využívajú najmä pri pokroči-

lejších a rádiorezistentných nádoroch so 

zložitými tvarmi. Príklady s povzbudzu-

júcimi výsledkami z Japonska a Nemec-

ka zahŕňajú pľúcne karcinómy, kostné 

a mäkké tkanivové sarkómy, hepatocelu-

lárne karcinómy, rakovinu prostaty, ma-

lígne melanómy, tumory hlavy a krku 

a iné. Pri bežnej rádioterapii sa celková 

dávka podáva v 30 – 35 frakciách počas 

asi 6 týždňov, aby bola dosiahnutá opti-

málna kontrola nádoru a zároveň obno-

va zdravého tkaniva. Pri iónoch uhlíka 

sa rozdiely pri obnove tkaniva znižujú, 

to znamená, že počet terapií môže byť 

nižší. Terapia pomocou iónov má navyše 

vyšší účinok pri liečbe hypoxických ná-

dorových oblastí v porovnaní v protón-

mi a fotónmi. 

Asi 40-tisíc pacientov už bolo liečených 

prostredníctvom protónovej terapie 

a viac ako 4-tisíc ťažšími iónmi ako uh-

lík. Časticová terapia sa v súčasnosti vy-

užíva vo viac ako 25 centrách po celom 

svete. Z hľadiska jej špecializovaných 

čov. Kontrakt zabezpečuje exkluzívne 

dodávanie akceleračného systému od 

Danfysik pre Siemens MS a inštaláciu 

medicínskych aplikácií. Urýchľovače od 

Danfysik obsahujú protónové a uhlíkové 

zdroje, synchrotrónny urýchľovač, ako 

aj systém fokusovania zväzkov do lie-

čebných miestností.

Výskum

Výskum terapie ožarovaním ťažkými 

časticami je jedným z najdôležitejších 

bodov záujmu nemeckého Centra na vý-

skum rakoviny. Práca medicínskych fy-

zikov už prináša prvé plody – Centrum 

cieľový 
objem

Lineárny urýchľovač ONCOR Impression

požiadaviek sa častico-

vá terapia v budúcnosti 

môže využívať v kom-

binácii s rozvinutými 

onkologickými centra-

mi. V priemere sa pred-

pokladá, že v budúc-

nosti bude existovať 

jedno centrum s čas-

ticovou terapiou na 

8 – 10 miliónov obyva-

teľov v rozvinutých kra-

jinách sveta. Zacielenie 

nádoru je zložitý pro-

ces, ktorý si vyžaduje 

flexibilné poziciovanie

pacienta s presnosťou 

na desatiny milimetra. 

Denné snímky pacien-

ta môžu tiež umožniť 

klinickému tímu pri-

spôsobiť a optimali-

zovať liečebný plán. 

Komplexnosť častico-

vej terapie si vyžadu-

je kombináciu najmo-

dernejšej urýchľovacej 

technológie s vysoko 

vyvinutou zobrazova-

cou technológiou. 

GSI (svetovo uznáva-

ná spoločnosť na vý-

skum ťažkých iónov, podporovaná ne-

meckou vládou) a Siemens Medical 

Solutions podpísali v októbri 2003 v Ne-

mecku kontrakt o partnerstve. Toto spo-

jenie je pripravené priniesť novú tera-

piu ožarovaním do medicínskej praxe. 

Metóda časticovej terapie zvyšuje šan-

ce na úspešnú liečbu mnohých malíg-

nych nádorov, čo potvrdzujú štúdie GSI. 

Siemens riadi produkciu a marketing 

systému terapie ožarovaním, založe-

nej na terapeutických metódach vyvinu-

tých GSI. Na produkcii časticovej terapie 

spolupracuje Siemens MS aj so spoloč-

nosťou Danfysik, ktorá je jedným z ve-

dúcich výrobcov časticových urýchľova-
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a Siemens Medical Solutions podpísa-

li licencovanú dohodu na softvér, ktorý 

bude používaný na plánovanie častico-

vej terapie. Siemens získal exkluzívne 

práva na využívanie softvéru a výpočto-

vých metód na presné plánovanie časti-

covej terapie. Zámerom  Centra na vý-

skum rakoviny je systematicky objavo-

vať mechanizmus rastu rakoviny a iden-

tifikovať rizikové faktory pre jej vznik.

Výsledky základného výskumu sú bá-

zou, ktorá sa následne rozvinie v no-

vých prístupoch pri prevencii, diagnóze 

a liečbe rakoviny. 

Liečba nádorov  
na obzore
Vo februári tohto roka oznámil 

Siemens Medical Solutions inštaláciu 

systému prvej kombinovanej častico-

vej terapie v Európe na Univerzitnej 

klinike v Heidelbergu. Tento systém, 

ktorý je schopný vyliečiť nádor ión-

mi uhlíka a protónmi, očakáva prvú 

liečbu pacientov v roku 2007. Na plo-

che 5 000m2 vybudovali Centrum pre 

časticovú terapiu, kde sa nachádzajú 

tri miestnosti, kde sa budú  pacien-

ti uzdravovať s pomocou iónov uhlí-

ka a protónov. Na klinike vyhradili aj  

priestor pre približne osemdesiatku 

obslužného personálu, ktorý sa bude 

starať o pacientov, výskumníkov a vý-

vojárov. Balík financií určených na ten-

to projekt, na ktorom sa rovnomerne 

podieľala univerzita, ako aj štát, dosia-

hol výšku 78 miliónov euro. Siemens 

Medical Solutions dodá kompletné za-

riadenie na liečbu, ako aj podporné 

príslušenstvo k radiačnej technológii 

od GSI. Možnosti centra sľubujú lieč-

bu minimálne 1 000 pacientov za rok, 

najmä na ambulantnej báze. Primárne 

sa budú liečiť nádory lokalizované 

v mozgu a prostate, ako aj jemné tka-

nivové sarkómy.

Novinky prichádzajú aj 
na Slovensko
V oblasti rádioterapie firma Siemens

slávnostne otvorila nové rádioterapeu-

tické pracovisko vo Východoslovenskom 

onkologickom ústave. Pracovisko pred-

stavuje komplexný systém pre pláno-

vanie a aplikáciu rádioterapie v nových 

priestoroch Východoslovenského onko-

logického ústavu. „Jedinečnosť lineár-

neho urýchľovača ONCOR Impression 

predstavuje najmä moderná technoló-

gia, ktorá nám umožní tvarovanie dávky 

žiarenia v priestore podľa tvaru, veľkosti 

a lokalizácie zhubného nádoru, s maxi-

málnym šetrením zdravých tkanív a tiež 

kontrolu nadstavenia ožarovacích polí. 

V prípade, že blízko nádoru sú zdravé 

orgány, ktorým hrozí poškodenie, mô-

žeme liečbu podať cielenejšie ako dote-

raz.  V niektorých situáciách nám umož-

ní aj zvýšiť celkovú dávku žiarenia a tým 

aj zvýšiť pravdepodobnosť likvidácie 

nádoru,“ povedal doc. MUDr. Alexander 

Berč, CSc., riaditeľ Výchoslovenského 

onkologického ústavu.

Tradičná rádioterapia využíva vy-
sokoenergetické zväzky fotónov na 
zničenie rakovinových buniek  
– výrazný zásah tkaniva pred a za ná-
dorom 

Časticová terapia používa urých-
lené nabité častice (ióny uhlíka a 
protóny) na zničenie rakovinových 
buniek 
– nízky zásah tkaniva pred nádorom, 
nijaký/takmer nijaký zásah tkaniva za 
nádorom

Minister Rudolf Zajac slávnostne otvoril nové rádioterapeutické pracovisko vo Východoslovenskom 
onkologickom ústave.
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V porovnaní s európskymi krajina-

mi patrí Slovensku skoro dno tabuľky. 

Výrazné rozdiely nájdeme aj medzi slo-

venskými regiónmi. Zatiaľ čo digitál-

na gramotnosť dominuje najmä u oby-

vateľov Bratislavského kraja, zvyšných 

sedem krajov sa pohybuje na podobnej 

nižšej úrovni. Najviac využívajú infor-

mačné a komunikačné technológie mla-

dí ľudia do 35 rokov, stredoškolsky a vy-

sokoškolsky vzdelaní, ktorí sú priemer-

ne až veľmi dobre zabezpečení a bývajú 

v mestách nad 20-tisíc obyvateľov.

Podľa autora projektu Mariána Velšica 

stojí Slovensko pred takým problémom 

ako Spojené štáty pred desiatimi rokmi. 

„Ľudia sa delia na dve skupiny – digitál-

ne progresívne skupiny a digitálne stag-

nujúcich, medzi ktorými sú priepastné 

sociálne rozdiely. V progresívnej skupine 

je mladšia generácia, vzdelanejší a du-

ševne pracujúci ľudia.“ 

Práve slabšej sociálnej skupine by mal 

prístup k technológiám zabezpečiť prácu 

a vyšší životný štandard. „Digitálne vzde-

lanie je faktor, ktorý môže odstrániť chu-

dobu z južných a juhovýchodných regió-

nov Slovenska,“ povedala ministerka prá-

ce a sociálnych vecí Iveta Radičová.

O informatizáciu spoločnosti a dosiah-

nutie znalostnej ekonomiky sa vláda 

snaží programom Minerva. Ministri 

schválili takzvanú cestovnú mapu zavá-

dzania elektronických služieb verejnej 

správy na Slovensku. Sekcia informati-

zácie spoločnosti takisto rozbieha via-

ceré projekty na zvýšenie počítačového 

vzdelania.

Podľa Velšica je veľmi dôležité aj vyba-

venie domácností. Tie, ktoré vlastnia PC, 

majú index digitálnej gramotnosti štvor-

násobne vyšší ako tie, ktoré PC nema-

jú. K zlepšeniu situácie môže viesť pre-

dovšetkým vonkajší tlak, keďže viac než 

V Z D E L Á V A N I E

Väčšina Slovákov má problém s pou-

žívaním moderných technológií – to 

je v stručnosti výsledok prieskumu 

Digitálna gramotnosť na Slovensku, 

ktorý vykonal Inštitút pre verejné 

otázky (IVO) na vzorke 1 345 res-

pondentov vo veku od 14 rokov. 

Index digitálnej gramotnosti (DLI) 

na úrovni 0,33 bodu, teda 33 bodov 

z možných 100, iba potvrdil známy 

fakt, že celková úroveň digitálnej 

gramotnosti na Slovensku je nízka. 

Realizáciu projektu podporilo šesť 

spoločností z oblasti informačno-ko-

munikačných technológií: Accenture, 

Alcatel Slovakia, Hewlett-Packard 

Slovakia, IBM Slovensko, Siemens 

a Slovak Telecom.

TEXT: MARTINA GUZOVÁ

FOTO: SIEMENS



Digitálna gramotnosť v SR podľa krajov

Kraj Index digitálnej gramotnosti*
Bratislavský kraj 0,45
Žilinský kraj 0,33
Nitriansky kraj 0,33
Košický kraj 0,32
Trenčiansky kraj 0,32
Prešovský kraj 0,31
Banskobystrický kraj 0,30
Trnavský kraj 0,28
Celoslovenský priemer 0,33

* Index, ktorého maximálna hodnota môže byť 100 bodov, zosta-
vil sa zo štyroch základných prvkov: ovládanie hardvéru, ovládanie 
softvéru, práca s informáciami, schopnosť komunikácie. Terénny 
zber dát uskutočnila agentúra Focus v období od 20. 7. do 3. 8. 2005 
prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného 
rozhovoru (face-to-face interview) zaznamenaného do dotazníka.
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V Z D E L Á V A N I E

tretina respondentov vyhlásila, že naučiť 

sa pracovať s informačno-komunikačný-

mi technológiami by ich motivovali sna-

ha získať zamestnanie či profesijné náro-

ky. Učiť sa niečo nové je ochotných 55 % 

ľudí. „Problémom však je, že učiť sa chcú 

najmä tí, ktorí už patria medzi informač-

ne gramotných,“ zdôrazňuje Velšic.

Občania podľa neho súčasnú situáciu 

vnímajú aj ako politickú agendu, keď-

že 88 % z nich si myslí, že by sa touto 

otázkou mala zaoberať aj vláda. Až 60 % 

respondentov pritom uviedlo, že vláda 

a parlament nevytvárajú vhodné pod-

mienky na prístup občanov k počítačom 

a internetu. Väčšina totiž používa počí-

tač doma (42,9 %) alebo doma a v práci 

(30,5 %) a podobné je to aj v prípade in-

ternetu, ktorý na týchto miestach použí-

va mierne nad 20 % ľudí. Výnimkou sú 

školy, keďže až 94 % študentov uviedlo, 

že majú prístup k internetu.

Práve v zlepšovaní situácie na školách vidí 

najväčší pokrok aj zástupkyňa Úradu spl-

nomocnenca vlády SR pre informatizáciu 

spoločnosti Katarína Mandíková. Podľa 

nej doteraz prešlo školením na zvýšenie 

digitálnej gramotnosti už 30-tisíc učite-

ľov, pričom by ho mali absolvovať všetci. 

Situácia by sa mala zlepšiť aj v štátnej 

správe, keďže do roku 2008 bude mu-

sieť mať každý úradník takzvaný vodičský 

preukaz na počítač. Dôležité je aj rozširo-

vať elektronické služby verejnej správy. 

