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Záruka kvality, pružnosti a spoľahlivosti 
v oblasti dodávok a montáží elektrických
zariadení a stavieb nn, vn, vvn
Firma LiV ELEKTRA, akciová spoločnosť, pôsobí
na slovenskom trhu od roku 1990.  Spočiatku 
bola zameraná na poskytovanie služieb pre 
energetiku a to vykonávaním opráv a elektro-
montážnych prác v priestoroch zákazníkov.
Rozširovaním predmetu podnikania, sprevá -
dzaného rastom výkonov i počtu zamestnan-
cov sa v roku 1992 pretransformovala na
spoločnosť s ručením obmedzeným a v roku
1999 na akciovú spoločnosť. Dnes patrí medzi
významné firmy pôsobiace v oblasti výstavby,
rekonštrukcií a opráv veľkých energetických
stavieb. Združuje odborníkov a certifikovaných
špecialistov, ktorí majú dlhoročné bohaté
skúsenosti s realizáciou zákaziek na kľúč. 

Cieľom spoločnosti LiV ELEKTRA, a.s. je naďalej
budovať stabilnú, vyrovnanú a dlhodobú
spoluprácu so zákazníkmi a poskytovať kvalitné
a komplexné služby. 

Už 17 rokov sa nám darí spĺňať požiadavky
našich zákazníkov a sme tu pre nich ako
spoľahlivý partner.

Našim zákazníkom ponúkame najmä:

• výstavbu, rekonštrukcie, modernizácie, opravy
a údržbu elektrických zariadení elektrární,
rozvodní, transformovní bez obmedzenia
napätia a priemyselných inštalácií

• kompletné kabeláže nn až vvn

• elektromontážne práce všetkého druhu

• stavebnú činnosť

• vykonávanie revízií elektrických zariadení bez
obmedzenia napätia, vrátane bleskozvodov

• výrobu rozvádzačov dodávateľským 
spôsobom

• inžiniersku činnosť v oblasti elektroenergetiky

• projekčnú činnosť na celý rozsah dodávok
bez obmedzenia napätia

• špeciálne služby pre elektroenergetiku ako 
je poradenstvo, meranie parametrov 
elektrických vedení, meranie, nastavovanie 
a opravy elektrických ochrán, výpočet 
parametrov pre nastavenie elektrických
ochrán, revízie a následné opravy 
elektrických zariadení

• vývoj a výrobu elektronických zariadení 
pre elektroenergetiku podľa požiadaviek
odberateľa

• vykonávanie školení a skúšok z odbornej
spôsobilosti elektrotechnikov v zmysle 
vyhlášky č. 718/2002 Z. z.

• servis meracej techniky firmy SEBA KMT

• servis a montáž vypínačov SF6 firmy ABB

• zastúpenie firmy ICE– CEE (Francúzsko),
výrobcu ochrán elektrických vedení 
a strojov vn

• zastúpenie firmy ARTECHE (Španielsko),
výrobcu meracích transformátorov vn a vvn

• výhradné zastúpenie pre Slovenskú repub-
liku talianskej firmy ISA, výrobcu špecializo-
vaných prístrojov pre kontrolu a údržbu 
v elektroenergetike ako sú testery ochrán,
prístrojových transformátorov prúdu 
a napätia, batérií, zvodičov prepätia

• zabezpečenie dodávok severoírskej firmy
HATHAWAY, výrobcu špecializovaných
prístrojov pre energetiku, ako sú testery 
vypínačov, lokátory porúch, poruchová 
signalizácia, podstanice riadiacich systémov

• vykonávanie montáží, údržby a servisu 
elektronickej požiarnej signalizácie

• poskytovanie technických služieb na
ochranu majetku a osôb, projektovanie,
montáž, údržba, opravy, revízie zabezpe-
čovacích systémov slúžiacich na ochranu 
majetku a osôb pred neoprávnenými
zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov
a zariadení umožňujúcich sledovanie po-
hybu a prejavu osôb v objekte a jeho okolí.

LiV ELEKTRA, a.s.
Priemyselná 10, 821 09  Bratislava

tel.: 02/57 28 63 11 
fax: 02/57 28 63 50                                                            

livelektra@livelektra.sk
www.livelektra.sk
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Vážení čitatelia, 
milí priatelia,

mnohí z nás si priemyselnú výrobu spájajú s dymiacimi komínmi, znečistenými riekami, pracov ný mi
úrazmi a najmä monotónnou prácou pri bežiacom páse, ako nám ju predviedol Charlie Chaplin 
v legendárnom filme Moderná doba. Aj moderná doba sa však mení a strieda ju doba ešte modernej šia.
Aj na Slovensku dnes môžno nájsť fabriky, ktoré vyvracajú zažité predstavy o ťažkej priemyselnej
výrobe, akú v minulosti reprezentovali najmä strojárenske, hutnícke či chemické fabriky.

Napríklad v halách svetových automobiliek vládne priam laboratórna čistota a poriadok, nepočuť
hluk sústruhov, necítiť zápach opracúvaného kovu, všade je dostatok svetla, pracovníci majú 
k dispozícii prístup na internet. Príjemné pracovné prostredie je však len jeden rozmer vedeckého
pokroku. Druhým je bezpochyby samotná technológia, schopnosť vyrábať donedávna ešte nevyro bi teľ né
výrobky. Vysústružiť kľukový hriadeľ do motora s presnosťou na tisícinu milimetra, takže ani pri
rýchlosti sedemtisíc otáčok za minútu nezbadáte, že sa točí, bolo v ére pragoviek niečím nepredsta -
viteľným. Dnes je to realita.

V konkurenčnom prostredí však už zďaleka nehrá rolu len schopnosť vyrobiť, ale aj to, ako rýchlo.
Pred sto rokmi sa na aute pracovalo niekoľko týždňov alebo mesiacov, dnes na to automobilkám
stačí jediná minúta. No čas, ktorý ubehne medzi vymyslením produktu a jeho uvedením do výroby,
je pre výrobcov stále najväčšou komplikáciou. O pár rokov však môže byť aj tento problém minulosťou.
Aj tie najkomplexnejšie produkty a výrobné procesy sa budú konštruovať a testovať vo virtuálnom
svete, v počítači. 

Fabriky budúcnosti sú výbornou šancou pre slovenskú vedu. Práve výskum materiálov je sféra,
kde majú tímy Slovenskej akadémie vied vysokú reputáciu. Dnes začínajú koordinovať svoju činnosť
pod hlavičkou Technologického inštitútu. Ak by sa to podarilo, mohli by vytvoriť zaujímavé európske
centrum excelentnosti v materiálovom výskume. Práve článok o tomto inštitúte otvára v našom
časopise nový seriál, ktorý pripravujeme so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové
aktivity (SOVVA) za partnerskej asistencie SAV. Chceme v ňom ponúknuť odpovede na čo najviac
otázok o slovenskej vede. Aj na tú, či sa slovenskí vedci naozaj nestratia vo svete. Príklad Európskeho
laboratória pre jadrovú fyziku (CERN) svedčí o tom, že sa vieme plnohodnotne podieľať na unikát nom
diele. Spolu s desiatimi tisíckami vedcov z celého sveta sa tu neveľká enkláva slovenských fyzikov
zapojila do najväčšieho experimentu v histórii atómovej fyziky, aby sa priblížili ku kolíske, kde sa
vyvíjal mladučký vesmír. 

Naše deti sa zrejme budú na súčasné moderné fabriky pozerať tak, ako sa my dnes pozeráme
na grotesku s Chaplinom. Ak vás zaujíma, ako bude vyzerať fabrika budúcnosti a ako môže slovenská
veda ovplyvniť jej podobu, čítate ten správny časopis.

Vladimír Slezák
technický riaditeľ Siemens s.r.o.
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Keramika pre rekordnú turbínu 
Siemens pripravuje v elektrárni v bavorskom Irschingu testy najväčšej plynovej turbíny na svete.
Výkonom 340 megawattov by bola schopná pokryť spotrebu elektriny obyvateľov mesta s veľ kos -
ťou Hamburgu. Rekordnú silu dosahuje vďaka najnovším technológiám, napríklad unikátnej
keramickej ochrannej vrstve, odolnej voči teplote 1 400 stupňov Celzia. „Zlepšuje mechanické
vlastnosti kovových častí a zabezpečí ich životnosť 25-tisíc hodín, čo je šesťkrát dlhšie, ako by
vydržali nechránené v prúde horiaceho plynu,“ vysvetľuje Werner Stamm, dlhoročný vývojový pra -
covník Siemens Corporate Technology. Vysoký výkon zaručuje turbíne aj rekordnú účinnosť
60 percent. Ročne sa tak v porovnaní s doteraz najefektívnejšími systémami znížia emisie oxidu
uhličitého o 40-tisíc ton. Keramická vrstva sa na lopatky turbíny lepí špeciálnou tenkou vrstvou
tmelu. Zmes sa skladá z kobaltu, niklu, chrómu, hliníka, ytria a rénia. Na kov sa nanáša vo vákuu
technológiou striekania plazmy. Nie je na svete veľa pracovísk, ktoré ju zvládnu. Jedným z nich
je berlínska spoločnosť Turbine Airfoil Coating and Repair, spoločný podnik Siemensu 
a Chromalloy. 
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Ultima Tower poskytne obydlie pre milión ľudí
Architekt a priemyselný dizajnér Eugene Tsui navrhol ekologické obydlie budúcnosti, ktoré nazval Ultima Tower. Ide o 3,2 kilometra vysoký „činžiak“,
pripomínajúci nedávno predstavenú vežu X-Seed či moskovský projekt Crystal Island. Vulkanoidná veža Ultima Tower je akési ekologické mesto,
napísal server Inhabitat. Jeho konštrukcia sa inšpiruje v prírode, konkrétne stromami a ďalšími biologickými systémami, pričom má slúžiť mestám
budúcnosti, v ktorých ľudia budú spotrebovávať čím ďalej, tým viac energie. Ultima Tower, ktorá sa podobá termitiskám, najvyšším prírodným
stav bám na svete, by mala byť schopná odolávať radu prírodných kata strof. Viac než dvojkilometro vý priemer základne stúpa do výšky vyše troch
kilometrov. Veža, ktorej výstavba by mala stáť okolo 150 miliárd dolárov, by mala pojať až milión ľudí. Z veľkej časti by pritom mala byť sebestačná.
Využívala by solárne panely a ve ter né turbíny na generovanie elektriny, rovnako ako vodíkové palivové články. Na vnútorné osvetlenie by sa 
využívalo denné svetlo a na ven ti lá ciu vzduchu zasa prirodzené prúdenie. Distribúcia vody by fungovala na podobnom princípe, aký využívajú
stromy. Vnútri budovy by sa ľudia prepravovali na vozidlách na propán, vodík či elektromobilmi.

� Želanie zdvihnuté do mrakov, s. 38

Výška 3,2 kilometra
Ultima Tower
Autor Eugene Tsui

600 metrov
Eye in the Sky Tower
Oakland, USA 
Rok dokončenia: 2010
Autor Eugene Tsui

590 až 800 metrov
Burdž Dubaj
Dubaj, SEA 
Rok dokončenia: 2008
Autor Skidmore, Owings
and Merrill

541 metrov
Freedom Tower
New York, USA
Rok dokončenia: 2009
Autor Daniel Libeskind

509 metrov
Taipei 101
Taipei, Taiwan
Rok dokončenia: 2004
Autor C. Y. Lee & Partners

492 metrov
Shanghai World 
Finance Center
Šanghaj, Čína
Rok dokončenia: 2007
Autor Kohn Pedersen Fox

452 metrov
Petronas Towers
Kuala Lumpur, 
Rok dokončenia: 1998
Autor César Pelli

416 metrov
Two International 
Finance Center
Hongkong, Čína
Rok dokončenia: 2003
Autor César Pelli

449 metrov
Empire State Building
New York, USA
Rok dokončenia: 1931
Autor Shreve, Lamb 
and Harmon

527 metrov
Sears Tower
Chicago, USA
Rok dokončenia: 1974
Autor Skidmore, 
Owings and Merrill

420 metrov
Jim Mao Tower
Šanghaj, Čína
Rok dokončenia: 1999
Autor Skidmore, 
Owings and Merrill

526 metrov
World Trade Center
New York, USA
Rok dokončenia: 1972 – 1973
Autor Minoru Yamasaki

12

118

9

10

5

6

7

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1

3

4

Zóna nízkych emisií v Londýne
Aby dlhodobo zlepšila kvalitu ovzdušia v Londýne, zaviedla dopravná spo-
ločnosť Transport for London (TFL) v meste Zónu nízkych emisií. Od februára
majú povolenie prechádzať zónou len nákladné autá, taxíky a autobusy, ktoré
spĺňajú špecifické emisné štandardy. Na zabezpečenie efektívnej kontroly
poverila TFL spoločnosť Siemens, aby nainštalovala digitálne kamery na 75
miestach, ktoré automaticky rozpoznávajú evidenčné čísla vozidiel. Kamery
pritom denne zaznamenajú do štyroch miliónov značiek. Riešenie vychádza
z rovnakého konceptu, aký Siemens použil vlani, keď sa Londýn rozhodol
rozšíriť systém platieb, aby znížil dopravné preťaženie v meste. Nízke pre -
vádzkové náklady kamerového systému zároveň umožňujú mestu investovať
viac prostriedkov do verejnej dopravy.



Výskum múmií high-tech skenovaním 
Švajčiarski lekári PhD. Frank Rühli a Hendrik von Waldburg pripravujú
múmiu z Peru na troj dimenzionálne vyšetrenie v tomografe. Nový
Siemens zobrazovací systém prvýkrát umožňu je získať precízne 
obrázky magnetickej rezonan cie aj suchého tkaniva. Výskumníci tak
majú možnosť nazrieť dovnútra takmer tisíc rokov starej múmie bez
toho, aby poškodili tento ar cheo logický poklad. Múmia je v čupiacej
polo he, pretože peruánska tradícia kázala pochovávať mŕtvych v sede.
Analyzovať sa budú aj ďalšie múmie vrátane egyptských. Tech nic ká
inovácia z dielne Siemens po testoch po mô že aj v medicíne a ochráni
pacientov od nevyhnutnosti vystavovať sa röntgenovým lúčom. 

Riadenie dodávok do ohrozených oblastí
Siemens IT Solutions and Services vytvoril riešenie, ktoré umožňuje
armádnym a humanitárnym organizáciám podrobne sledovať, iden-
tifikovať a plánovať dodávky tovaru do katastrofou alebo inak zniče -
ných oblastí. Tovar sa monitoruje od počiatočnej objednávky až po
doručenie na miesto určenia, vyhodnocujú sa pritom aj informácie
o skladových zásobách a navrátených dodávkach. Zároveň systém
skorého varovania garantuje, že dodaný tovar bude schopný prevádz -
ky ihneď na mieste určenia.

Najvýkonnejší počítač v Európe sa volá JUGENE
Európa má novú superpočítačovú dominantu. V počítačovom inštitúte
Johna von Neumanna v nemeckom Jülichu nainštalovali najvýkonnejší
európsky superpočítač. Informoval o tom server iHNed.cz. „Nároky na
výpočtový čas v najbližších piatich rokoch vzrastú tisícnásobne. Preto
musíme posilňovať naše schopnosti v oblasti superpočítačov,“ uviedol
predseda Výskumného centra Jülich Joachim Treusch. Výstavba super-
počítačového komplexu sa rozbehla už pred niekoľkými rokmi. V roku
2004 spustili počítačový systém JUMP s výkonom 8,9 TFlop/s, čo pred-
stavuje ekvivalent bilión operácií za sekundu. O rok neskôr IBM nainšta-
lovala svoj legendárny superpočítač Blue Gene/P, ktorý dostal názov
JUBL. Tento rok pribudol v sále, kde sa koncentrujú tieto extrémne 
výpočtové systémy, ďalší – najmodernejší Blue Gene/P, pomenovaný
JUGENE. Výpočtový výkon nasledovníka superpočítača JUMP presahuje
200 TFlop/s, čiže viac ako 22-násobne. A to ani zďaleka nie je konečná
fáza. V rokoch 2009 až 2010 stredisko v Jülichu plánuje vybudovať 
petaflopový superpočítač.
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Objavili zmenšenú verziu slnečnej sústavy
Planetárne systémy podobné nášmu sa môžu vo vesmíre vyskytovať častejšie, ako veda doteraz predpokladala. Pre BBC to povedal Martin Dominik
z Univerzity St. Andrews, ktorý na mítingu Kráľovskej astronomickej spoločnosti v Belfaste prezentoval nový objav svojej výskumnej skupiny.
Astronómom sa podarilo objaviť novú slnečnú sústavu, ktorej súčasťou sú dve planéty hmotnosťou porovnateľné s Jupiterom a Saturnom.
Obiehajú okolo hviezdy OGLE-2006-BLG-109L, ktorá je od nás vzdialená približne päťtisíc svetelných rokov. Planéty boli objavené metódou zvanou
gravitačné mikrošošovkovanie, pri ktorej sa využíva zakrivenie svetelných lúčov v gravitačnom poli. Podľa M. Dominika je konečným cieľom nájsť
obývateľnú planétu podobnú našej Zemi alebo Marsu. „Myslím si, že sa to stane už dosť skoro,“ povedal britský astronóm, vychádzajúc z rýchleho
vývoja technológií používaných pri detektovaní planetárnych systémov. Astronómovia doteraz lokalizovali približne tristo planét mimo našej
slnečnej sústavy, žiadna z nich však nemá charakteristiky totožné so Zemou.

Úspornejšie a ekologickejšie 
Gigasety
Siemens Home and Office Communication
Devices prechádza vo väčšine svojich bez-
šnúrových telefónov a širokopásmových
prístrojov Gigaset na ECO DECT a ECO
Broadband. Tieto produkty, označené
špeciálnym logom, majú vysokú energe-
tickú účinnosť a funkcie, ktoré im umož-
ňujú meniť vysielací výkon. Celkový
energeticky úsporný balíček výrazne 
znižuje spotrebu energie. Kľúčové je 
použitie nového spínacieho režimu do-
dávky energie, ktorý spotrebúva o 60 per-
cent menej energie ako tradičný režim.
Vďaka optimalizácii displeja, inteligent-
nému riadeniu nabíjania akumulátora 
a funkcii ECO DECT majú bezšnúrové tele-
fóny Gigaset dlhší pohotovostný čas 
a umož ňujú dlhšie hovory. 



Do Číny priplávalo prvé Velaro CN
V auguste, v čase olympijských hier v Číne, bude na trati medzi Pekin -
gom a Tiencinom premávať päť vysokorýchlostných vlakov Velaro CN.
Čínske dráhy si vlani od spoločnosti Siemens a jej čínskeho partnera,
spoločnosti Tangshan Locomotive & Rolling Stock Works, objednali
celkovo 60 týchto osemvozových súprav. Prvé tri vlakové jednotky
vyrobia v nemeckom Krefelde a do Číny poputujú loďou z prístavu
Bremerhaven. 

Bunkové hlásiče znečistenia
Výskumníci spoločnosti Siemens vyvinuli bunkové senzory, ktoré by
mohli slúžiť ako systémy včasného varovania v prípade kontamino-
vania vody alebo zhoršenej kvality vzduchu. Tím Siemens Corporate
Technology v Mníchove spoločne s biotechnologickou firmou Bionas 
v Rostoku testujú vybrané bunkové kultúry prilepené k silikónovým
čipom. Bunkové senzory sú ideálne na rozpoznanie kontaminantov,
pretože rovnako ako vyššie živé organizmy reagujú na zmeny v pro-
stredí zmenou metabolizmu. Čip slúži ako menič signálu, ktorý ihneď
uloží informáciu o zmene prostredia do kontrolného systému. Záro veň
spustí opatrenia, zamerané napríklad na obnovenie kvality vody na
predchádzajúcu úroveň. Na obrázku sú peče ňo vé bunky na silikóno -
vom čipe. 

Internetová ID karta proti zlodejom
Časy online krádeží čoskoro skončia. Siemens v spolupráci s part-
nerskou firmou vyvinul internetovú ID kartu veľkosti bankoma to vej
karty, cez ktorú sa bude banková transakcia autentifikovať ešte
pred jej uskutočnením. Autorizácia sa usku toční odtlačkom prsta
a integrovaným kľúčom. ID karta nepožaduje žiaden dodatočný
softvér alebo hardvér, takže sa môže použiť na každom počítači,
a je chránená pred útokmi. Riešenie by sa malo dostať na trh
naj skôr v lete.
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Rakúska vláda prišla za občanom
Informačné technológie prenikajú do všetkých oblastí nášho života – toto klišé sa používa už dobrých
tridsať rokov. Ale v prípade e-Governmentu je namieste. Túto modernú formu kontaktu občana 
a verejnej správy oceňujú naozaj všetci. O rakúskej skúsenosti hovoríme s hovorcom platformy
Digital Austria CHRISTIANOM RUPPOM. 

AUTOR: IVAN PODSTUPKA
FOTO: PETER HUDEC

Rakúska vláda prišla za občanom



Čo podnietilo vytvorenie e-Governmentu
v Rakúsku?
Treba ísť späť na začiatok 90. rokov, keď sa po-
jem e-Government stával skutočnosťou. V na šom
prípade išlo na začiatku o projekty elektronizá-
cie katastrálneho úradu a obchodného regis tra.
V roku 1997 sme spustili platformu help.gv.at.
Umožňuje obyvateľom, aby na jednom mieste
vybavili všetky úkony pre situácie, ktoré pri-
náša život – požiadali o občiansky preukaz,
registrovali narodené dieťa a podobne. Pritom
nie je dôle ži té, či sa vec týka jedného úradu
alebo viacerých, všetko možno nájsť na jednom
mieste. Na por tá li je vyše tisíc formulárov,
ktoré sa vzťahujú na vyše dvesto životných si-
tuácií. Sú tu všetky potrebné postupy v elek-
tronickej forme.
Občan má pritom stále na výber z troch mož-
ností – vec môže vybaviť priamo na úrade, alebo
si vytlačí formulár cez e-Government, vyplní
ho a odnesie na úrad, alebo si všetko vybaví
on-line. Ľudia si môžu formulár elektronicky
vyplniť, elektronicky uhradiť platby, elektronic  -
ky podpísať. Dostanú aj elektronické potvrdenie
s pečiatkou, môžu si ho vytlačiť. Je to dokument
s právnou platnosťou. 

Stretol sa portál s ohlasom?
Dôležité bolo, aby bol portál prístupný pre ľudí
vtedy, kedy oni chcú, tam, kde im to najviac vy  -

ho vuje. Je to zadarmo, občan sa môže prihlá siť
na všetky vládne portály. Je tu i prístup cez smart
phone, black berry, normálny mobilný telefón
a cez digitálnu televíziu. Pre nás je dôležité, že
vláda prichádza za občanom, kdekoľvek sa na  -
chá dza. Portál je absolútne bezbariérový – aj
slepí ľudia dokážu vyplniť všetko, čo potrebu jú,
navádza ich hlas. Mesačne máme 400 tisíc
prístupov. To je viac, ako by administratíva
dokázala zvládnuť pri osobnom kontakte. 

Považujete tvorbu portálu za zavŕšenú?
Nepovažujem e-Government za cieľ, nemá
ko niec, je to neustály vývoj. V roku 2003 sme
dospeli k názoru, že na každom ministerstve
by mal byť informačný manažér. Vznikla vládna
rada pre ICT, jej členmi sú práve títo IT riadite lia,
ktorí majú na starosti ucelenosť stratégie. Tiež
v roku 2003 prišla spolková vláda s iniciatívou,
aby sa do e-Governmentu zapojili miestne samo -
správy, lekárske, právnické, obchodné a ďalšie
komory. Takže s e-Governmentom sme začali
v 90. rokoch, v roku 2001 sa vytvorila štruktúra,
v roku 2003 vláda rozšírila okruh a v roku 2005
sa vytvorila jednotná platforma Digital Austria,
ktorá je pod záštitou spolkovej vlády a spolko vé -
ho kancelára. 

Vlani a predvlani sa v rámci európskeho
benchmarkingu umiestnil rakúsky portál

na prvom mieste, pritom ešte v roku 2001
ste boli na 13. mieste z pätnástich krajín.
Čomu pripisujete tento rýchly úspech?
Trom kľúčovým faktorom. E-Government je
ako veľká loď, rozhodnutia potrebujete robiť
v dostatočnom predstihu, aby ste ho nasmero -
va li. Dôležité je mať rýchlu spätnú väzbu a ve-
dieť, čo funguje, čo nie. Prvou podmienkou bola
silná politická podpora, keď vláda prevzala úlo -
hu lídra celého procesu. Druhou spolupráca. 
V Rakúsku máme 3 375 obcí, sedem spolkových
krajín, štrnásť ministerstiev. Spolkové usporia -
danie štátu si spoločnú stratégiu vyžaduje. Všet -
ci účastníci projektu musia úzko spolupra covať
– vláda, priemyselné podniky, notári, právnici,
komory, všetci, ktorí prichádzajú do styku s e-Go-
vernmentom, musia mať spoločný štandard.
To je tretia podmienka – najnovšie a bezpečné
technológie, aby im občania dôverovali. 

Zaväzuje samosprávy k účasti na e-Go-
vernmente zákon?
Od roku 2004 máme ako jedna z prvých krajín
zákon o e-Governmente. Zaviedol systém elek-
tro nickej identity, čo je vlastne elektronický
občiansky preukaz. Možno ho používať nielen
v e-Governmente, ale aj pri styku so zdravotnými
poisťovňami, či na komerčné účely. Samosprávy
do ničoho nenútime, ale dali sme si záležať,
aby sme ich získali pre spoluprácu už v raných

Úrad v počítači: Platforma help.gv.at. obsahuje vyše tisíc formulárov a umožňuje na jednom mieste vybaviť dvesto rôznych životných situácií. 
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fázach. Vyvinuli sme vhodné štandardy. Až 80
percent obcí v Rakúsku má menej ako tritisíc
obyvateľov. Nemajú vlastného informačného
manažéra, takže je dôležité, aby si na trhu kúpili
softvér zlučiteľný so štandardmi e-Govern -
men tu. 

Vychádzali ste z modelu v zahraničí
alebo ste vytvorili úplne novú koncepciu?
Začali sme veľmi skoro, takže sme vytvorili
vlastne vzorový projekt. Niekoľko iných člen-
ských kra jín EÚ použilo náš systém – nielen
aplikácie, ale aj štruktúru. 

Vyžadovali sa rozsiahlejšie investície do
hardvéru alebo ide o softvérový projekt?
Jadro našej investície spočívalo v komponentoch

a štandardoch, z toho vzišli služby, ktoré sú pre
všetkých užívateľov zadarmo. Nie je úlohou
vlády, aby investovala do softvéru a aplikácií,
ona má definovať záväzný štandard. 
V dnešnom svete sa investície do hardvéru vy ža-
dujú bez ohľadu na e-Government. Vari jedinou
požiadavkou e-Governmentu je čítačka kariet,
lebo každý občan má elektronickú digitálnu
kartu. Rakúska stratégia e-Governmentu na nej
spočíva, umožňuje bezpečnú identifikáciu a ko -
munikáciu s úradmi. Špecifikom je, že neexis -
tuje len jeden typ preukazu. Je na občanovi, či
chce mať identifikáciu na zdravotnej karte, ktorú
má u nás každý, alebo na bankovej, zamestna -
nec kej či inej karte. Môže sa tam integrovať aj
platobná funkcionalita. Vyvinuli sme elektro-
nický systém doručovania. Potrebovali sme mať

záruku bezpečného doručenia dokumentov
medzi úradmi alebo medzi úradom a občanom.
Ľudia dostanú dokument s elektronickým pod-
pisom, je tam aj časová pečiatka. Všetky strany
vedia, že dokument bol dodaný, doručený, prí -
padne preposlaný. 