Ak bude musieť každý Slovák stráviť roč-

ne vybavovaním na úradoch päť dní, mo-

tivácia používať počítače bude nízka.

Celkovo sa najvyššia úroveň digitál-

nej gramotnosti namerala v Bratislav-

skom kraji (0,45 bodu), medzi ľuďmi vo 

veku 18 až 24 rokov (0,55 bodu), s vy-

sokoškolským vzdelaním (0,64 bodu) 
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Vybraté aktivity
Index digitálnej 

gramotnosti

telefonovanie z mobilného telefónu 0,73

zasielanie správ z mobilného telefónu 0,72

práca s PC 0,46

práca s textovým editorom 0,43

vyhľadávanie informácií a služieb na internete 0,42

ovládanie hardvéru 0,32

ovládanie softvéru 0,30

práca s informáciami 0,27
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Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) vytvorila mapu digitálnej gramotnosti sveta. 
Z globálneho hľadiska sa digitálna priepasť vytvára medzi krajinami, ktoré ITU zaradila do ka-
tegórie High Access – severná Európa, Severná Amerika, časti juhovýchodnej Ázie a Austrália 
–, a krajinami tretieho sveta. Ako vidieť, najzaostalejšie v prístupe k moderným informačným 
technológiám, teda v kategórii Low Access, sú najmä štáty rovníkovej Afriky. Afrika ako konti-
nent je však rovnako diferencovaná ako napr. Európa. Relatívne najlepšie sú na tom Seychely, 
Maurícius, Juhoafrická republika či Botswana. Naopak, najzaostalejšie sú Niger, Burkina 
Faso, Mali, Čad a Guinea-Bissau. V arabskom regióne zasa dominujú Spojené arabské emirá-
ty, Bahrajn, Katar a Kuvajt. V pacifickej oblasti sú najrozvinutejšie Južná Kórea, Hongkong, 
Taiwan, Singapur a Japonsko.

EÚ 25
Index digitálnej 

gramotnosti

Švédsko 0,85

Dánsko 0,83

Holandsko 0,79

Fínsko 0,79

Veľká Británia 0,77

Luxembursko 0,75

Rakúsko 0,75

Nemecko 0,74

Belgicko 0,74

Taliansko 0,72

Francúzsko 0,72

Slovinsko 0,72

Írsko 0,69

Cyprus 0,68

Estónsko 0,67

Španielsko 0,67

Malta 0,67

Česká republika 0,66

Grécko 0,66

Portugalsko 0,65

Maďarsko 0,63

Poľsko 0,59

Slovensko 0,59

Litva 0,56

Lotyšsko 0,54

Zdroj: ITU 2003

a študentmi (0,58 bodu). Dôležitá je aj 

finančná otázka, keďže najlepšiu DLI

vykázali veľmi dobre zabezpečené do-

mácnosti (0,56 bodu), pričom lepšie sú 

na tom veľké sídla, najhoršie zasa obce 

s menej ako 5-tisíc obyvateľmi. 

„Digitálna gramotnosť Slovenska je jed-

ným zo základných predpokladov budo-

vania znalostnej ekonomiky v našej kra-

jine. Spoločnosť Siemens preto podporuje 

a aj v budúcnosti podporí každú zmyslu-

plnú aktivitu, ktorá ju pomôže rozvíjať, čo 

sa v konečnom dôsledku prejaví na kon-

kurencieschopnosti našich ľudí i krajiny 

nielen v európskom, ale aj v celosveto-

vom meradle. Prieskum o stave digitálnej 

gramotnosti na Slovensku ukázal nám 

– predstaviteľom komerčných subjektov 

a aj predstaviteľom verejnej správy, kde je 

priestor na ďalšiu prácu a zlepšovanie.“

Peter Kollárik 

generálny riaditeľ  

spoločnosti Siemens v SR
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Pred tridsiatimi rokmi bola všade len 

púšť. Až zásahom človeka sa jeden 

z arabských emirátov začal meniť na 

nepoznanie. Dnes, na mieste, kde sa 

kedysi rozprestierali len nekonečné 

tony piesku, stojí moderné veľkomesto, 

najdrahší hotel sveta, zábavné parky... 

A to sa snívanie v Dubaji ani zďaleka 

nekončí...

Na počiatku prevratných vecí je vízia. K jej dosiahnutiu stačí zdanli-

vo málo – nájsť unikátne prostredie, zhromaždiť dostatočné finančné 

zdroje, použiť jedinečné inovácie a technológie – a k úspešnej reali-

zácii sna chýba už len krok a odhodlanie. Presne také, ako sa podari-

li autorom jedinečných architektonických projektov v Dubaji, zahŕňajú-

cich v sebe doposiaľ nepoužité riešenia...

ZREALIZOVANÉ SNY

The Palm alebo  
ôsmy div sveta

S originálnou, dovtedy nerealizovanou 

myšlienkou prišlo investičné zoskupe-

nie Nakheel Corporation, ktoré neďale-

ko Dubaja vytvorilo priamo v mori tri 

ostrovy – The Palm Jumeirah, The Palm 

Jebel Ali a The Palm Deira. Výstavbe, 

ktorá sa začala v roku 2001, predchá-

dzali tri roky plánovania a viac ako päť-

desiat podrobných štúdií. Tie mapovali 

okrem iného aj možný vplyv gigantic-

kého projektu na udržanie ekologickej 

rovnováhy či minimalizovanie negatív-

nych vplyvov na život miestnych obyva-

teľov. Celý projekt by sa mal definitívne

dokončiť o dva roky. 

Každý ostrov má plochu približne tridsať 

štvorcových kilometrov. Ostrovy pred-

stavujú kmeň palmy so sedemnástimi 

listami. Po celom okraji bude asi šesťde-

siatkilometrová pláž. Skaly použité pri 

realizácii projektu dovážali zo šestnás-

tich rozličných kameňolomov z celých 

Spojených arabských emirátov a spolu 

s použitým pieskom ich nemá byť menej 

ako 95 miliónov kubických metrov.

V súlade s mentalitou arabského sveta, ktorá súčasne s triumfom nabáda na skromnosť a rešpek-
tovanie vyššej moci, bude na pilótach v tesnej blízkosti ostrovov postavených vyše 1 600 domov. 
Tie budú pri leteckom pohľade tvoriť nápis: „Učte sa múdrosti múdrych. Nie všetci, ktorí sa posa-
dia na koňa, stanú sa jazdcami.“



Luxus i jednoduchosť

Palmové ostrovy sú lákadlom, kto-

rým sa rozhodli Spojené arabské emi-

ráty okrem iného stimulovať záujem 

veľmi bohatých ľudí o svoju krajinu. 

Vilu na umelých ostrovoch si zaobsta-

rali Brad Pitt a Robbie Williams či ang-

lická futbalová megahviezda David 

Beckham s manželkou. Okrem zvuč-

ných mien však podľa sultána Ahmeda 

Bin Sulayema, predsedu rady Nakheel 

Corp., záujem o nehnuteľnosti prejavi-

li občania Francúzska, Veľkej Británie, 

Ruska a Saudskej Arábie. K dispozícii 

mali tridsaťtri projektov, ktoré mohli 

plne prispôsobiť svojmu vkusu a vy-

brať si niektorý z ponúkaných štý-

lov – gréckeho, arabského, ba i škan-

dinávskeho. To isté sa týka vybavenia 

domov, od najzložitejších „inteligent-

ných“, v ktorých takmer všetko možno 

riadiť hlasom či povelom prostredníc-

tvom mobilného telefónu, až po „stro-

ho ekologické“ – bez vymožeností, ako 

sú telefón, klimatizácia či elektrina. 

Najlacnejším sortimentom na ostro-

voch je apartmán, ktorý sa dá kúpiť 

za 170-tisíc amerických dolárov. Ceny 

najdrahších viliek sa pohybujú okolo 

dvoch miliónov dolárov.

Projekt umelých ostrovov, ktorý zís-

kal za architektonické spracovanie cenu 

American Corporate Identity Award, 

označili médiá aj za víťazstvo človeka 

nad prírodou. Mimochodom, po Veľkom 

čínskom múre bude umelý palmový 

ostrov druhou stavbou na svete, ktorú 

bude možno vidieť aj z kozmu...

The World

Éru umelých ostrovov v Perzskom 

zálive čaká podľa všetkého boom. 

Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že 

Dubaj pripravuje výstavbu ďalšieho 

komplexu. Na ploche štyri až šesť štvor-

cových kilometrov má z privezeného 

VISIONS 01|200640 | 41

A R C H I T E K T Ú R A

Hotel Burj al Arab



piesku vyrásť 250 až 300 ostrovov, kto-

ré budú predstavovať sedem kontinen-

tov Zeme. Desať percent umelo vytvo-

renej plochy ostrovov majú tvoriť plá-

že. Budú rozdelené do štyroch kategórií 

– súkromné rezidencie, štátne budo-

vy, relaxačné zóny a spoločenské ostro-

vy. Jediným spôsobom dopravy medzi 

ostrovmi bude preprava loďou.

Výstavba komplexu, vzdialeného od po-

brežia Saudskej Arábie päť kilometrov, 

sa začala v roku 2004 a skončiť sa má 

v roku 2008. Predbežná cena projektu je 

230 miliónov dolárov a počíta sa s pre-

miestnením 125 miliónov kubických 

metrov piesku a 13 miliónov ton skál.

Projekty  
s neobmedzenými  
možnosťami

V Dubaji sa počet obyvateľov zvyšu-

je ročne v priemere o osem percent. 

Prestížne sídlo tu nachádza stále viac 

nadnárodných finančných a obchod-

ných spoločností i výrobcov elektroniky. 

Predovšetkým im a ich zamestnancom 

je určené obrovské Festival City, ktoré 

má byť dokončené v roku 2008. Náklady 

na jeho vybudovanie si vyžiadajú dva-

násť miliárd dolárov. Vyrastajú v ňom 

vily pre celkom 80 

tisíc obyvateľov 

a celková in-

fraštruktú-

ra, vrátane 

hypermar-

ketov, hote-

lov, golfo-

vých ihrísk 

a dvoch vyso-

kých škôl.

Medzi posledné 

a nemenej ambicióz-

ne realitné projekty patrí 

napríklad Emaar Marina Complex. 

Ide o takmer úplne nové mesto z bez-

mála dvoch stoviek obytných vežiakov. 

Developéri počítajú aj so stavbou naj-

vyššieho mrakodrapu na svete – Burj 

Dubaia. V ňom bude aj najväčšie nákup-

né stredisko planéty – Dubai Mall.

Realitné projekty sa v Dubaji často spája-

jú aj s cestovným ruchom. Podobne ako 

jediný sedemhviezdičkový hotel na sve-

te Burj al Arab má turistov a investorov 

prilákať do krajiny aj najnovší projekt 

– Dubailand.

 Na ploche 233 kilometrov štvorcových 

postavia investori okrem parkov, športo-

vísk či iných zariadení na trávenie voľ-

ného času aj dva apartmánové hotely 

a viacero obchodných centier.

Základné informácie
Oficiálny názov štátu:  
Spojené arabské emiráty (SAE).

Dátum vzniku štátu:  
2. december 1971.

Štátne zriadenie:  
federácia siedmich emirátov – Abú Zabí, 

Dubaj, Šardžá, Adžmán, Fudžajra,  

Rás al-Chajmá, Umm al-Kuvajn.

Rozloha: približne 82 880 km2.

Hlavné mesto: Abú Zabí.

Počet obyvateľov: 3 108 000.

Zloženie obyvateľstva: občania SAE: 

obyvatelia, ktorí majú štátne občianstvo 

– pribl. 19 %, Iránci a ostatné arabské 

národy – pribl. 23 %, imigranti prevaž-

ne z Ázie – pribl. 50 %, imigranti z ostat-

ných krajín – pribl. 8 %.

Štátne náboženstvo: islam (prevažne 

sunitský smer) – pribl. 96 % obyvateľov.

Úradný jazyk: arabčina.

Mena: 1 dirham (Dhs) – 100 filsov,  

1 USD = 3,671 Dhs (pevný kurz).

Časové pásmo: GMT + 4 hodiny, časo-

vý rozdiel oproti Slovensku + 2 hodiny 

v letnom období a + 3 hodiny v zimnom 

období (nie je zavedený letný čas).

www.thepalm.ae
www.burjdubai.com
www.dubailand.ae
www.jbr.ae

The World. 
Po prvýkrát 

máte príležitosť nie-
len svet navštíviť, ale aj 

si kúsok z neho kúpiť. Komplex 
bude tvoriť 250 – 300 umelých ostrovov a bude 
vzdialený 5 km od pobrežia Saudskej Arábie.

Vizualizácia projektu Dubailand
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Architektonické skvosty 
pre turistov

Napriek tomu, že emirát Dubaj ťaží 

obrovské množstvo barelov ropy den-

ne, hlavný zdroj jeho bohatstva je 

obchod a turistika. Dubaj je obrov-

ským obchodným centrom s luxusný-

mi hotelmi a turistickými atrakciami. 

Za tridsať rokov tu vyrástlo niekoľko 

ozajstných skvostov.