Je možné prepojenie e-Governmentového
portálu s portálmi komerčného sektora?
Na portáli bavorskej vlády sú napríklad pri
narodení dieťaťa obchody s výbavičkou,
poisťovne a podobne.
Zadarmo sprístupňujeme portál všetkým samo-
správam. Nebolo by ekonomické, aby si každá
samospráva vyvíjala svoj obsah. Informácie sú
aktuálne, lebo sa obnovujú z jedného miesta.
Komerčnú stránku neuprednostňujeme, sta-

Multimediálna telefónna stanica: Umožňuje prístup k e-Governmentu i občanom, ktorí nemajú internet doma alebo v práci. Multimediálny kiosk umožnuje prístup k elektro nic kým
tlačivám cez internet, je možné z neho poslať e-mail, prípadne vďaka web kamere aj svoju fotografiu. Za niektoré komerčné služby sa platí, vládne služby sú zadarmo. V Rakúsku
je už vyše tisíc takýchto staníc – niektoré sú na uliciach, iné v administratívnych budovách či na mestských a obecných úradoch. Stanicu by mala mať v budúcnosti každá obec
na miestnom úrade.



rá me sa predovšetkým o oficiálne informácie,
o vy bavenie úkonu. Reklamu, teda linky, ne -
pre fe ru je me. Podnikateľský sektor to chápe, 
a ani občania o to príliš nestoja. 

Podmienkou fungovania e-Governmentu
je počítačová gramotnosť. Pomáhate pri jej
zvyšovaní?
V polovici 90. rokov sme pripravili rad školení.
Vtedy sme cez obchodnú komoru ponúkli pro -
gramy, ktoré boli dostupné všetkým rakúskym
firmám. Formou road show sme po firmách
vysvetľovali, ako možno IT využívať na zvýšenie
konkurencieschopnosti. Potom sme začali spo-
luprácu s organizáciami dôchodcov. Pre seniorov
sa začali osobitné kurzy – chodia do škôl, kde
ich mladí učia, ako používať počítač a e-Govern -

ment. Máme akadémiu pre štátnych úradníkov.
Cez ministerstvo školstva vzdelávame učiteľov,
školia sa na využívanie e-služieb. Pre mladých
sme spustili program Mladí k zdraviu. Moti-
vu je me ich k spätnej väzbe, aby sme sa do-
zvedeli, ako sa majú veci definovať, pre zen tovať.
Využí vame pritom aj digitálne televízne vy-
sielanie, ktoré spätnú väzbu umožňuje cez
ovládač.

Predpokladáte, že tradičné papierové
vybavovanie pri niektorých úkonoch úplne
zanikne?
Niektoré činnosti sú úplne bezpapierové už
teraz. V roku 2004 sa zaviedol projekt e-zákon.
Celý proces navrhovania, pripomienkovania,
schvaľovania a publikovania zákonov sa usku-

točňuje len elektronicky. Parlament takto ročne
ušetrí 60 ton papiera, vyše dva milióny eur.
Výlučne elektronická je rakúska zbierka zákonov.
Na prelome rokov 2004 a 2005 sme zaviedli
systém súborov pre štátnu správu Elak. Umož -
ňu je pracovať s dokumentmi jednotlivých minis-
terstiev viacerým ľudom súčasne. V našom úrade
to prinieslo 80-percentnú úsporu času a 40-per-
cent nú úsporu papiera. To je v Európe unikát.
V prvej etape sme e-Government orientovali na
služby občanom, teraz ho rozširujeme aj na služ-
by ekonomike. Elektronický systém funguje 
v clách, systém daní má päť miliónov registro-
vaných užívateľov a ročne registrujeme 25 mi lió -
nov vstupov. 

Vidíte v dohľadnom čase možnosť elektro-
nických volieb?
Máme tu jav elektronickej demokracie. Spomí -
nal som projekt s mladými. Na jednej strane
sa od nich snažíme získať ich názor, ako by mali
veci vyzerať, hlasovaním určujú prioritu riešení.
V e-Governmente pridávame nové funkcionality.
Máme elektronický register adries a budov po-
d ľa súpisných čísel. Predpokladáme, že najbliž-
šie sčítania ľudu bude elektronické, ušetríme
20 miliónov tlačív. 
Elektronické voľby sú však až tým posledným
krokom. Technicky sú uskutočniteľné, hoci aj
zajtra. Ale je to citlivá vec a nechávame si to na ko-
niec. Politicky to však také jednoduché nie je.
Treba si ujasniť, či je možné takto voliť z hľadis-
ka práva a či voliči vôbec takýmto spôsobom
voliť chcú. Isté je, že nemáme záujem o voľby
prostredníctvom volebných strojov, ako je to 
v USA. Návratnosť takejto investície je neatrak-
tívna. 
Zaujímavé sú dištančné voľby, lebo by umožni li
voliť rakúskym občanom, ktorí sú v zahraničí.
O tom sa diskutuje na úrovni vlády. 

Christian Rupp (1968) vyštudoval na Vieden-
skej univerzite obchod so zameraním na
marketingovú komunikáciu, controlling 
a informatiku. Študoval na Massachusetskom
technologickom inštitúte, Stanfordrskej
univerzite a vo Švédsku. 
Od začiatku 90. rokov pôsobí ako poradca
v projektoch Európskej únie v elektronickej
oblasti, je lektor viacerých univerzít. Vydal
20 kníh, ročne má asi dvesto prednášok.
Bol riaditeľ hospodárskej komory pre eko-
nomiku a marketing, a transfer know-how
v e-biznise. Od roku 2003 je tajomník rakús -
kej vlády pre e-Government, od roku 2005
hovorcom všetkých členov platformy Digital
Austria, ktorá zastrešuje všetky aktivity vlády
v tejto oblasti.

Univerzálny kľúč: Každý Rakúšan má elektronickú digitálnu kartu, ktorá umožňuje bezpečnú identifikáciu a komunikáciu
s úradmi. Zvláštnosťou je, že neexistuje len jeden typ preukazu. Je na občanovi, aký typ „občianskeho preukazu“
si vyberie. Často ním býva elektronická zdravotná karta, ktorá otvára dvere do rakúskeho systému e-Health.

� Medicína s visačkou e-Health, s. 36
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Európske laboratórium pre jadrovú fyziku (CERN) spustí v lete gigantický urýchľovač, ktorý by mohol
odhaliť najväčšie záhady vesmíru. Komponenty od Siemensu pritom zohrajú kľúčovú úlohu – budú
udržiavať supravodivé magnety urýchľovača pri teplote mínus 271 stupňov Celzia. Takto chladno
nie je ani v medzihviezdnom priestore, takže CERN bude zrejme najchladnejším miestom vo vesmíre.

AUTOR: NORBERT ASCHENBRENNER, ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: CERN

Pri kolíske vesm
íru

Absolútna presnosť: Pri inštalácii kremíkových polo-
vodičov v experimente Atlas sa vyžadovala absolútna
precíznosť. Vkladali sa do puzdra s minimálnou medze-
rou a aj najmenšia nepresnosť ich mohla nenávratne
poškodiť. 



J
adroví fyzici potrebujú zbrane veľkého ka -
libru – rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla
nimi vystreľujú neviditeľné strely. V lete
otvoria „streleckú sezónu“ najväčším expe-

rimentom v histórii atómovej fyziky. V 27 kilo-
metrov dlhom kruhovom tuneli, uloženom
neďaleko Ženevy v hĺbke sto metrov pod fran -
cúzsko-švajčiarskou hranicou, budú študovať
zrážky elementárnych častíc. Dejiskom týchto
unikátnych experimentov bude Veľký hadrónový
urýchľovač (LHC). 

Okamih po Big Bangu
V LHC proti sebe vyletia dva zväzky častíc, pro-
tónov alebo ťažkých iónov olova. Supravodivé
magnety ich budú udržiavať na dráhe po kru-
hovom tuneli a urýchľovať aj niekoľko hodín.
Ku zrážke dôjde pri rýchlosti blízkej rýchlosti
svetla, keď budú mať energiu, s ktorou by do-
kázali prepáliť dieru do železa s polmetrovou
hrúbkou. 
Zrážky budú vedci sledovať v obrovských pod-
zemných halách, nazývaných experimenty. Sú
štyri –Atlas, Alice, CMS, a LHCb. Detektory a prí-
stroje zaznamenajú energiu, hmotu a spŕšky

častíc, vytvorených nárazmi. Očakáva sa, že
experimenty prinesú ročne 15 miliónov giga-
bajtov dát a na ich analýzu majú fyzici k dispo-
zícii novú superpočítačovú sieť, najvýkonnejšiu
na svete. 
LHC vytvorí podmienky, ktoré vládli vo vesmíre
menej než milióntinu sekundy po Big Bangu.
Vtedy sa z kvarkov formovali prvé protóny a neu-
tróny. Experimenty umožnia vedcom študovať
častice, ktoré majú životnosť podstatne nižšiu
ako jedna sekunda. Bližšie k Big Bangu sa zatiaľ
súčasnými technológiami nevieme dostať.

Mystérium tmavej hmoty
Jadroví fyzici očakávajú potvrdenie platnosti
štandardného modelu vesmíru, založeného na
teórii Big Bangu a expanzii horúceho vesmíru.
Radi by konečne objavili Higgsov bozón, pre-
zývaný aj „Božská častica“. Britský fyzik Peter
Higgs jej existenciu predpovedal už v roku
1964. Mala by zodpovedať za to, že iné častice
majú hmotu. 
Urýchľovač LHC by mal poodhaliť aj tajomstvá
stále záhadnej tmavej hmoty. Viditeľné hviezdy,
hmloviny a ostatné telesá tvoria len nepatrnú

časť vesmíru. Na základe gravitačných pozoro-
vaní, kinetiky vesmíru, astronómia vyrátali, že
prevažná väčšina hmoty vo vesmíre má nezná -
mu podobu, ktorú nazvali tmavou. O jej zložení
zatiaľ nikto nič nevie, pretože s naším svetom
neinteraguje a jediným prejavom jej existencie
je gravitácia. Základom tmavej hmoty by mohli
byť takzvané supersymetrické častice, ktoré by
teoreticky mohli existovať. Sú v tom istom prie-
store ako náš, ale keďže sa neprejavujú žiadnou
interakciou, nemožno ich skúmať. Väčšina fyzi-
kov však predpokladá, že supersymetrické
častice sú realitou a možno dokážu vytvárať
aj zložitejšie útvary.

Najväčšia chladnička na svete
Prinútiť častice ku zrážke nie je jednoduché 
– chce to výnimočne presnú „mušku“. LHC sa
tak stal technologickou výzvou pre všetky vyspe -
lé firmy sveta. CERN má databázu dodávate ľov,
pri každom z nich kľúčové slová, podľa ktorých
počítač vyhľadáva partnerov, schopných dodať
prístroje alebo materiály. 
Srdcom LHC sú supravodivé magnety, ktoré
udržiavajú zväzky častíc v stanovenom smere.

Kružnica pod zemou: Schéma 27 kilometrov dlhého tunela urýchľovača LHC
(modrá) na švajčiarsko-francúz skej hranici. Štyri hlavné experimenty Alice, Atlas,
CMS, a LHCb sú obrovské podzemné haly zaplnené prístrojmi. S povrchom ich
spájajú 50 až 150 metrov dlhé šachty. Časť, kde sa častice urýchľujú, je zobra-
zená sivou farbou.

Detektor protónov: V experimente LHCb je celkom 42 vertexových lokátorov, ktoré sa budú
používať na meranie bodov zrážok častíc.

Výstavný glóbus: Vedecké a inovačné výstavné centrum v tvare zemegule
pri pohľade z vtáčej perspektívy. Vpravo hore sú budovy technologických 
zariadení na experiment Atlas.

Mezónové detektory: Mohutný disk experimentu CMS váži 900 ton a je vysoký 15 metrov.
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„Bez nich by sme museli postaviť urýchľovač
so štyrikrát väčším obvodom a 30-krát vyššou
spotrebou energie,“ hovorí Laurent Tavian,
expert na kryogénne systémy v CERN-e. Kým
konvenčné magnety dosahujú intenzitu poľa
dve tesly, supravodivé magnetické cievky vytvo-
ria pole s ôsmimi teslami, ktoré dokáže ohnúť
lúče častíc. Na dosiahnutie tohto efektu bolo
treba poskladať vyše 1,7 tisíca supravodivých
magnetov.
No vec má háčik – supravodivé magnety sa mu-
sia chladiť kvapalným héliom na teplotu mínus
271 stupňov Celzia. „V podstate budujeme naj-
väčšiu chladničku na svete,“ žartuje L. Tavian
a dodáva, že Siemens má na tom významný
podiel. „Komponenty od Siemensu sú rozho-
dujúce pre riadenie procesu chladenia.“ 

LHC potrebuje asi 600-tisíc litrov kvapalného
hélia (doteraz najväčšie chladiace zariadenie
vyžadovalo 3,6 tisíca litrov). Po prvýkrát sa bude
takéto veľké množstvo ultrachladnej tekutiny
distribuovať na veľké vzdialenosti. Pritom teplo-
ta sa v celom systéme nesmie odchyľovať viac
než o desatinu stupňa Celzia. Takéto požiadav ky
kladú unikátne nároky aj na materiály. Naprí -
klad 15 metrov dlhé magnety sa po schladení
zrazia o 4,5 centimetra. Keďže systém musí
zostať utesnený, do špár sa umiestnia špeciálne
zarážky. Potom už bude treba udržiavať ultra-
nízke teploty dlhé mesiace. 

Ovládače Sipart od Siemensu
Rozvod kvapalného hélia riadi vyše tisíc špeciál-
nych ventilov. O ich pohon sa starajú motory

na stlačený vzduch, regulované ovládačmi
Siemens. „Normálne ovládače Sipart-PS2 sme
použiť nemohli, pretože intenzívne žiarenie
by zničilo citlivé elektronické systémy,“ hovorí
produktový manažér Klaus-Peter Heer zo Sie-
mens Automation and Drives (A&D) v nemeckom
Karlsruhe. Vývojári preto ovládače rozdelili 
a mikroprocesory umiestnili v osobitnom puz-
dre odolnom voči žiareniu. Obvody mikropro -
cesorov sa môžu byť vzdialené až jeden
kilometer od ovládača. 
Siemens dodal 1,4 tisíca delených a štyristo
konvenčných ovládačov. Vyše 130 ovládačov
je umiestnených aj v najväčšom zo štyroch
experimentov – v detektore Atlas. Zariadenie
je dlhé 50 a vysoké 25 metrov (viac ako päťpos-
chodová budova). Je najväčším experimentálnym

Prvý zvar: Spojenie vyše 1,7 tisíca magnetov urýchľovača LHC si vyžiadalo
123-tisíc zvarov a montážnych operácií. Začalo sa v marci 2005. 

Posledný z posledných: V apríli 2006 pripevnil vedúci projektu Lyn Evans na magnet s pora do -
vým číslom 1 746 tabuľku s nápisom „Posledný magnet pre LHC“.

Trubica na 
zväzky častíc Trubica s výmenníkom tepla

Nádoba s héliom-II

Supravodivý rozvod

Železné sedlo

Nemagnetický lem

Vákuová nádoba

Radiačná stena

Tepelná ochrana

Dipólový 
magnet LHC 

dlhý 15 metrovPomocný rozvod

Napájacie 
prístroje

Schéma dipólového magnetu LHC: Pri teplote
1,9 Kelvina (menej ako –270,3 stupňa Celzia) je
schopný vytvoriť magnetické pole so silou 8 Tesla. 

Ochranná dióda

Supravodivé závity

Rozvod 
so zloženými
cievkami 

Štvorpólový 
rozvod

Spájanie obrov: Počas trinástich mesiacov technici v nepretržitých zmenách ulo -
žili týždenne dvadsať magnetov. Každý z nich váži 34 ton a má dĺžku 15 metrov. 



zariadením pre jadrovú fyziku na svete – v troch
detektoroch sa tu budú merať vlastností častíc,
vzniknutých pri zrážkach.
Okrem ovládačov dodal Siemens na stavbu LHC
viacero technológií: od riadiacich zariadení
Simatic cez elektrické komponenty až po po-
čítače a laptopy. Hodnota dodávok dosiahla
30 miliónov eur (980 miliónov korún), je to
však len časť zo šiestich miliárd eur (takmer
200 miliárd korún), ktoré sa počas 12 rokov
vynaložili na výstavbu LHC. 

Aj Slovensko má podiel
CERN počas päťdesiatich rokov svojej existencie
posunul fyziku od výskumu atómových jadier
až ku štúdiu elementárnych častíc. Protóny 
a neutróny sa ďalej delia na kvarky a tie sú té -

mou najnovších výskumných programov. Európ -
ske laboratórium je tiež pionierom v štúdiu
antihmoty – zrkadlového obrazu hmoty, kde
majú častice vymenené náboje. Fyzici tu vyrá-
bajú antiprotóny, uspeli dokonca s vodíkovými
antiatómami a teraz pripravujú antihélium.
Slovensko patrí medzi dvadsať členských štá-
tov CERN-u a do jeho ročného rozpočtu 1,1 mi -
liar dy švajčiarskych frankov (22,3 miliardy
korún) prispieva 75 miliónmi korún. Vedecký
vklad Slovákov je podstatne vyšší ako finančný.
Niekoľko desiatok slovenských jadrových fy-
zikov sa nestratilo medzi 2,5 tisíca stálych 
a ôsmimi tisícami hosťujúcich vedcov. Sústre-
ďujú sa na experimenty v detektore Alice. Od
vlaňajška je jedným z viceprezidentov CERN-u
Branislav Si tár, profesor na Fakulte matema-

tiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave. Slovenské firmy získali 
za posledné tri roky zákazky za 260 miliónov
korún. Napríklad časti kryogénnych zariadení
na supravodivé magnety, v ktorých prúdi
podchladené tekuté hélium, vyrábajú SES
Tlmače.
Spustenie LHC je dnes absolútnou prioritou.
Podľa B. Sitára sa zatiaľ ukazuje, že v štandard -
nom modeli vesmíru všetko funguje a objav
Higgsovho bozónu by bola tá správna čerešnič -
ka na torte. A čo ak bozón neexistuje? „To sa
potom všetko pekne zdramatizuje. Ak sa dopra -
cujeme k niečomu neočakávanému, môže to
orientovať jadrovú fyziku iným smerom, ako
ju dnes poznáme. A budeme hľadať ďalej,“
hovorí L. Tavian.

V útrobách Atlasu: Zadné veko kalorimetra, prístroja na meranie tepla premeneného pri fyzikálnych procesoch 
a veľké koleso kryostatu, ktorý meria teplo v magnetických poliach.

Stopár elektrónov: Time Projection Chamber je hlavné
zariadenie experimentu Alice. Tu pod vedením Karola
Šafaríka pôsobia vyše dve desiatky slovenských fyzikov.

Ako v katedrále: Osem torodiálnych magnetov v experi-
mente Atlas.

Montáž Atlasu: Experiment Atlas je výškou 25 a dĺžkou
50 metrov najväčším zariadením pre jadrovú fyziku.
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Zmení slovenská
veda svet?
Meniť svet je jedna z najmocnejších túžob človeka a ambície nechýbajú.
No významných činov, ktoré vskutku posunuli životy ľudí k lepšiemu,
veľa nie je. Koleso zmien sa v 21. storočí rozkrútilo nevídanou rýchlosťou.
Otázka, aký je prínos vedcov zo Slovenska v tomto kolotoči, je prirodzená
a logická. Ďalšia otázka – dokáže malá krajina v strede Európy posúvať
poznatkovú hranu ďalej? – je aj otázkou o tom, ako sa bude Slovensku 
v budúcnosti dariť. Čo vlastne znamená pretvárať spoločnosť na poznatkovo
orientovanú? Rodia sa na Slovensku prevratné vynálezy? Dostanú sa
do praxe v podobe poznatkov, no aj výrobkov, ktoré pohnú trhmi?
Môže priniesť vedecký úspech popularitu? Vrátia sa úspešní výskumníci?
Je „vedec“ dobrou alternatívou pri výbere povolania? 
Časopis Visions spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové
aktivity (SOVVA) za asistencie SAV pripravuje sériu článkov o slovenskej
vede. Chce ponúknuť odpovede na čo najviac otázok. Aj na tú, či slovenská
veda naozaj zmení svet. 

AUTOR: MARTIN JESNÝ 
FOTO: EMANUEL BOSON



P
rvý krok urobilo Predsedníctvo SAV,
keď začiatkom roka zriadilo Techno-
logický inštitút SAV. Má koordinovať
aktivity desiatich bratislavských vedec  -

kých organizácií akadémie, ktoré skúmajú
pro gre sívne technológie a materiály. Pod dážd  -
ni  kom nového inštitútu sa sústredí riešiteľ ská
kapacita s dvesto vedeckými pracovníkmi.

Prioritou je výskum
„Prioritou je, samozrejme, samotný výskum,“
zdôrazňuje riaditeľ Technologického inšti tú tu
SAV Marián Janek. Skúmanie materiálov má
multidisciplinárny charakter, preto zásadné
výsledky, ktoré budú mať aplikačný a inovačný
potenciál, možno dosiahnuť len funkčným pre  -
pájaním. „Slovenská veda je veľmi fragmento-
vaná. Chýbalo koncentrovanejšie úsilie presadiť
sa na medzinárodnej úrovni,“ konštatuje Sta -
nislav Sipko, predseda Slovenskej organizácie
pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).
Vznik Technologického inštitútu môže zmazať
doterajší deficit. „Znamená koncentráciu veľmi
kvalitných vedeckých tímov z viacerých inštitú-
cií a výskumného potenciálu medzinárodnej
úrovne,“ dodáva S. Sipko. 
Ani moment vzniku inštitútu nie je náhodný.
Eurofondy v rámci operačného programu
Výskum a vývoj v Bratislavskom kraji po nú ka jú
neopakovateľnú šancu vyrovnať, či aspoň pri-
blížiť podmienky vyspelým európskym organi  -
záciám. No keďže sú limitované, nie je možné
financovať všetky oblasti vedy a výskumu, po z-
na  menáva riaditeľ Ústavu materiálov a me cha -
ni ky strojov SAV František Simančík. Bolo treba

vybrať oblasť, kde sú ústavy SAV už dnes na
medzinárodne konkurencieschopnej úrovni. 
Analýza ukázala, že práve vo výskume materiá  -
lov pôsobí v SAV viacero vedeckých tímov s vy  -
so kou reputáciou. „Navyše samotné ústavy cítili
potrebu takejto koordinácie,“ dodáva M. Janek.
Disponujú potenciálom vybudovať nadštandard -
né európske výskumné centrum, aké zatiaľ na
Slovensku neexistuje. „Pokiaľ sa to podarí, pod
hlavičkou Technologického inšti tútu môže
vzniknúť medzinárodne uznávané centrum
excelentnosti v interdisciplinárnom materiá lo -
vom výskume,“ zdôrazňuje S. Sipko. 

Koordinácia cez kompetenčné centrá 
Tímy v materiálovom výskume pracovali rela -
tív ne samostatne, bez vzájomnej koordinácie.
Keď že boli pomerne malé, budovali si kompe-
tencie v úzkej oblasti výskumu. To im v mno-
hých prí padoch znemožňovalo pružne rea go vať
na zaujímavé aktuálne problémy – či už vo
vznikajúcich vedných oblastiach, alebo pri ap-
likáciách. Malé tímy pritom kládli na svojich
členov pomerne vysoké nároky a úzka špeciali-
zácia obmedzovala už aj tak malú flexibilitu,
opisuje F. Simančík. Inak to nebolo ani v prí stro-
jovom vybavení – každý tím sa pokúšal z vlast -
ných limitovaných zdrojov získať techniku aspoň
na štandardnej úrovni. Na špičkové vybavenie
prostriedky nezostávali, pričom v SAV sa často
opakuje duplicita v štandardnom vybavení. 
Technologický inštitút by mal tieto problémy
odstrániť. Z tridsiatich tímov desiatich ústavov
SAV sa vytvárajú štyri kompetenčné centrá, kaž  -
dé s presne definovaným tematickým zamera  -
ním. Budú sa orientovať na hlavné oblasti 
v materiálovom výskume. Ich kompetencie
zvýši v slovenskej vede unikátny fakt: vzniknú
naprieč ústavmi SAV, ktoré sú členmi Techno-
logického inštitútu. Budú tak schopné riešiť
konkrétne problémy pre potreby výskumu 
na všetkých členských pracoviskách inštitútu. 
„Centrá budú všetkým partnerským pracovis -

Výskum materiálov
pod dáždnikom
Vytvoriť centrum excelentnosti s medzinárodnou reputáciou.
Ambiciózny zámer, aký na Slovensku zatiaľ nik neuskutočnil.
Prvým krokom je Technologický inštitút Slovenskej akadémie
vied, ktorý zasieťuje materiálový výskum a má všetky šance stať sa
základom výskumného centra svetového mena.

Kompetenčné centrá TI SAV
Nanomateriály, disperzné materiály 
a povlaky
Konštrukčné materiály
Materiály pre elektroniku, elektrotechniku
a senzory 
Materiály pre extrémne podmienky

Anketa:
Čo čakáte od Technologického
inštitútu SAV?

Z viac než tridsia-
tich tímov desia-
tich ústavov SAV
vytvára štyri na-
vzá jom sa dopĺňa-
júce kompetenčné
centrá. Tie umož-
nia nákup špičko-
vej tech niky a už šiu
špecializáciu ved-
cov pri rozšírení
celkovej flexibili ty,
ktorú si vyžaduje
riešenie ak tuál -
nych problémov.

Technologický in-
štitút sa má veno-
vať aj toľko
požadovanému
prenosu nových
poznatkov 
a technológií do
praxe. Ak sa mu
bude dariť plniť
túto úlohu, vý-
skum né ústavy sa
o to viac budú
môcť venovať sa-
motnému vý-
skumu.

Vznikne výskum -
no-technologické
centrum celoslo-
venského i stredo-
európskeho 
vý zna mu vo vý-
skume nových
materiálov. Vytvo -
rí podmienky na
získanie najmoder-
nejších prístrojov
a zariadení a záro-
veň lepšiu tech no -
logickú bázu.

František Simančík
riaditeľ Ústavu materiálov
a mechaniky strojov SAV

Karol Fröhlich
riaditeľ Elektrotechnic-
kého ústavu SAV

Ivan Kostič
vedúci oddelenia elektró-
novej litografie Ústavu
Informatiky SAV
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kám ponúkať expertné služby na úrovni úplnej
poznatkovej špičky,“ akcentuje M. Janek. Na
roz diel od iných výskumných centier na Slo ven-
sku budú všetky štyri veľké. To im umožní na-
kupo vať špičkovú techniku a súčasne sa budú
môcť vedci v nich užšie špecializovať. Zároveň
sa ale rozšíri flexibilita pri riešení aktuálnych
problémov. Inštitút môže identifikovať chýbajú -
ce kompetencie v materiálovom výskume a hľa -
dať spôsoby, ako ich doplniť. Napríklad návr hom
tém doktorandského štúdia alebo získaním
domácich či zahraničných špecialistov. Mož nos-
ťou je aj vytvorenie väzieb na pracoviská mi -
mo SAV.