Na pláži Jumeirah Beach sa nachádza 

niekoľko luxusných hotelov, medzi 

nimi aj povestný Burj al Arab v tvare 

plachetnice. Ten je zaraďovaný medzi 

A R C H I T E K T Ú R A

najluxusnejšie hotely na svete, pat-

rí mu sedem hviezdičiek. Je to naj-

vyšší hotel na svete - budova sa týči do 

výšky 321 metrov a leží na umelo vy-

tvorenom ostrovčeku 280 metrov od 

pobrežia. V jeho susedstve sa nachá-

dza aquapark a jediná umelá lyžiar-

ska zjazdová trať v arabskom svete. 

Tá bola uvedená do plnej prevádzky 

17. decembra. Zatiaľ čo vonku je cez 

tridsať stupňov Celzia, v tejto gigan-

tickej chladničke sa teplota udržuje na 

mínus dvoch stupňoch.

V Spojených arabských emirátoch vy-

rástla tomuto hotelu už aj konkuren-

cia – v hlavnom meste Abú Zabí otvori-

li nedávno hotel Emirates Palace. Jeho 

kupola je väčšia ako kupola Chrámu sv. 

Petra v Ríme a hovorí sa o ňom, že štýlo-

vo je zmesou palácov vo Versailles, in-

dického Tádž Mahálu a stalinských sta-

vieb v Moskve. Riadiaci systém pre hotel 

s počtom 392 izieb a suít inštalovala 

do tohto hotelu spoločnosť Siemens. 

Zaujímavosťou technológie hotelových 

izieb je, že teplota je v nich ovládaná 

prostredníctvom interaktívnej televí-

zie cez webové prepojenie na Desigo. 

Nemenej luxusný hotel pod názvom 

Grand Hyatt, ktorý súčasne slúži ako 

relaxačný rezort, rezidenčné a konfe-

renčné centrum, či rezidenčné centrum 

Dubai Marina, aj tu Siemens zavádzal 

riadiaci systém budov a bezpečnostné 

systémy pre rezidencie.

Dubaj

• druhý najväčší emirát v Spojených 

arabských emirátoch (SAE),

• dubajský šejk je zároveň aj predse-

dom vlády SAE,

• žije a pracuje tu takmer 99 percent 

obyvateľov celého emirátu,

• dubajský realitný sektor vzrástol 

v rokoch 2001 až 2004 až o 86 per-

cent.

Hotel Emirates Palace

Hotel Grand Hyatt

Rezidenčné centrum Dubai Marina



Autorom jedinečného architek-
tonického projektu, ktorý chce 
prekonať doteraz najvyššiu bu-
dovu sveta – Taipei 101 v Taiwa-
ne, je americký architekt Adrian 
Smith zo spoločnosti Skidmore, 
Owings & Merrill. Pre jeho prá-
ce bol vždy dôležitý geografický 
kontext, Smith ich navrhoval tak, 
aby nemohli byť posadené do iné-
ho prostredia. Jeho doteraz naj-
významnejšou prácou je veža 
Jim Mao (1992–1999) v čínskom 
Šanghaji. Táto piata najvyššia stav-
ba sveta abstraktne evokuje tradič-
nú čínsku pagodu.
Čo ho priviedlo k myšlienke podo-
by Burj Dubai? „Špirály sa objavu-
jú v mnohých formách v islamskej 
architektúre. Aj veža vystupuje po 
stupňoch ako špirála. V islamskej 

Burj Dubai alebo Veža Dubaja bude najvyššou 
budovou na svete. Tento projekt, ktorý je sym-
bolom progresu a prosperity Spojených arab-
ských emirátov, by mali dokončiť v roku 2009. 
Bude v ňom 30-tisíc rezidencií.

Všimnite si

Siemens na významných letiskách 

sveta inštaloval 300 logistických systé-

mov. Na letisku v Dubaji zabezpečuje 

kompletné osvetlenie letiskových dráh  

a poskytuje systém kontroly osvet-

lenia. Ďalej zabezpečuje systém pre-

pravy batožín a nákladnej dopra-

vy. Dcérska spoločnosť Siemensu na 

Strednom východe kontroluje všetky 

technické a prevádzkové zariadenia 

na dubajskom letisku. Systém prepra-

vy batožín bol zavedený v roku 2000 

a skladá sa z 216 terminálov check-in 

s dĺžkou asi 13 km.

architektúre to symbolizuje stúpa-
nie k nebesiam. Presná výška je za-
tiaľ tajomstvom,“ nechce prezradiť 
svoj tromf Smith. „Vežu som navr-
hol v tvare bielej ľalie, ktorá je ty-
pická pre dubajskú púšť. Stavba 
kombinuje historické a kultúrne 
vplyvy a pritom využíva najmoder-
nejšie technológie. Použité mate-
riály sú oceľ, hliník a sklo,“ hovorí 
americký architekt z Chicaga.
„Veža bude mať medzinárodné osa-
denstvo. Predsa však jeden prvok 
zostal arabský,“ pripomína Smith, 
„v bazéne budú špeciálne hodiny 
vyhradené pre ženy.“

Burj Dubai  – aká bude jej výška?
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KOŠEĽU?

Existuje veľa vecí, ktorými môžete zaujať. Vo svete, kde od prvého doj-

mu, ktorý spravíte, závisí úspech obchodného rokovania, to môže byť 

pohľad, stisk ruky či oblek a košeľa z kvalitného materiálu. 

Kvalitná košeľa si  
vyžaduje kvalitnú  
starostlivosť

Pánska košeľa z kvalitných prírodných 

materiálov takisto neoddeliteľne patrí 

k výrazným doplnkom úspešného a mo-

derného muža. Kvalitné pánske košele 

by mali spĺňať požiadavky, ktoré na ne 

kladie prísna biznis etiketa. 

Kvalitné košele sa dnes šijú výhrad-

ne zo stopercentnej bavlny v jednodu-

chom či dvojitom (TWO PLY) vyhotove-

ní. Výsledkom dvojitého vyhotovenia 

pomocou krútenia vlákna je kvalitnejší 

a pevnejší materiál s dlhšou životnos-

ťou. Najkvalitnejšia bavlna je západoin-

dická alebo egyptská. Bavlna býva pre 

jednoduchšie žehlenie upravovaná do 

podoby easy care alebo do nežehlivej 

podoby – non iron. Takéto košele sa po 

usušení žehlia neporovnateľne lepšie 

než tie z neupravenej bavlny. Ocenia ich 

práve muži, pre ktorých sa stala košeľa, 

a niekedy nielen jedna, každodenným 

pracovným odevom. Preto je nutné, aby 

im bola venovaná patričná pozornosť.

Kvalitná košeľa si vyžaduje kvalitnú sta-

rostlivosť. Jej pranie by malo byť čo naj-



šetrnejšie, preto platí: čím kratšie pra-

nie, tým lepšie. 

Dnešné inteligentné práčky vďaka 

úsporným programom výrazne skra-

cujú dobu prania, čím chránia bielizeň. 

Automatická práčka Siemens WIQ vďa-

ka intenzívnemu plákaniu, rovnomer-

nému pohybu bubna a pomocou no-

vých moderných technológií activeWave 

a PowerWash dokáže vyprať bielizeň za 

extrémne nízky čas a pritom jej poskyt-

ne tú najlepšiu starostlivosť. 

Prínosom je rovnako elektronický sys-

tém Fuzzy Control, ktorý nepretržite 

kontroluje a prispôsobuje prací proces 

druhu šatstva a jeho množstvu, či už še-

trnejšími alebo intenzívnejšími pohyb-

mi bubna. Moderné práčky ponúkajú 

množstvo doplnkových funkcií, ktoré sa 

dajú zužitkovať pri starostlivosti o ko-

šele, dokonca majú špeciálne progra-

my na ich pranie. Maximálne naplnenie 

bubna pri takomto programe je  2,0 kg, 

aby boli košele vyprané jemne a šetr-

ne. Doba trvania prania môže byť pri-

tom len 35 minút. Funkcia ochrany proti 

krčeniu bielizne, v kombinácii s väčším 

pracím bubnom, našuchorením bielizne 

na konci programu a väčším plniacim 

otvorom prispieva k tomu, že sa blúzky 

ani košele toľko nekrčia. 

Práčky zo série IQ dokážu bielizeň  od-

vážiť a podľa jej hmotnosti dajú ve-

dieť, či nebolo nadávkované príliš veľké 

množstvo prášku.

Košeliam neprospieva veľmi intenzív-

ne odstreďovanie, pretože pri rýchlos-

ti nad 600 otáčok za minútu hrozí, že 

dôjde k zlomeniu vlákien. Na komfort-

nom LCD displeji spomínaných práčok 

si však môžete v češtine nastaviť poža-

dovaný počet otáčok po krokoch, podob-

ne ako pri manipulácii s bankomatom. 

V starostlivosti o pánske košele je ideál-

nou kombináciou k inteligentnej práč-

ke automatický žehliaci robot košieľ 

Siemens Dressman. Tento robot totiž 

žehlí košele prúdom teplého vzduchu, 

ktorého teplota nepresiahne 90 stup-

ňov, na rozdiel od klasických žehličiek, 

ktorých teplota žehliacej plochy dosa-

huje až 210 stupňov Celzia. Jeho šetrné 

zaobchádzanie s textilom a gombíkmi 

v kombinácii s rýchlosťou a precíznos-

ťou, s akou dokáže šetrne vyžehliť koše-

ľu bez záhybov na rukávoch, vám po-

skytne komfort, aký ste pri žehlení dote-

raz určite nezažili. Práve vypratú vlhkú 

košeľu treba naň jednoducho natiahnuť 

a podľa typu látky nastaviť vhodný žeh-

liaci program. Dressman vám potom da-

ruje v priemere osem minút na jednu 

košeľu  a vy môžete tento čas využiť na 

relax či vaše záľuby.

Je jasné, že žehliť treba každú koše-
ľu, otázka však je, nakoľko komfort-
ná činnosť to pre vás môže byť...

• Pri voľbe veľkosti goliera vám pomô-
že znalosť pravidla, že pri zapnutí 
košele sa medzi košeľu a krk musí na 
šírku zmestiť ukazovák ruky.

• Rukáv košele má správnu dĺžku vte-
dy, keď z rukáva saka pri voľne spus-
tenej ruke vyčnieva približne 2 cm.

• Takzvaný francúzsky golier, alebo 
tiež žralok, najlepšie zaplní dostatoč-
ne veľký uzol, najvhodnejšie kravaty 
zo 100 % tkaného hodvábu.

• Kvalitné košele sa v súčasnosti šijú 
minimálne so 7 švami na 1 cm. Čím je 
steh hustejší, tým je šitie trvanlivejšie.

• Aby gombíky neodpadli už po prvom 
praní, mali by byť prišité dostatočným 
počtom stehov, najlepšie do kríža.

Tipy na žehlenie košele:
• Košeľu zvesíme z ramienka ešte vlh-

kú, pretože tak sa žehlí najlepšie.
• Ak je košeľa suchá, musíme ju dô-

kladne nakropiť.
• Nakropenú košeľu zvinieme a vloží-

me do plastového vreca, kde sa rov-
nomerne navlhčí.

• Ako prvý vyžehlíme jeden rukáv. 
Najskôr ho zľahka prežehlíme, potom 
žehličku položíme doprostred ruká-
va a smerom von silou rozžehľujeme 
všetky záhyby. Okraje žehlíme nako-
niec. Vyžehlené košele ukladáme za-
vesené na ramienku.

• Pri žehlení jednoduchej manžety leží 
gombík hore. Dvojitú manžetu ro-
zopneme, rozložíme ju a vyžehlíme. 
Potom ju zložíme do správneho tvaru 
a prežehlíme.

• Zadný diel košele položíme rubovou 
stranou na žehliacu dosku, napneme 
a hladko vyžehlíme. Záhyb košele po-
ložíme súbežne s okrajom dosky. Pri 
jeho žehlení držíme košeľu napnutú.

• Golier žehlíme od špičky smerom 
dnu a dávame pozor, aby sa na von-
kajšej strane nevytvorili záhyby. 
V prípade košieľ s odnímateľnou vý-
stužou zasunieme výstuž do goliera.

• Nakoniec vyžehlíme náprsný diel. 
Polovicu položíme lícovou stranou 
nahor a hladko vyžehlíme. To isté 
spravíme s druhou stranou.



Nemecký vynálezca, vlastník mno-

hých patentov, podnikateľ a zakla-

dateľ svetoznámej spoločnosti Siemens 

AG Werner von Siemens sa narodil 13. 

decembra 1816 v pruskom mestečku 

Lenthe blízko Hannoveru ako Werner 

Siemens, štvrté zo štrnástich detí. Jeho 

otec Christian Ferdinand Siemens, kto-

rý zarábal prenajímaním statkov, a sta-

rá mama boli spočiatku aj jeho uči-

teľmi. Neskôr Werner navštevoval rok 

meštiansku školu v Schönbergu, tri 

roky ho učil súkrom-

ný učiteľ a tri roky 

študoval na gymná-

ziu Katharineum v Lü-

becku. Štúdium skon-

čil predčasne. Napriek 

tomu sa chcel ísť vzde-

lávať na univerzi-

tu. Zaujímal sa najmä 

o prírodné vedy. Jeho 

rodine sa však presta-

lo dariť a na Wernerovo 

štúdium nemala do-

statok finančných

prostriedkov. Mladý Siemens preto 

v roku 1835 vstúpil do armády, v ktorej 

slúžil celých štrnásť rokov. Vďaka tomu 

mohol na Delostreleckej a technickej 

akadémii v Berlíne tri roky študovať fy-

ziku, chémiu, matematiku a balistiku.