V špičkových podmienkach
V Ústave informatiky SAV dlhodobo riešia prí -
pra vu submikrometrových štruktúr pre mi kro-
elektroniku, senzory a mikrosystémy. 
„V rámci Technologického inštitútu chceme
získať najnovšie zariadenia na prípravu nano -
štruktúr s rozmermi elementov 5 až 20 nano -
met rov. SAV to zaradí medzi popredné európ ske
praco viská,“ hovorí vedúci oddelenia elektró no -
vej litografie ústavu Ivan Kostič. To je jeden 
z prí kladov, ako Technologický inštitút rozšíri
mož nosti výskumníkov. „Minimalizuje sa roz -
dro be nosť investícií do prístrojového vybavenia,“

oceňuje I. Kostič. 
Optimalizácia nákupu, správy a využívania uni -
kátnych prístrojov patrí zatiaľ v slovenskej vede
medzi najmenej zdôrazňované priority. Pritom
práve to je kľúč k medzinárodne porovnateľnej
úrovni. Aj Elektrotechnický ústav SAV chce v blíz -
kom čase získať najmodernejšie zariadenia cez
štrukturálne fondy EÚ. „Bez moderných experi-
mentálnych zariadení sa nemôžeme zaoberať
výskumom nových efektov a ich využitím v elek -
tronike. Určite však nie sme schopní niektoré
z nich využiť na sto per cent, potrebujeme ich
mať k dispozícii niekedy možno len raz do týž -
dňa, inokedy niekoľko dní bez prestávky. Na
tom sa ale určite dokážeme dohodnúť s ďalšími
ústavmi, prípadne univer zi tami,“ prízvukuje
riaditeľ Elektrotechnického ústavu SAV Karol
Fröhlich.

Ponúknuť poznatky do praxe
Riaditeľ inštitútu M. Janek pracoval ako vedec
vo veľkých nemeckých „forschungcentrách“.
Videl, ako tu fungujú špecializované jednotky,
ktoré sa starajú o infraštruktúrne, technické
aj ekonomické fungovanie vedeckých inštitúcií.
Vedci do „organizačných záležitostí“ vstupujú
len definovaním potrieb, inak sa môžu bez prak-
tických starostí venovať samotnej vedeckej práci.

Jednou z dôležitých funkcií je aj kontakt 
s pra xou. Teda na jednej strane monitorovanie
po trieb priemyslu a na strane druhej techno -
lo gic ký transfer, ponuka výsledkov výskumu
na využitie v konkrétnych aplikáciách. „Techno-
logický inštitút by sa mal priamo venovať pre -
no su poznatkov a technológií do praxe. To sa
dosiaľ organizáciám, ktoré sa naplno venujú
výskumu, nie vždy darí,“ potvrdzuje správ nosť
smerovania inštitútu K. Fröhlich. 
Špeciálnou cieľovou skupinou sú menšie a stred  -
né firmy. V ich biznise existujú problémy, nad
ktorými dnes v istej chvíli iba mávnu rukou, pre-
tože nemajú kapacity na ich riešenie. „V za hra-
ni čí je pritom bežné, že sa na vedecké pra  co  vis  ká
obracajú aj malé a stredné firmy, ktoré nemajú
šancu odborne či kapacitne pokryť výskum,“
hovorí M. Janek. „Spoja sily, podelia si s výs kum-
nou inštitúciou náklady a dostanú šancu získať
vďaka inováciám výnimočnú pozíciu vo svojom
odvetví.“ M. Janek hodlá aktívne oslovovať do  má  -
ce malé a stredné podniky, ale aj veľké firmy 
s medzinárodnými trhmi. „To je jedna z úloh
inštitútu, navonok sa prezentovať a fungovať
pre vedcov ako jednotka, ktorá hľadá part-
nerov,“ dodáva. 
S praktickým uplatnením poznatkov vedy budú
súvisieť aj právne služby, ktoré môže poskyto  -

Absolútna čistota: Nová miestnosť na prípravu senzorov a elektronických prvkov v Elektrotechnickom ústave SAV je najčistejším miestom na Slovensku.



vať inštitút. Vzrastie význam právnej ochrany
know-how ako súčasti duševného vlastníctva.
Nepôjde pritom o zásah do samostatnosti ústa  -
vov. Všetky si zachovajú nezávislosť a kompeten -
cie, ktoré bude v ich mene vykonávať inšti tút,
sa dohodnú podľa vzájomnej výhodnosti.

Nielen Bratislava
Hoci Technologický inštitút vznikol ako inicia -
tí va bratislavských výskumných ústavov SAV,
jeho význam pocíti veda na celom Slovensku.
Pre partnerstvá s inštitútom nebudú žiadne
formál ne bariéry, zdôrazňuje M. Janek. To zna -
me ná, že prístrojové vybavenie a kapacity kom-
petenč ných centier môžu využiť aj ďalšie
ve dec ké organizácie. Zvýši sa tým efektivita
finančne nákladných zariadení a odstráni 
du pli ci ta. Pre vedu v malom štáte, akým je Slo  -
ven sko, to umož ní špecializáciu na naj per spek-
tív nej šie oblasti výskumu. „Obdobné iniciatívy
sú to, čo v súčas nosti na Slovensku chýba a čo
ako jediné môže dlhodobo akcelerovať hos -
po dár sky rozvoj. Takýto rast by vychádzal 
z vy uží vania vysoko kvalifikovanej pracovnej
sily a no vej dimenzie podnikania, založeného
na tech nologických inováciách,“ uzatvára 
S. Sipko. 

Autor pôsobí ako expert SOVVA. 

S akou ambíciou ste sa uchádzali o pozíciu
riaditeľa? 
Rozhodnutie vytvoriť Technologický inštitút SAV
som privítal. Výhody špecializovaných jedno tiek
pre výstavbu ústavov, nákup strojov či oddele  -
nia pre technologický transfer sa v Karslruhe
neda li prehliadnuť. Vedci mali možnosti sú stre -
diť sa na výskum, užšie sa špecializovať, čo je
dôleži tým predpokladom pre vynikajúce vý sled -
ky. Vyčlenenie „servisných“ aktivít by to malo
pri niesť aj ústavom SAV. 

Výhody však pocítia len členovia inšti tú tu.
Je koordinácia nákupu a správy prístrojov,
inovačných služieb a transferu technológií
riešením aj pre iné slovenské vedecké pra-
coviská?
Určite je to na zváženie. A že o tom premýšľajú,
dokazuje diskusia o forme fungovania SAV,
ktorú otvorilo samotné predsedníctvo akadé mie.
Rozhodne ide o osvedčený model. Odbreme ňu -
je výskumníkov od nutnosti venovať sa prevádz-
ko vým záležitostiam pracovísk. No nielen to.
Koncentrácia riešiteľských kapacít viacerých
tímov, ktorá sa môže kombinovať s efektívne
využívanými špičkovými prístrojmi, výrazne
zvýši výskumné kompetencie celého zosku-
pe  nia. Každé zo štyroch kompetenčných cen-
tier inštitútu predstavuje doslova združenú
silu a kvalitu všetkých ústavov. Tú budú môcť

vy uží vať aj externí partneri.

Budú takými partnermi aj priemyselné
firmy?
Oslovovať podniky patrí medzi najdôležitejšie
plány inštitútu. Musí sa prezentovať, hľadať
partnerov pre vedcov, ktorých zastupuje, vo
vedeckej sfére aj v priemysle, na Slovensku aj
v zahraničí. Vstup do medzinárodných ve dec -
kých sietí a outsourcing inovačných procesov
patrí medzi priority strešných organizácií,
akou je aj Technologický inštitút SAV.

Kým medzinárodné koncerny začlenia
do svojich inovačných štruktúr aj sloven-
ských výskumníkov, nejaký čas potrvá. 
A ako pre  konať nízke inovačné aktivity
menších domácich firiem?
Aktívne im ponúkneme odbornosť vedcov. Naj  -
mä malé firmy dosiaľ pri istých typoch problé  -
mov zastavovali inovačné aktivity, pretože 
v rám ci interného vývoja nemali kapacity ani
prostriedky na riešenie náročnejších problé-
mov. Tie treba v niektorých prípadoch riešiť
až na úrovni výskumu. To ale predstavuje pre
podniky, vrátane menších, možnosť nielen
rozdeliť si náklady, ale najmä získať význam nú
konkurenč nú výhodu na trhu vďaka poznat kom
z výsku mu, na ktorých založia technologické
inovácie produktov. 

Vedci majú skúmať, 
nie úradovať

Vyše štyri roky viedol v nemeckom Forschungszentre Karlsruhe
výskumnú skupinu pre priemyselnú aplikáciu ílovitých minerálov.
Dnes chce nemeckú skúsenosť preniesť na Slovensko. Vedeckí
pracovníci sa budú môcť špecializovať na výskum, o podmienky
pre ich prácu, sa postarajú profesionáli, opisuje očakávaný hlavný
prínos Technologického inštitútu jeho riaditeľ Marián Janek. 

Elektrónová litografia: V Ústave informatiky SAV sa
okrem iného skúmajú nové rezistové materiály pre
nanolitografiu. 
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Brucho čínskeho draka
Skôr, ako sa rozbehli práce na batožinovom komplexe 
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Výrobcovia sa zhodujú, že v súčasnosti je pre nich
najväčšou brzdou čas, ktorý ubehne medzi vymys-
lením produktu a jeho uvedením do výroby. Ale
už okolo roku 2020 by mali byť schopní prejsť
od nápadu k finálnemu výrobku len za zlomok času,
ktorý potrebujú dnes. Ako si s tým poradia? 
Aj najkomplexnejšie produkty a s nimi spojené 
výrobné procesy sa budú konštruovať a skúšať
vo virtuálnom svete. Až k úplnej dokonalosti.
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J
ohan Atkins je šéfkonštruktérom stredne
veľkej fabriky, ktorá sa špecializuje na prie-
myselné simulácie. „Ak to vieme popísať,
tak to vieme aj skonštruovať,“ rád opakuje

svojim priateľom motto továrne, keď doňho
dobiedzajú, aby im prezradil, čím sa zaoberá.
A pridáva príklad spred dvoch mesiacov:
Prišiel za nami istý významný výrobca automo-
bilov. Mal požiadavku, ktorá nás prinútila roztočiť
naše mozgové závity do vyšších obrátok. Chcel,
aby sme vymysleli robotické sedadlo, ktoré by sa
dalo odpojiť od auta bez toho, aby vodič alebo
cestujúci museli z neho vysadnúť. Aby im takto
umožnilo prejsť cez nákupné stredisko alebo le-
tisko, bolo ovládateľné hlasom, príkazmi cez
internet alebo joystickom. A to nebolo všetko.
Výrobca ešte požadoval, aby sedadlo mohlo sa-
mostatne cestovať až desať míľ, bolo schopné sa
vrátiť samo do auta alebo plniť ďalšie nezávislé
úlohy. Do 60 dní chcel mať na stole virtuálny
prototyp pripravený do výroby.
Keď mi to riaditeľ oznámil, zmohol som sa len na
„Wow!“. Zostavil som skupinu najlepších techni -
kov, väčšina z nich však bola na cestách – v Šang-
haji, Paríži, New Yorku a neviem kde všade ešte.
Tak som ich okamžite obtelefonoval a upozornil,
že v našej on-line databáze projektov majú malé
prekvapenie.

Súbor, ktorý som nazval XtraSit, obsahoval všetky
technické podmienky zákazníka, ako aj 3D inter-
aktívne modely vozidiel, ktoré plánoval vyrábať.
Vyhľadávací program automaticky prehľadal
databázy našich dodávateľov na všetky potreb né
komponenty – od samoplniacich luminiscenčných
pneumatík až po klinové brzdové systémy pre
motorové člny. V priebehu niekoľkých minút sme
mali v rukách zoznam potenciálnych súčiastok
so vzorkami, cenami, dostupnosťou, dodacími
lehotami a taktiež 3D interaktívnymi modelmi.
Všetky informácie boli ihneď dostupné pre kaž-
dého, kto sa podieľal na projekte. Projekt sme roz-
delili na klasické linky – mechaniku,
elek tro  tech niku, softvér, automatizáciu a sa-
mozrejme plánovanie výroby. Ako postupne 
dostával tvar, mechatronický program integro-
val všetky dáta do holistického funkčného objektu.
Napríklad, keď sa zmenilo niekoľko riadkov
softvéru, kolegovia pracujúci na mechanických
a elektrických systémoch ihneď videli, ako zmena
ovplyvnila ich prácu. 
Ako napredoval vývoj virtuálneho modelu, pro-
gram automaticky konštruoval zodpovedajúci
virtuálny prototyp jeho výrobného procesu. Foto -
graficky realistické funkčné digitálne modely
robotických ramien a zváracích pištolí sa mohli
vyvolať na zobrazovacom zariadení každého

technika a vzájomne sa prepojiť. Naši plánovači
výroby na to dohliadali krížovou kontrolou pro-
gramových návrhov, pričom zohľadňovali požia -
davky na energie, časový plán, náklady, servis
a riadenie životného cyklu výrobkov.
Postupne sa do procesu zapojili aj producenti
výrobných strojov a dodávatelia komponentov
do sedadiel. Špeciálne trysky na striekanie samo-
čistiacich náterov, optické analýzy povrchov,
audio analýzy zvukových hladín minimotorov...
Jedna firma po druhej optimalizovala svoje
dielce a programy a pripájala ich do nášho cen-
tralizovaného súboru. Zároveň aktualizovali
svoje dáta, aby sa dali bezchybne reprodukovať
do reálneho sveta. Virtuálne prototypy všetkých
mechanických zostáv sme odskúšali, nič sme
nenechali na náhodu.
Po 60 dňoch, presne ako požadoval zákazník, boli
virtuálne prototypy sedadla, výrobný proces i do-
dávateľský reťazec pripravené na simuláciu.
Prototypy boli identické vo všetkých detailoch, 
v ktorých sa mali neskôr aj zostrojiť.
Pýtate sa, ako to dopadlo? Projektový inžinier
automobilky, uhladený chlapík menom John Car -
son, si klikol na našu internetovú stránku s 3D
virtuálnym softvérom na vytvorenie ilúzie inter -
aktivity v simulovanom prostredí. Keď prechá-
dzal pozdĺž výrobnej linky, študujúc rýchle pohyby
robotických ramien, dostal sa príliš blízko k hru -
bému akrylátovému krytu, ktorý chránil výkon ný
lis. Videl som, ako mykol rukou, keď zbadal, že
sa rameno stroja s typickým pneumatickým sy-
kotom ženie nadol a rúti sa neho. „Au!“ zvolal
mimovoľne, keď zočil svoj krvavý ukazovák.
„Prekvapujúco realistické,” zamumlal si pre seba.
„Áno,” povedal som: „Viac, než by človek očaká-
val.”

Všetko sa najprv 
vyrobí v počítači
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T
ik-tik-tik-tik-tik... Je prakticky vylúče né,
aby ľudské oko zachytilo extrémne
rýchle pohyby strojov vo výrobnom
závode elektroniky pri Ambergu (EMP),

kde sa razia čipy, tranzistory, odpory a konden -
zátory na prázdne obvodové dosky. Siemens
Automation and Drives tam vyrába „neviditeľnú
inteligenciu“ pre svoje priemyselné aplikácie.

Kde sa rodí Simatic
S troškou zveličenia by sa dalo povedať, že Sie-
mens tu vlastne vyrába sám seba. Automatické
roboty totiž ovládajú tie isté logické ovládače,
ktoré aj vyrábajú. Ide o známy Simatic.
Známy preto, že táto skupina výrobkov sa po-
užíva pre reguláciu takmer všetkých výrobných
strojov, ktoré si dokážete predstaviť – od zvára -
cích komplexov a zariadení na výrobu cementu
až po systémy na spracovanie mliekarenských
výrobkov, zariadenia na plnenie fliaš, lyžiarske
vleky a automatizované umyvárky áut.
Závod EMP má 16 výrobných liniek s nepretrži-
tou prevádzkou, z ktorých každá spracuje asi
150-tisíc elektronických komponentov za hodi -
nu. Siemens je už dlhé roky svetovým lídrom
v elektronických ovládačoch pre priemyselnú
automatizáciu, pričom jeho podiel na trhu
rastie každý rok aspoň o jedno percento. Za
tento úspech v nemalej miere vďačí svojim

870 zamestnancom EMP, ktorí vlani vyrobili
12 miliónov modulov Simatic. 

Prečo je šampión šampiónom
Výrobná hala v továrni je vysoká ako dvojpodlaž-
ná budova s plochou jeden a pol futbalového
ihriska. Už pohľad z galérie naznačuje, že tam
dole je všetko bezchybné. Široké uličky umož -
ňujú prejsť trom pracovníkom vedľa seba, na-
vyše pri výške väčšiny strojov 1,4 metra majú
na seba aj dobrý výhľad.
EMP je živým príkladom, že aj v Európe je mož -
né produkovať výrobky pri rovnako nízkych ná -
kladoch ako v sesterskom závode Nanjing v Číne.
Fabrika vlani získala prvú cenu v súťaži o naj-
lepšiu továreň v Európe Excellence Award 2007,
ktorú organizuje INSEAD Business School 
z Francúzska a Otto Beisheim School of Mana-
gement vo Vallendare v Nemecku.
Pod úspech sa nepodpísalo len využívanie naj-
lepších dostupných strojov, ale aj nízke prevádz-
kové náklady a majstrovské ovládanie vý rob né ho
procesu. Tým sa však dnes môžu pochváliť aj
iné fabriky. Čo potom robí šampióna šampió-
nom? „Predpokladám, že využívanie súborných
informačných a komunikačných technológií.
Poskytujú nám nielen základné dáta o výrobe,
ale koordinujú aj samotné stroje,“ vysvetľuje
riaditeľ závodu Hans Schneider. „Takže vždy

vieme, čo sa v závode deje. No nielen to, máme
aj aktuálne údaje o počte vyrábaných kompo-
nentov, odstávkach a zásobách.“
Závod, ktorý vyrába výhradne na báze objedná-
vok, má vysokú mieru spoľahlivosti dodávok:
99 zákazníkov zo sto dostane presne svoj ob-
jednaný počet výrobkov do 24 hodín. Pritom
netreba dodávať, že v požadovanej kvalite.
Umožňuje to flexibilný logistický systém ob-
jednávok, ktorý sa stará o to, že výrobné pre-
vádzky sú takmer nezávislé od výkyvov v počte
objednávok.

Menej než dvadsať chýb
Prakticky nič sa vo fabrike nerobí ručne, okrem
nastavovania strojov, údržby a opráv. Muži aj
ženy v modrých kombinézach len plánujú výro -
bu, rozhodujú, koordinujú a monitorujú čin-
nosti. Na snímke môžete vidieť, ako robotníčka
kontroluje pod zväčšovacím sklom modul, ktorý
práve vyšiel zo spájkovacej pece, kde sa montujú
predtlačené komponenty na obvodové dosky
pri teplote 250 stupňov Celzia. Je zodpovedná
za to, aby obvodová doska bola stabilná a aby
nič na nej nechýbalo.
Ulrich Brück, ktorý je v EMP zodpovedný za za -
mestnanecké záležitosti, vysvetľuje, že ide len
o štatistickú kontrolu. Počítač náhodne určuje,
ktoré modely treba preveriť. „Naša kolegyňa

Najlepšia továreň v Európe
Závod Siemensu na výrobu elektroniky pri Ambergu v Nemecku sa pýši titulom 
Najlepšia fabrika Európy. Prečo? Pozývame vás na malú exkurziu.



vidí na obrazovke interaktívny modul vybratého
modulu a funkčné jednotky, ktoré potrebuje
skontrolovať, sú označené farebne. Ak zistí,
že niektorý je chybný, klikne na jeho virtuálny
náprotivok na monitore, tým sa automaticky
označí skutočný dielec a vygeneruje sa správa
pre oddelenie výroby,“ hovorí U. Brück.
Keďže každá obvodová doska má čiarový kód,
„vytiahnutie“ chybných modulov nie je žiaden
problém. „Príčinu chyby vždy nájdeme,” dodá va
U. Brück. Predvlani bolo chybných len 28 z mi li ó -
na vyrobených elektronických komponentov.
Avšak pre riaditeľa H. Schneidera to stále nie
je málo, jeho tím chce znížiť toto číslo pod 20.

Vzor pre ďalšie závody
Závod pri Ambergu je jedným z 23 podobných
zariadení, ktoré má Siemens po celom svete.
Vyrábajú sa v nich komponenty za 121 miliárd
eur ročne. Aby koncern dokázal naplniť dopyt
po súčasných i budúcich výrobkoch, vytvára
amberský závod svoju digitálnu kópiu. Šetrí
to čas aj peniaze a navyše umožňuje optimali -
zovať i existujúce výrobné procesy, aby sa skrá -

til čas nevyhnutnej odstávky. Technici vo
všet kých 23 závodoch sa môžu dostať do vý-
robnej databázy bez ohľadu na to, kde sa na-
chádzajú.
Desať inžinierov pod vedením Holgera Griesen-
auera v Ambergu využíva na simuláciu závodu
a optimalizáciu výrobných procesov softvérový
nástroj Siemens PLM Software. Vzdialene pri-
pomína počítačové hry série Sims. Simulátor
im slúži na zobrazenie technických špecifikácií
každého výrobku, každého stroja a každého
prepojenia medzi výrobnými technológiami.
„Vďaka tomuto nástroju vieme poskladať výrob-
né procesy vo virtuálnom prostredí, podrobne
ich odskúšať a zabezpečiť, aby sme mohli re -
agovať na požiadavky odberateľa ešte pred tým,
ako zmeny urobíme v našom reálnom závode,“
tvrdí H. Griesenauer. 

Virtuálny život výrobkov
Moderná technológia stojí na koncepcii tzv.
riadeného životného cyklu produktov (PLM).
Jeho podstatou je integrácia všetkých informá-
cií o výrobku – od surovín a dodávateľov až

po dodávky, údržbu a likvidáciu – do jednej
súvislej databázy.

Podľa prezidenta A&D Group Helmuta Gierseho
kedysi izolované a samostatné riešenia pri kon-
štrukcii výrobkov sa pretvárajú do plne integro-
vaného systému. Ale aby bol pohľad na výrobok
naozaj komplexný, nástroj PLM musí dopĺňať
pohľad na riadenie dodávateľského reťazca
(SCM), ktorý závodom poskytne prehľad o fi-
nanč ných a logistických údajoch výrobku.
H. Gierse si myslí, že do roku 2020 bude softvér
na zobrazenie PLM-SCM schopný simulovať
každú stránku životného cyklu výrobku. „Po-
vedie to k virtuálnemu zavádzaniu výrobkov
do prevádzky a automatickému generovaniu
výrobného riešenia v reálnom svete,“ dodáva.
Aj keď je simulačná technológia na báze 
PLM-SCM ešte mladá, už dnes zásadne mení
spôsob podnikania v mnohých firmách. Podľa
AMR Re search, vedúceho svetového poradcu
pre optimalizáciu dodávateľských reťazcov,
už v sú čas nos ti sa okolo 20 percent všetkých
zmien vo výrobkoch a výrobe robí vo virtuálnom
svete. 

Simulácia: Vizualizácia výrobných liniek automobilov (vľavo) alebo plánovanie celých fabrík (vpravo) môže virtuálne optimalizovať každý aspekt výroby.

Kontrola: Pracovníčka kontroluje pod zväčšovacím
sklom modul, ktorý práve vyšiel zo spájkovacej pece.

Triedička listov: Simulácie vo Virtuálnom dizajnovom
centre ukazujú priepustnosť triedičky listových zásielok.

Najlepšia továreň: Precízne plánovanie, 100-percentná výkonnosť a nepretržitá kontrola sa postarali o to, že závod
v Ambergu sa považuje za šampióna medzi európskymi fabrikami.
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P
rípravy na Olympijské hry v Číne, ktoré
sa uskutočnia v auguste, sú v plnom
prú de. Vrátane výstavby Terminálu 
3 na medzinárodnom letisku v Pekingu,

ktorý svojím tvarom pripomína draka. Cez
vzdušný prístav hlavného mesta Číny má ročne
prejsť 60 miliónov pasažierov a priletieť pol
milióna lietadiel.

Najrýchlejší systém pre batožinu
Obrovské množstvo cestujúcich by nebolo mož -
né vybaviť bez high-tech technológií. Jednou
z nich je aj batožinový komplex od spoločnosti
Siemens. Pomocou dopravníkového systému
dlhého 50 kilometrov bude schopný vytriediť
a prepraviť 19-tisíc batožín za hodinu, čím sa
zaradí medzi najrýchlejšie technológie tohto
druhu. Zariadenie na manipuláciu s batožinou,
vybavené sústavou triediacich strojov a brán,
bude schopné presúvať kufre rýchlosťou okolo
40 kilometrov za hodinu. Od vybavovacieho
pultu do najďalej zaparkovaného lietadla sa
tak dostanú za 25 minút.

Prevádzkovateľ pekinského letiska Beijing Capi -
tal International Airport špecifikoval celý rad
požiadaviek pre batožinový systém. Okrem iné -
ho požadoval využiť suterén, aby cestujúci 
z metra nemuseli s batožinou chodiť až hore.
Ďalej to boli nároky na maximálnu veľkosť
batožiny, výkonnosť systému a čas prepravy.
Navyše celý systém vrátane jeho vývoja, inšta-
lácie a odskúšania mal byť hotový do 32 me-
siacov.

Úzke miesta dopravníkov
Tím inžinierov zo Siemens Industrial Solutions
& Services v Offenbachu musel kvôli splneniu
týchto požiadaviek siahnuť veľmi hlboko do
svojej súpravy nástrojov virtuálnej reality. Dlho
predtým, než vyrobili prvý komponent, experti
vybudovali a odskúšali celý systém manipulácie
s batožinou pomocou 3D softvéru.
Technici uložili kľúčové dáta o katakombách
pekinského letiska do simulačného programu,
pričom využili softvérové moduly z podobných
projektov, ktoré predtým realizovali na letiskách

v Soule a Madride. 3D simulačný a optimalizač -
ný softvér im umožnil preveriť aj tie najmenšie
priestory, či do nich bude možné namontovať
potrebné technológie. Navyše si mohli odskúšať,
či sa jednotlivé subsystémy nebudú navzájom
rušiť.
Simulácia východiskového nastavenia doprav ní -
ko vé ho pásu odhalila, že niektoré priestory sa
budú upchávať. Potvrdilo sa tiež, že vzdialenosť
medzi niektorými uzlami je taká malá, že sa
batožina pomieša alebo preprava úplne zastaví.
Cieľový limit maximálne 25 minút pojazdu
batožiny by sa tak nedal dosiahnuť. Plánovači
týmto spôsobom eliminovali všetky chyby 
v obrovskom systéme ešte pred začatím vý-
stavby.

Dva roky skúšok
Virtuálne plánovanie značne usporilo náklady,
pretože zmeny sa mohli urobiť a odskúšať bez
výdavkov na prototypy. Plánovači v každej fáze
videli, ktoré komponenty a koľko bude potreb -
ných. Ale ešte predtým, ako sa mohla začať vý-
stavba, sa musela pomocou kontrolného
soft  vé  ru otestovať aj plynulá prevádzka bato-
žinového systému. Experti vyskúšali interakciu
medzi softvérom a hardvérom v Letiskovom cen  -
tre Siemensu vo Fűrthe, ktoré slúži ako letis ko -
vý simulátor. V podstate je to komplexné le tis   ko,
ktorému chýba len riadiaca vež a lietadlá.
Beijing Capital International Airport schválil
batožinový komplex vlani v júli, čiže dva roky
po spustení projektu a osem mesiacov pred
plánovaným otvorením nového terminálu.
Peking bude pripravený na olympijské hry 
a poslednou vecou, o ktorú budú mať návštev-
níci starosť, bude ich batožina. 

� Vtáčie hniezdo chce ohúriť svet, s. 56

Brucho čínskeho draka
Skôr, ako sa rozbehli práce na batožinovom komplexe nového terminálu pekinského letiska,
všetko sa odskúšalo pomocou počítačovej simulácie.

Putovanie batožiny: Dopravníkový systém Terminálu 3 pekinského letiska bude dlhý 50 kilometrov. Za hodinu
vytriedi a prepraví 19-tisíc batožín.



T
echnik nastavuje ovládače na prístro-
jovom paneli vysokorýchlostného vlaku
Velaro. Zrazu sa otvorí klapka v pod-
lahe, uhol pohľadu sa otočí do priestoru

pod vlakom a komponenty letia preč. Akoby
šibnutím čarovného prútika sa vlak znovu po-
skladá dokopy. Vitajte v laboratóriu virtuálnej
reality Siemens Transportation Systems v ne-
mec kom Krefelde.
Ani technik, ani vlak nie je reálny, sú to animo -
va né virtuálne objekty. V konferenčnej sále sa
nachádza veľká displejová stena, na ktorej mož -
no skúmať pomocou 3D lúp prototypy vlakov
v priestorovom zobrazení. „Je to pre nás veľká
pomoc,“ hovorí vedúci riadenia technických
procesov Reinhard Belker. Projektanti sa tu
pra videlne stretávajú a svoje poznatky kon-
zultujú s kolegami z iných útvarov. Podobný
systém využíva aj sesterský závod v Prahe. 

V súčasnosti je to jediný inovatívny nástroj,
ktorý podporuje čisto virtuálny proces vývoja
výrobku a výroby v divízii Transportation
Systems.
V Krefelde vlaky konštruujú od začiatku až do
konca v počítačovom 3D CAD prostredí od roku
1999. Každý krok, od úvodného konceptu a vý -
vo ja až po výrobu a dokumentáciu, sa spraco-
váva v troch rozmeroch. Všetci projektanti
pracujú spolu vo virtuálnom prostredí, ktoré
umožňuje v reálnom čase koordinovať fázy
vývoja v hlavnom výrobnom závode v Krefelde
s ostatnými prevádzkami Siemensu v Erlangene,
Kesseli, Grazi, Viedni, Prahe a Ostrave. Do toh to
procesu sú zapojení aj dodávatelia komponen -
tov a servis.
„Pred niekoľkými rokmi sme vyvíjali a vyrábali
vysokorýchlostný vlak tri roky. Dnes nám to trvá
o pol roka menej,” tvrdí Martin Olbrich, vedúci

útvaru prípravné montážne práce. Odberatelia
po celom svete vyžadujú kratšie vývojové časy
pri rovnakej alebo vyššej kvalite produktov.
„Požiadavky zákazníkov sa už nedajú plniť po-
mocou konvenčných metód. To, čo teraz naj-
viac potrebujeme, sú inovácie, no nielen
vý rob kov, ale aj našich výrobných a vývojových
procesov,“ zdôrazňuje R. Belker. 
Pred dvoma rokmi firma zaviedla vo všetkých
svojich prevádzkach komplexný reťazec 3D pro  -
cesov, ktorý vytvára digitálne animácie a spra  co-
váva úvodné simulácie už počas prvotnej fázy
projektu. Jednotlivé konštrukčné 3D zostavy
sa potom sprístupňujú partnerom po celom
svete. Túto formu spolupráce umožňuje jed-
notný systém riadenia produktových dát.
Keďže všetko prebieha paralelne, úvodné vý-
vojové kroky sú okamžite zahrnuté do proce-
sov plánovania aj v ostatných útvaroch. 

Vlaky z bitov a bajtov
Siemens v prevádzke v Krefelde projektuje na počítačoch celé vlaky.
Do budúceho roku plánuje zdigitalizovať celý výrobný proces.

Virtuálny svet: Simulácia je pri koľajových vozidlách
mimoriadne užitočná, keďže sa vyrábajú v malých sé -
riá ch. Špecialisti odskúšajú všetky optimalizačné mož nos ti
už v počiatočnej fáze vývoja. Či už pracujú na prednej
časti vlaku, alebo na ergonómii kabíny vodiča.



H
neď po vstupe do závodu na človeka
dýchne nezvyčajný poriadok, ba až
pedantná čistota. Medzi výrobnými
linkami každú chvíľu môžete stretnúť

upratovačov s čistiacimi vozíkmi, ktorí drhnú
už aj tak dosť vyblýskanú podlahu. Podobá sa
viac na dlažbu v laboratóriu ako v podniku, kde
každú minútu vyrobia jedno auto. „Výrobné
priestory sa čistia nonstop,“ konštatuje hovorca
spoločnosti Dušan Dvořák.

Farební robotníci
Prvý dojem je naozaj ohromujúci. Nepočuť tu
žiaden hluk obrábacích strojov či búchanie lisov,
necítiť typický zápach z opracúvaného kovu,
chlad ani teplo, všade je dostatok svetla a čisto.
Strojárina sa roky považovala za tvrdú chlapskú

robotu, no v Tepličke nad Váhom, kde fabrika
Kia Motors stojí, nájdete aj stovky žien. Prečo
by nie, práca za pásom podľa nich nie je fyzicky
namáhavá, aby ju nezvládli. Všade naokolo sú
automaty na občerstvenie a oddychové zóny 
s kuchynkou a prístupom na internet.
Medzi výrobnými halami a linkami sa premá-
vajú údržbári na bicykloch. „Je to rýchlejšie 
a pohodlnejšie,“ usmieva sa D. Dvořák nad naším
údivom. Areál podniku je veľký, má približne
166 hektárov, pričom zastavaná plocha má vyše
16,3 hektára. Tvorí ho päť hál – lisovňa, karo-
sáreň, lakovňa, montážna hala a motoráreň.
Chodiť medzi nimi pešky by bol poriadny tu-
ristický výkon. Haly sú prepojené posuvnými
pásmi a závesným koľajnicovým dopravníkovým
systémom. Po nich putujú jednotlivé kompo-

nenty a časti áut. 
Celý chod výroby sa riadi z tzv. centrálnej po-
čítačovej miestnosti. Dianie na prevádzkach
nepretržite monitoruje asi 60 kamier, ktoré pre -
nášajú obraz z prevádzok na monitory v tejto
miestnosti.

Armáda robotov
Príjemné prostredie ešte nerobí fabriku moder-
 nou, ale o mnohom vypovedá. Za všetkým treba
hľadať špičkové technológie, ktoré prevzali väč-
šinu manuálnej práce. Mnohé prevádzky sú
takmer stopercentne automatizované. Naprí -
klad v lisovni, kde sa z ťažkých, niekoľkotono-
vých oceľových zvitkov zhotovujú bočnice,
ka po ty a približne 60 iných plechových panelov,
nastupuje do každej zmeny len zhruba 40 pra-
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Fabrika, kde vládnu roboty
Zvarovňa: Tri stovky robotov spájajú dokopy karosérie budúcich automobilov bez akéhokoľvek zásahu človeka.

O juhokórejskej automobilke Kia Motors pri Žiline sa hovorí, 
že je najmodernejšou fabrikou na Slovensku.



covníkov. Počítačom riadené výrobné linky zvit  -
ky oceľového plechu vyrovnajú, narežú, po -
ohý  bajú do potrebného tvaru a vyvŕtajú otvo  ry.
Kontrolu kvality má na starosti 3D optický
systém. 
„Procesná automatizácia na týchto linkách, ktoré
tu máme dve, dosahuje 98 percent,“ hovorí
vedúci zmeny. „Na ich konci sú automatické
paletizéry, ktoré vyrobené panely bez jediného
zásahu človeka pekne naskladajú na palety
alebo zavesia na posuvný koľajnicový dopravník.
Tento systém zatiaľ nemá žiaden iný výrobný
závod spoločnosti Hyundai-Kia, používa sa
len u nás v Tepličke.“ Aj preto inde dosahuje
automatizácia na podobných výrobných úse-
koch len približne 70 percent.
Zvarovňa, kde sa dáva dokopy celá karoséria
automobilu, je v automatizácii ešte o dve per-
centá lepšie. Všetko zváranie zvládnu vyše tri
stovky robotov. Človek len kontroluje kvalitu
zvarov a ovláda počítače. Obrovské ramená
robotov v pravidelných cykloch neúnavne opa-
kujú naprogramované úkony. Priložia, zvaria,
odstúpia. Zakaždým, keď sa znovu pustia do
práce, zahrajú melódiu, pripomínajúcu zvone -
nie mobilu. Upozorňujú tým operátorov, aby
opustili výrobný priestor. V hale to síce zvoní
ako v telefónnej centrále, je to však príjemnejšie
ako bzučanie klaksónu.
Roboty sú svojím spôsobom inteligentné. Vedia
rozlíšiť, ktorý model a verziu auta majú pred
sebou, a tomu prispôsobiť pracovné operácie.
Juhokórejská automobilka v Tepličke vyrába

5-dverový a 3-dverový hatchback Kia cee‘d,
jeho kombi verziu a model Kia Sportage.
„Všetky štyri typy sa montujú priebežne, na
tých istých linkách. Na páse tak môžete vidieť
3-dverový Kia cee‘d a hneď za ním Kia Spor-
tage. Zváracie roboty vždy presne vedia, čo
majú uro  biť,“ vysvetľuje jeden z operátorov.
Koncom roka sa začne v Tepličke vyrábať štvr tá
verzia modelu Kia cee‘d – úsporný a ekologický
eco_cee‘d.

Ani zrnko prachu
Do hermeticky uzatvorenej lakovne sa dostane
len málokto. Čistota v tomto prípade nie je len

vizitkou dobrého gazdu, ale doslova nevyhnut-
nosťou. Čo len jedno zrnko prachu môže zne-
hodnotiť celý náter. Karoséria sa najprv celá
ponorí do elektrodepozičného bazénu, kde sa
pomocou rotačno-ponorného systému otáča
o 360 stupňov. Ide o unikátnu technológiu, kto -
rá dokáže naniesť aj na tie najneprístupnej šie
miesta skeletu ochrannú vrstvu proti korózii.
Striekanie kabíny má na starosti 36 robotov,
ktoré vedia „maľovať“ štrnástimi farbami. Samé
si menia kartridže s farbami, ani oni nepotre-
bujú asistenciu človeka. V automobilovej výrobe
sa v súčasnosti väčšinou používajú už iba vodou
riediteľné farby, ktoré sa vypaľujú v peciach

Lakovňa: Karoséria sa celá ponorí do elektrodepozičného bazénu, aby sa naniesla
ochranná vrstva proti korózii aj do ťažko pristupných miest.

Montážna hala: Inteligentné roboty inštalujú do kokpitu ťažké panely prístrojových
dosiek bez toho, aby sa karoséria na dopravníku musela zastaviť.

Motoráreň: Výroba motorov je mimoriadne náročná na riadenie. Špičkové CNC obrábacie stroje pracujú s presnosťou
na jednu tisícinu milimetra.
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Montážna hala: Vo fabrike pracujú stovky žien, ktoré vďaka moderným
pracovným nástrojom môžu vykonávať rovnakú prácu ako muži.

Rodný list: Každé auto má svoj čiarový kód, ktorý ho sprevádza celým procesom výroby. Podľa neho
stroje i robotníci napríklad vedia, do ktorého auta majú namontovať klimatizáciu a do ktorého nie.

pri vysokých teplotách. Ani Kia nie je v tomto
smere výnimkou, na vypaľovanie však používa
špeciálne termické odlučovacie zariadenie,
ktoré prispieva k redukcii spotreby energie 
a emisií plynov vytvárajúcich skleníkový efekt.
Ďalších desať robotov má na starosti tme le-
nie. Dĺžka liniek v celej lakovni dosahuje 
7,5 kilometra.

Prvá Kia v Európe
Na rozdiel od ostatných prevádzok je montážna
hala plná ľudí. V dvoch zmenách tu pracuje
takmer polovica z celkového počtu 2,7 tisíca
zamestnancov. Ani oni však nie sú bez pomoci
strojov. Ťažké a na nárazy citlivé časti dvíhajú
a ukladajú pomocou manipulátorov. Aby sa
minimalizovala hlučnosť, zamestnanci použí-
vajú namiesto pneumatických elektrické ná-
stroje. Tak ako iné automobilky, ani Kia nevyrába
vozidlá na sklad. Každé sa robí podľa objednáv -
ky budúceho majiteľa. Auto má akýsi rodný
list, ktorý ho sprevádza celým procesom výroby.
Podľa neho stroje i montážnici vedia, že toto
auto bude mať červenú farbu, tónované sklá,
sivé čalúnenie a klimatizáciu. Vodidlom im sú
čiarové kódy.
Úplne bez robotov ale nie je ani táto časť pre-
vádzky. Stroje vedia namontovať do kokpitu
ťažký panel prístrojovej dosky bez toho, aby
sa čo i len na okamžik karoséria na dopravní-
kovom páse musela zastaviť. Robot pomocou
kamery nasníma prístrojovú dosku a jej obraz
porovná s informáciami v počítači. Ak všetko

súhlasí, robot sa zachytí o kolíky na výškovo
nastaviteľnom podstavci, na ktorom sa posúva
karoséria. Rýchlosť robota je tak rovnaká ako
rýchlosť skeletu. Kamerou znovu zosníme prie -
stor pre prístrojovú dosku, uchopí ju, nastaví
do optimálnej polohy, zasunie dnu a vráti sa
späť. Samotné zasunutie palubovky netrvá
dlhšie ako dve – tri sekundy.
Hoci je slovenský závod Kia Motors montážnou
fabrikou a nevyvíjajú sa tu nové modely áut,
stupňom automatizácie patrí k tomu najmo-
dernejšiemu v automobilovom priemysle.
„Nedávno sme boli v závodoch Kia a Hyundai

v Číne a Indii. Niektoré sú síce novšie, no miera
automatizácie ani v jednom nedosahovala takú
úroveň,“ tvrdí špecialistka PR Martina Jovsajová.
Fabrika pri Žiline je prvou európskou továrňou
juhokórejskej automobilky a tomu zodpovedá
aj jej vybavenie. 
Trochu odlišné postavenie má výroba motorov,
ktorá nepozostáva len z montáže privezených
dielcov, ale hlava, hriadeľ a bloky sa v Tepličke
aj vyrábajú. Kapacita motorárne sa postupne
bude zvyšovať, pričom po dobudovaní nového
závodu Hyundai Motor v Nošoviciach na Morave
bude vyrábať motory aj pre túto fabriku. 

Centrálna počítačová miestnosť: Dianie na prevádzkach nepretržite monitoruje asi 60 kamier.



Aká je cesta listu od podacieho okienka až k adresátovi?
Okrem podacích a dodávacích pôšt v jednotlivých regió  -
noch listy putujú cez tzv. spracovateľské strediská.
Tie sú schopné zvládnuť denne aj niekoľko miliónov
zásielok.

Mravenisko
pod drobnohľadom

Čo sa deje s listom, ktorý vhodíte do schránky alebo odovzdáte pri
okienku na pošte? Aj vy sa občas čudujete, ako je možné, že sa
k vám dostane zásielka aj napriek tomu, že má neuveriteľne sko mo -
le nú adresu? Možné je to vďaka unikátnemu spojeniu špičkových
technológií s manuálnou – a doslova mravčou – prácou. Ako to
celé funguje, zisťovali sme v Hlavnom spracovateľskom stredisku
Bratislava 022. Mimochodom – je to miesto, ktorým ročne prejde
vyše pol miliardy rozličných zásielok.

AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: PETER HUDEC
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Hlavné spracovateľské stredisko Bratislava 022 patrí 
k najväčším na Slovensku – nielen pokiaľ ide o listy, ale
aj balíky. Za 24 hodín ním prejde priemerne 25-tisíc ba-
líkov a 1 800 000 listov. Najsilnejším mesiacom je tra -
dične december, keď počet zásielok môže dosiahnuť
až troj miliónovú hranicu. To je však už skutočný extrém.

Zásielky sa spracovávajú automaticky alebo ručne. Na
spracovanie na automatických triediacich linkách sú
vhodné predovšetkým štandardné listy, ktoré im vyhovujú
svojimi rozmermi. Pre zaujímavosť – štandardný list by
mal mať veľkosť maximálne 116 x 128 milimetrov a jeho
hmotnosť by nemala prekročiť 50 gramov. To však nie
je všetko. Ďalšou podmienkou je, že nesmie obsaho vať
nejaký tvrdý predmet, alebo niečo, čo by neprime ra ne
zvýšilo jeho tuhosť – napríklad plastové karty.

Základné triedenie zásielok sa urobí ešte na preberacích
poštách, zásielky z poštových schránok sa triedia priamo
v spracovateľskom stredisku.

Ak sa nevhodná zásielka dostane do triediacej linky, môže ju poškodiť, roztrhnú sa
napríklad pásy. Rizikové sú najmä obdobia, keď veľké firmy organizujú celoštátne
zákaznícke súťaže a účastníci majú posielať na ich adresu čiarové kódy z výrobkov.
To ešte nie je príliš nebezpečné. Oveľa horšie je to napríklad s vrchnákmi od piva.
Vtedy musia byť pracovníčky, zodpovedné za prvotné preberanie a triedenie zásielok,
naozaj v pohotovosti.

Základné triedenie má na starosti stroj
s označením ILV spoločnosti Siemens.
Listy vytriedi a zásielky určené pre Bra-
tislavu rozdelí na dve časti a vyčlení listy
pre spádové oblasti patriace pod Zvolen,
Žilinu a Košice. Za hodinu dokáže spra-
covať priemerne 30-tisíc listov. Pod-
mien  kou je štandardne uvedená ad re sa,
napísaná na počítači písmom Arial 
s veľkosťou 11. V takomto prípade ILV
správne identifikuje až 95 percent lis-
tov. Stroj má dva základné komponen -
ty. Prvým je kamera, schopná na sní mať
adresu (obr. 1), pričom sa snaží iden-
tifikovať PSČ. Za ňou sa nachádza špe-
ciálny vstrekovač (obr. 2), ktorý na strie ka
na obálku čiarový kód, na základe
ktorého sa zásielka ďalej automatic-
ky spracuje. Ostatné stroje viac
s adresou nenarábajú.

Ak stroj nevyhodnotí PSČ ako správne, zásielku zo spracovania vyradí. „Problémové“ listy idú na manuálne spracovanie.



Predtým, ako sa zásielka vyhlási za „problémovú“, možno ešte vykonať určitú korekciu.
Sken adresy zásielky vyradenej pri hrubom triedení sa bezprostredne nevymaže, ale
elektronicky putuje na oddelenie videokódovania. Obsluhujúcemu personálu sa zobrazí
priamo na počítačových monitoroch. Obsluha je schopná ešte dodatočne virtuálne
doplniť nesprávne PSČ a takto „opravená“ zásielka sa môže ďalej automaticky spracovať.

Srdce Hlavného triediaceho strediska 022 – tu sú servery zodpovedné za chod pracovis ka
a správu všetkých dát. S jeho fungovaním nás zoznámil vedúci strediska Milan Kocian.

Aj pri jemnom triedení sa niekoľko listov vyradí. Ďalej sa triedia manuálne pre jednotlivé
spracovateľské strediská a dodávacie pošty.

Potom už nasleduje rozvoz – každodenná rutina, ktorú vidí každý z nás na svojej
ulici. Aj logistika rozvozu sa však neustále zdokonaľuje.

Po naplnení priečinka pre jednu dodaciu poštu sa zásielky
vyberú, spoja sa do zväzku, pre ktorý sa okamžite vytla-

čia presné identifikačné údaje, nazývané zväzovka.
Zväzok potom putuje na ďalšie spracovanie

na pracovisko Veľké kusy do jednotli -
vých uzáverov.

Zásielky po hrubom triedení postupujú ďalej. Na rad prichádzajú stroje jemného triedenia s označením FSM. Tie sú schopné triediť zhruba rovnakou rýchlosťou ako ILV – teda
priemerne 30-tisíc zásielok za hodinu. Poštu rozdeľujú už priamo pre konkrétne dodávacie pošty, odkiaľ ich už ďalej roznášajú doručovatelia.



I
nštitúcie v zdravotníctve dnes fungujú
zväčša samostatne, bez toho, aby si vzájom -
ne vymieňali informácie alebo ich spoloč ne
hodnotili. Dôsledkom sú často opakované

vyšetrenia a nepripravenosť využiť všetky exis -
tujúce informácie na liečbu pacientov.
Cieľom je model, keď sú lekári, nemocnice a la -
bo ratóriá prepojení do siete. Pri liečbe majú 
k dispozícii súhrn informácií o pacientovi, ale
aj poznatky z medzinárodných databáz. O pa-
cienta sa tak môžu starať tímy schopné po-
skyt núť komplexné medicínske služby – od

pre vencie cez diagnostiku, terapiu až po ná-
sled nú liečbu. Vytvára sa tak základ pre holis-
tickú sta rostlivosť, keď sa systematicky buduje
vzťah s chorým a vytvára atmosféra dôvery, kto -
rá potom zlepší výsledky liečby. Západná medi -
cí na svojím racionalistickým prístupom
po drob ne rozškatuľkovala ľudské telo. Teraz
je možnosť rýchlo spájať tímy zo zástupcov
jednotlivých lekárskych disciplín, ktorých je
vyše tristo. 
Základom je infraštruktúra, ktorá zosieťuje
všetkých účastníkov v zdravotnej starostlivosti.

Na prvom mieste sú aplikácie pre administratívu
a výmenu dát. Klinické aplikácie potom zabez -
pe čia komplexnú medicínsku starostlivosť,
pričom lekári môžu pre konkrétneho pacienta
využiť databázy najvhodnejších liečebných
postupov. Ďalšie štádium zahŕňa štatistické
informácie. Presný prehľad o zdravotnom stave
populácie je nevyhnutný pre základný cieľ zdra-
votníctva – udržať čo najviac ľudí zdravých ale -
bo čo najefektívnejšie zvládnuť ich ochorenia. 

Archív State of the Art
Rakúsko na ceste k medicíne budúcnosti výraz -
ne pokročilo. Podobne ako v prípade e-Go-
vern men tu, ktorý začalo budovať ako jedna 
z po sled ných krajín a po troch rokoch posko-
čilo na prvú priečku v Európe. Rovnakú šancu
má teraz v e-Health. Nevyhnutným právnym
základom je zákon o elektronickom zdraví
(Electronic Health Act/ELGA), ako aj zákon na
ochranu osobných údajov a zákon o zdravot-
níckej telematike, ktorý vytvára podmienky
na integráciu jazykovej, dátovej a obrazovej
komunikačnej techniky. Samozrejme, nešlo by
to ani bez dobre fungujúceho e-Governmentu. 
Technickým základom je prepojenie informač-
ných systémov v nemocniciach a ich napojenie
na ošetrujúcich lekárov. Napríklad Štajerská
krajinská nemocnica spoločne so Siemensom
založili v roku 2002 spoločnosť Steiermärkische
Medizinarchiv. Dnes obsahuje 2 x 656 terabytov
dát a rozrástla sa na najväčší digitálny civilný
archív snímok, pričom spĺňa najvyššie požia-
davky na ochranu informácií. Skladujú sa tu
informácie o najlepších súčasných dostupných
vyšetreniach a diagnostických systémoch (State
of the Art), ktoré sú rýchlo dostupné lekárom
i nemocniciam.

Európa nespí
V rôznych kútoch Európy postupovala elektro-
nizácia zdravotníctva odlišným tempom. Veľký
pokrok urobili škandinávske i pobaltské štáty.
V Dánsku spustili pred dvanástimi rokmi projekt
Health Net, ktorý koordinuje rôzne zdravotnícke
inštitúcie. Cez portál Sundhed môžu napríklad
pacienti volať kvôli výsledkom laboratórnych
vyšetrení a mať prístup k svojmu zdravotnému
profilu. 
Tvorbu národných informačných systémov zjed -
nodušuje centrálne riadenie krajiny, naopak
rozsiahla deľba moci vo federálnom systéme
veci sťažuje. Aj to je dôvod, prečo v Nemecku
v súčasnosti len testujú elektronickú zdravotnú
kartu v pilotných projektoch, ako napríklad 
v saskej klinike Rhön-Klinikum. Aj v Španielsku
má každá provincia svoje vlastné riešenie. Te-
lemedicínsky pilotný projekt AmlVital budujú
v Madride. Nové procedúry dovoľujú monito-
rovať na diaľku chorých a starších ľudí, ktorí
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Medicína
s visačkou e-Health
Zďaleka nejde len o komfort pacienta, pre ktorého bude e-karta
pohodlným kľúčom ku všetkých službám. Elektronická sieť prepojí
nemocnice, laboratóriá a lekárov a pri liečbe využijú nielen súhrn
informácií o pacientovi, ale aj poznatky z ďalších databáz. Všetko
v reálnom čase a kdekoľvek na svete. 
O pár rokov to nemusí byť žiadna utópia. 

AUTOR: ELISABETH DOKAUPILOVÁ
FOTO: SIEMENS



si vyžadujú domácu starostlivosť. Sami môžu
do systému vložiť dôležité údaje, napríklad
krvný tlak alebo hladinu glukózy. Pošlú ich
mobilným telefónom lekárovi, ktorý poradí
pacientom cez televíziu.
Slovensko môže využiť výhodu centralizovanej
krajiny. Koncepciu e-Health zaradilo už v roku
2006 medzi reformné priority. Od informati-
zácie sa očakávajú rovnaké benefity ako inde
v Európe – vďaka vyššej efektivite by sa mal
znížiť počet náročných vyšetrení a zákrokov.
Očakáva sa tiež odstránenie duplicít pri pred-
pisovaní liekov. Pri súčasnom ročnom obehu
60 miliónov receptov by sa mohlo ušetriť okolo
štyroch miliárd korún. 
Stále však stojíme na úplnom začiatku – chýba-
jú základné informačné systémy, a ak exis tujú,
sú izolované, neúplne alebo nespĺňajú medicín-
sko-informatické štandardy. Informatizácia
zdravotníctva vyžaduje aj nové štandardy, ktoré
by boli základom pre ďalšie aplikácie, napríklad
elektronický chorobopis či e-preskripciu a me di -
káciu. Ďalšou nevyhnutnou podmienkou je úpra -
va legislatívy, zmena sa priamo alebo čias  toč ne
dotkne vyše tridsiatich zákonov a nariadení. 

Rakúsky rýchly štart
Pre Rakúšanov je už samozrejmosťou chodiť
k lekárovi s e-kartou. Nepraktické preukazy zdra-
votnej poisťovne sú už minulosťou. E-karta
umožňuje spoľahlivú kontrolu nárokov zo zdra-
votného poistenia, rýchle schválenie liekov, kto -
ré vyžadujú autorizáciu a umožňuje tiež nové
typy preventívneho vyšetrenia. V súčasnosti je
v obehu okolo 8,3 milióna e-kariet. Do siete je
zapojených 11,3 tisíca zmluvných partnerov
– lekárov a nemocníc. E-kartu doteraz použili
pacienti pri dvesto miliónoch návšte vách lekára.
Gigantický systém, ktorý musí fungovať abso-
lútne spoľahlivo, vznikol v prekvapujúco krát-
kom čase. Asociácia rakúskych inštitúcií
sociálneho zabezpečenia poverila na začiatku
roku 2004 Siemens IT Solutions a Services,
aby ako generálny dodávateľ vytvoril centrálny
informačný systém. Siemens bol zodpovedný
aj za špecifický zákaznícky softvér SIS Program
a System Engineering, ako aj za prevádzku dvoch
operačných centier. Telecom Austria zasa po-
skytol sieť a školil účastníkov systému. Na konci
roku 2005 začala testovacia prevádzka v Bur-
gerlande a o rok neskôr mali svoje e-karty už
všetci Rakúšania.
No e-karty sú len prvým krokom. Spolu s ich
zavedením vznikla e-Zdravotná iniciatíva a kon-
zorcium na uplatnenie zákona o elektronickom
zdraví (ELGA). Vlani v máji sa začala budovať
celonárodná infraštruktúra a prvé aplikácie.
Typickým príkladom je prepúšťacia doku-
mentácia v nemocnici. Po pobyte v nemocnici
sú všetky potrebné informácie – laboratórne

a diagnostické nálezy – prakticky on-line prí-
stupné odborníkom, ktorí sa ďalej starajú o pa -
cienta, napríklad rodinnému lekárovi. 
Pacient ale už nemusí robiť poštára. V systéme
ELGA sa údaje a dokumenty uložia do centrál -
ne ho elektronického archívu na „pacientovo
konto“ a lekár sa k nemu dostane cez autori-
začný systém. Súčasťou je aj internetový po-
rtál s dôležitými informáciami pre občanov.
E-karta sa tak vyvíja ďalej. Nemocnice ju budú
využívať napríklad na vyhľadávanie údajov 
o poistení a na vyjasnenie vzájomných kom-

petencií. Výmenný lístok na návštevu špecia-
listu sa takisto čoskoro zmení na muzeálny
exponát. Nahradia ho elektronické výmenné
lístky. Ako samozrejmosť sa k nim pridajú
elektronické lekárske predpisy. Pilotne sa 
e-Preskripcia už testuje vo vyše siedmich de-
siatkach lekární. Lieky predpísané pacientom
sa automaticky kontrolujú kvôli možným inte-
rak ciám a zabráni sa takto aj dvojitému pred-
piso vaniu liekov. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu
hi!tech, ktorý vydáva Siemens AG Rakúsko

Nové služby: E-karty čaká veľká budúcnosť. Do múzea pošlú zdravotnú dokumentáciu pacienta, 
výmenné lístky i predpisy na lieky. 
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V
ýškové stavby v taiwanskom meste li -
mi tovali letové dráhy bývalého medzi-
národného, dnes už takmer tridsať
rokov vnútroštátneho letiska Songs-

han, ktoré je v samom centre. Keď sa uvažovalo
o novom sídle taiwanskej burzy v atraktívnej
výškovej administratívnej budove, aby oživila
centrálnu štvrť Xinyi, ktorá je zároveň obchod-
ným city, mal na to stačiť 66-poschodový mra-
kodrap. Dnes by možno nebol ani v prvej de  siat ke
najväčších svetových a asi ani ázijských budov.