Prvý patent

Svoj prvý pruský patent dostal Siemens 

v roku 1842 za objav princípu galvanic-

kého striebrenia a zlatenia. Patent vý-

hodne predal do Anglicka, pretože nut-

ne potreboval peniaze. Ako najstarší syn 

sa totiž po smrti svojich rodičov musel 

starať o mladších súrodencov.

Telegraphen-Bauanstalt 
von Siemens & Halske
V roku 1846 Wernerovi napadlo vylep-

šiť Wheatstonov telegraf. Použil pri tom 

škatuľku od cigár, plech, kúsky žele-

„Nejde o to, ísť hlavou proti múru,  

ale skôr o to, nájsť očami dvere.“

Werner von Siemens

SÁGAWERNERA VON SIEMENS
1. časť: od dielne ku globálnemu hráčovi

Siemens AG – svetoznáma spoločnosť, o ktorej nikto nepochybuje, že jej pat-

rí vedúce miesto v elektronickom a elektrotechnickom odvetví. A pritom úplne 

na začiatku stál za jej zrodom iba jeden muž. Muž, ktorý mal nápady, talent 

a hlavne víziu –  Werner von Siemens.

Vysielacia jednotka indoeurópskeho 
telegrafného vedenia

H I S T Ó R I A
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za a izolačný medený drôt. Týmto spô-

sobom navrhol svoj vlastný ručičkový 

telegraf. Jeho výrobou poveril strojné-

ho inžiniera Johanna Georga Halskeho. 

Toho prekvapila jednoduchosť a spo-

ľahlivosť telegrafu, ktorý taktiež získal 

pruský patent.

Už o rok neskôr Siemens a Hal-

ske založili v Berlíne spoločnosť 

Telegraphen-Bauanstalt von Siemens 

& Halske (Telegrafný podnik Siemensa 

& Halskeho) a zriadili si malú diel-

ňu. Spojenie Siemensa a Halskeho 

bolo šťastnou a významnou udalos-

ťou pre históriu techniky a energetiky. 

Siemens mal vedomosti, nápady a rád 

experimentoval. V roku 1847 mu na-

príklad napadlo využiť gutaperču, ne-

elastický prírodný latex z miazgy rov-

nomenných tropických stromov, na 

izolovanie telegrafických káblov od

vlhkosti. Vynález sa používal pri vý-

robe káblov elektrického osvetlenia 

a vďaka nemu sa dali viesť káble pod 

zemou a pod morom. Spolu s ručičko-

vým telegrafom tento vynález zname-

nal veľký pokrok na ceste k moderným 

telekomunikáciám. Halskeho úlohou 

vo firme bolo konštruovať všetky po-

trebné maličkosti, aby Siemensove 

nápady fungovali aj v reálnom svete. 

Firma prosperovala a neskôr sa etablo-

vala i v zahraničí.

1847
vynález ručičkové-
ho telegrafu;
založenie spoloč-
nosti Telegraphen-
-Bauanstalt von 
Siemens & Halske

1848
prvé telegrafné 
vedenie v Európe 
medzi Berlínom 
a Frankfurtom nad 
Mohanom

1850
Wilhelm Siemens 
preberá firmu
Siemens & Halske

1853
začiatok stavby te-
legrafnej siete pre 
Rusko

1866
objav dynamo- 
elektrického prin-
cípu

1870
dokončenie tele-
grafného vede-
nia z Londýna do 
Kalkaty
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Prvý veľký úspech

V roku 1848 spoločnosť dostala prvú 

významnú objednávku od nemec-

kej vlády. Spoločnosť mala nainštalo-

vať telegrafné vedenie medzi Berlínom 

a Frankfurtom nad Mohanom, kde 

sídlilo Národné zhromaždenie. 

Objednávka znamenala aj prvý veľký 

úspech Siemensa & Halskeho. Podarilo 

sa ju splniť práve včas na to, aby sa 

pruský kráľ Friedrich Wilhelm IV. už 

hodinu po hlasovaní Národného zhro-

maždenia dozvedel, že ho chcú zvoliť 

za nemeckého cisára.

Rozmach za hranicami 
Nemecka
Služby Siemensa & Halskeho v roku 

1852 využilo pri zavádzaní telegrafnej 

siete do celej krajiny Rusko. Káble s cel-

kovou dĺžkou približne 10-tisíc kilomet-

rov spoločnosť na požiadanie ruskej vlá-

dy aj udržovala. V roku 1855 Siemens 

založil v Petrohrade pobočku firmy a jej

riadením poveril brata Carla Heinricha.  

Spoločnosť mala pobočku aj vo Veľkej 

Británii pod názvom Siemens, Halske 

& Co. (v roku 1865 sa premenovala na 

Siemens Brothers). Siemensovský biz-

nis tu riadil ďalší Wernerov brat Carl 

Wilhelm Siemens, známy aj ako sir 

Wilhem Siemens. Pobočka sa sústredi-

la najmä na výrobu a kladenie podmor-

ských káblov.

Rakúsko si Siemens zvolil za miesto 

ďalšej svojej pobočky predovšetkým 

pre rozvoj obchodu s juhovýchod-

nou Európou. Z tohto dôvodu v roku 

1879 vznikla vo Viedni ďalšia pobočka 

Siemensa & Halskeho. Expanzia pobo-

čiek Siemensu pokračovala do tej miery, 

že v súčasnosti má Siemens AG pobočky 

v 190 krajinách sveta.

Revolučné vízie

Werner Siemens dostal v roku 1866 re-

volučný nápad: skonštruovať telegrafné 

vedenie z Londýna do Kalkaty. Vedenie 

dlhé 11-tisíc kilometrov dokončil o šty-

ri roky neskôr. Telegram sa dal doručiť 

z jedného mesta do druhého v priebe-

hu hodiny.

V roku 1875 sa Siemensovi podarilo 

zrealizovať jeho ďalšiu víziu – položiť 

prvý transatlantický kábel, vedúci z Ír-

ska do USA, čím ako prvý spojil Európu 

so Severnou Amerikou. Na vtedajšiu 

dobu to bol nevídaný technický úspech.

Sociálny aspekt

Siemens nezabudol ani na svojich za-

mestnancov. Vedel, že ak si chce udr-

žať kvalifikovanú pracovnú silu, mu-

sia mať pracovníci výhodné podmien-

ky a len „normálna“ mzda im nestačí. 

Preto zamestnancom poskytoval roz-

manitú sociálnu podporu a mzdové bo-

nusy. Najvýznamnejším mzdovým bo-

nusom bol podiel zo zisku spoločnosti. 

V roku 1872 Siemens založil dôchod-

kový fond, z ktorého mohli čerpať vdo-

vy a siroty. O rok neskôr firma zaviedla

deväťhodinový pracovný čas, ktorý sa 

Schéma  telegrafného vedenia medzi Berlínom a Frankfurtom nad Mohanom
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v roku 1891 zmenil na osemapolhodi-

nový. V tom istom roku vznikol učňov-

ský program pre určité obchody. O dva 

roky neskôr už existovali aj programy 

na odborné vzdelávanie a trénovanie 

zamestnancov.

Z generácie na generáciu

Siemens odišiel z najvyššieho manaž-

mentu v roku 1890. Spoločnosť prevza-

li jeho synovia Wilhelm a Arnold. Firma 

sa postupne rozrástla na jednu z naj-

významnejších a najprosperujúcejších 

spoločností sveta. Jej názov sa niekoľko-

krát menil, až nakoniec sa v roku 1966 

premenovala na Siemens AG , ktorý sa 

používa dodnes.

Pocty a ocenenia

Siemens svojimi objavmi, vynálezmi 

a neúnavnou túžbou bádať veľkou mie-

rou prispel k rozvoju vedy a techniky. 

Dostalo sa mu za to i mnoho ocenení. 

V roku 1860 získal titul čestného dok-

tora Berlínskej univerzity. Na svetovej 

výstave v Paríži z roku 1867, kde vysta-

voval dynamo, dostal vyznamenanie 

francúzskej Čestnej légie. V roku 1874 

Siemensa prijali do Pruskej akadémie 

vied. Najvyššieho uznania sa mu dostalo 

v roku 1888, keď ho cisár Friedrich III. 

povýšil do šľachtického stavu. Odvtedy 

je známy ako Werner von Siemens. 

Nemalou poctou je i názov jednotky 

elektrickej vodivosti sústavy SI, ktorá 

nesie jeho meno – siemens.

Werner von Siemens zomrel 6. decembra 

1892. Najväčším pamätníkom jeho živo-

ta, práce a snahy objavovať a vynaliezať 

je stále prosperujúca, inovatívna a sve-

toznáma spoločnosť Siemens AG, ktorú 

založil pred vyše 150 rokmi. Spoločnosť, 

ktorá je lídrom v elektronickom a elek-

trotechnickom priemysle, sa etablovala 

v približne 190 krajinách sveta a v súčas-

nosti zamestnáva 434-tisíc ľudí.

Nemožno hovoriť o Wernerovi von Siemensovi  
a nespomenúť jeho ďalšie významné objavy a vynálezy... 

V roku 1866 Siemens objavil dynamo- 

elektrický princíp. Na základe toho vy-

našiel dynamo. Vynález si dal patento-

vať. Vďaka nemu bolo možné vytvárať 

a distribuovať elektrickú energiu efek-

tívne a vo veľkých množstvách. Týmto 

začal Siemens novú éru priemyselného 

využívania elektrickej energie. 

V roku 1879 skonštruoval Siemens 

prvú elektrickú železnicu, ktorú ná-

sledne prezentoval na berlínskom 

veľtrhu. 

O rok neskôr vyhotovil v Mannheime 

prvý elektrický výťah. V roku 1881 

uzrela svetlo sveta prvá elektrická elek-

trička v Lichterfelde pri Berlíne. 

Ďalšie objavy a vynálezy
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Keď príde človek do lesa, obdivuje zvie-
ratá, kochá sa krásnym výhľadom alebo 
zbiera huby. Čo si v lese všíma vedec?
Záleží na tom, aký je to vedec, no ak 
je prírodovedne orientovaný, všíma si 
v prvom rade jeho štruktúru. Sleduje, 
ako a kde je les orientovaný, či je trvalo 
obhospodarovaný alebo má znaky prí-
rodného lesa či pralesa. Zaujíma ho cel-
kový stav prostredia a ako sa odráža na 
zdravotnom stave lesa.

A odráža sa? 
Máme oblasti, kde je veľký problém 
udržať lesné porasty vo vitálnom stave. 
Vyskytujú sa hlavne tam, kde sa v minu-

losti príliš nedbalo o to, čo, ako a kde sa 
vysádza.

Máte na mysli aj zničené Tatry?
Čo sa týka Tatier, takú víchricu by nevy-
držal nijaký les na Slovensku. Keď sme 
urobili po katastrofe historický výskum 
periódy výskytu veľmi silného vetra, do-
speli sme k záveru, že na tomto území 
nie je šanca vytvoriť prírodný les.

Ako sa bude postupovať pri obnove 
lesa? Neublížime prírode urýchlením ta-
kéhoto procesu?
Úlohu vytvoriť stratégiu projektovej 
revitalizácie lesov v tatranskej oblas-
ti dostal okrem zahraničných spolupra-
covníkov najmä náš ústav. V spolupráci 
s talianskymi a nemeckými odborník-
mi sme vytvorili tri výskumné oblasti, 
kde budeme sledovať fungovanie a život 

lesa v podmienkach, aké vznikli a ďalej 
vznikajú. V tomto ,,prírodnom laborató-
riu“ budeme skúmať tri plochy: plochu, 
ktorá bola úplne zničená a padnuté dre-
vo sa z nej odstránilo a padnuté drevo 
sa z nej odstránilo, plochu, ktorá zostala 
čiastočne zalesnená bez zásahu človeka, 
a zalesnený nepoškodený les. Celkovú 
obnovu sme naplánovali na obdobie tri-
dsať rokov. Les bude vznikať postupne 
a prirodzeným spôsobom. Zvolili sme 
tzv. mozaikovitú výsadbu, ktorá zaručí, 
že bude vznikať stabilnejší les.

Ku ktorej z alternatív sa prikláňate vy 
ako odborník? Zasahovať alebo nezasa-
hovať do obnovy lesov?
Na misku váh treba položiť všetky pozití-
va a negatíva oboch prístupov. Ak sa celo-
spoločensky dohodneme, že vo Vysokých 
Tatrách nebudeme robiť nič, budeme mu-

VEDA POMÁHA LESOM

Riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolene Jozef Minďáš patrí me-

dzi popredných slovenských odborníkov v oblasti ochrany prírody a výskumu 

škodlivých vplyvov na naše lesy. Aj keď sám priznáva, že budúcnosť, ktorá 

nás čaká, nebude práve ružová, pesimista nie je.

TEXT: PAVOL JAVORSKÝ

FOTO: DUŠAN KITTLER, STANO JENDEK



sieť akceptovať, že tam bude päťdesiat ro-
kov mŕtvy les. Potom treba ľuďom pove-
dať, že na tento čas môžu zabudnúť v po-
stihnutej oblasti na rekreáciu, hygienicko-
-zdravotnú funkciu a ostatné funkcie lesa, 
nevynímajúc ekonomické dosahy, ako sú 
rozvoj vidieka a jeho vplyv na ľudí obýva-
júcich tieto oblasti.