Ambicióznejšie plány sa začali objavovať už po
slávnostnom výkope na začiatku roku 1998 
a o ich presadení rozhodli záujmy mesta, vlády
aj investora Taipei Financial Center Corp. – kon-
zorcia štrnástich popredných domácich bánk
a poisťovní. Po zmene letových dráh, keď sa
lietadlá začali otáčať tri kilometre od mesta, už
nič nebránilo postaveniu 101-poschodovej 
a 509,2 metra vysokej budovy za 1,7 miliardy
dolárov. Vecný názov Taipei Financial Center
pol roka pred dostavaním zmenili na hrdý,

marketingovo účinný Taipei 101.

Prastará múdrosť v novom plášti
Výstavba trvala päť rokov, raz toľko ako mala.
O tom, že to nebola prechádzka ružovou záhra-
dou, rozhodla požiadavka finančníkov postaviť
dielo podľa princípov feng-šuej – filozofie s vyše
tritisícročnou tradíciou. Najťažšou prekážkou
bolo zladiť interiér tak, aby vyhovoval princípom
ôsmich oblastí aktivity, medziiným aj kariéry
a zdravia, a zároveň piatim prvkom (oheň, voda,

Význam Taiwanu vo svetovom hospodárstve a finančníctve sa v Taipei neod -
zrkadľuje ako v iných metropolách v lese vertikál na horizonte. Je to zrejmé pri
porovnaní s Hongkongom, ktoré je o miesto vyššie v poradí svetových metropol. V Taipei je päť budov
vyšších ako stopäťdesiat metrov, tam okolo stodvadsať. Napriek tomu sa Taipei pýši najvyšším mrakodrapom
na svete, a primát mu bude oficiálne patriť ešte niekoľko mesiacov, kým nedokončia približne o tristo metrov
vyšší Burdž Dubaj. Rekordnú výšku však stavba v emiráte prekonala už minulý rok v júli po dokončení
141 z pravdepodobne 162 poschodí.

Želanie zdvihnuté do mrakov
AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: DIRK HR SPENNEMANN



drevo, zem a kov). Ich nesúlad by v očiach vy-
znávačov znamenal katastrofálne následky v pro-
fesijnom aj rodinnom živote tých, ktorí sa 
v bu do ve budú zdržiavať. Kvôli feng-šuej sa
niekoľkokrát menil projekt dvadsaťšesťposcho-
dového sokla s luxusným nákupným centrom
v dolnej časti. Nevyhovovali ostré uhly, „jedovaté
šípy“, ktoré by poškodzovali čchi, neviditeľný
tok energie prinášajúci životodarnú silu. 
Priaznivý osud privoláva okrem iného všestran-
né uplatnenie šťastného čísla osem, ktoré v čín š-
tine znamená tiež „nahonobiť si majetok“ 
– sa ma budova sa v hornej časti skladá z ôsmich
dielcov v tvare pagody po osem podlaží. 
Tvar mrakodrapu má asociovať aj obdivovaný
bambus, symbol dlhovekosti, podobný tvar ma -
lo aj tradičné čínske platidlo zo zlatých tehličiek,
ktoré pre šťastie ukladali na seba pred soška mi
božstiev, ako napríklad trojicou Fuk Luk Sau.
Šťastie privolávajú medailóny na fasáde – tra-
dičné symboly spokojnosti ruyi, ktorými ozdo-
bovali tróny aj iné zariadenie cisárskych
palácov.
Hlavný vstup je teda z juhu, ako káže učenie.
Najviac uvádzaným príkladom použitia feng-
-šuej je fontána pred budovou, ktorej guľa je na
priesečníku ulíc Songlian Lu a Xinyi Lu a spo-
maľuje priveľmi rýchle prúdenie čchi po priamke
komunikácie. Správnosť aplikácie učenia úzko
konzultoval projektant Wang Chung-ping, zá-
stupca riaditeľa architektonickej firmy C.Y. Lee
& Partners, s uznávaným majstrom Wang
Ching-wenom z Národnej taipejskej technolo-
gickej univerzity. Niektorí majstri feng-šuej
stavbe aj tak vytýkajú, že nie je dobre vybrané
už jej miesto, lebo základy narušili dračie žily
prebiehajúce cez Taipei. Navyše tu bolo popra -

vis ko, a tak je v okolí veľa duchov, ktorí budú
škodiť a už vraj aj škodia.

Oáza pokoja uprostred živlov
Účinkom zlých duchov vysvetľovali škody a ľud-
ské obete na stavbe po zemetrasení so silou
6,8 stupňov na Richterovej stupnici v marci roku
2002. Prieskum ukázal, že stavba, postavená
do 34. poschodia, prečkala pohromu bez naj-
menšieho poškodenia. Aj tak na každý prípad
urobili v projekte určité zmeny, čo výstavbu
ešte viac zdržalo. 
Bezpečnosť budovy je impozantná: vydrží 
2 500-ročné zemetrasenie so silou 7 na Richte -
rovej stupnici a odolá tajfúnu s rýchlosťou
216 km/hod. Jej pevnosť sa ukázala v decem bri
2006 pri zemetraseniach so silou 6,7 na Richte-
rovej stupnici a vzápätí 6,4. Veľký podiel na
bezpečnosti stavby má renomovaná japonská
stavebná firma Kumagai Gumi, známa realizá -
ciou zložitých projektov v Hongkongu, ako je
mrakodrap Čínskej banky (1990), most Kap Shui

Mun (1997) a terminál letiska Chek Lap Kok
(1998), ktorej zverili projektový manažment. 
O stavebných zvláštnostiach Taipei 101 sa píše
často, písali sme o nich nedávno aj vo Visions.
Len zopakujme, že základy sú zo železobetó-
novej platne spevnenej pylótmi zarazenými 
v skale. Nadzemnú konštrukciu do 62 poscho dia
podopierajú okrem nosníkov takzvané mega -
stĺ py – opäť magických osem – z vysokopevného
betónu 10-tisíc psi. Tvoria tuhý rámec a po
ôsmich poschodiach sú vždy poprepájané von-
kajšie a vnútorné nosníky. Nárazy tajfúnov, kto -
ré postihujú ostrov najmä v období od júla do
októbra, si vyžiadali sklo mimoriadnych para-
metrov. Americký výrobca Viracon dodal na
fasádu dvojité sklo, ktoré vydrží náraz osem ton.
Vo vetroch mrakodrap stabilizujú obvyklé hmo-
tové tlmiče – tu sú tri. Dolná časť najväčšieho,
zaveseného na 92. poschodí, natretého nazlato,
farbou, ktorú Číňania vnímajú ako symbol ener  -
gie, ako aj bohatstva a hojnosti, majú pred očami
hostia reštaurácie. Iste prispieva k ich pohode. 

V stavbe, považovanej za jeden zo súčasných divov sveta, je Siemens výrazne prítomný. Dodal
bezpečnostný systém SiPass, zostavený z 545 bezpečnostných kamier a 300 čítačiek identifi -
kačných kariet. 
Ďalším systémom je systém správy budovy (EMCS), ktorý zabezpečuje správnu kvalitu vzduchu
a úroveň osvetlenia od dcérskej spoločnosti Osram (22-tisíc žiariviek, 3,8 tisíca úsporných
žiaroviek, 10-tisíc halogénových žiaroviek, 40 vysokotlakových sodíkových výbojok pod vrcholom
veže a štyri halogénové výbojky pod anténou). Systém po skončení pracovnej doby v kanceláriách
vypne klimatizáciu, ktorú si tí, čo pracujú nadčas, môžu nastaviť manuálne. Analyzuje zároveň
údaje zo 47-tisíc kontrolných jednotiek a monitoruje stav protipožiarnej ochrany a záchranných
systémov.
SiPass a EMCS sú navzájom prepojené. Ak sa napríklad niekto prihlási na prístupovom termináli
v garáži, SiPass odovzdá informácie EMCS, ktorý automaticky rozsvieti svetlá a objavia sa zábery
z kamery v monitorovacej miestnosti.

Div sveta: Jedným zo siedmich divov sveta nazvala taipej-
ský kolos po prvý raz dva roky po jeho dokončení ame ric ká
televízna stanica Discovery Channel. Prívlastok sa ujal.

Luxusné obchody: Na dolných poschodiach je šesť -
podlažné luxusné nákupné stredisko.

Číslo šťastia: Osem dielcov v tvare pyramídy po osem
podlaží je variáciou čínskeho šťastného čísla.
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V Madride sa chodia obdivovať vrcholné umelecké diela nielen do Prada, ale aj do dvoch ďalších
veľkých galérií v jeho blízkosti – na rovnakom bulvári do Reiny Sofíi, kde je Guernika, a do Thys-
sen-Bornemiszu, o niekoľko ulíc ďalej, s jednou z najlepších zbierok moderného umenia, ale aj
napríklad s troma obrazmi od El Greca. Výstavné neoklasicistické Prado je však nielen najstaršie,
ale predsa len patrí medzi tri či štyri najvýznamnejšie obrazárne na svete, s dvoma miliónmi návštev níkov
ročne, minulý rok s rekordnými 2,7 miliónmi. 

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: MINISTERIO DE CULTURA/MUSEO DEL PRADO; JOSÉ MANUEL BALLESTER/MUSEO NACIONAL DEL PRADO, (STR. 42 – 43 DOLE); JACINTA DELGADO (S. 43 HORE)

V Prade už nie je tesno

Záhrada rozkoší: Mnohí prichádzajú do Prada práve kvôli tomuto jedinému kútu s dielami Hieronyma Boscha.
Vzadu na ľavom okraji fotografie je jeho vrcholné dielo, triptych Záhrada rozkoší.

Vitajte v Prade: Rozľahlá vstupná hala nového krídla
dáva jasný signál – stiesneným pomerom v Prade je
vďaka novej prístavbe koniec. 

Staré Prado: Takto vidno zadnú časť fasády starého Prada
len z priľahlého námestíčka. Odnaproti, od vstupu do
kláštora, je spodná polovica fasády prikrytá prístavbou
vyrovnávajúcou prudko stúpajúci terén. 



N
ávštevníkov Prada priťahovalo vlani
aj nové krídlo, otvorené na konci
októbra. Dôvod na investíciu za
vyše 152 miliónov eur bol podobný

ako vo všetkých vrcholných svetových inštitú-
ciách. Podľa vzoru národných galérií vo 
Wa  shing tone a Londýne, Metropolitného 
múzea v New Yorku a parížskeho Louvru
aj v Madride zvyšujú komfort prehliadky 
aj prie storov. Navyše takmer všetky zápasia 
s nedostatkom výstavných priestorov. „Skryté
Prado“ volali vyše tritisícpäťsto diel, viaceré 
z nich od Goyu, ktoré predtým z priestorových
dôvodov nemohli vystaviť.

Aj kláštor je exponátom
Takmer dvestoročné Prado zažilo niekoľko

rozšírení a toto posledné hodnotia ako naj-
významnejšie. Projektantom bol Rafael
Moneo, jediný španielsky nositeľ „architekto-
nického Oskara“, čiže Pritzkerovej ceny. Je
úspešný aj ako pedagóg – päť rokov viedol
Mekku tých, čo chcú študovať architektúru,
harvardskú Graduate School of Design, 
a dvadsať rokov tam pôsobí ako profesor.
Adaptoval, mimochodom aj madridský klasi-
cistický palác de Villahermosa na spomínané
múzeum kolekcie baróna Thyssen-Bornemiszu
(1992).
Moneov projekt, ktorý vybrali v konkurze 
v roku 1998 a začali realizovať o štyri roky
neskôr, sa sústredil na jediné možné miesto,
kde sa dalo stavať – na druhej strane ulice za
galériou, kde je stavba kláštora San Jerónimo

el Real zo 17. sto ročia. Jeho krížová chodba
bola päťdesiat rokov vystavená poveternost-
ným vplyvom a chátrala. Navrhol ju obstavať
jednoduchým kvádrom s tehlovou fasádou.
Na priečelí ju člení línia pi lierov, prvok, ktorý
architekt nazýva loggia, nadväzujúci na archi-
tektúru vedľajšieho kostola. Krížová chodba je
zastrešená sklenou strechou s osemnásť met -
rov hlbokým svetlíkom v dlaž be, osvetľujúcim
dolné tri podlažia.
Riešenie sa stretlo s odporom, najmä v pamiat-
karských kruhoch a jeho odporcovia sa obrá-
tili na súd – verdikt však znel v ich neprospech.
Mohlo sa teda rozobrať vyše 2,8 tisíca poško-
dených kamenných článkov, ktoré reštaurovali
a objekt z nich znovu na rovnakom mieste
postavili.

Unikátny fragment: Kláštor, ktorý využili na prístavbu, dlhé roky chátral a napokon sa z celej stavby zachovala krížová
chodba. Stavba významného španielskeho architekta Rafaela Monea tento fragment po dlhých rokoch včlenila tam, kam
patrí – do architektonického rámca. 

Galeria central: Za mohutnou Galeriou central, spája jú -
cou bočné krídla starého Prada, postupne pristavovali
ďalšie a ďalšie priestory. Možnosti sa vyčerpali a pre
najnovšiu prístavbu hľadali miesto mimo budovy. 
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Zrkadlenie starej obrazárne
Prado, zovreté z dvoch kratších strán ulicami,
vždy rozširovali od zadnej fasády. Priestor 
s kláštorom tentoraz nestačil, a tak architekt
využil prepojenie starého a nového objektu,
ktoré, keďže terén ku kláštoru stúpa, je celkom
hore čiastočne podzemné. Medzi objektmi sa
však dá prejsť aj cez suterén. Tí, čo použijú
vstup z bulváru a vlastne vidia prístavbu len
zvnútra, nepociťujú príkry rozdiel medzi sta-
rým a novým – veď aj v novej prístavbe sa ob-
javuje atraktívna stará architektúra. Architekt
navyše použil rovnaké materiály, aké sú v sta-
rom Prade, napríklad colmenarský kameň 
na podlahy, použitý aj v kráľovskom paláci, 
a na steny chýrny granit z lomu v Quintana
de la Se rena v Extramadure. 
Svah medzi budovami je taký prudký, že stre-
cha spojovacieho bloku je na úrovni vstupu
do kláštora. Moneo na nej navrhol park so
strihaným radmi krušpánu, ktorých vzory 
sú inšpirované barokovými záhradami. Nová
zeleň nadväzuje na vyše stoštyridsať hektá-
rový historický park v blízkom okolí, aj na

Baziliková hala: Zo zadnej strany Prada ob-
novili pôvodný hlavný vchod. Za ním vznikol
nový reprezentačný priestor, takzvaná ba-
ziliková hala. 

Svetlo v podzemí: Pod krížovou chodbou sú tri ďalšie podlažia a vďaka pôsobivému svetlíku je aj najspodnejšie
vzdušné a svetlé.



Kráľovskú botanickú záhradu v bezprostred-
nom susedstve. Pred spojovacím krídlom na-
vrhol malé námestie, vydláždené popri čadiči
opäť kvôli kontinuite colmenarským kameňom,
z ktorého sa vchádza do historického Prada
obnoveným pôvodným vchodom pomenova-
ným po veľkom majstrovi Velázquezovi. 
Kvôli tomuto vstupu vytvoril Moneo svoj naj-
dôležitejší zásah do interiérov v starej časti 
– vytvoril vestibul vo vyčnievajúcom pavilóne
s polkruhovým zakončením, zvanom baziliková
hala, ktorú inak v prestavbách menili často.
Stvárnil ho v klasicistickom duchu s náterom
stien v pompejskej červenej a s ôsmimi pod-
stavcami s rímskymi mramorovými socha mi
múz, podľa ktorých, mimochodom, kedysi
názov múzeum vznikol. 
Prístavbou sa plocha múzea zväčšila o pri-
bliž  ne päťdesiat percent. Sú tam atraktívne
priestory na prednášky, samozrejme, aj vý-
stavné siene. Ak aj v nich však budú vystave -
né klenoty starého maliarstva, nebudú zo
zbierok Prada. Tie ostanú v historických 
interiéroch.

Malá námestie: Na fotografii sa v perspektívnej skratke medzi elegantným parkom s radmi strihaného buxusu a fasádou
skrýva malé námestie.



Muž strávi v živote holením takmer 140 hodín. Túto občas otravná
činnosť však prepracované technológie zmenili na celkom príjemný
proces. Štýlové strojčeky nahradili kedysi nebezpečné britvy a dnes
sa ešte viac posunuli k dokonalosti žiletiek. 

Holenie 
s vedou
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Problém s čistením fréz pri tomto strojčeku 
odpadá vďaka systému JetClean, ktorý hlavy 
vyčistí, premaže a vysuší. 

Tri holiace dráhy, Triple treck, v každej holiacej 
hlave zväčšili holiacu plochu o 50 percent.

Philips Arcitec: Používa na presné sledovanie kontúr
tváre hlavu Flex&Pivot Action, ktorá dokonale kopíruje
povrch pokožky vďaka 360° pohyblivému kĺbu.

V
ečný súboj, žiletka vs. holiaci stroj-
ček, vstupuje s pomocou nových
technológií do finálnej fázy. Pre 
a proti sa dostávajú na približne

rovnakú úroveň a v niektorých zásadných 
bodoch strojčeky žiletky dokonca prekonávajú.
Na prvom mieste sú bezpečnosť a pohodlie.
Veď žiletka ostane žiletkou aj napriek trojitej
mriežke a penu treba naniesť, aj keď sa zme-
nila na gél. A rýchlosť, akou odstránite nepo-
hodlné strnisko so strojčekom, sa nedá so
žiletkou porovnávať. Na druhej strane ale figu -
ruje kvalita odvedenej práce. Fajnšmekri

zvyknutí na precíznosť žiletiek
by vedeli o hladkých bradách

rozprávať aj týždne. Naj-
novšie technológie však
elektrické strojčeky až
podozrivo priblížili 

k dokonalosti objavu
Kinga Campa Gillet -
ta.

Večný súboj
Elektrické holiace strojčeky už niekoľko desať -
ročí zvádzajú neľútostný súboj o dva spôsoby
konštrukcie. Na jednej strane sú planžetové
strojčeky, používajúce množstvo kmitajúcich
čepelí uložených v planžete, „ukrytej“ pod per -
fo rovanou fóliou, ktorá chráni povrch po-
kožky. Druhý princíp využívajú strojčeky
frézové s dvomi či tromi rotačnými hlavicami,
zloženými z ostrých fréz. 
Podľa prieskumu britského magazínu Which?
k hlavným dôvodom, prečo sa muži rozho-
dujú pre planžetové prístroje, je najmä bližší
kontakt čepeliek s pokožkou. Výsledkom je
dokonalejšie oholenie krátkych chlpov. Na
druhej strane s dlhými chlpmi si lepšie pora-
dia frézové strojčeky a oproti planžetovým
majú aj ďalšiu podstatnú výhodu. Ľahšie sa
dostanú na ťažko dostupné miesta na krku 
a brade. 
Ďalším z argumentov, ktoré hovoria v pros -
pech planžiet je fakt, že nedráždia pokožku 
v takej miere ako frézové strojčeky. Ochranná
fólia alebo mriežka, ukrývajúca planžetu 
s nožmi, je ale veľmi jemná a často sa láme.
Naopak frézové prístroje sú pevné a odolné,
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ale ich čistenie je komplikované. Takto by
sme mohli pokračovať aj donekonečna. 

Holenie v matrixe
Odvekými súpermi na poli elektrických holia-
cich strojčekov sú holandský Philips a nemec -
ký Braun. Ich výrobky sú ale úplne odlišné 
– Philips ponúka už od roku 1939 frézy,
Braun sa v rovnakom čase stal špecialistom
na planžety. Žiaden z týchto výrobcov ani len
nepomyslel, že by využíval iný systém holenia.
Dlhá tradícia sa prejavila v kvalite ich pro duk-
tov.
Prvým „pánom na holenie“ v elitnej formácii
je modelová rada Braunu – Pulsonic. Najväč-
šou zmenou je nový motor, generujúci až 
desaťtisíc vibrácii za minútu. Stlačením tla-
čidla vyšle motor s prívlastkom sonický do
hlavy strojčeka energiu, ktorá rozvlní a sti-
mu luje pokožku. Výsledkom sú doslova zje-
žené chlpy. Ich oholenie je potom oveľa
jednoduchšie. Hladkému výsledku pomáha
tiež nová technológia Cross-Cutting. Pracuje
na princípe protichodného pohybu čepelí
nožov a planžiet, v ktorých sú nože uložené.
Vzniká tak pohyb pripomínajúci strihanie
nožníc, čo v kombinácii s vysokou rýchlosťou
kmitania a elektrickou stimuláciou pokožky
zaručuje vysoko efektívne holenie. Podstatným

vylepšením strojčekov Pulsonic je zväčšený
pohybový uhol hlavy prístroja, ktorý narástol
na dvojnásobok. Planžetové holiace strojčeky
sa týmto „ťahom“ ešte viac priblížili k frézo-
vým. 

Frézy útočia
Približne v rovnakom čase, keď Braun pred-
stavil Pulsonic, prišla na trh aj novinka od
Philipsu. Útok vedie modelová rada Arcitec.
Na prvý pohľad vyzerá ako futuristická zbraň,
ale takýto špecifický tvar je výsledkom dlho-
ročného vývoja. O kvalite svedčí aj cena 
iF Product Design Award, ktorú získal koncom
minulého roka. 
Vzhľad nie je to jediné, čím strojček Arcitec
upúta. Keďže frézové strojčeky doteraz zaostá-
vali v priľnutí k pokožke, Arcitec využíva na
dokonalé sledovanie kontúr tváre novú hlavu
Flex&Pivot Action. Ďalšou technologickou no-
vinkou je Super Lift&Cut, systém s dvojitým
ostrým vo fréze, pričom prvá čepeľ fúz nadvih ne
a druhá ho odreže. Novinkou je tiež kombinácia
troch holiacich dráh v každej hlave, takzvaný
Triple treck, ktorý zväčšuje holiacu plochu až
o 50 percent oproti štandardným rotačným hla-
vám. 
Jednou z nevýhod frézových prístrojov dote-
raz bolo ich komplikované čistenie. Každú

frézu bolo potrebné rozobrať a priloženou
kefkou vyčistiť. Arcitec tento nedostatok 
odstránil JetCleanom. 

Kde sa dvaja bijú...
Tretí by mal zvíťaziť. Medzi dvoch výrazných
konkurentov vstúpil ďalší hráč s relatívne
dobrou výhodou. Braun Pulsonic a Philips 
Arcitec nemožno používať v sprche alebo 
s penou na holenie. A práve túto slabinu 
využil japonský Panasonic s „obojživelným“
Arc IV Nano. Novinka prináša aj ďalšie pozo-
ruhodné funkcie. Je to planžetový strojček,
ktorý však ponúka systém štyroch nezávisle
pohybujúcich sa hláv, čo podstatne urýchľuje
čas holenia. Nemalou mierou k tomu prispie -
va aj lineárny motor s rýchlosťou trinásťtisíc
otáčok za minútu. Zdôraznením kvality majú
byť aj nanotechnológie, ktoré automaticky do-
ostrujú čepieľky nožov. Rovnako ako Philips 
a Braun, aj Panasonic ponúka čistiacu stanicu
s funkciami automatického čistenia, sušenia 
a nabíjania. 
Na trhu sa ocitli traja vyrovnaní hráči, kto-
rých produkty sa odlišujú len minimálne.
Preto je zbytočné čosi odporúčať, každý 
by sa mal presvedčiť o kvalitách strojčekov 
na vlastnej koži. Čo v tomto prípade platí do-
slova. 

Panasonic: Planžetový stroj-
ček vhodný na mokré, ako aj
na suché holenie úspešne
vzdoruje silnej konkurencii.

Flexibilná výkyvná hlava dovo-
ľuje strojčeku ES8249 dostať

sa aj na neprístupné miesta, ktoré
boli doteraz pre planžetové strojčeky
nezdolateľné. 

Čistiace systémy: Pulsonic sa rovnako
ako jeho konkurenti dodáva s čistiacou

stanicou. Po ukončení holenia stačí do nej
vložiť prístroj a o zvyšok sa sama postará.

Automaticky prečistí, namaže a vysuší hlavy.
A dokonca strojček aj nabije. 

Braun Pulsonic: Stlačením tlačidla vyšle sonický motor do hlavy strojčeka energiu, ktorá stimuluje
pokožku a „zježí“ všetky chlpy. Lepšiemu holeniu napomáha technológia Cross-Cutting, ktorá
pracuje na princípe protichodného pohybu čepelí nožov a planžiet, v ktorých sú nože uložené.



O
príčinách černobyľskej havárie sa
dodnes vedú spory. Najmä o tom,
kto nesie väčší podiel viny – ob-
sluha alebo konštruktéri reaktora.

Bilancia je podľa všetkého vyrovnaná. Operá-
tori pod tlakom neústupného šéfa Anatolija
Djatlova dvakrát porušili trvale platné pred-
pisy a úmyselne vypli tri automatické
ochrany reaktora. A samotný reaktor? Černo-
byľský grafitový typ RBMK, pôvodne hviezda
sovietskej konštrukcie, skrýval celý rad rizík. 

Technologický obrat
V každom prípade Černobyľ priniesol zlom do
prístupu k jadrovým technológiám. „Kým pred-
tým sme sa na bezpečnosť pozerali ako na
ochranu človeka pred vplyvmi techniky, dnes
je situácia úplne iná. Dnes musíme techni ku
chrániť pred človekom. Nepriateľ nie je
ukrytý v technike, v type lietadla či v type
energetiky. Nepria te ľom je samotný spôsob ria-
denia energetických procesov, úplne závislý

od človeka,“ povedal pár mesiacov po havárii
akademik Valerij Legasov, vedec, ktorý sa ako
nik iný zaslúžil o minimalizáciu dôsledkov
katastrofy. 
Po Černobyle sa jadrové elektrárne kon-
štruujú tak, aby ich bezpečnosť vôbec nezávi-
sela od obsluhy. Jednotlivé dôležité systémy sú
zdvojené i strojené a nedajú sa vy pnúť. Dnes sa
používajú reaktory najmä tlakovodné, ktoré
neopakujú chyby černobyľskej konštrukcie. 