Aká je druhá možnosť?
Taká, že budeme čo najcitlivejším, ale 
aktívnym spôsobom zasahovať do ob-
novy funkcií lesa a budeme sa snažiť 
prispieť k tomu, aby sa čo najrýchlej-
šie zregeneroval. Pri osobitných lesníc-
kych opatreniach vždy garantujeme, že 
na miestach, kde by bol les roky mŕtvy, 
bude jeho časť vždy zelená.

V médiách sa objavila správa, podľa kto-
rej sú slovenské lesy druhé najpoškode-
nejšie v Európe. Ako vlastne na tom sme?
Koncom osemdesiatych rokov minulé-
ho storočia to mohla byť pravda. Vtedy 
vrcholil vplyv diaľkového znečistenia 
ovzdušia. Dnes je situácia iná. Lepšia.

Čo si máme predstaviť pod diaľkovým 
znečistením ovzdušia? Treba vedieť, od-
kiaľ vietor fúka a čo so sebou nesie?
Áno, je to tak. Sústavne monitorujeme 
stav a hodnoty emisií. Existuje štatistika 

o tom, koľko emisií sa produkuje v jed-
notlivých oblastiach Slovenska a v oko-
litých štátoch a akým spôsobom a v akej 
miere prenikajú na naše územie.
Pod okolitými štátmi rozumieme Poľsko, 
Čechy, Maďarsko, Rakúsko a Ukrajinu, ale 
zdravie našich lesov a vlastne aj nás sa-
mých ovplyvňujú aj vzdialenejšie krajiny, 
napríklad Nemecko.

Dá sa určiť, z ktorého smeru či štá-
tu k nám prichádza najznečistenejšie 
ovzdušie?
Rozhodujúcim faktorom pre prísun 
a rozptyl znečisťujúcich látok je prúde-
nie vetra, ktoré je u nás prevažne zá-
padné. Ide aj o to, aké splodiny sa k nám 
dostávajú, či sú to zlúčeniny síry, dusí-
ka alebo ťažkých kovov. Európske štáty 
určili maximálnu výšku emisií splodín. 
S okolitými štátmi máme dohodu o päť-
percentnom tolerovaní škôd spôsobe-
ných prienikom splodín.

Primárnou príčinou poškodenia lesov 
sú klimatické zmeny. Čo sa vlastne deje 
s našou klímou?
Za posledných sto rokov priemerná tep-
lota v našej oblasti stúpla o jeden stu-
peň. Bežnému človeku je v podstate 
jedno, či je dvadsať alebo dvadsaťjeden 

stupňov, ale globálne treba poukázať na 
to, že podobná zmena klímy sa neudiala 
za posledného pol milióna rokov. V tom 
čase bola síce aj doba ľadová, ale vte-
dy sa teplota rádovo menila o tri stupne 
v priebehu desaťtisíc rokov.

To znamená, že človek kromaňonský si, 
obrazne povedané, stihol zbaliť kufre 
a presťahovať sa na miesta s prijateľnej-
šou teplotou. Čo bude s nami?
Ak hovoríme o tom, že za sto rokov sa 
zmenila teplota o jeden stupeň, je to 
o jeden rád rýchlejšia zmena. Ide o to, 
či sa človek so svojimi aktivitami dokáže 
prispôsobiť a či si dokáže upraviť prí-
rodné a krajinné systémy. Vyspelé čas-
ti sveta – Európa, Severná Amerika či 
Austrália – majú dostatok prostriedkov 
na to, aby sa s tým dokázal vyrovnať. 
Problémom však bude tretí svet. Ten to-
tiž nemá šancu získať nové technológie 
a nebude vedieť prispôsobiť socioeko-
nomický systém na prekonanie nastá-
vajúceho problému. Oblasti, ktoré tr-
pia suchom už teraz, budú o pár rokov 
úplne zdecimované. Čo sa stane, keď 
napríklad v Indii vypukne hladomor? 
Obyvatelia tretieho sveta sa jednodu-
cho vyberú do vyspelých štátov, čo už 
bude naozaj globálny problém a hlavne 
ohromný zdroj konfliktov. Keď sa človek 
ocitne v ohrození života, stráca akékoľ-
vek zábrany.

Zdá sa, že človek by globálne oteplenie 
mohol prežiť, čo však príroda?
Pre prírodu je zmena taká rýchla, že ak 
by sme aktívne nezasahovali do obnovo-
vania ekosystémov, určite by došlo k ich 
deštrukcii a samoobnova lesov by trvala 
oveľa dlhšie. Slovensko má pripravenú 
adaptačnú stratégiu lesníctva a niekto-
ré čiastkové kroky z nej sa začali aj rea-
lizovať.

To nie je veľmi dobrá správa pre deti, 
ktoré sa ešte len narodia. Máme vôbec 
dôvod na optimizmus?
Netreba sa stavať k celej veci až tak tra-
gicky. Veda a technika napredujú míľo-
vými krokmi. V súčasnosti sa ťažko od-
haduje socioekonomický vývoj na sto 
rokov dopredu a ešte stále je nádej, že 
sa vymyslí a možno už o pár rokov sa 
bude aplikovať technológia, ktorá bude 

VEDA POMÁHA LESOM
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riešením. Paralelne so zhoršujúcou sa 
klímou napreduje aj celý vývoj. Zatiaľ sa 
však musíme rozhodovať na báze, ktorú 
máme k dispozícii.

Okrem iného je o vás známe, že máte 
rozsiahle medzinárodné aktivity, pôsobí-
te ako expert OSN pre klimatické zmeny, 
zúčastňujete sa lesníckych aktivít v Číne 
a ďalších krajinách.
Slovenskí lesníci sú známi svojou vy-
sokou odbornosťou a patria v tejto ob-
lasti k európskej špičke. Toto sa preja-
vuje aj na medzinárodnej úrovni, kde 
množstvo našich slovenských odbor-
níkov z lesníctva pôsobí v orgánoch 
OSN, FAO a na zahraničných univerzi-
tách. Slovensko rozvíja bilaterálnu spo-
luprácu v lesníctve s viacerými štátmi, 
okrem iného aj so spomínanou Čínou. 
Bola to práve čínska strana, ktorá oslo-
vila Slovensko s možnosťou spolupráce 
v lesníctve. Vykonalo sa niekoľko ex-
pertných pobytov v rôznych regiónoch 
Číny a v súčasnosti sa pripravuje reali-
zácia niekoľkých lesníckych projektov 
zameraných na zalesňovanie a produk-
ciu sadeníc lesných drevín.

Súčasný svet sa vyznačuje obrovskou 
dynamikou, uplatňovaním moderných 
technológií, globalizáciou. Ako tieto 
trendy ovplyvňujú život vedca a systém 
vedy a výskumu?
Predovšetkým treba povedať, že práve 
vedecké objavy a poznatky stoja na za-
čiatku každej novej technológie. V našom 
odbore nastal masívny nástup využitia IT 

technológií pri vyhodno-
covaní satelitných a letec-
kých snímok pri mapovaní 
a zisťovaní stavu vegetácie. 
Rozvoj geoinformatiky je 
dnes už nemysliteľný bez 
využitia pre potreby lesníc-
keho plánovania, modelo-
vania rastu lesa a hodnote-
nie funkcií lesov v krajine. 
Dnes už pracujú automati-
zované monitorovacie sys-
témy v lesoch v on-line re-
žimoch a v prepojení na in-
formácie zo satelitov. Kým 
ešte pre desiatimi rokmi 
sme merali objemy stro-
mov drevenými priemerka-

mi, dnes už využívame integrované me-
racie systémy s laserovými zameriavačmi 
v prepojení na systémy GPS a automati-
zované geodatabázové prostredie pria-
mo v teréne.

Nedochádza tu však k prílišnej informa-
tizácii a technizácii, les vo svojej pod-
state je zložitý živý biologický systém. 
Môžeme aj tu pozorovať nejaké nové 
trendy?
Samozrejme, mohutný rozvoj zazna-
menávame predovšetkým v oblasti bio-
technológií. Práve detailné poznanie 
biologických procesov v lese nám umož-
ňuje používať napríklad v ochrane lesa 
postupy založené na biologických prin-
cípoch. Proti premnoženiu mníšky veľ-
kohlavej na Slovensku používame bio-
logické prípravky na báze jej prirodze-
ných bakteriologických nepriateľov. Ide 
o technológiu do značnej miery vyvinutú 
práve našimi špecialistami ochrany lesa. 

Je známe, že vplyvom globalizácie sa 
stierajú národné rozmery pravdepodob-
ne aj vo výskume. Ako sa uplatňujú slo-
venskí odborníci v medzinárodných tí-
moch?
Pre slovenských odborníkov znamena-
li 90-te roky 20. storočia veľkú výzvu, 
mohli sme cestovať, mohli sme vstupo-
vať do zahraničných projektov. V mojom 
prípade zlomovým bodom bola účasť 
v programe U. S. Country Studies finan-
covanom americkou vládou za účasti 37 
štátov sveta. Išlo o projekt pod priamou 
garanciou prezidenta Billa Clintona, ja 

som viedol kolektív, ktorý riešil proble-
matiku lesníctva a poľnohospodárstva. 
Našu správu vyhodnotil prof. Botkin 
ako najlepšiu zo všetkých 37 štátov. 
Výsledky dosiahnuté v tomto projek-
te mi otvorili bránu do sveta, začal som 
pôsobiť ako expert OSN pre problema-
tiku zmeny klímy a bilancie emisií skle-
níkových plynov. Zúčastnil som sa mno-
hých odborných a vedeckých poduja-
tí po celom svete, napríklad v Kanade, 
USA, Brazílii, Malajzii, Senegale, Číne, 
Azerbajdžane a ďalších krajinách. 

Vráťme sa ešte k horám a ľudom, ktorých 
stretávate pri svojej práci a ktorí v ho-
rách žijú. Sú pre vás zdrojom poučenia, 
ovplyvňujú vás ich myšlienky či názory?
Pohľad ľudí žijúcich v lone prírody je 
vždy iný. Napríklad názory obyvateľov 
Horehronia, Oravy alebo Spiša sa odli-
šujú. Postoj ľudí, čo v lese pracujú a trá-
via v ňom drvivú časť svojho života, sa 
diametrálne odlišuje od názorov mest-
ského človeka. Pri rozhovoroch objavu-
jem rôzne uhly pohľadu. Často sa stáva, 
že ľudia, ktorí na vidieku pracujú v les-
níctve a poľnohospodárstve, si neuve-
domujú, aký význam má pre ľudí z mes-
ta pobyt v lese. Rôzne pohľady sa snaží-
me akceptovať a podľa možnosti ich aj 
zakomponovať do našej práce, tak aby 
z nej plynuli výhody pre všetkých.

doc. RNDr. Ing. Jozef Minďáš, PhD.

Narodil sa 13. októbra 1963 v Bijacov-
ciach na východnom Slovensku.
Po skončení levočského gymnázia vy-
študoval na Matematicko-fyzikálnej 
fakulte UK v Bratislave meteorológiu 
a klimatológiu. Krátko pracoval v Slo-
venskom hydrometeorologickom ústa-
ve. Po základnej vojenskej službe sa 
prihlásil na externé štúdium lesného 
inžinierstva.
Získal doktorát a docentúru, ako peda-
góg pôsobil na technickej univerzite.
Od prvej polovice deväťdesiatych rokov 
spolupracoval na celom rade význam-
ných medzinárodných projektov zame-
raných na výskum klimatických zmien 
a znečistenia životného prostredia.
V súčasnosti je riaditeľom Lesníckeho 
výskumného ústavu vo Zvolene.
Je ženatý a má dve dcéry.

Monitorovacia stanica na 
výskumnej ploche na Poľane



AUTO DOSTÁVA

Predstavte si nasledujúcu situáciu 

– idete po nočnej ceste a zrazu sa 

vo svetle vašich reflektorov objaví jeleň.

Okamžite šliapnete na brzdu a s pomo-

cou systémov ABS a ESP sa snažíte vy-

hnúť prekážke. S trochou šťastia a vo-

dičského umenia budete pokračovať 

v ceste, síce vo zvýšenom tepe, ale bez 

škrabanca na aute.

V budúcnosti takáto situácia vďaka ďal-

ším asistenčným systémom stratí svoj 

hororový podtón. Skôr ako zachytia 

diaľkové svetlá prekážku na ceste, upo-

zorní vás na ňu systém nočného 

videnia.

Lepšie vidieť v noci
Siemens VDO Automotive integruje sys-

tém Night Vision (systém nočného vide-

nia) do displeja na čelnom skle pre lepší 

a efektívnejší výhľad z auta počas šoféro-

vania v noci. Najmodernejšia elektronika 

a infračervená technológia pomáhajú vo-

dičom aj za slabej viditeľnosti zaregistro-

vať chodcov a iné potenciálne riziká na 

cestách. Reálnym výsledkom je výrazné 

zvýšenie bezpečnosti počas jazdy v no-

ci a, samozrejme, aj lepší a bezpečnejší 

pocit vodiča. Systém umožňuje vodičo-

vi „vidieť“ aj za priestor, ktorý osvetľu-

jú reflektory. Vodič vidí nočnú cestu tak

dobre, ako by ju videl so zdokonaleným 

bixenónovým reflektorom, aj keď jazdí

so stretávacími svetlami s dosahom pri-

bližne 60 metrov.

Inteligentné reflektory
Siemens VDO vyvinul dva typy systé-

mov Night Vision, ktoré sú pripravené 

ako modulárne riešenia prispôsobiteľ-

né požiadavkám jednotlivých výrob-

cov automobilov. V prípade takzvaného 

krátkovlnného infračerveného systému 

sa do reflektorov integrujú dva infra-

červené snímače. 

Infračervené žiarenie s vlnovou dĺžkou 

približne 0,9 mikrometra spracúva malá 

kamera umiestnená vedľa spätného zr-

kadla. Kamera produkuje elektronicky 

optimalizovaný reálny obraz, ktorý sa 

v reálnom čase zobrazuje na displeji čel-

ného skla alebo na monitore.

Využitie technológie záchranárov
Siemens VDO vyvinul aj infračervený sys-

tém využívajúci spektrálny rozsah dlhých 

vĺn. V tomto systéme sa infračervená ka-

mera s vysokým rozlíšením inštaluje za 

mriežku chladiča automobilu. Podobne 

ako kamery v pátracích a záchranných 

helikoptérach lokalizuje infračervené te-

pelné žiarenie vo vlnovej dĺžke od 6 do 

12 mikrometrov a zobrazuje ho ako ne-

gatívny obraz reálnej veci. Neživé objekty 

ako automobily alebo domy sa zobrazujú 

tmavou farbou. Živé objekty ako chodci či 

zvieratá sa na monitore zobrazujú jasnej-

šie než ostatné objekty.

Systém Night Vision je stále v procese 

vývoja. Siemens VDO počíta s reálnym 

zaradením prototypu Night Vision do 

výroby už v roku 2008.

TEXT: MICHAL BODNÁR

FOTO: SIEMENS

A U T O

V dopravnej premávke by mal vodič niekedy mať viac než dve oči. 

Práve preto sa dostávajú k slovu asistenčné elektronické systémy, 

ktoré rozpoznávajú situáciu na ceste a môžu varovať vodiča pred 

potenciálnym nebezpečenstvom. Spoločnosť Siemens VDO predsta-

vila na poslednom Autosalóne vo Frankfurte systém pro.pilot, kto-

rý zlučuje viacero takýchto systémov.

OČI



Navštíviť sídlo tejto firmy je pre mo-

toristického fajnšmekra čosi po-

dobné ako pre moslima návšteva Mekky. 

Je fascinujúce vidieť v akých podmien-

kach sa šľachtia agregáty na výkony 612 

koní a gigantické krútiace momenty cez 

1000 Nm. Nedávno opustil brány fab-

riky novo vyvinutý vysokootáčkový ce-

lohliníkový agregát Mercedes-Benz AMG 

V8 6,3 l, ktorý je špičkou zážihových 

motorov s atmosférickým nasávaním.

Novo vyvinutý vysokootáčkový celohli-

níkový agregát Mercedes-Benz AMG 

V8 6,3 l sa postavil na špičku zážiho-

vých motorov s atmosférickým nasáva-

ním. Poskytuje najvyšší výkon 510 k pri 

6 800 ot./min. a jeho krútiaci moment 

dosahuje hodnotu 630 Nm pri 5 200 

ot./min. Vďaka výnimočnej kombinácii 

vysokootáčkovej koncepcie (točí sa až 

do 7 200 ot./min.) s veľkým zdvihovým 

objemom 6,2 l dosahuje nový osemva-

lec približne o 20 percent vyšší krútiaci 

moment než porovnateľné sériovo vy-

rábané atmosférické motory tejto vý-

konnostnej triedy.

Konštrukciu nového osemvalca 

Mercedes-Benz AMG po prvýkrát úpl-

ne samostatne vyvinul závod Mercedes-

AMG. Nemá nijaké spoločné znaky alebo 

dielce s inými osemvalcovými motormi 

Mercedes-Benz. Od iných motorov AMG 

V8 sa nový 6,3-litrový agregát odlišu-

je rozstupom valcov, koncepciou kľuko-

vej skrine, nákladne vyvinutým sacím 

a výfukovým rozvodom, ako aj poho-

nom ventilov z motorov Mercedes-Benz. 

Vysokootáčkový osemvalec z Affalterba-

A U T O
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TEXT: MILAN LAUDA

FOTO: SIEMENS

chu je príťažlivý aj svojím novým špor-

tovým zvukom, ktorý sa dolaďoval po-

čas nákladných skúšok a vytvára neza-

meniteľnú zvukovú kulisu prejavujúcu 

sa nielen vo vysokých, ale aj v nízkych či 

v stredných otáčkach.

Vysoký výkon a krútiaci moment no-

vého motora zabezpečuje aj nákladný 

a inovatívny nasávací systém. Typické 

sú preň veľké prierezy a výhodné uspo-

riadanie celého sacieho a výfukové-

ho rozvodu, ako aj zvislé usporiadanie 

všetkých kanálov (známe z automobilo-

vého športu). Ako svetová novinka sa pri 

ňom uplatnilo jedinečné a patentova-

né sacie potrubie zhotovené z magnézia 

s dvoma paralelne sa otvárajúcimi škr-

tiacimi klapkami vnútri.

Nový agregát bude vyrábať najmoder-

nejšia manufaktúra na motory AMG 

podľa zásady: jeden muž, jeden mo-

tor. To znamená, že vždy jeden technik 

špecialista ručne zmontuje celý motor 

JEDEN MUŽ, JEDEN MOTOR

Je množstvo firiem, ktoré sa venujú úpravám sériových automobilov. Je do-

konca mnoho firiem, ktoré možno pomenovať ako „dvorných ladičov“ tej 

ktorej značky. Ale je len jediná tuningová firma, ktorá to dotiahla až k stra-

tegickému spojenectvu s DaimlerChrysler – AMG.



– a garanciu kvality vyhotovenia potvr-

dí svojím podpisom na plakete tohto 

motora.

Nadštandardne dynamický 
diesel
Mercedes-Benz triedy E dostal na je-

seň 2005 nový dieselový motor V8 420 

CDI s výkonom 231 kW/314 k, čo je do-

teraz najvyšší výkon sériového vzne-

tového motora pre osobné vozidlá na 

svete. Nová pohonná jednotka posky-

tuje najvyšší krútiaci moment 730 Nm 

pri 2 200 ot./min. Mercedes E s tým-

to superdieselom dosahuje maximál-

nu (elektronicky obmedzenú) rýchlosť 

250 km/h a zrýchlenie z 0 na 100 km/h 

za 6,1 sekundy. Kombinovaná spotreba 

paliva je pritom len 9,3 l na 100 km.

Súčasťou štandardnej výbavy vozidla je 

filter pevných častíc bez potreby údrž-

by, sedemrýchlostná automatická prevo-

dovka a vzduchové pruženie Airmatic. 

Najbezpečnejšie  
sedadlá
Značka Volvo získala najvyššie hodno-

tenie v bezpečnostnom teste uskutoč-

nenom anglickou renomovanou skú-

šobňou Thatcham. Test bola zameraný 

na ochranu pri náraze zozadu, pričom 

značka Volvo bola jedným z dvoch vý-

robcov (druhý bol Saab), ktorí dosiahli 

najvyššie hodnotenie pri všetkých testo-

vaných modeloch. 

Každý z motorárov si vyrobí svoj agregát od pr-
vej po poslednú skrutku a svoju prácu spečatí 
plaketou s vygravírovaným vlastným menom.

Stav pred nárazom Smer pohybu 
sedadla po náraze

Smer pohybu 
tela po náraze

Najvýznamnejšou 

technickou novin-

kou v novej osem-

valcovej pohonnej 

jednotke Mercedes 

je priame vstreko-

vanie common-rail 

tretej generácie. Tlak 

vstrekovania sa v nej 

zvýšil a zároveň do-

sahuje mimoriadnu 

presnosť dávkova-

nia paliva. Dvojité vstrekovanie paliva 

so systémom post-injection zároveň po-

máha odstraňovať nečistoty z filtra tu-

hých častíc, ktorý je súčasťou štandard-

nej výbavy. Úspornosť nového motora 

zvýšili aj konštrukčné úpravy turbodú-

chadiel s premenlivou geometriou roz-

vádzacích lopatiek. Nový osemvalcový 

dieselový motor Mercedes-Benz je štan-

dardne vybavený dvoma oxidačnými 

katalyzátormi a bezúdržbovým filtrom

tuhých častíc, čo pomáha udržať obsah 

emisií pod prísnou hranicou normy EÚ-

4. V závislosti od spôsobu jazdy možno 

s E 420 CDI dosiahnuť intervaly medzi 

údržbou až 40 000 km.

Po spustení výroby modelu E 420 CDI 

sa nový diesel rozšíri aj do niektorých 

ostatných modelov značky, v prvom 

rade do tried S, M a G.

O výsledok sa zaslúžila špeciálna kon-

štrukcia sedadiel, ktoré zabezpečujú 

optimálnu polohu opierky hlavy a spo-

lu so sofistikovanou konštrukciou ope-

radla Volvo Whiplash Protection System 

(WHIPS), zavedenou v roku 1998, pri-

spievajú k výraznému zníženiu síl pô-

sobiacich na krk pasažierov pri náraze 

zozadu. 

Skúšobňa Thatcham testovala sedadlá 

182 nových automobilov rozdelených 

do jednotlivých kategórií podľa veľ-

kosti. Automobily Volvo boli zastúpené 

v troch kategóriách a vo všetkých troch 

získali najvyššie hodnotenie. Testované 

boli všetky modely z aktuálnej produk-

cie – S40, S60, S80, V50, V70 a XC90.

Ako povedal Matthew Avery, vedúci skú-

šobného laboratória Thatcham: „Volvo po-

tvrdilo trvalú pozornosť, venovanú bez-

pečnosti, čo sa odrazilo na výsledku testu 

sedadiel. Bezpečnostný vývoj je podpo-

rený zberom dát z reálnych nehôd, ktoré 

potvrdzujú výraznú redukciu poranení 

krku pri náraze zozadu – Volvo pokračuje 

v úlohe trendsettera v tejto oblasti“.



Čím mladší, tým odvážnejší. Alebo bláz-

nivejší? V prípade dvoch dobrodruhov 

Gabriela Čmárika a Jozefa Kopolda pla-

tí azda to druhé, i keď rozhodne nevy-

zerajú na to, že by ich pobyt na tomto 

svete omrzel. Pred pár mesiacmi zdo-

lali najprestížnejším alpským štýlom 

štít Great Tranga v oblasti pakistanské-

ho Karakoramu vysoký 6 250 metrov. 

Týmto obdivuhodným výkonom sa ne-

zmazateľne zlatými písmenami zapísali 

do kroniky slovenského horolezectva.

Modlitby  
k všetkým svätým
O čo vlastne v alpskom štýle ide? Je to na 

prvý pohľad veľmi jednoduché – nijaký 

klasický výstup či pokojné zavesenie sa 

do steny a škriabanie sa hore. Nijaké sta-

ny, nijaké spacie vaky, karimatky, fixné

laná či vysielačky. Keď sa zhorší počasie 

a ste na kolmej stene, nemáte šancu na návrat dole. Čmárik s Kopoldom dlho čakali 

na ideálne počasie, ktoré by obmedzilo vážne riziká, príroda sa však rozhodla inak. 

Ich expedícia sa zmenila na boj o život.

„Výstup sme si naplánovali na štyri dni. Spoliehali sme sa na počasie, ktoré malo byť 

v tom období pekné a slnečné. Vlastne aj bolo. Prvý deň... Podmienky sa postupne 

zhoršovali do tej miery, že sa náš útok na vrchol dvojnásobne predĺžil,“ začína s roz-

právaním Gabriel Čmárik. Počas štvrtej noci klesla teplota na –15 stupňov, chalani 

sa triasli v skalnej plošine len v bivakovom vreci. Keďže si zobrali zásoby jedla iba 

na štyri dni, piaty deň už nemali čo jesť. „Podmienky na lezenie sa extrémne zhorši-

li. Nemohli sme sa však zastaviť, lebo by sme zamrzli.“ Sto metrov pod vrcholom sa 

začal Dodo Kopold modliť. Najskôr k Bohu, potom k Alláhovi a nakoniec k samotnej 

hore. Čoraz intenzívnejšie ich zožieral hlad, ale nemohli naň myslieť. Prázdny žalú-

dok sa snažili oklamať vodou získanou zo snehu. Nakoniec sa aj napriek prežitému 

peklu prebili na vrchol...Odolá Gašerbrun 4?

56 | 57 VISIONS 01|2006

Š P O R T

ADRENALÍNOVÉ

PEKLO
Pre dosiahnutie vlastnej vízie či všeobecného uznania sú 

niektorí športovci ochotní obetovať úplne čokoľvek. Horolezci 
balansujú na hrane života a smrti, len aby dosiahli svoj sen, 
absolútne uspokojenie, pokorili skalnatý gigant a prekonali 

tak samých seba...

TEXT: STANISLAV ČÁRSKY 

FOTO: G. ČMÁRIK, J. KOPOLD

Gabriel Čmárik a Jozef Kopold



Pokúšanie šťastia

Eufória z dosiahnutého cieľa však netrvala dlho. 