Šok začína opadať
Nič nemohlo tak poškodiť jadrovú energetiku
ako Černobyľ. Nešlo pritom o najväčšiu tech-
nickú haváriu. Uvoľnila rádioaktívnu kontami -
náciu ako 400 bômb z Hirošimy, no jej celková
veľkosť bola sto- až tisíckrát nižšia ako konta-
minácia z testov jadrových zbraní v polovici
minulého storočia. Počtom obetí (štyritisíc
podľa Medzinárodnej agentúry pre jadrovú
energiu) možno Černobyľ porovnať s haváriami
priehrad. Rekord drží Čína – pri kolapse hrádzí

v roku 1975 na rieke Jang-ce zomrelo počas
jediného dňa 80- až 200-tisíc ľudí. 
Jadro v čase havárie začínalo konkurovať ostat-
ným zdrojom energie. Sovietske zatajovanie
však spôsobilo paniku po celej Európe. Niek-
toré štáty (napríklad Taliansko, Španielsko,
Švédsko, Rakúsko) pozastavili nebo spomalili
svoje jadrové programy.
Štiepenie atómov dnes poháňa 7 percent
strojov na svete a kryje 17 percent celkovej spo-
treby elektriny. Najviac elektrickej energie 
z nukleárnych reakcií vyrábajú v USA a najväčší
podiel elektriny (80 percent) dodávajú jadrové
elektrárne vo Francúzku. Strach z jadrovej
energetiky pomaly ustupuje. Bezchybné fun-
govanie reaktorov presviedča o ich spoľahli-
vosti. A pridávajú sa aj ekonomické dôvody 
– ropa je na historických maximách, treba
chrániť životné prostredie redukovaním emisií
oxidu uhličitého. Aj preto keď prezident USA
George Bush ohlásil znižovanie závislosti od
ropy, rátal aj s jadrovou energiou. 
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Černobyľ je ukrajinský ľudový názov paliny obyčajnej, rastliny s čiernymi stonkami. Po roku 1986
sa stalo synonymom hrôzy, spôsobenej obrovským zlyhaním techniky. Pri havárii 4. bloku jadrovej
elektrárne V. I. Lenina zlyhalo všetko – technika, ľudia i systém, neschopný riešiť situáciu. 

Černobyľská výstraha zabrala



P
äť minút pred pol druhou v noci 
26. apríla 1986 sa v reaktorovni 4. blo-
ku Černobyľskej elektrárne ozval mo-
hutný výbuch. Za riadiacim pultom

sedelo dvanásť aktérov tejto tragédie. Troch 
z nich – vedúceho smeny Alexandra Akimova,
operátora Leonida Toptunova a zástupcu hlav -
ného inžiniera Anatolija Djatlova – neskôr 
označili za vinníkov katastrofy.
Obsluha reaktora nechápala, čo sa stalo.
„Reaktor je v poriadku, nemáme žiadne pro-
blémy!“ kričal A. Akimov zmätene. No smr teľ -
né žiarenie pre niklo aj velínom a A. Akimov 
a L. Toptunov sa o tri týždne stali obeťami
vlastných chýb.

Plán bol zákon
Katastrofe predchádzal celkom jednoduchý test.
Mal overiť, či elektrický generátor bude zotrvač -
nosťou dodávať elektrinu po náhlom odstavení
parnej turbíny, ak by náhodou vypadol vonkajší
prísun energie. Predpokladalo sa, že turbína

sa bude točiť 40 sekúnd. Tento čas bol životne
dôležitý pre pohon chladiacich čerpadiel, regu-
lačných a havarijných tyčí. 
Pôvodne sa mal generátor odskúšať pred spus-
tením reaktora. Stavbu 4. bloku dokončili v de -
cembri 1983 a obvykle sa ešte pol roka testujú
jednotlivé časti. Ale Černobyľ nemohol čakať,
podľa plánu mal 4. blok začať vyrábať elektrinu
už koncom roka! 

Fatálny test
Turbína sa mala otestovať pri nízkom výkone
reaktora. Vhodnou príležitosťou bolo odstave-
nie 4. bloku, naplánované na 25. apríla 1986.
Keď operátori začali znižovať výkon reaktora,
o 14.00 sa ozval dispečer kyjevskej centrály,
riadiaci elektrárne na celej Ukrajine, informo-
val, že došlo k poruche na jednej z uhoľ ných
elektrární. Nie je dosť energie pre piatko vú po-
poludňajšiu špičku. Žiadal prepnúť 4. blok na
plný výkon. Odstávku povolil o jedenástej
večer. Služba začala druhýkrát znižovať výkon
reaktora. 
O polnoci prevzala experiment nová smena 
A. Akimova – nočný tím najmenej skúsených
operátorov! Nepoznali postupy testu a nemali
tušenie o mnohých technických rysoch reaktora,
z ktorých mnohé boli vojenským tajomstvom.
Chceli znížiť výkon reaktora na požadovaných
25 až 30 percent (700 až 1 000 MW tepelných),
no padal príliš rýchlo a zastavil sa na 200 MWt.
Chybou operátora L. Toplunova dokonca klesol
na 30 MWt, čo prakticky znamenalo zastavenie
štiepnej reakcie. L. Toplunov navrhol odstaviť
reaktor, lebo „tak ich to učili v škole“. A. Akimov
súhlasil. 

Za každú cenu
„Jediné, čo tu nefunguje, je tento váš úplne ne-
schopný personál!“, rozkričal sa na A. Akimova
zástupca hlavného inžiniera Anatolij Djatlov.
Prevzal velenie a rozhodol sa experiment do-
končiť za každú cenu. Tvrdý muž tvrdého reži -
mu nechal vymeniť L. Toplunova. Ostatní pod
tlakom a v strese plnili jeho príkazy. Nechal
vysunúť takmer všetky regulačné tyče a reaktor
sa pomaly rozbehol.
Experiment začali pri výkone 200 MWt, hoci
smernica požadovala štvornásobok. Keď uza -
tvorili prívod pary do turbíny, vzrástla teplota
a tlak chladiacej vody. Výkon reaktora prudko

rástol, každú sekundu sa zdvojnásoboval. 
Dosiahol 30 GWt, tridsaťnásobok projektova-
ného výkonu. Palivové články popraskali 
a ich úlomky spadli do chladiacej vody. Okamži -
te sa premenila na paru a jej výbuch zdvihol
tisíctonový kryt reaktora. Do vnútra prenikol
vzduch a začal horieť grafit. 

Spor o trest
A. Djatlova odsúdili na desať rokov väzenia za
„trestuhodne zlé riadenie rizikového výbušného
procesu“. V Černobyle pôsobil od začiatku vý-
stavby, od roku 1973. Ako expert na jadrové
strojárstvo predtým pracoval v lodenici v Kom-
somoľsku na Amure. Podieľal sa na konštrukcii
reaktorov pre jadrové ponorky. Pri jednej z ha -
várií dostal silnú dávku žiarenia, ale prežil.
Prežil aj expozíciu vo velíne 4. bloku v Černo-
byle. Z väzenia ho prepustili koncom roku
1990 a o päť rokov neskôr zomrel – nie na ná-
sledky ožiarenia, ale „obyčajný“ infarkt. 
A. Djatlov vlastné zlyhanie nikdy nepripustil.
Analýza Medzinárodnej agentúry pre jadrovú
energiu z roku 1986 označila za hlavnú príčinu
havárie zlyhanie operátorov. V roku 1993 však
správu revidovala – významný podiel na kata -
strofe mala aj konštrukciu reaktora RBMK.
Obsluha nemala tušenie, že grafitový reaktor
je pri nízkom výkone nestabilný a pri zvýšení
množstva pary v ňom vzrastá počet neutrónov
schopných štiepiť ďalej urán. Tak vzniká situácia
nazývaná kladný parný (dutinový) efekt. To je
hlavný rozdiel od reaktorov VVER, kde takáto
situácia technicky nemôže nastať. 

Diskusia o dôsledkoch
Ani dnes nemáme jasnú predstavu o dôsled-
koch havárie. Najviac zasiahla bývalé sovietske
republiky – Ukrajinu a Bielorusko. Vietor za-
vial rádioaktívny spád aj nad Európu. Naprv
nad škandináviu, v druhej vlne ponad Poľsko,
Československo a Nemecko až k Atlantiku.
Tretia vlna zasiahla Balkán.
Svoje domovy muselo opustiť vyše 300-tisíc
ľudí, milióny žijú v kontaminovaných oblas-
tiach. Napriek tomu väčšinu z nich zasiahli
len nízke dávky radiácie, existuje málo dôka-
zov o zvýšenej úmrtnosti a výskyte rakoviny.
A aj v prípadoch, keď takéto dôkazy existujú,
je príčinná súvislosť s rádioaktívnou konta-
mináciou z Černobyľa nejasná. 

A. Djatlov: Tvrdý muž 
tvrdého režimu

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: UNAFF, MAEE, VINCI
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A
kademik Valerij Legasov viedol komi -
siu vedcov, ktorá dorazila do Černo-
byľu 15 hodín po výbuchu, v sobotu
26. apríla 1986 podvečer. Bol námest-

níkom riaditeľa Kurčatovovho ústavu pre atómo -
vú energiu. Patril k popredným jadrovým
che mi kom, no reaktormi sa priamo nezaoberal.
Lenže v sobotu všetci kompetentnejší víkendo -
va li na dači. Hneď vedci dorazili k elektrárni,
vyviezol sa V. Legasov vrtuľníkom niekoľko sto
metrov nad elektráreň. Hneď pochopil, že došlo
k najhoršiemu. 

Lety smrti
V. Legasov trval na okamžitej evakuácii neďale-
kého mesta Pripjať. No šéf krajiny Michail Gor -
bačov bol nedostupný a nik z vojakov sa
neod vážil taký rozkaz vydať. „Ale ako môžeme
evakuovať? Keď to urobíme, všetko sa dostane
na verejnosť,“ tvrdili členovia vládnej komisie.
„To rozhodnutie musíte urobiť, inak zomrú
desaťtisíce ľudí,“ trval na svojom V. Legasov.
Až v noci priviezli špeciálne dozimetre, vyvinuté
pre atómovú vojnu. Konečne bolo možné zmerať
rádioaktivitu pri reaktore i v meste Pripjať.
Na mieste havárie bola schopná zabiť človeka
za jeden a pol minúty. Legasovovi bolo jasné,
že žiarenie musí zastaviť aj za cenu, že pošle
záchranárov na istú smrť. Ešte v noci vzlietli
vojenské vrtuľníky a z dvestometrovej výšky
zhadzovali do reaktora piesok, cement, dolomit

a ďalšie pohlcovače neutrónov. Vrtuľníky nemali
žiadnu ochranu pred radiáciou a trvalo tri dni,
kým ich armáda vybavila aspoň základným
tienením. Piloti zvracali, ale obetavo vzlietali
znovu a znovu. Jeden vrtuľník aj s posádkou
spadol do reak tora a je tam dodnes. Horiaci
reaktor prikrylo päťtisíc ton materiálu.
Radiácia v Pripjati niekoľkonásobne prevyšova la
intenzitu v Hirošime. Vládna komisia a armáda
odsúhlasili evakuáciu až v nedeľu na poludnie
– 36 hodín po výbuchu! Obyvateľom tvrdili,
že odchádzajú „len na tri dni“. Keby poznali
prav du, balili by sa príliš dlho, a na to nebol
čas. Väčšina doma nechala všetko vrátane rodin-
ných fotografií, cenností či vysvedčenia. 
V priebehu troch hodín odišlo z Pripjate, mesta
založeného len o 16 rokov skôr, všetkých 48-tisíc
obyvateľov. Navždy.

Len jadrový chemik...
Po desiatich dňoch sa V. Legasov vrátil do Mosk -
vy. Manželka ho skoro nespoznala, taký bol opá-
lený od radiácie. Okamžite ho odviezli na
mimo riadne zasadanie Politbyra. Aparátnikom
sa snažil vysvetliť obrovský rozsah tragédie. Ako
jedno z riešení navrhli niekoľkonásobne zvýšiť
prípustné normy a vyslať do Černobyľa noviná -
rov, ktorí by napísali optimistické články... 
Sklamaný V. Legasov sa vrátil do Černobyľa.
Upozorňoval na rizikovosť konštrukcie reaktorov
RBMK. Minister energetiky mu odkázal, aby

nestrkal nos do jeho záležitostí. Aj pre jadrových
fyzikov bol len chemik, ktorý sa miešal do ich
práce. Reaktory RBMK boli v tom čase hitom
sovietskej jadrovej energetiky. Keďže ako mode-
rátor používali grafit, nebolo treba nákladne
obohacovať urán až na takú hodnotu, ako vy-
žadujú reaktory VVER. Reaktor RBMK zároveň
dovoľoval konštruovať bloky s neobyčajne veľ-
kými výkonmi. V Kurčatovovom ústave sa pri-
pravoval reaktor s výkonom 2 400 MW.
Navyše tieto reaktory výborne vyrábali plutó-
nium 239 pre atómové bomby.

Oneskorená pocta
V auguste 1986 navštívil Legasov viedenské
sídlo Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu. Otvorene informoval o katastrofe 
a celá sála mu postojačky aplaudovala. Doma
však nebol prorokom. Dvakrát sa jeho meno
ocitlo medzi návrhmi na titul Hrdina socialis-
tickej práce, no nikdy ho nezískal. Raz ho vy-
čiarkol osobne vtedajší prezident M. Gorbačov.
Navyše 46-ročný vedec po dlhých mesiacoch 
v Černobyle ochorel na chorobu z ožiarenia.
V deň 2. výročia tragédie si kvôli nepochopeniu
mocných i z pocitu zodpovednosti vzal život. 
Legasovovu „odvahu a hrdinstvo pri likvidácii
následkov černobyľskej katastrofy“ ocenili až
o takmer desať rokov neskôr. Ruský prezident
Boris Jeľcin ho in memoriam vyznamenal titu-
lom Hrdina Ruskej federácie. 

V. Legasov: Smutný hrdina prvých dní

Moderné Pompeje: Pripjať mala byť vzorovým mestom – dostala prívlastok „mesto budúcnosti“. V modernom socialistickom meste žilo 50-tisíc zamestnancov obrovského
komplexu jadrových elektrární. Dnes pripomína Pompeje. Potrvá šesť storočí, kým sa stane obývateľným, no dovtedy rovnako ako opustené metropoly Mayov podľahne prírode.
Dnes sa tam dá pozrieť, kyjevské cestovné kancelárie sem bežne ponúkajú výlety za 480 dolárov.



S
arkofág ukryl asi 20-tisíc ton rádioaktív -
nych častíc, lávu a piesok. Pôvodne mal
mať životnosť dvadsať rokov, do roku
2006. Stojí dodnes, hoci má vďaka ex-

trém nemu chvatu počas stavby veľa konštrukč -
ných chýb. 
Diery v betónovom plášti majú niekoľko sto
štvor cových metrov a treba ich neustále opra-
vovať. Do sarkofágu prší a sneží, cez otvory
behajú myši a cez diery v streche poletujú vtáci.
Hodina pobytu v sarkofágu pritom pre človeka
znamená smrteľnú dávku. 
Sarkofág navyše stojí vedľa tzv. budovy B s po-
trubiami a zariadeniami pre 3. a 4. blok. Napro-
jek to va li ju tak, aby sa z oboch strán opierala 
o reak to ro vé haly. Po výbuchu štvrtého bloku
oporu stratila. Experti Európskej komisie zis-
tili, že jej nosné piliere sú zaťažené päťkrát
viac, ako rátal projekt, a prípadný kolaps bu-
dovy by mohol strhnúť aj samotný sarkofág.
Podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú
energiu by sa uvoľnilo toľko rádioaktívnych
látok, ako pri havárii v roku 1986.

Zbierka na sarkofág
O novom sarkofágu sa uvažuje od začiatku
90. rokov, pričom náklady sa odhadovali na
vyše 1,2 miliardy dolárov (takmer 30 miliárd
korún). Nie je to závratné číslo, no vysoko
presahuje možnosti Ukrajiny. Kyjev sa obrátil
na medzinárodné spoločenstvo. Podľa dohody 
z roku 1997 sa výstavba nové ho krytu nad reak-
torom financuje z darcovských príspevkov 
a hlavným koordiná torom pomoci je Európska
banka pre obnovu a rozvoj (EBOR). 
Rozhodujúca darcovská konferencia bola v roku
2000 v Berlíne, keď sa účet nového sarkofágu

zvýšil na takmer 800 miliónov dolárov. Hlavnými
dar cami boli Európska únia s 205 miliónmi
dolárov, 158 miliónov venovali USA, po 50 mi -
liónov Nemecko a Japonsko, Francúzsko 44,
Veľká Británia a Taliansko 35 a Kanada 33 mi-
liónov dolárov. Samotná Ukrajina vyčlenila 
53 miliónov dolárov. Posledná tranža prišla
po roku 2005, keď západné štáty sľúbili po-
skytnúť zvyšných 300 miliónov dolárov. 

Stavba na štyri roky
Vlani v septembri mohla EBOR oznámiť stavbu
nového sarkofágu. „Dnes je to vôbec po prvý
raz, keď sa môžeme pozrieť priamo do očí,
nielen vlastného národa, ale aj sveta a povedať,
že máme riešenie problému nazývaného aj
„černobyľský“,“ vyhlásil pri podpise dohôd
ukrajinský prezident Viktor Juščenko.
Nový sarkofág postaví konzorcium Novarka,
spo ločný podnik francúzskych firiem Vinci 
a Bouygues. Vinci svojím riešením zvíťazilo 
v medzinárodnej súťaži, ktorú Ukrajina vyhlá-
sila ešte v roku 1993. Ide vlastne o obrovský
oblúk z ocele. Zmontujú ho priamo na mieste.
Oceľovú konštrukciu potom na špeciálnych ko-
ľajniciach posunú nad exis tu jú ci sarkofág, kde je
zničený reaktor a rádioaktívny materiál. 
Práce na novom ochrannom štíte sa už začali.
Poldruha roka potrvá príprava projektov 
a ďalšie tri roky samotná stavba. Životnosť oce-
ľového sarkofágu bude sto rokov. To umožní
rozobrať trosky štvrtého reaktora, v ktorom sa
stále nachádza 95 percent pôvodného nukle ár -
neho paliva – vyše 700-tisíc štvorcových met -
rov rádioaktívnych odpadov. Uložia ich do
nového skladu, ktorý postaví americká firma
Holtec. 

Ani dnes nie je černobyľské nebezpečenstvo celkom zažehnané. 
Železobetónový sarkofág nad 4. blokom, postavený počas 
hektických prvých mesiacov, už dávno doslúžil. 

Upratovanie potrvá do roku 2112

Európu ohrozoval nový výbuch
Alexej Ananenkov, Valerij Bezpalov a Boris
Baranov sú traja odvážlivci, ktorí možno
zachránili strednú Európu. Tisíce ton ma-
teriálu zhodených z vrtuľníkov vytvorili nad
horiacim reaktorom nepriedušnú deku. Pod
ňou sa palivo roztavilo na rádioaktívnu lávu.
Stekala po schodištiach i stenách. Hrozilo,
že prepáli aj betónovú podlahu a pretečie do
zásobníka chladiacej vody. To by spôsobilo
novú katastrofu – obrovská explózia by za-
morila územia v okruhu niekoľkých stoviek
kilometrov! Bolo by nevyhnutné presídliť
desiatky miliónov ľudí, možno aj Slovensko. 
Vodu z nádrže bolo treba vypustiť. Trojica
fyzikov sa spustila do podzemných útrob
horiaceho 4. bloku. V polovici sa cesta skom -
plikovala – ako v nevydarenom akčnom
filme sa im pokazila baterka. Pokračovali
po hmate pozdĺž rúry a správny ventil sa im
v tme podarilo nájsť. Do bezpečia vytieklo
vyše 20-tisíc ton zamorenej vody.
Ľuďom, ktorí odstraňovali následky havárie,
sa hovorilo „likvidátori“. Podľa oficiálnych
údajov ich bolo 650-tisíc. Nie všetci nasade -
nie pri likvidácii havárie prežili. Oficiálne
údaje hovoria len o 31 obetiach, Medziná-
rodná agentúra pre jadrovú energiu ich
odhaduje na štyritisíc.
Ako prví sa do kontaktu s havarovaným reak-
torom dostali hasiči. Všetci dostali pri zása -
hu smrteľnú dávku žiarenia, hoci na stre che
strávili iba dvadsať minút. Prvú čatu Vladi-
míra Pravika vystriedala druhá pod vedením
Viktora Kibenoka. V. Pravik ešte zostal a po -
máhal kolegom. Hodinu po výbuchu ho pri -
jali do nemocnice. Žil 13 dní.



Čo je simulátor lesa?
Počítačový program, ktorý dokáže predpovedať
rast lesa. Podobné programy síce existujú dlhší
čas, ale tie vedia modelovať len vývoj lesného
porastu ako celku. Sibyla dokáže simulovať rast
každého jedného stromu. Zároveň vie reagovať
na veľké množstvo vstupných údajov, ako sú
klimatické a pôdne dáta, hospodárske zásahy
človeka, ekonomické prostredie a dokonca aj
kalamity. Na základe toho je nám schopná po-
skytnúť širokú paletu výstupných údajov, ktoré
sa týkajú jednak produkčnej schopnosti lesa,
jeho štruktúry a biodiverzity, ale napríklad aj
množstva spotrebovaného oxidu uhličitého 
a vyprodukovaného kyslíka. Podľa týchto údajov
sa potom lesníci môžu správne rozhodnúť, aké
zásahy urobiť. Súčasťou Sibyly sú aj e-learnin -
go vé nástroje, pomocou ktorých môžeme vý-
sled ky názorne prezentovať študentom.
Jednou z možností je virtuálna realita, vďaka
ktorej je možné po budúcom lese sa poprechá-
dzať ako v počítačovej hre. Časom by sme ju
radi sprístup nili aj na internete.

Aké je praktické využitie Sibyly?
Ako som povedal, simulátorov lesa už bolo vy -
tvo rených viac. Za všetky môžem spomenúť
napríklad nemecké programy Silva a BWIN
alebo rakúske softvéry Moses a Prognaus. Tieto
simulátory sa väčšinou používajú na vedecké
a výskumné účely, no čiastočne sa uplatňujú
aj pri plánovaní v lesnej prevádzke. Chýbajú
im však e-learningové nástroje. Les rastie de-
siatky rokov, študent sa preto nemôže na zá-
klade vlastných skúseností naučiť, ako sa má
k lesu správať. Rovnako výskumníci môžu vy-
chádzať len z poznatkov starších generácií. Keď
v lese urobíme nejaký zásah, jeho výsledok
vidíme až o päťdesiat rokov. Nemôžeme sa vrá-
tiť späť a skúsiť niečo iné. Sibyla vznikla najmä
ako e-learningový nástroj, ale je vhodná i na ve-
decký výskum či nasadenie v lesnej prevádzke.

No ani vy si nemôžete overiť, do akej
miery sú prognózy Sibyly pravdivé. Kde
beriete istotu, že váš program sa nemýli?
V súčasnosti žiaden simulátor lesa nie je natoľ -
ko flexibilný, aby vedel predpovedať všetky
varianty, ktoré v prírode môžu nastať. Musíte
brať do úvahy, že ide o model správania sa lesa.
Doteraz sa u nás na prognózovanie rastu lesa
používali deterministické rastové tabuľky, ktoré
platia pre typické, monokultúrne lesné štruk-
túry, kde rastie jedna drevina rovnakého veku.
Tieto tabuľky, ktoré vychádzajú z dlhodobých
pozorovaní a záznamov, dosahujú presnosť od
15 do 20 percent pri 95-percentnej spoľahlivos -
ti. Sibyla je naproti tomu stochastický systém,
ktorý sa správa nahodilo. To znamená, že keď
spustíme simuláciu s tými istými vstupnými
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Les rastie aj sto rokov. Ľudia tak nemôžu pri jeho obhospodarovaní
vychádzať z vlastných skúseností, ale musia sa spoliehať na poznat ky
predchádzajúcich generácií. A nesprávny zásah lesníkov môže
mať pre les fatálne následky. No počítačové technológie postupne
prelamujú aj toto tabu. Docent Technickej univerzity vo Zvolene
Marek Fabrika, ktorý je držiteľom ceny Werner von Siemens 
Excellence Award 2007, o tom vie svoje. Získal ju za simulátor
biodynamiky lesa Sibyla.

Les, ktorý vyrastie 
za niekoľko sekúnd

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: PETER HUDEC, ARCHÍV 



údajmi viac razy, zakaždým dostaneme trochu
odlišné výsledky. 

Nedegraduje to jej dôveryhodnosť?
Túto náhodnú reziduálnu zložku sme si nevy-
mysleli, je odvodená z reálnych výskumných
plôch. Pri tvorbe simulátora sme použili údaje
z 1 923 experimentálnych a monitorovacích
plôch na Slovensku, v Nemecku a vo Švajčiarsku,
pričom niektoré boli merané od roku 1873.
Spracovali sme dáta z vyše 170-tisíc stromov
a využili merania 522 meteorologických staníc
od roku 1901. Tú náhodilosť treba chápať tak,
že ak by sme urobili tú istú simuláciu stokrát,
získali by sme sto mierne odlišných výsledkov,
z ktorých sa vyráta pomerne presná priemerná
hodnota so smerodajnou odchýlkou. Na základe
toho sa potom dá stanoviť teoretický rámec
presnosti modelu. Istým spôsobom sme si ho
overili už aj v praxi. Nemohli sme síce ísť do
budúcnosti, ale využili sme dlhodobé záznamy
z experimentálnych plôch. Do simulátora sme
zadali dáta z minulosti a výsledky, ku ktorým
Sibyla dospela, sme následne porovnávali s re-
a litou a kalibrovali ju.

Aká je teda presnosť Sibyly?
Ak sú vstupné dáta veľmi presné, merané na
úrovni každého stromu, navyše na homogénnej
ploche, je presnosť Sibyly plus-mínus 5 per -
cent pri 95-percentnej spoľahlivosti. Pri dátach
bežne dostupných v lesnej prevádzke, ako je
stredná hrúbka a stredná výška lesného poras tu
so zásobou na hektár, čiže sumárnych údajoch
za porast, presnosť sa pohybuje okolo plus-mí-
nus 15 percent pri 95-percentnej spoľahlivosti.
Ak by sme do Sibyly vložili dáta z veľmi zložitých
štruktúr, ako sú zmiešané prírodné lesy, pres-
nosť by dosiahla plus-mínus 35 percent pri
95-percentnej spoľahlivosti.

Čo myslíte tou 95-percentnou spoľahli-
vosťou?
Keby sme simuláciu zopakovali stokrát, reálny
stav by v 95 prípadoch zodpovedal odchýlke 
a len v 5 percentách by bol mimo nej. Opa kujem
však, že ide o teoretickú odchýlku.

Spomínali ste, že Sibyla dokáže zohľad-
ňovať aj živelné pohromy. Ako?
Veterné či snehové kalamity alebo premnoženie
lykožrúta sú udalosti, ktoré majú na lesné bio -
to py obrovský vplyv. Stačí spomenúť veternú
smršť v Tatrách v novembri 2004, ktorá úplne
zničila veľké plochy lesov. Náš program pri
výpočte berie do úvahy aj kalamity, hoci ich
nedokáže predvídať. Zakomponovali sme ich do
simulátora najmä preto, že naším cieľom bolo
urobiť ho ako strategickú hru typu SimCity či
Age of Empires. Chceli sme, aby sa študenti 

s virtuálnym lesom mohli hrať, a takto sa na-
učiť, čo potrebuje skutočný les. V takejto hre
nemôžu chýbať kalamity, jednak preto, že by
nikoho nebavila, ale aj preto, že v prírode sa
jednoducho takéto veci stávajú. 

No dobre, ale na základe čoho vie simu-
látor usúdiť, že taká situácia reálne nastane?
Na Slovensku sa každých desať rokov spracová -
va inventarizácia lesov a každoročne sa vedie
evidencia hospodárenia. Obsahuje údaje o tom,
koľko sa vyťažilo dreva, v ktorých oblastiach,
ale aj to, či si ťažbu vyžiadala kalamita, a ak áno,
akého druhu. Na základe týchto údajov sme
zostavili štatistický model rizika vzniku kala-
mity a následkov, ktoré zanechá.

Prečo ste svojmu simulátoru lesa dali
meno po veštkyni, ktorá ľudstvu predpo-
vedala zlú a temnú budúcnosť?
Dlho som nad názvom rozmýšľal. V poslednom
čase je módou používať skratky, ktoré však
zároveň nesú posolstvo v podobe slova s urči-
tým vystihujúcim významom. Sibyla je skratka
vychádzajúci zo začiatočných písmen Simulá-
tor biodynamiky lesa, no súčasne to bola aj
veštkyňa, ktorá predpovedala budúcnosť, po-
dobne ako náš simulátor. Tá symbolika je viac
než zrejmá. A proroctvá môžu byť aj dobré.

Ako vás vlastne vôbec napadlo vytvoriť
seriózny simulátor lesa, ktorý sa bude tvá-
riť ako počítačová hra?
Ideou som sa začal vážnejšie zaoberať v roku
1999, keď som spolu s kolegom Jánom Ďurským

pôsobil na Technickej univerzite v Mníchove 
v tíme profesora Hansa Pretzscha. Pracovali sme
na vývoji nemeckého modelu lesa Silva, urče-
ného hlavne pre výskumné účely. Na Slovensku
sme takýto simulátor nemali. Po návrate sme
teda začali pracovať na jeho vývoji. Pôvodne
sme chceli prispôsobiť Silvu našim podmien-
kam, problém bol však v tom, že nemecké lesné
hospodárstvo pracovalo s odlišnými vstupnými
údajmi ako naše. To by znamenalo urobiť v Sil ve
veľké zásahy, preto sme sa rozhodli vyvinúť
vlastný simulátor s dôrazom na elektronické
vzdelávanie.

Ako dlho trval vývoj Sibyly?
Na matematickom modeli sme začali pracovať
v roku 2003. Zozbierať a analyzovať obrovské
množstvá dát a na ich základe postaviť logickú
architektúru fungovania modelu bola najťažšia
úloha. Musím však povedať, že situáciu sme
mali predsa len o niečo ľahšiu, pretože okolo
60 až 70 percent jadra modelu sme prevzali zo
Silvy. Keďže som pracoval na jej vývoji a niekto -
ré časti som aj programoval, nemeckí kolegovia
nám umožnili použiť architektúru ich modelu.
Vývoj softvérovej časti prebiehal v rokoch 2004
až 2005 počas môjho pôsobenia na univerzite
Georga-Augusta v Göttingene v kolektíve pro-
fesora Branislava Slobodu. Pre mňa je najväč-
ším vyznamenaním, že aj táto univerzita začala
používať Sibylu pri výučbe svojich študentov.

Vývoj Sibyly ste už ukončili?
To je proces, ktorý nie je nikdy ukončený. V sú -
časnosti pracujeme na modeli prirodzeného



zmladenia. Zatiaľ totiž vieme simulovať len
vývoj lesa do rubného veku, čiže dovtedy, kým
ho nevyťažíme. Les však musíme dokázať aj
obnoviť. Okrem toho sa snažíme zapojiť Sibylu
i do iných projektov. Jedným z nich je nový spô -
sob inventarizácie a monitorovania lesa, ktorý
sa začal uplatňovať na Slovensku. Spolu 1,2 ti -
síca inventarizačných plôch rozmiestnených
v sieti štyri krát štyri kilometre umožní kontro-
lovať stav lesa až na úroveň jednotlivých stro-
mov. Prvý cyklus meraní sa urobil v rokoch
2005 a 2006, ďalšie sa budú opakovať v desať -
ročných cykloch. Sibylu chceme zapojiť do
systému, pričom jej úlohou bude prognózovať
stav lesa medzi jednotlivými cyklami. Zároveň
nám to umožní verifikovať prognózu s reálnym
stavom a model kalibrovať. Vo vede je totiž veľ -
mi dôležité poznať rámce presnosti.

O rozšírení edukačnej časti programu
neuvažujete?
Súčasný virtuálny les využíva klasický 3D model,
radi by sme ho však posunuli do vyššieho levelu.
Ide o technológiu tzv. virtuálnej jaskyne, ktorú
vymysleli na univerzite v Illinois. Je to obrovská
kocka s piatimi stenami, na ktoré sa premieta
stereo obraz. Človek, ktorý do kocky vojde, sa
tak ocitá priamo v centre diania, akoby naozaj
stál v lese. Určitým obmedzením je, že v tejto
kocke len stojíte a virtuálny obraz okolo seba
si posúvate joystickom. Existuje však techno-
lógia, ktorá tento hendikep eliminuje. Je ňou
virtuálna guľa, v ktorej sa môžete voľne pohy -
bo vať. Prilba so senzormi, ktorú máte na hlave,
prispôsobuje premietaný obraz vaším pohybom.
Chceli by sme prepojiť výstupy zo Sibyly na no -
vé virtuálne technológie, keďže sú oveľa inter -
aktívnejšie. 

Bude simulátor lesa prístupný aj cez in-
ternet?
Sibyla je síce zatiaľ len desktopová aplikácia,
ale do troch rokov by si ju záujemcovia mali
mať možnosť spustiť aj na internete. Agentúra
Kega nám poskytla grant na implementáciu
Sibyly do webového informačného systému.
Pôjde o zjednodušený virtuálny systém, na ktorý
chceme použiť digitálny model terénu a orto-
fotomapy lesov pri Zvolene, ktoré obhospoda-
ruje náš Vysokoškolský lesnícky podnik.
Apli ká cia bude fungovať ako letecký simulátor,
ktorý umožní lietať nad lesom. Po kliknutí na
porast sa otvorí databáza s informáciami, aké
stromy na danom mieste rastú. Zároveň sa bu -
de možné presunúť do virtuálneho lesného
porastu, poprechádzať sa v ňom a spustiť
zjednodušenú rastovú simuláciu. Virtuálnu
realitu budú môcť zdieľať viacerí používatelia,
napríklad pedagóg a jeho študenti. Každý bu de
mať svojho avatara, čiže virtuálnu figúrku, kto -

rá bude schopná komunikovať s ostatnými. Po -
mocou teleportov sa budú môcť presunúť do
budúcnosti a pozrieť si, čo konkrétny zásah spô -
sobí v lese o desať, dvadsať alebo viac rokov.

Našla Sibyla uplatnenie aj v lesníckej
praxi?
S Národným lesníckym centrom pracujeme na
európskom projekte prognózovania vývoja lesa
pri zmenených klimatických podmienkach. Si-
byla je na to veľmi vhodný nástroj. Doteraz sme
nemali nič podobné, čo by dokázalo prog nózo -
vať, ako sa bude správať les, keď sa zmení klíma.

Môžu klimatické zmeny ohroziť existen-
ciu lesov, ako uvádzajú niektoré katastro-
fické scenáre?
Nehovoril by som o ohrození, skôr o ich modi -
fikácii. Na niektoré druhy porastov, napríklad
na vysokohorské smrečiny, môže mať otepľo-
vanie dokonca pozitívny vplyv. Zároveň sa však
v našich zemepisných šírkach môžu objaviť
škodcovia, ktorí tu doteraz neboli. Tak isto bude
treba rátať s tým, že veterné kalamity budú
častejšie a intenzívnejšie ako doteraz, čo je pria-

my dôsledok otepľovania. Na to sa musíme
pripraviť.

Chcete tým povedať, že simulátory lesov
budú schopné predvídať také anomálie,
ako je objavenie sa nových škodcov?
Dnes to simulátory ešte nedokážu, ale o dvadsať
alebo tridsať rokov... Ktovie? Možno áno. Vývoj
aj v tejto oblasti ide veľmi rýchlo dopredu. Prvé
rastové simulátory lesa fungovali len na úrovni
celých porastov, dnešné modely už pracujú 
s jednotlivými stromami a budúce pôjdu až
na úroveň bunkovej štruktúry a fotosyntézy.
To znamená, že kým doterajšie simulátory
vznikali štatistickým spôsobom, pričom zohľad-
ňovali premenlivé vstupné javy, tie budúce sa
budú snažiť odhaľovať kauzálne vzťahy, čiže
príčinu a následok. Vo svete takéto modely už
vznikajú, no zatiaľ neexistuje dosť empirických
údajov, aby dosahovali potrebnú presnosť.
Predpokladám, že v budúcnosti nevyhnutne
dôjde k prepojeniu lesníckeho modelovania 
s poznatkami biológov a genetikov. Bez toho
nebude možné robiť rastové modely na úrovni
bunkovej štruktúry. 
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Čo je to Sibyla?
Matematický a počítačový model, ktorý pomáha pochopiť les ako komplexný systém. Patrí
do kategórie stromových rastových simulátorov, čo sú špeciálne počítačové programy, ktoré
napodobňujú správanie lesa. Umožňuje simulovať správanie lesa s rôznym charakterom – od lesa
zloženého z jednej dreviny s rovnakým vekom až po les zložený z viacerých drevín s veľmi
zložitou priestorovou a vekovou štruktúrou. Základom modelu je päť najdôležitejších drevín
Slovenska – smrek, jedľa, borovica, buk a dub. Les môže reagovať na rôzne klimatické a pôdne
údaje. Používateľ simulátora si môže zvoliť dĺžku prognózy a spôsob zásahu do lesa, teda ako
často, koľko a akým spôsobom bude v lese ťažiť. Ďalej si môže určiť technologické procesy 
– napríklad, či použije na sústreďovanie dreva z lesa traktor, koňa či lanovku. Môže si špecifiko-
vať ceny sortimentov dreva a iné ekonomické parametre. Rastový simulátor potom vypočíta
údaje o produkcii, biomase, biodiverzite, nákladoch a výnosoch z lesa. Údaje sa dajú zobraziť
vo forme obrázkov lesa, tabuliek, grafov alebo virtuálneho lesa. Ďalšie podrobnosti o Sibyle
nájdete na: http://etools.tuzvo.sk/sibyla/slovensky/model.htm.
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D
iódy LED sú v súčasnosti najinova-
tív nej šou osvetľovacou technológiou.
Prenikli aj do kon štrukcie automo-
bi lov – najprv zatraktívnili zadné

časti áut a dnes si nachádzajú miesto aj v pred-
ných ref lek to roch. Pred časom o prvenstvo 
v aplikácii LED reflektorov súťažili nemecké
Audi (s R8) a japon ský Lexus (s hybridnou 
limuzínou LS 600). 
V oboch prípadoch však ide len o modely so
stred ným objemom produkcie. A to je podľa
marketingového riaditeľa Osram Opto Semi-
conductors Automotive Petra Knittla jedným
z dôvodov, prečo lesklé LED reflektory zatiaľ
nemožno považovať za ziskové.

Modré svetlo v kokpite
Osram, dcérska spoločnosť Siemensu, sa ako
jeden z najväčších dodávateľov LED technológie
takisto zameral na automobilový dizajn. Naprí-
klad jej modré ledky osvetľujú ovládací panel
súčasných modelov VW, boduje tiež s atraktív-
nymi zadnými svetlami Audi A6 Avant. 
Aplikácie predných reflektorov pre budúcu sé -
rio vú výrobu si Osram nedávno odskúšal na
koncepte Opel GTC, vybavenom silnými LED

svetlami. Ich výnimočná svietivosť je založená
na špeciálnej technológii tenkého filmu, ktorý
umožňuje efektívnejšie vyžarovanie svetla.
Túto inováciu nominovali na tohoročnú German
Future Award, cenu s odmenou 250-tisíc eur. 

Rýchla reakcia
Základnou výhody svetlovyžarujúcich polovodi -
čov je ich veľkosť (alebo skôr malosť) – najmen-
šie majú plochu len jeden alebo dva mili met re
štvorcové. Dizajnéri si tak môžu vychutnávať
nové stupne tvorivej slobody. 
LED svetlá sa výborne hodia na high-tech reflek-
torové prvky, ako sú integrované krivky a roho -
vé reflektory. Zapínajú sa alebo vypínajú pod ľa
potreby. Takto možno cestu osvetliť prakticky
akýmkoľvek profilom a navrhnúť špeciálne sve-
telné kompozície pre mestá, diaľnice alebo vi-
diecke cesty. Nové aplikácie sa takisto ponúkajú
pre interiér. Napríklad veľmi mäkké svetelné
zdro  je vo výške slnečného tienidla počas dl hých
noč ných jázd znížujú efekt oslepenia a únavu
očí. 
K tomu treba prirátať ďalšie bezpečnostné as-
pek  ty: biele LED generujú takmer dennú kva-
li tu svetla s ostrejšími kontrastmi a pres nejšími

kon túrami hrán. Dôležitý je aj kratší reakčný
čas LED brzdových svetiel. V naozaj kritických
situá ciách sa ráta každý decimeter a desatiny
sekun dy, ktoré umožnia vodičovi reagovať.
Navyše LED svetlá majú výrazne dlhšiu život-
nosť ako inkandescenčné žiarovky a ľahko
udržia krok s priemernou životnosťou auta.

Problém je teplo
No nič nie je taká jednoduché, ako sa na prvý
pohľad zdá. Pri vývoji vysokovýkonných LED
svetiel, vhodných pre predné reflektory, treba
prekonať rad prekážok. Hoci LED svetlá dosahu -
jú oveľa lepšiu efektívnosť ako klasické inkan-
descenčné svetlá, produkujú teplo. Rozptýliť
ho z veľmi malého povrchu je náročná úloha
a vyžaduje dodatočné ochladzovanie. Znamená
to vyššie náklady na technické vybavenie, ktoré
o čosi znižujú energetickú výhodu LED svetiel.
Ale funguje to. A tak sériová výroba vo väčších
objemoch je len otázkou času. „Rok 2008 bude
prelomový. Na trhu sa objavia autá s LED svet -
lami – v denných reflektoroch, smerovkách i ro-
hových svetlách,“ hovorí P. Knittl. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu
hi!tech, ktorý vydáva Siemens AG Rakúsko

Buď LED!
Atraktívny výzor reflektorov na nových modeloch Audi A4 a A5 len ťažko prehliadnuť. LED diódy
sú ako diamanty umiestnené v jemnej linke na spodnom okraji. Ako denné svietidlá nielenže vyzerajú
dobre, ale aj podstatne zvyšujú bezpečnosť. 

AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: AUDI 
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A
utomobilka Honda sa vývojom robota
zaoberá už do roku 1986 a nedávno
oznámila, že androidi budú v blízkej
budúcnosti jej hlavným výrobným

programom! A aby opäť upriamila pozornosť
na svoj výskum, predstavila ďalšiu evolučnú
verziu Asima (Advanced Step in Innovative Mo-
bility). Pri pohľade na tohto 140 cm vysokého
robotického človiečika, pripomínajúceho koz-
monauta v skafandri, len ťažko uveriť, že v ňom
niet naozaj nič ľudského. 

Pripravený k spolupráci
Od roku 2000, keď debutovala prvá verzia
Asima, pohybujúca sa neistou chôdzou, sa robot
zmenil doslova na atléta. Dokáže nielen chodiť
po nerovnom teréne či po schodoch, ale aj ladne
utekať rýchlosťou šesť kilometrov za hodinu. 
Pridaná inteligencia mu priniesla väčšiu hlad-
kosť pohybov. Na základe informácií z kamier
dokáže tiež Asimo predpovedať budúcu trajek -
tó riu iných objektov. To znamená schopnosť
pohybovať sa v skupine robotov alebo ľudí bez
toho, aby dochádzalo ku kolíziám. Asimo sa na
základe výpočtov rozhodne, či bude pokračovať
v ceste, zastaví sa, alebo sa prekážke jednoducho
vyhne.

Vďaka tomu dokáže Asimo oveľa lepšie spolu-
pracovať a komunikovať v tíme na konkrétnych
úlohách. Údaje o svojom stave odovzdáva ďal-
ším robotom a sám prijíma údaje o ich pozí-
ciách. Ak treba vykonať nejakú úlohu, roboty
zvažujú, ktoré z nich sa do činnosti zapoja,
napríklad podľa vzdialenosti a stavu nabitia

batérií. Nový Asimo sa tiež začal starať o svoju
energetickú nezávislosť. Naučil sa sám dobíjať.
Ak zistí, že nemá dostatok energie, pripojí sa na
najbližšiu dobíjaciu stanicu. 

Čašník aj zabávač
A načo to všetko? Zatiaľ je Asimo napriek svojim

Humanoidy vykročili z automobiliek
Ak by dnes žil Karel Čapek, určite by sa chcel pozrieť do Japonska. Najlepšiu
inšpiráciu pre pokračovanie svetoznámeho románu R.U.R. by totiž našiel práve
v zemi vychádzajúceho slnka. Konkrétne v japonských automobilkách. Tie tromfli vo vývoji humanoid -
ných robotov vesmírne agentúry, vojenské výskumné ústavy a možno aj Čapkovu predstavivosť. 

Chronológia 
1986 – Honda sformulovala program vývoja robotiky
1993 – Honda dokončila práce na modeli robota P1, s výškou 1,9 m a hmotnosťou 175 kg.

Dokázal chodiť a uchopiť drobné predmety. Nemal však vlastný energetický zdroj 
a musel ho napájať riadiaci kábel.

1995 – Honda predstavila model P2. Robot bol vysoký 1,8 m a „pribral“ na 210 kg. Naučil sa
chodiť po schodoch a mal už vlastný zdroj energie, riadiacu jednotku a bezdrôtový
komunikačný systém.

1997 – Pri modeli P3 sa Honde podarilo zmenšiť výšku na 1,6 m a podstatne zredukovať
hmotnosť na 130 kg. Bol tiež rýchlejší a obratnejší.

2000 – Nastúpila nová generácia humanoidného robota Asimo od Hondy. S výškou len 120 cm
a hmotnosťou 43 kg vyzeral len ako dieťa svojich predchodcov. No táto „miniaturizácia“
mu zabezpečila lepšiu obratnosť a nižšiu spotrebu energie. Dokázal chodiť rýchlosťou
2 km/h.

2005 – Honda predstavila vylepšenú verziu Asima. Rýchlosť behu sa zvýšila na 6 km/h.
Svoj humanoidný robot predstavila aj Toyota. Bez problémov hral na trúbku.

2007 – Asimo sa naučil koordinovať svoju činnosť s inými robotmi a sám sa dobíjať. 
Druhá generácia robota Toyoty zvládla hru na husliach.

Robot Asimo: Dokáže tancovať, bežať i obsluhovať. V budúcnosti sa má stať pomocníkom v domácnostiach 
starých ľudí, robotníkom v zdraviu škodlivých prostrediach a staviteľom vesmírnych staníc.

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: HONDA, TOYOTA, VW, GM 



schopnostiam stále skôr imidžovou hračkou
Hondy, ktorá ho rada využíva pri slávnostných
príležitostiach. Tak napríklad Asimo otváral sve -
tovú výstavu EXPO 2005 a bol členom niekoľkých
japonských delegácií na najvyššej úrov ni, kde
sa postaral o uvoľnenie atmosféry. Na autosa-
lónoch patrí už roky k neodmysliteľným milá-
čikom publika. Honda flotilu svojich dvad siatich
robotov rada prenajíma, samozrej me za astro -
nomické čiastky. Asimo dokáže totiž tancovať,
vítať či obsluhovať hostí.
Jeho úloha je však celkom iná. Výrobcovia pred  -
pokladajú, že androidi by sa mohli časom po -
starať o starnúcu japonskú populáciu.
Odha dy totiž hovoria, že od roku 2055 bude žiť
v Japonsku až 40 percent populácie staršej ako
65 rokov. Roboty budú tiež schopné zastu povať
ľudí v náročných a zdraviu škodlivých prevádz  -
kach či robiť ťažké a nebezpečné práce. Japonská
vesmírna agentúra plánuje využiť služby huma-
noidných robotov pri stavbe stálej vesmírnej
základne na Mesiaci a to už po roku 2025. 

Biznis s novodobými „otrokmi“
O tom, že to bude dobrý biznis, niet najmenších
pochybností. Do boja o vývoj dokonalého robo ta
sa preto zapája čoraz viac spoločností. Od roku
2005 dáva o sebe vedieť aj japonská Toyota.
Fakt, že jej 152 cm vysoký android zvláda nie -
ktoré kuchynské práce, už nikoho neprekvapí.
A tak mu vložila do rúk trubku a o dva roky
neskôr husle. Pri svetovej premiére zahral ro bot
pochod Pomp and Circumstance od Edwarda
Elgara. Bravúrnosť mechaniky jeho prstov do ka-
zuje skutočnosť, že zvládne aj vibráto. Japonské
spoločnosti Toyota a Honda si tak vytvorili vo
vývoji humanoidných robotov jasný náskok,
nielen pred Sony či Fuitsu. 

Aj z áut budú roboty
Viete si predstaviť vodiča, ako si počas jazdy číta noviny alebo sleduje svoj obľúbený televízny
kanál? Že nie? Tak o pár rokov to môže byť realita. Aj autá sa zmenia na mobilné roboty a dajú
výpoveď vodičom.
Americká vládna agentúra DARPA už niekoľko rokov podporuje súťaž vozidiel riadených auto-
pilotmi. A výsledok? Zdá sa, že technológia riadenia vozidla bez vodiča pokročila na toľko, že
sa s ňou čoskoro stretneme v sériovej výrobe. Je to jediná cesta, ako eliminovať v doprave
najčastejšiu príčinu dopravných nehôd – zlyhanie človeka. Elektronické autá by nám teda
mohli priniesť dopravu bez havárií.
Najnovším prírastkom malej rodiny áut nevyužívajúcich služby šoféra je prototyp Chevroletu
Tahoe, ktorý predstavil koncern General Motors. Na orientáciu a ovládanie používa výlučne
elektroniku. Tahoe s prívlastkom „Boss“ vznikol v spolupráci s Carnegie Mellon University.
Na videnie okolia využíva technológiou LIDAR, čo je kombinácia radaru, videnia a mapovania
systémami GPS. Systém rozoznáva geometriu cesty, rešpektuje okolitú premávku, prekážky
a vďaka inteligentnému softvéru rozhoduje, či je jazda bezpečná vzhľadom na aktuálne okolnosti.
Boss absolvoval 96 km dlhú trasu v hustej mestskej premávke, na frekventovaných cestách 
a križovatkách s mnohými značkami „Stop“ za menej než šesť hodín. Prinieslo mu to vlani
víťazstvo v súťaži Urban Challenge. Rok predtým si víťazstvo odniesol Volkswagen s elektro-
nickým Touaregom Stanley. 
Už dnešné vozidlá disponujú systémami, ktoré do istej mieri kontrolujú vodiča alebo mu za-
braňujú urobiť vážnu chybu. Napríklad adaptívny tempomat, stabilizačné systémy, aktívne
riadenie, senzory indikujúce nebezpečenstvo nárazu či systémy upozorňujúce na zmenu
jazdného pruhu. Nie sú ešte náhradou vodičovej zodpovednosti a pozornosti, no sú jasnými
krokmi k výrobe „nepilotovaných áut“.

Autá ako automaty: Zatiaľ vyzerajú tak trochu ako pojazdné laboratóriá. No je jasné, že funkcia šoféra raz odíde
do minulosti. A s ňou aj dopravné nehody.

Touareg Stanley: Zo súťaže samoriadiacich áut si odniesol vavríny v roku 2006.

Robot Toyoty: Zvládne hru na trúbku a husliach. 
Poradí si aj s vibrátom. 
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Vtáčie hniezdo chce ohúriť svet

Športové štadióny sa stávajú dominantami metropol, tak ako nimi v minulosti bývali cirkevné katedrály.
Aspoň pokiaľ ide o ich architektúru a monumentálny výzor. Úrovňou technologického a bezpečnost né -
ho vybavenia sa začínajú približovať bankám a priemyselným závodom. Keďže náklady na ich výstavbu
dosahujú astronomické sumy, ani zďaleka dnes neslúžia len športu, ale musia byť schopné v priebehu
niekoľkých hodín zmeniť svoje zameranie napríklad na rockový koncert či súťaž krásy. V opačnom
prípade by sa vynaložené prostriedky ich investorom nikdy nevrátili.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: ARCHÍV, SIEMENS

I
nak to nie je ani v prípade hlavného olym -
pijského štadióna v Pekingu, ktorý vďaka
svojmu tvaru dostal meno Vtáčie hniezdo.
Podľa zástupcu primátora čínskej metro -

po ly Čen Ganga si náklady na výstavbu vyžia-
dali 486 miliónov dolárov, čiže v prepočte okolo
10 miliárd korún. Štadión tak „zhltol“ pri-
bližne štvrtinu z celkových nákladov 1,8 miliar -
dy dolárov, ktoré Číňania dali na výstavbu
olym pijských športovísk. Aj tieto čísla ilustru jú,
akú veľkolepú stavbu chce Čína ukázať svetu
8. augusta, keď sa začne olympiáda.
O prívlastky naj nebude núdza. Napokon, prvé
ocenenia začal štadión zberať ešte pred dokon -
čením. Švajčiarski architekti Jacques Herzog
a Pierre de Meuron, ktorí Vtáčie hniezdo vymys-
leli, si za svoj výtvor vyslúžili Japonskú cisársku
prémiu, každý rok udeľovanú popredným umel -
com z rôznych odvetví. „Na označenie za umel -

cov sme veľmi hrdí,“ povedal J. Herzog, pre
ktorého to nebol prvý projekt podobného zame-
rania. Dvojica sa podieľala aj na architektonic-
kom stvárnení Allianz Arény v Mníchove, ktorá
sa dnes považuje najmodernejší futbalový stá-
nok na svete.
Pozoruhodný architektonický návrh olympij-
ské ho štadióna, na ktorom švajčiarsky tandem
spolupracoval so spoločnosťami ArupSport 
a China Architecture Design & Research Group,
vybrali z jedenástich finálnych súťažných pro -
jek tov.

Umelecké dielo
Okrem atletiky a futbalových zápasov sa vo
Vtáčom hniezde uskutoční úvodný aj závereč ný
ceremoniál. Nielen pre to je jeho kapacita 
91-tisíc miest, z ktorých sa po skončení olym-
piády 11-tisíc odoberie a zostane tak finál nych

80-tisíc. Hrubá rozloha štadióna dosahuje 
258-tisíc štvorcových metrov, výška 70 metrov,
dlhý je 330 metrov a široký asi 220 metrov.
Keby sa natiahli oceľové „steblá“, ktoré ho oba-
ľujú, merali by 36 kilometrov.
Doposiaľ sa za najdokonalejší a najmodernejší
športový stánok označoval olympijský štadión
v Aténach. Číňania ho ale chcú prekonať. 
Vtáčie hniezdo je už dnes jednou z najväčších
ikon blížiacich sa olympijských hier. Ako po-
zname nal predseda Slovenského olympijského
výboru František Chmelár, jeden z mála šťas-
tlivcov, ktorí si už mohli štadión prezrieť, 
na dokončievacích prácach robilo nonstop
24 hodín sedem tisíc robotníkov. Napriek
tomu sa výstav ba, ktorá sa začala v decembri
2003, oproti pôvodným plánom pretiahla.  
To však nijako neznižuje veľkoleposť tejto
stavby. 