Čakal ich zostup – druhá, možno ešte náročnej-

šia časť expedície. Vzhľadom na lavínové nebez-

pečenstvo museli použiť laná, ktorých mali ne-

dostatok. Zistili, že neexistuje len jedno peklo. 

Najmä vo chvíľach, keď obidvaja v zdraví pre-

žili ťažké pády. S Kopoldom sa odtrhla lavína 

a potom sa asi 150 metrov šmýkal zostupovým 

žľabom. Podobný ,,zážitok“ mal aj jeho spolu-

lezec. Po šestnástich hodinách zostupu sa úpl-

ne vyčerpaní ocitli na pevnej zemi. Strácali cit 

v nohách, omŕzali im prsty na rukách, ktoré si 

chránili iba lepiacou páskou. Ako prvý dorazil do tábora Čmárik, pol hodinu po ňom 

jeho kamarát. O zničených Slovákov sa postarali Poliaci, ktorí im dali čaj a jedlo. 

„Dnes už vieme, že je malý zázrak dokázať niečo podobné v takom zlom počasí. Mali 

sme veľké šťastie. Možno by sme nemali pokúšať život, veď sme to doma aj poriadne 

schytali. Rodičia neboli nadšení, ale nakoniec sa veľmi tešili, že sme sa vrátili domov 

celí,“ uzatvára kapitolu Great Tranga mladý Trenčan.

Najlepší horolezecký výkon roka  
na Slovensku
Výkon Čmárika a Kopoldu v najtvrdších podmienkach sa okamžite zaradil medzi 

svetové výstupy roka. Na tejto strane Great Tanga je to jediná doposiaľ vylezená ces-

ta na vrchol, vďaka čomu ašpirujú na nomináciu medzi päť najlepších svetových 

lezeckých výkonov roka. Pokiaľ si však 

myslíte, že ich vízie sa naplnili, ste na 

omyle! Hoci ich dobrodružstvo v Kara-

korame, príznačne nazvané Assalam 

Alaikum (Mier s tebou), stálo nemalé 

finančné prostriedky, už teraz zháňa-

jú peniaze na expedíciu Gašerbrun 4. 

V rámci prvovýstupu na horu vysokú 

7 980 metrov sa pustia do boja so skal-

nou zľadovatenou stenou s prevýšením 

viac ako tri kilometre! A čo keď zdolajú 

aj túto prekážku? „Určite niečo vymys-

líme. Na svete je ešte veľa kopcov, ktoré 

nás lákajú,“ usmieva sa Gabo.
Pred výstupom boli plní optimizmu. Vtedy ešte netušili, čo ich v zradnej 
stene čaká...

Gabriel Čmárik sa prebíja 
k vrcholu.
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Nemusíte byť hudobní ,,fajnšmekri“, aby 

ste si uvedomili, že husle v rukách husľo-

vých majstrov dokážu človeka úplne od-

zbrojiť. Ich zvuk – ukrytý v strunovom, 

sláčikovom nástroji – dokáže pohladiť, 

rozplakať či šokovať. Pritom ide o jeden 

z klasických štvorstrunových nástrojov. 

Vyrába sa z tvrdého javorového dreva, 

jelše, ovocných drevín a zo smreka. Pri 

tvorbe nástroja sa s týmito drevinami 

kombinuje aj eben alebo palisander.

Klasické husle majú štyri struny g, d1, 

a1, e2 ladené v kvintách zapisujúcich sa 

v husľovom kľúči. Ich tónové možnos-

ti sú veľké. Husle sa začali vyrábať v 16. 

storočí. V minulosti sa tento hudobný 

nástroj využíval hlavne v klasickej a ľu-

dovej hudbe, v súčasnosti sa uplatňuje aj 

v oblasti modernej a populárnej hudby.

Stradivariho dielňa
V Taliansku vyrábalo vynikajúce husle 

niekoľko slávnych majstrov. Práve tam 

dostali svoj ideálny tvar ramena (husle, 

viola sú po nemecky Bratsche, po latin-

sky bracchius – rameno).

Najväčší úspech spomedzi majstrov 

vo výrobe huslí dosiahol Antonio 

Stradivari, ktorý sa narodil v roku 1644. 

Čarovný nástroj začal vyrábať už ako 

dvadsaťročný. Pri výrobe hudobných 

nástrojov sa majster z Cremony nepri-

držiaval zaužívaných tvarov a materiá-

UMENIE

Nádherné melódie vedia pohladiť člo-

veka ako jarný vánok, no keď sa v nich 

prebudia ešte aj čertovsky dobré husle, 

hudba sa stáva zážitkom...

TÓNOV
lov. Svojimi nápadmi pri výrobe hus-

le nielen inovoval, ale aj s nimi experi-

mentoval. Sploštil vtedajší zavalitý tvar 

husľového tela, pričom týmto zásahom 

dosiahol silnejší, krajší a zvučnejší tón. 

Časti huslí, ktoré opustili jeho dielňu, 

sú vyrobené zo smreka, z vŕby, z hruš-

ky, z ebenu, z topoľa či z balkánskeho 

javora. A, samozrejme, aj samotné lako-

vanie sa podpísalo pod dôležité zmeny 

v harmónii hudby. Stradivari mal do-

konca vlastný recept na výrobu správ-

neho laku, ktorý sa však po jeho smrti 

nezachoval. Slávu si Stradivariho husle 

nezískali len lepším zvukom. Ich doko-

nalé remeselné vypracovanie bolo tiež 

nevídané. Majstrovské husle však po-

núkajú aj širokú škálu tónov, sú jedi-

nečné a ich tajomstvo nedokázali 

odhaliť ani rozmanité výskumy. 

Z dielne majstra Stradivariho 

vyšlo počas jeho života vyše tisíc 

jedinečných kusov huslí, pričom do 

súčasnosti sa ich zachovalo približ-

ne šesťsto. Dodnes sa majstri 

husliari snažia vyrábať hus-

le podľa jeho vzoru. Takzvané 

stradivárky si v histórii vydobyli 

svoje výnimočné meno aj hodno-

tu. Každý originál, ktorý opus-

til dielňu talianskeho majstra, 

je však určite rozpoznateľ-

ný. Vo „svojom tele“ nesie 

meno svojho výrobcu: 

Antonius Stradivarius 

Cremonesis Faciebat.

Rozmanitý vývoj
Husle prešli vo svojom vývoji mnohými 

zmenami. Vyrezávali sa kratšie, dlhšie, 

ale aj plochejšie. Aj keď podobnosť me-

dzi nimi stále zostávala, vyšpecifikova-

li sa zásadne odlišné hudobné nástroje. 

Vznikla malá viola či violino (naše hus-

le), veľká viola violone (náš kontrabas, 

basa) a malá basa violoncello (naše vi-

olončelo). Špecifický a výstižný názov

sa husliam snažil priradiť každý národ. 

Naše husle sú v Čechách známe ako hou-

sle (od slova húsť), skrypky (príbuz-

né slovu škrípať), vo svete ako fidula,

Fiedel, fiol (príbuzné slovu fidlikať).

Elektrické husle
Mnohí sú presvedčení, že elektrické 

husle sú hudobný nástroj, ktorý sa 

začal objavovať v 90. rokoch mi-

nulého storočia. Pravda je však 

taká, že prvé elektrické husle sa 

objavovali už začiatkom 20. storočia. 

Vznikali, aby husle nezanikli vo väčšej 

zostave hrajúcich hudobníkov, 

v ktorých si každý tón treba tvr-

do vybojovať. Uplatnili sa predo-

všetkým v rockovej hudbe. Kým 

klasické husle sa dajú dobre ozvu-

čiť presným nastavením mikrofó-

nu, ale pri takomto vystúpení sa 

hudobník nesmie takmer ani 

pohnúť. Spev muzikanta je 

priam nemožný. Elektrické 

husle sa týmto nevýho-

dám vyhýbajú. Srdcom 

TEXT: KLAUDIA RYBANSKÁ



elektrických huslí je snímač. Väčšinou 

výrobcovia používajú piezoelektrický, 

občas aj elektromagnetický, prípadne 

kombináciu oboch systémov.

Horná doska je zamenená za masívne 

telo a kvalitný snímač pracuje s vibrá-

ciou kobylky, ktorá je v prípade elektric-

kých huslí výraznejšia a neinterferu-

je s vibráciou častí tela. Signál je silovo 

rovnocenný gitarovému a dá sa ďalej vý-

borne spracovať. Súčasťou týchto špeci-

fických huslí môže byť aktívna elektrina

či vysielač na bezdrôtový prenos. Okrem 

toho sú elektrické husle menej ovplyv-

ňované vlhkosťou a zmenami teploty 

a znesú aj nešetrnejšie zaobchádzanie. 

Najväčšou výhodou elektrických huslí je 

ich originalita v tvare a aj v samotnom 

zvuku, ktorý ovplyvňujú práve rôzne 

tvarové kreácie a záklon husľového tela.

Hlavnou výhodou elektrických huslí 

je, že pri hre huslista nemusí stáť pred 

mikrofónom, ale zážitok z hry môžu do-

plniť aj pohyby. Okrem toho zabudova-

ná elektronika umožňuje okamžite kori-

govať zvuk. Ďalšou výhodou je, že elek-

trické husle nie sú až také krehké ako 

klasické a prežijú aj menší pád či úder. 

Ich tvar sa dá ľahko prispôsobiť akejkoľ-

vek predstave, modelu a farbe.

Asymetrické husle
Myšlienka, ktorá viedla k zrodu asymet-

rických huslí, vznikla na základe štúdie 

starých Stradivariho nákresov. Podľa 

nich boli navrhnuté husle, do ktorých 

bol v poslednej fáze vypracovávania 

zakomponovaný princíp zlatého rezu 

a znaku rovnosti jing a jang. Vynašiel 

ich český huslista Rudolf Medler, ktorý 

sa vývojom asymetrických huslí zaobe-

ral päťdesiat rokov. Asymetrické hus-

le majú korpus pripomínajúci písme-

no S a zachovávajú si tradičný charakter 

huslí. Ich zvuk sa však nápadne odlišu-

je. Na asymetrických husliach sú natiah-

nuté kovové struny a svojím zvukom 

pripomínajú hudbu barokových nástro-

jov. Oproti historickým husliam sú však 

oveľa hlasnejšie. Pri sláčikovej tech-

nike nedochádza k „pretlačeniu“ a ne-

vyskytuje sa ani škrípanie a pískanie. 

Hudobníci hrajúci na asymetrických 

husliach majú uľahčenú prácu, pretože 

pri hre na nich môžu preniesť časť po-

zornosti, ktorú by museli venovať tech-

nike, na výraz samotnej hudby.

Hudba budúcnosti
Husle vo svojom vývoji prekonali už 

mnoho zmien. Majstri husliari však stá-

le vedia, čo by na nich chceli vylepšovať 

a zdokonaľovať. Po každom novom reze 

a každom novom záhybe na tele huslí 

menia aj škálu tónov. Aký nový zvuk sa 

im v budúcnosti podarí vytvoriť, závisí 

práve od navrhnutého tvaru. A práve tu 

sa rodia ďalšie veľké zmeny. V minulosti 

sa preferoval typický hruškovitý tvar, 

kým dnes sú husle už rozmanito pre-

liačené, rozpoltené, ich časti pripomí-

najú rôzne článkonožce či písmená. Vo 

vývoji sa očakávajú hlavne odvážnejšie 

tvary, ako sú napríklad sendvič či sliv-

ka. Premeny prináša aj škála farebnosti, 

ktorá v moderných víziách opúšťa kon-

zervatívne hnedé a čierne odtiene a sta-

via na veselšie, pútajúce odtiene, naprí-

klad tigrované, pásikavé či kombinova-

né veselé farby. Fascinujúci súzvuk zá-

visí aj od strún a sláčika. V budúcnosti 

nás určite prekvapia struny z netradič-

ných materiálov. Výzor huslí už dnes zá-

visí od individuálnej kreativity. Hudbu 

huslí budúcnosti však určite ovplyvnia 

materiály a tvary, ktoré hudobník ako 

jednotlivec obľubuje. A podľa toho budú 

aj znieť. 

Niet pochýb, že originál značky 

Stradivari je poriadny zberateľský kúsok. 

Jedny husle sú vystavené aj v knižnici 

amerického Kongresu vo Washingtone, 

kde sa pre ne udržiava špeciálna teplo-

ta a neustále ich strážia. Tie najvzácnej-

šie „husliarske kúsky“ po aukciách často 

menia majiteľov, pričom sa tam dražia 

za závratné sedemciferné sumy. No naj-

viac sa ich nachádza vo vitrínach zná-

mych múzeí. Slávne stradivárky, ktoré 

dostali aj prívlastok Lady Bluntová, boli 

napríklad vydražené za viac než dvesto-

tisíc dolárov. Legendárna Stradivariho 

známka pravosti patrí nielen medzi naj-

obdivovanejšie, ale aj medzi najfalšo-

vanejšie ochranné známky na svete. 