V prísnom utajení
Vtáčie hniezdo sa stavalo v prísnom utajení.
Organizátori pustili zahraničných reportérov
na stavenisko prvý raz až vlani v októbri, aj to
za prísnych bezpečnostných opatrení a bez
možnosti fotografovať vnútorné priestory.
Dôvodom mala byť obavy, aby sa nevyzradili
podrobnosti o otváracom ceremoniály. Aj
preto veľa informácií o technologickom vyba-
vení štadióna zatiaľ nie je k dispozícii. Je však
viac ako zrejmé, že olympijský štadión bude
aj po tejto stránke zodpovedať najmodernejším
trendom, či už v bezpečností, energetickej
spotreby, multifunkčnosti, diváckeho komfortu
alebo komunikačných možností.
Základným konštrukčným prvkom je oceľový
kváder s priečnym rezom 1,2 krát 1,2 metra, 
s hrúbkou steny dva centimetre a hustým ras-
trom vnútorných výstuh. Tieto geometricky
zložité prvky sú zakrivené v oboch rovinách,
ako aj v kruhu. Montážne dielce sa zostavovali
na šablónach a následne privarovali k oceľovej
konštrukcii štadióna. Pôvodne bol navrhnutý
až pre 100-tisíc divákov s celkovou hmotnosťou
53,8 tisíc ton, neskôr však projekt zredukovali
na súčasných 41,8 tisíca ton.
Konštrukciu zakrýva jednoduchá vrstva vysoko
transparentnej membrány ETFE, čiže etylén-tet-
ra fluóretylénu, ktorá je nehorľavá a odoláva
poveternostným vplyvom. Tvorí ju 1 024 prv kov.
Z vnútornej strany konštrukcie je akustická
membrána z polytetrafluóretylénu, ktorý má
podobné vlastnosti ako ETFE. Monumentálny
oceľový skelet obaľuje celú vnútornú betónovú
konštrukciu tribún, schodísk a ostatných
prie storov. Práve prepletené oceľové pásky
vyvolávajú zdanie vtáčieho hniezda, posklada -
ného z trávy a konárov. Hlavná olympijská
aréna je vybavená aj zaťahovacou strechou
proti nepriazni počasia.

Vodná kocka
Podľa viceprezidenta organizačného výboru
olympijských hier Jianga Siao-jua pri príleži-
tosti olympiády Čína postavila 36 športových
objektov, ktoré pokojne znesú porovnanie 
s Vtá čím hniezdom. Ďalšou architektonickou
ikonou olympijských hier by mal byť neďa-
leký národ ný plavecký štadión Vodná kocka
pre 11-tisíc divá kov, ktorý vybudovali podľa

návrhu austrálske ho architektonického štúdia
PTW. Plášť budovy pripomínajúci vodné bub -
linky bol vytvorený zo špeciálnej priesvitnej
fólie, ktorú je možné podsvietiť jednotnou
farbou, ale aj jednotlivo podľa bublinových
segmentov. Solárne panely na strope nad 
bazénom využívajú špeciálnu technológiu,
ktorá upravuje a udržuje teplotu vo vnútri bu -
dovy. 

Najväčší problém: lokalita
Výstavbu dvoch nových národných štadiónov pripravuje aj Slovensko. V Bratislave by mal
vyrásť moderný futbalový stánok a viacúčelová hala pre majstrovstvá sveta v hokeji v roku
2011. Futbalová aréna by mala vyrásť na Tehelnom poli, na mieste chátrajúceho štadióna
ŠK Slovan. Hokejisti by mali mať svoj hlavný stánok neďaleko odtiaľ – kde dnes stojí
základná škola Kalin čiakova. 
Pri hľadajú miesta je dôležitá predovšetkým dopravná dostupnosť. Niektorí odborníci
upozor ňu jú na preťaženosť vybraných lokalít, ktorá sa ešte zhorší po dostavbe rezidenč né -
ho komplexu Tri veže. Parkovanie by mohlo vyriešiť podzemné parkovisko pre tritisíc
áut a prístup mimo úrov ňová križovatka. „Bude treba postaviť aj odbočovacie prúdy,
otáčaciu križovatku a prebudovať niektoré ďalšie križovatky,“ povedal výkonný riaditeľ
marketingu Slovenského zväzku ľadového hokeja Martin Ryba. To však výrazne zvýši
celkové investície. Aj to je dôvod, prečo má veľa zástancov návrh na presunutie haly
do menej exponovaných lokalít. Zatiaľ však neexistujú presné analýzy ich výhodnosti. 
Výstavba haly, akú pripravuje Slovensko pre hokejový šampionát, trvá približne
osemnásť mesiacov. Času nazvyš tak veľa neostáva. Ak hala naozaj vyrastie na pláno-
vanom mieste, magistrát sa nezaobíde bez sofistikovaného automatického riadiaceho
systému dopravy, aké sa používajú napríklad v blízkosti nemeckých štadiónov. Národný hokejový stánok: Vizualizácia novej multifunkčnej

haly, ktorá by mala vyrásť v Bratislave.

Technologické trendy na štadiónoch budúcnosti
Pre podujatia, akými sú majstrovstvá sveta alebo olympijské hry, sa budujú štadióny, ktoré
využívajú high-tech infraštruktúru. Zvyčajne skryté pohľadom divákov sa tieto pokrokové
technológie starajú o krajší zážitok zo športového zápolenia. Rýchly a pohodlný prístup na
štadión, bezpečnosť a komfort v jeho útrobách, prehľadné informačné tabule, občerstvenie
– to všetko dnes požadujú návštevníci aj organizátori športových akcií. Siemens ako kom-
plexný poskytovateľ technológií pracujúcich v pozadí štadiónov predpokladá, že podiel elek-
troniky na nových štadiónoch v najbližších rokoch vzrastie v priemere o desať percent.

Dynamický dopravný 
a parkovací systém

Technologické trendy pre štadióny

Inovované 
multimediálne 

fasády

Bezpečný a jednoduchý
prístup na štadión

RFID čipy na 
analyzovanie špor-

tových súbojov

Presná detekcia voľného 
parkovacieho miesta

Centrálna kontrola 
všetkých systémov

Integrované centrum obchodov, 
hotelov a konferenčných 
miestností

Zdroj: Siemens

Dodávky energií 
pomocou solárnych 
panelov

Multifunkčné
video panely

Bezhotovostné platby

Multifunkčná
architektúra
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Skvelý obraz s ex  celentnými farbami, bez škrabanca, šumu alebo mihania. Kino ako reálny život
sám: všetky, aj tie najjemnejšie vrásky úsmevu Georgea Clooneyho, šibalské záblesky v očiach
Brada Pitta či bezchybný chrup Matta Damona. To je nová dimenzia filmu. Kiná, ktoré to skutočne
dokážu, náj dete v Guilforde pri Londýne a v Chicagu. 

D
-Cinemas sú digitálne kiná extra trie-
dy, kde sa premietajú filmy kvality
4K. To znamená s rozlíšením 4096 
x 2160 pixlov, teda plných osem mega -

pixlov. Efekt vynikne, ak si predstavíme, že bežné
európske televízne obrazovky majú 0,4 mega-
pixlov a vychýrený HDTV s veľkou rozlišovacou
schopnosťou dva megapixle. Londýn a Chica go
ponúkajú kvalitatívne najlepšie digi-kiná, ale
zďaleka nie sú jedinými miestami, kde premie -
tač riadi filmové predstavenie z počítača. V Ázii
sa tento koncept presadil už pred rokmi. V ja-
nuári 2002 premietli prvý čínsky digitálny kino-
film The Missing Gun, o rok neskôr na sle do va li
India s filmom Hero – Love Story of a Spy a Sin -
gapur s titulom After School. 

Do vlaňajška vzniklo v Európe a Ázii vyše osem-
sto digitálnych kín. Väčšina z nich však nemô že
ponúknuť kvalitu, akú prináša moderná tech-
nika. Dôvod je jednoduchý – asi polovica no-
vých filmov sa natáča digitálnymi kamerami,
ktoré ešte nestačia na kvalitu klasických 35 mm
kamier. Pre absolútne potešenie z filmu je rov  na -
ko dôležitá kvalita projektorov a plátna. Vybave -
nie jednej kinosály digitálnou technikou pre
formát 4K vyjde na 55-tisíc eur. To je suma, kto rú
si väčšina majiteľov kín nemôže dovoliť. 

Nové zážitky a možnosti
Napriek vysokým nákladom sa najväčšie štúdiá
a požičovne snažia o prechod do digitálneho
sveta. Príčinou nie je len vysoká kvalita, ale aj

financie. Filmy sa pre kiná po celom svete sa
musia skopírovať a expedovať. Jedna kópia stojí
tisíc eur a ak pri veľkých trhákoch vychádzajú
v niekoľkých tisícoch, ide už o miliónové sumy.
Digitálne kino celý proces zjednodušuje. Filmy
možno centrálne prenášať cez satelit alebo ši-
rokopásmovú sieť priamo do kín.
V digitálnom svete nemá fantázia a možnosti
obchodu žiadne obmedzenia. Ak sa film prehrá
z centrálneho servera cez širokopásmovú sieť,
spätný kanál umožňuje interaktívne premieta -
nie. Publikum vo Viedni tak malo možnosť stla -
čením gombíka po záverečných titulkoch
pre diskutovať film s režisérom alebo dať filmu
svoje hodnotenie. Podobné pokusy sa robia 
v Berlíne. Projektový vedúci Siegfried Flössel

Miláčik, stretneme sa 

v digi-kine
AUTOR: CHRISTIAN PRESSLER
FOTO: SIEMENS



z výskumného a konzultačného inštitútu Fraun-
hofer tvrdí, že digitálne kino nie je izolované
zariadenie. „Distribúcia cez širokopásmovú sieť
vytvára spojenie s vonkajším svetom a ponú ka
neočakávané možnosti. Chýbajú už len vhodné
obchodné modely,“ hovorí S. Flößel

Štandard pre digi-kino 
Kým pri hľadaní nástupcu DVD sa ešte nedávno
zvádzali tvrdé boje medzi štandardami Bluray
a HD-DVD, v prípade digitálneho kina sa všetko
vyriešilo už v roku 2005. Iniciatíva digitálne ki no
(DCI), vytvorená hollywoodskymi štúdiami a ki -
na mi, sa dohodla na potrebných štandardoch
– od kódovania a šifrovania až po najnižšie tech-
nické požiadavky pre servisnú a projektovú

techniku. Inštitút Fraunhofer vyvinul pre DCI
metódu pre certifikáciu digitálnych projektorov,
serverov a iných prístrojov pre digitálne kino. 
Ponuka filmov vo formáte K4 je zatiaľ pomer ne
skromná, prvé západné filmy v tomto rozlíše ní
boli Spiderman 3 a Dannyho trinástka. Medzi tým
sa objavili aj kamery s vysokým rozlíšením pre
4K filmy od dvoch výrobcov – Arri Cine Technik
a So ny. Obrovské súbory dát zapisujú nové vhod -
né rekordéry. Fraunhofer IIS vyvinul rekordér
Megacine, ktorý má síce kapacitu len do dvoch
terabytov, ale to vystačí na nakrútenie jednej ho  -
di  ny v nekomprimovanej digitál nej kino kvalite.

Pokusy s 5K filmami
Špecialisti na architektúru počítačov a soft-

véro  vej techniky inštitútu Fraunhofer už za-
čali pracovať na novej generácii kín. Snažia
sa vytvoriť multipremietací systém s vyso-
kým rozlí šením, vhodný aj pre tematické
parky a špe ciál ne eventy v kinách. Súčasne
by bežali viaceré pre mietačky, čím by sa
mohli premiet nuť filmy s vysokým rozlíše-
ním 5K – nielen na plátno, ale dokonca aj na
nero v ný povrch. Nový spôsob automaticky
kalibruje projektory tak, aby obrazy jednotli-
vých prístrojov ležali presne podľa pixlov na
sebe. Ponúknutý zážitok si dnes ťažko pred-
staviť, ale už teraz vieme, že sa máme na čo
tešiť. 

Článok je prevzatý z odborného časopisu
hi!tech, ktorý vydáva Siemens AG Rakúsko

Prvé kamery: Pre 4K filmy 
s vysokým rozlíšením ponúkajú
kamery firmy Arri a Sony.

Dannyho trinástka a Spiderman 3: Prvé dva filmy,
nato  če né k kvalite 4K. Technika umocnila gestá sympa -
tické ho darebáka Georgea Clooneyho a zmeny farieb
Spidermanovho kostýmu. 



iPhone pre princezné
Apple iPhone už sám osebe vyzerá dostatočne exkluzívne. Ak si ho však
vezme na starosť známy zlatník a úpravca mobilov Peter Aloisson, výsledkom
je skutočný šperk – iPhone Princess Plus Edition. Mimochodom – predáva sa za
120-tisíc eur, teda necelé štyri milióny korún. A čo je v cene? Predovšetkým 318 dia-
mantov, majúcich spolu 17,75 karátov. Názov špeciálnej edície vyjadruje fakt, že vyše
polovica diamantov je upravená výbrusom, nazvaným princess – princezná. Kovová obruba
iPhonu bola nahradená rámčekom z 18-karátového bieleho zlata. Telefón sa upravuje len na
objednávku a prvý záujemca sa dokonca už našiel. Pochádza z Ruska a exkluzívny iPhone získal
tento rok vo februári, známu zlatnícku firmu však požiadal o utajenie svojej totožnosti.
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Stimuly z psychorádia
Reč nebude o rádioterapii ani o rádiu, hoci zobrazené zariadenie ho dosť

pripo mí na. V skutočnosti sa volá Stimul Therapy Station a ide viac-menej
o psycho walkman. Tak sa označujú zariadenia, ktoré by mali pomocou
audio vizuál nej stimulácie zlepšovať koncentráciu a schopnosť učiť sa.
Psychowalkmany sa často používajú predovšetkým na rýchlejšiu výučbu

cudzieho jazyka. Stimulujú organizmus, aby efektívnejšie spracovával
informácie, no sú schopné uviesť ho aj do stavu relaxácie. Stimul Therapy

Station má rovnaké funkcie, no od psychowalkmanov sa zásadne odlišuje
tým, že netreba používať špeciálne okuliare s farebnými diódami. Vďaka

tomu ho možno použiť v miestnosti aj pre viacero ľudí. Stačí si na displeji
zvoliť jednu zo šiestich kategórií – sústredenie, spánok, meditácia, relax,

uvoľnenie alebo upokojenie dieťaťa a vybrať konkrétny program. Navyše sú
doplnené aj o aróma terapiu, takže ich podľa nastavenia prístroj dopĺňa vôňou

levandule, rozmarínu alebo jazmínu. Therapy Station má zabudovaný aj generátor
aniónov, pomocou ktorého dokáže prečistiť vzduch. 

Kancelária do kabelky
Zvláštny malý prístroj s ešte zvláštnejším názvom Eee uviedol nedávno taiwanský Asus. Cieľom bolo
vytvoriť kompaktné zariadenie, ktoré by postačovalo na bežnú kancelársku prácu a pritom by sa bez

problému dalo nosiť aj v dámskej kabelke. Navyše malo stáť toľko, aby si ho mohol dovoliť naozaj každý,
kto k svojej práci prenosný počítač potrebuje. Takýto nápad vyzerá na pohľad dosť utopicky, ale ako sme

už napísali – Asus ho začal skutočne predávať. Takže, čo vlastne toto zariadenie – ktoré je mimochodom
problém vôbec niekam zaradiť – obsahuje? Eee sa zvykne označovať ako mininotebook, subnotebook alebo

netbook, preto najprv o jeho rozmeroch. Tie sú skutočne zaujímavé: 25,5 x 16,5 x 3 cm a neváži ani jeden 
kilogram. Na ukladanie dát slúži SSD disk, ktorý je naozaj „pevný“ – čiže sa netočí, čo mimoriadne šetrí baterku.

Má buď štyri, alebo osem GB, operačnú pamäť 512 MB a srdcom prístroja je procesor Intel Celeron M, taktovaný na
900 MHz. Z parametrov vidno, že Eee s prehľadom zvláda na svojom sedempalcovom displeji s rozlíšením 800 x 480

všetky bežné kancelárske aplikácie. Nehovoriac o tom, že Asus začal pracovať na jeho
novšej verzii s ešte väčším pevným diskom a procesorom Intel Atom, ponúkajúcim

podstatne vyšší výkon pri menšej spotrebe. Na trh by mala prísť v lete. Vo výbave
nechýba wi-fi, bluetooth, štyri USB porty, čítačka pamäťových kariet ani inte-

grovaná webová kamera. Eee pracuje pod Linuxom a s Open Office, avšak
veľmi ľahko a intuitívne zvládnuteľnými. A to najlepšie na záver – cena 
zariadenia so 4 GB diskom nepresiahne 11-tisíc korún.

AUTOR: MARTIN DOMČEK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV 



Hluchadlá pre cestovateľov
Spoločnosť Sony nedávno predstavila originálne slúchadlá. Na prvý pohľad síce nevyzerajú nijako 
prevratne, ale to podstatné sa skrýva vo vnútri. Ide o špeciálnu technológiu, vďaka ktorej dokážu 
zredukovať zvuky z okolia až o 99 percent. Ideálne sú preto pre tých, ktorí často cestujú autobusom,
vlakom alebo lietadlom. Ide o vôbec prvé slúchadlá na svete, ktoré dokážu takto výrazne eliminovať
ruch z okolia. Netreba ich pritom nijako nastavovať – vzhľadom na povahu rušivých zvukov si auto-
maticky samy dokážu nájsť najlepší spôsob ich potlačenia. Iste – ponúka sa otázka, či nie je nebezpečné,
ak človek zostane úplne „hluchý“ k svojmu okoliu. Nie je to nevyhnutné. Slúchadla MDR-NC500D
sú totiž vybavené špeciálnym tlačidlom, pomocou ktorého možno potláčanie zvukov z okolia 
dočasne vypnúť bez toho, aby ich bolo treba dať dolu. Cestovatelia ocenia aj ich ďalšiu praktickú
vlastnosť – mušle sa dajú otočiť o 90 stupňov, čím sa celé slúchadlá sploštia a dajú sa uložiť 
do špeciálneho cestovného puzdra.

V obchode budúcnosti
Nákupné vozíky spoločnosti MediaCart sú predzvesťou nakupovania budúcnosti. Ich

veľký multifunkčný displej napríklad dokáže doviesť zákazníka priamo k hľadanej po-
travine alebo spočíta celkovú energetickú hodnotu nákupu. Samozrejmosťou je aj neus-

tály prehľad o úhrnnej cene vecí vo vozíku. Pri platbe úplne odpadá nutnosť odstáť si rad
a potom nákup vykladať na pokladničný pás. Pokladníčka si jednoducho nasníma cenu nákupu

a celá platba je tak záležitos ťou pár sekúnd. Pre supermarkety sú elektronické vozíky mimo-
riadne zaujímavé aj preto, lebo zákaz níkov dokážu upozorňovať na rozličné akcie a zľavy.

A to nielen prehrávaním reklamy, ale aj bezprostredne vtedy, keď vozík zaznamená,
že práve prechádza okolo nejakého zvýhodneného tovaru. Celú technológiu vyvinuli

v spolupráci s Microsoftom a využíva predovšetkým RFID čipy v kom bi ná cii s bez-
drô to vým pripojením na internet. Znie to zvláštne, ale možno už onedlho sa
niekto bude môcť pochváliť, že sa mu podarilo „hacknúť“ nákupný vozík. Inteli-

gent né košíky MediaCart totiž nie sú vzdialenou budúcnosťou. Koncom februára ich
začali „naostro“ testovať v Singapure a možno už pred Vianocami sa objavia aj v prvých

amerických super marketoch.

Šikovná plochá myška
Mimoriadne praktickú bluetoothovú myš, 
určenú pre notebooky, uviedla už pred časom
spoločnosť HP. Ide o plochú myš, ktorá sa celá
dá zasunúť do PCMCIA slotu. Ten neslúži len na
jej prenášanie, ale sa tam aj automaticky dobíja.
Po vytiahnutí stačí odklopiť malú nožičku, vďaka
ktorej vznikne ergonomická opora pre zápästie a možno
ju okamžite používať. Rozlíšenie snímača je 500 dpi,
rozmery 86 x 54 x 5 mm a váha len 41 gramov. Pri plnom
dobití sa s ňou dá pracovať až desať hodín. Myš je vybavená
dvomi tlačidlami a možno si nastaviť profil aj pre ľaváka. Na-
miesto rolovacieho kolieska je v strede LED dióda, zobrazujúca
zostávajúcu kapacitu batérie.
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Veda ako zábavná hra
Po veľkom úspechu v Nemecku sa aj deti v materských školách na Slovensku môžu vďaka projektu Discovery Box zoznámiť so vzrušujúcim svetom
elektrotechniky. Interaktívny Discovery Box obsahuje rôzne kábliky, žiarovky, vodiče, nevodiče, baterky i dynamo. Deti si vyskúšajú jednoduché
pokusy, naučia sa pripojiť žiarovku k batérii, ba dokonca si budú môcť overiť princíp fungovania poistky. Experimenty sú súčasťou kompletného
vzdelávacieho konceptu, ktorý zahŕňa aj jednodňový seminár pre pedagógov
o použití tejto súpravy. 
Medzinárodný vzdelávací projekt Discovery Box priniesli do škôlok
spoločnosť Siemens a Ministerstvo školstva SR. Cieľom je ponúk-
nuť moderné interaktívne vzdelávanie a v deťoch hravým
spôsobom vzbudiť záujem o vedu a techniku. Prvý pokus si
spoločne s generálnym riaditeľom spoločnosti Siemens na
Slovensku Petrom Kollárikom a Petrom Jurášom, generálnym
riaditeľom sekcie regionálneho školstva MŠ SR, vyskúšali deti
materskej školy na Strečnianskej ulici v bratislavskej Petržalke.
„Naša spoločnosť chce aj takto povzbudiť nové generácie, aby
sa už od raného veku zaujímali o svet okolo seba. Tento konkrét -
ny projekt pre materské školy dopĺňa našu podporu vzdelávania
na základných, stredných a vysokých školách,“ povedal P. Kollárik. 
Projekt Discovery Box vznikol pred dvomi rokmi v Nemecku, kde
sa na vedcov v prvej etape zahralo 40-tisíc škôlkarov. Spoločnosť
Siemens neskôr venovala materským školám ďalších tisíc týchto
výučbových súprav, takže zasiahne ďalších 80-tisíc detí. Záujem
o Discovery Box prejavilo 190 krajín sveta. Okrem Nemecka a Ra kús -
ka sa projekt úspešne uplatnil napríklad v Číne, Brazílii či Írsku.
Na Slovensku sa do projektu zapojí približne tritisíc detí v stovke
materských školách

Generálny riaditeľ IBM Slovensko Roman Brestovanský (vpravo) odovzdal ocenenie
Petrovi Prónayovi, konateľovi a výkonnému riaditeľovi Siemens IT Solutions and
Services (v strede).

Siemens pozná
odpovede
Spoločnosť Siemens
spustila celosvetovú
kam paň Siemens ans -
wers, v ktorej chce uká-
zať schopnosť ponú kať
inovatívne riešenia 
v troch hlavných sek-
toroch – v priemysle,
energetike a zdravot-
níctve. V rámci kam-
pane odpovedá na
najdôležitejšie otázky
sú časnosti. Ako vyro-
biť výrobky na mieru
za cenu bežnú len 
v masovej produkcii?
Odpoveďou je inteli-
gentná továreň.
Možno dodať obyvateľom Zeme dosť elektrickej energie bez toho, aby
sme zničili planétu? Siemens ponúka technológie na jej efektívnu
výrobu a distribúciu. Pre zdravie ľudí je zasa dôležité zistiť chorobu
ešte predtým, než vypukne – odpoveď znie: včasnou diag nostikou 
a prevenciou. Kampaň je spoločná pre všetky divízie a krajiny, kde
spoločnosť pôsobí. Jej cieľom je tiež predstaviť novátorský príbeh
spoločnosti Siemens. Začala sa preto predstavením jej zakladateľa
Wernera von Siemensa odpoveďami na výzvy jeho éry. Provokatívna
otázka, či môžu električky nahradiť konské povozy, symbolicky
predznamenal celú nasledovnú kampaň. Na Slo vensku potrvá prvá
časť kampane do júna.

Discovery Box: Deťom materských škôl dáva možnosť formou 
jednoduchých a hravých experimentov objavovať svet vedy a techniky. 

Partnerstvo dvoch lídrov
Spoločnosť Siemens IT Solutions and Services zvýšila v obchodnom roku,
ktorý sa uzavrel 30. septembra 2007, svoj obrat na takmer 3,9 miliardy
korún. Rast zaznamenala tiež vďaka investíciám do technológií, odvetvo -
vých zdrojov a rozvoju lokálnych riešení založených na platformách IBM.
Aj to je dôvod, prečo spoločnosť získala ocenenie Obchodný partner IBM
za rok 2007. Z rúk generálneho riaditeľa IBM Slovensko Romana Bresto-
vanského ho prevzal konateľ a výkonný riaditeľ Siemens IT Solutions
and Services Peter Prónay. „Produkty IBM nám v roku 2007 pomohli za bez-
pečiť niekoľko významných zákaziek v rôznych priemyselných odvet-
viach, napríklad v energetike (SPP), bankovníctve (Tatrabanka),
pois ťov níctve (Allianz) alebo v správe firemného obsahu (ČMSS). Spoloč -
nosť IBM je pre nás kľúčovým strategickým partnerom a sme poctení
takýmto prestížnym ocenením,“ konštatoval P. Prónay. 

FOTO: SIEMENS



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

 

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

 

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

 

 

Odborný časopis 
o informačných 
technológiách a 
možnostiach ich 
využitia.

 

 
 
To najnovšie
a najlepšie 
z oblasti 
multimediálnej 
zábavy.

 

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

 

 
 
Kompletný prehľad 
v technológii každé 
tri mesiace. Od do-
mácnosti až po 
medicínu, energetiku 

či dopravu.

 

Chcete získať naozajstný prehľad o svete?

Využite výhodnú ponuku 
balíkového predplatného. 

Pri predplatení všetkých siedmich titulov na jeden rok získate ako

bonus motoristickú ročenku Auto Testy 2008, časopis GEO 

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

praktický darček v podobe slúchadiel Genius 

v hodnote 234 Sk a koženého obalu 

na dokumenty v hodnote 600 Sk.

Uvedené tituly 

si môžete objednať aj jednotlivo

 

INTELIGENTNÉ ČÍTANIE

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

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

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

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

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

SMS: poslaním SMS objednávky na č. 0910 945 820 

TEL: telefonicky na čísle 02/4342 0956-7

FAX: zaslaním objednávky na 02/4342 0958

            
 Titul           

   Ročné     Ceny v stánku   Môžete
      predplatné    za celý rok        ušetriť až  

 PC REVUE s DVD   1 150 Sk    1 428 Sk        278 Sk

 PC REVUE    880 Sk    nedostupné v stánkoch 

 DiGi REVUE    599 Sk    869 Sk        270 Sk

 INFOWARE    470 Sk    590 Sk        120 Sk

 QUARK    420 Sk    540 Sk        120 Sk

 PC REVUE, DVD, DiGi REVUE, INFOWARE 1 990 Sk    2 887 Sk        897 Sk

 PC REVUE, DVD, DiGi REVUE, INFOWARE, QUARK 2 410 Sk    3 427 Sk        1 017 Sk

 AUTO MOTOR A ŠPORT   660 Sk    1020 Sk        360 Sk 

 GEO    990 Sk    1548 Sk        558 Sk

 VISIONS    166 Sk    236 Sk        70 Sk

 VŠETKY TITULY   4 226 Sk    6 231 Sk        2 005 Sk

Objednávka

predplatne pre DV 220x280.indd   1 11.4.2008   11:48:03



   nové lacnejšie predplatné

       – inteligentné čítanie
                         Napriek zvýšenej cene časopisu usporíte až 688 Sk ročne!

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

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

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

MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO,  odd. inej formy predaja, 
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

    

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

Každý nový predplatiteľ získa poukaz na pobyt 
v penzióne Teplička v Nízkych Tatrách v hodnote 1 000 Sk!

kód druh predplatného cena  1 číslo po zľave  úspora

GEO 06 ročné 990 Sk 82,50 Sk 558 Sk  
GEO 07 študentské ročné * 860 Sk 71,70 Sk 688 Sk  
GEO 08 skúšobné  na 3 mesiace  230 Sk 76,60 Sk 157 Sk 