Jej falšovatelia sa vyskytovali po ce-

lom svete. Najznámejšími imitátormi 

značky sú bratia Vollerovci, ktorí s fa-

lošnými husľami skúšali podnikať prá-

ve na talianskej pôde, pričom celý pod-

vod zinscenovali ako náhodný objav 

majstrových huslí. Vzácnosť hu-

dobného klenotu potvrdzujú 

aj mnohé krádeže. Huslistovi 

Hubermanovi ukradli husle zo 

šatne. Tieto stradivárky putova-

li takmer päťdesiat rokov po lo-

káloch a reštauráciách, kým 

sa znovu objavili na hudob-

nej scéne.
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V bratislavskom nákupnom centre 
Aupark sa 12. novembra 2005 konal prvý 
ročník majstrovstiev Slovenska v žehlení 
mužov – Ironman 2005. Túto netradičnú 
súťaž zorganizovali najčítanejší pánsky 
exkluzívny časopis Brejk a Siemens, do-
máce spotrebiče. V ostrých dueloch žeh-
lilo pánske košele celkovo 46 pánov, me-
dzi ktorými boli aj slovenskí prominenti, 
napríklad Michal Gučík, Pavel Bruchala, 
Balázs Borbély a Branislav Záhradník. 
Nesúťažne sa do duelov zapojili aj otec 
a syn Rozinovci a Peter Konček s priateľ-
kou Martou. 
Víťazom prvého ročníka majstrovstiev 
Slovenska v žehlení mužov sa nako-
niec stal 55-ročný Bratislavčan Gustáv 
Budinský. Ten okrem titulu Ironman 2005 
získal aj hlavnú cenu súťaže – automatický 
žehliaci robot Siemens Dressman. 

Spoločnosť Siemens a Slovenská rektorská 
konferencia (SRK) 15. novembra na pôde 
Dopravného múzea v Bratislave odovzda-
li ceny Werner von Siemens Excellence 
Award najúspešnejším uchádzačom.  
Tým sa skončil piaty ročník projektu, kto-
rého cieľom je podporovať študentov a ab-
solventov vysokých škôl a výskumné tímy 
pracujúce na vysokých školách alebo uni-
verzitách zastúpených v SRK. Význam pod-
ujatia svojou osobnou účasťou podporili 
predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda a veľ-
vyslanec Spolkovej republiky Nemecko na 
Slovensku Jochen Trebesch, zástupcovia 
SRK a poprední predstavitelia vysokého 
školstva na Slovensku. 

Siemens už po piatykrát odmenil najlepších 1. miesto v rebríčku  
Top firemný filantrop
Fórum donorov prvýkrát zverejnilo rebrí-
ček firiem, ktoré podporujú mimovládne 
neziskové organizácie v Slovenskej repub-
like, a ocenilo víťazov prieskumu Top fi-
remný filantrop 2005.
Na základe údajov dobrovoľne poskyt-
nutých podnikateľskými subjektmi 
v prieskume, ktorý pripravili Fórum dono-
rov a týždenník Trend, bol zostavený vô-
bec prvý rebríček najväčších podporova-
teľov mimovládnych neziskových organi-
zácií na Slovensku. Údaje o výške podpory 
v roku 2004 zverejnilo 30 firiem.
1. miesto: Siemens s.r.o., 12,5 milióna Sk 
2. miesto: SHP Harmanec, a. s. 11,5 milió-

na Sk 
3. miesto: Tipos, a. s., 10 miliónov Sk. 

Top firemný filantrop je jediný prehľad 
firemných darcov v Slovenskej republike 
podľa objemu rozdelených prostriedkov. 
Fórum donorov chce jeho prostredníc-
tvom oceňovať firmy, ktoré venujú svoje 
prostriedky na dobrú vec, a zároveň upo-
zorniť verejnosť na to, že firmy investujú 
do komunity, v ktorej pracujú, čím výraz-
ne zlepšujú kvalitu života ľudí.
Fórum donorov je združenie popredných 
organizácií udeľujúcich granty mimovlád-
nym neziskovým organizáciám. Členovia 
Fóra donorov dodržiavajú etické princípy, 
v ktorých sú zakotvené základné morálne 
hodnoty a výrazným spôsobom prispie-
vajú k posilneniu kultúry darcovstva na 
Slovensku. Kompletné rebríčky sú zverej-
nené na www.donorsforum.sk.

Túto cenu udeľujú vo viacerých krajinách 
Európy. Na Slovensku je to za výnimoč-
né vedecké a študijné výsledky dosiahnuté 
na univerzitnej pôde v troch kategóriách: 
výskum, diplomová práca a doktorandská 
práca. Najlepší uchádzači získavajú finanč-
né odmeny v hodnote 20-, 30- a 200-tisíc 
korún alebo štipendijnú podporu počas 
študijného pobytu diplomantov a dokto-
randov na vysokých školách alebo uni-
verzitách v Nemecku. Tento ročník bolo 
do súťaže prihlásených celkovo 29 prác, 
z toho dvadsať diplomových, päť dokto-
randských a jedna výskumná. Cena Werner 
von Siemens Excellence Award je súčasťou 
sponzorských aktivít spoločnosti Siemens. 



SOPK ocenila  
Alberta Hochleitnera
Zlatá medaila Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory (SOPK) je naj-
vyššie ocenenie SOPK a udeľuje sa za mi-
moriadne zásluhy o rozvoj hospodárskej 
a obchodnej spolupráce so Slovenskou 
republikou. V minulom roku sa pred-
stavenstvo komory rozhodlo odmeniť 
osobný prínos Alberta Hochleitnera, 
predsedu Predstavenstva spoločnosti 
Siemens AG Rakúsko a hlavného pred-
staviteľa spoločnosti Siemens pre stred-
nú a východnú Európu, pri vstupe a roz-
voji zahraničných investícií do sloven-
ského hospodárstva, konkrétne spoloč-
nosti Siemens AG. Cenu mu odovzdal 
predseda SOPK doc. Ing. Peter Mihók 
(vľavo) za prítomnosti rakúskeho veľ-
vyslanca Dr. Martina Bolldorfa a gene-
rálneho riaditeľa a predstaviteľa spoloč-
nosti Siemens na Slovensku Ing. Petra 
Kollárika. Albert Hochleitner je od roku 

1994 celkovo 57. laureátom tohto ocene-
nia. V roku 2001 bola udelená Zlatá me-
daila SOPK aj Dr. Heinrichovi V. Piererovi, 

ktorý bol v tom čase generálnym riadi-
teľom a predsedom Predstavenstva celo-
svetového Siemensu AG.

Zákaznícky večer spoločnosti Siemens, s. r. o., sa uskutočnil 
v stredu 7. decembra 2005 v bratislavskej Redute. Príjemnú 
predvianočnú atmosféru svojimi vystúpeniami dotvorili Český 
národný symfonický orchester pod vedením Paula Freemana, 
Lenka Filipová, mladá slovenská operná speváčka Adriana 
Kučerová a nestarnúci Miroslav Žbirka. Nakoniec sa na slávnost-

nom programe aktívne zúčastnili aj niektorí pozvaní hostia, 
ktorí si na pódiu Slovenskej národnej filharmónie v improvi-
zovanej skladbe zahrali s Českým národným symfonickým or-
chestrom. Na záver oficiálnej časti generálny riaditeľ a predsta-
viteľ spoločnosti Siemens na Slovensku Peter Kollárik odovzdal 
prezidentovi Slovenskej rektorskej konferencie Vladimírovi 
Bálešovi symbolický šek v hodnote 3 500 000 Sk, ktoré spoloč-
nosť Siemens venovala na podporu slovenského vysokého škol-
stva v roku 2005. Viac ako 700 pozvaných hostí sa spoločne za-
bávalo do skorých ranných hodín.

Zákaznícky večer v Redute

Predseda Predstavenstva Elektrovodu, a. s., Ing. Tomáš Malatinský (prvý zľa-
va) a šéfredaktor PC Revue Martin Drobný (v pozadí) počas improvizovaného 
vystúpenia.

Účinkujúci: Miroslav Žbirka, Adriana Kučerová, Lenka Filipová a diri-
gent Českého národného symfonického orchestra Paul Freeman.
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Ultimatívny zážitok
Pojem multimediálne zariadenie sa už v našom 
slovníku udomácnil, slovné spojenie multimediál-
ny nábytok však môže vyvolávať údiv. Práve taký-
to nábytok však ponúka americká firma Boom. Ide
o zvláštne multimediálne kreslá so zabudovaný-
mi reproduktormi. Špeciálne konektory umožňujú 

kreslo bez problémov pripojiť k domácemu kinu, 
k počítaču, k akémukoľvek prehrá-

vaču hudby alebo k hernej kon-
zole. Samostatne možno na 

ňom regulovať hlasitosť, 
basy a dá sa pripojiť aj 

na slúchadlá. Podľa 
výrobcu je pôsobenie 
vibrácií vyvolaných 
zvukovými vlnami 
priamo na telo neo-
pakovateľným zážit-

kom a dáva hraniu hier 
a počúvaniu hudby úplne 

nový rozmer.
Foto: Boom

Byť pri zdroji
Špeciálna solárna taška od firmy Eclipse zaujala
na nedávnom veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 

v Las Vegas natoľko, že si odniesla cenu Best of 
Innovations. Volá sa Solar Messenger Bag a naj-
rozličnejším elektronickým zariadeniam dodáva 
energiu vďaka externým a interným batériám. 
MP3-prehrávače, iPod, mobilné telefóny alebo 
satelitné rádiá k nej možno pripojiť prostred-
níctvom univerzálneho 12 V adaptéra. Taška 
je navyše vyrobená z vysokoodolného nylonu 

a jej konštrukcia poskytuje maximálnu ochra-
nu akejkoľvek osobnej elektronike.

Foto: Eclipse

Hviezdoskop
Ukazovať priateľke na večernej oblohe 
Veľký voz alebo Polárku je veľmi roman-
tické, ale samozrejme, iba ak dotyčný 
Romeo vie, kde sa daný objekt nachá-
dza. Pomôcť mu môže vyspelá technika, 
konkrétne osobné planetárium. Volá sa 
SkyScout a vyrobila ho renomovaná fir-
ma Celestron. Vďaka vyspelému softvéru 
stačí tento handheld namieriť na oblohu 
a prístroj sám rozpozná všetky vesmírne 
objekty viditeľné voľným okom a poskyt-
ne o nich základné informácie vo forme 
textu a zvuku. Využíva GPS v kombinácii 
s magnetickými, gravitačnými a svetelný-
mi senzormi, vďaka ktorým dokáže presne 
určiť svoju polohu a orientáciu vzhľadom 
na Zem.
Foto: Celestron 

Ohybná klávesnica
Je ultratenká, dá sa jednodu-
cho zrolovať a strčiť do taš-
ky. Nie je problém používať 
ju aj vo vlhkom a v mimo-

riadne prašnom prostredí. Ak sa náhodou príliš zašpiní, stačí ju umyť vodou. Taká je 
úplne nová klávesnica Adesso AKB 230. Má silikónový povrch a podľa výrobcu je určená 
predovšetkým do priemyselného prostredia, nemocníc, knižníc a kdekoľvek, kde hrozí 
nebezpečenstvo jej obliatia nejakou tekutinou – napríklad v laboratóriách alebo na lo-
diach. Keďže sa dá ľahko zložiť, môže slúžiť aj ako plnohodnotná prenosná klávesnica 
k vreckovým počítačom a rozličným handheldom.
Foto: -doma-

 Bývala mobilná divízia spoločnosti 
Siemens pokračuje úspešne vo svo-
jich aktivitách. Jedným z prvých no-
siteľov novej značky BenQ-Siemens 
je EF81. Dizajnérsky skvost ponúka 
množstvo prekvapení. Vyklápacia no-

vinka je len 15,9 mm tenká, ponúka 
však kvalitný fotoaparát i digitálnu 
kameru. Snímky a videá si možno 
pozrieť na veľkom displeji s 262 ti-
síc farbami. Videohovory sa s EF81 
stanú skutočnosťou. Akýkoľvek ďal-
ší obsah možno do telefónu stiah-
nuť cez vysokorýchlostné UMTS 
pripojenie.  
Foto: Siemens

UMTS v elegantnom 
vreckovom formáte

TEXT: PETER MICHALOVIC



Aby sa sny stali realitou, 
prinášame na Slovensko 
prácu a moderné technológie

Svetová sieť inovácií

Siemens prináša na Slovensko najmodernejšie know-how a neustále 
vytvára nové pracovné miesta. Už dnes zamestnáva na Slovensku viac ako 
8 000 ľudí v rôznych odvetviach hospodárstva. Navyše každoročne inves-
tuje do podpory vedy a vzdelávania. Aby vaše deti mali lepšiu budúcnosť.
Siemens je vám vždy nablízku.

www.siemens.sk 

s



Chceme, aby ste boli najlepší vo svojom biznise. Každý deň pracujeme na tom, aby sme vám
prinášali služby tej najvyššej kvality. Aj preto dominujeme v každom segmente trhu mobilných
telekomunikačných služieb a aj preto sme najlepší medzinárodný mobilný operátor. Navyše
v hodnotení týždenníka Trend sme sa za dosiahnuté podnikateľské výsledky ako jediní
umiestnili za posledné štyri roky vždy v prvej trojke najúspešnejších firiem na Slovensku.

bright ideas for business
Zdroje: T-Audit – nezávislý audit telekomunikačného trhu spoločnosti TNS AISA Slovakia; medzinárodná súťaž v telekomunikačnom 
priemysle World Communication Awards organizovaná časopisom Total Telecom; týždenník Trend.
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