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Vážení čitatelia, milí priatelia,
len pred 150 rokmi sme odhalili, že pô-
vodcom infekcií sú baktérie. Jednobun-
kové organizmy, o ktorých sme si dlho 
mysleli, že vznikajú samoplodením zo 
špiny a prachu. Prvé vakcíny znamena-
li revolúciu v medicíne a začali éru ne-
pretržitého predlžovania priemerného 
ľudského veku. Dnes sa dožívame osem-
desiatky a trúfame si na viac. Lekárska 
veda totiž vstupuje do novej éry – začal sa 
rozvoj personalizovanej medicíny, ktorá 
bude schopná pripraviť liečbu „na mieru“ 
konkrétneho pacienta. Preniká hlbšie do 
buniek, až k molekulám a atómom. Sna-
ží sa pochopiť, ako ovplyvňujú schopnosť 
organizmu vyhnúť sa zlyhaniam a odo-
lať vonkajším útokom. Nezaobíde sa bez 
najnovších poznatkov genetiky, pretože 
za tajomstvami DNA sa často skrývajú aj 
zvýšené riziká viacerých chorôb. Ak ich 

odhalíme, medicína získa predstih pred 
ochoreniami. Nikdy neprichádzajú zne-
nazdajky, prejavujú sa ešte predtým, ako 
prepuknú do zničujúcej podoby. Signá-
lom budúcich ťažkostí bývajú rôzne bio-
markery. Treba ich vystopovať, preto sa 
„nová medicína“ spolieha aj na špičkovú 
diagnostiku. Nové prístroje vyvíjajú naj-
lepšie výskumné pracoviská a prvé vý-
sledky ukazujú, že už možno v krátkom 
čase sa medicína posunie na kvalitatívne 
vyššiu úroveň.

Vladimír Šolík,
riaditeľ divízie 

Siemens Healthcare
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Ostne gigantického dikobraza pripomínajú lišty rotorov ve-
terných turbín SWT s výkonom 3,6 megawattu značky Siemens. 
Takmer šesťdesiatmetrové monštrá čakajú na nalodenie na špe-
ciálne montážne plavidlo. Budú poháňať osemdesiat veterných 
turbín v parku DanTysk v Severnom mori, približne sedemdesiat 
kilometrov od ostrova Sylt pri dánskom pobreží. 

Batéria čaká na nalodenie 
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Elektromobil ťažký 
ako Airbus A380
Najväčší nákladiak na sve-
te z radu BelAZ 75710 slúži 
v sibírskej bani v Kuzneckej 
panve. Vyše 800-tonový ko-
los poháňajú štyri elektric-
ké motory Siemens, každý 
s výkonom 1 200 kilowat-
tov. Vozidlo je dlhé dvadsať 
metrov, desať metrov široké 
a siaha do výšky osem met-
rov. Prázdne váži 360 ton 
a s naloženými 450 tonami 
materiálu sa hmotnosťou vy-
rovná plne natankovanému 
a obsadenému Airbusu A380.

Hrádze v meste 
vodných kanálov
Senzory a inteligentné 
systémy na analýzu 
dát dokážu odhaliť 
poškodenie hrádze 
už v ranom štádiu. 
Technológiu spoločnos-
ti Siemens otestovali na 
hrádzi v Amsterdame, 
pričom senzory rozlo-
žili do reťaze dlhej päť 
kilometrov. Snímače 
nepretržite zazname-
návajú a vysielajú údaje 
v automatickom režime, 
čo podľa expertov 
dovolí znížiť náklady na 
údržbu hrádzí o desať 
až dvadsať percent. 

Inteligentný koridor 
z Rakúska do 
Holandska
Od budúceho roka má viesť 
z Viedne cez Frankfurt nad 
Mohanom až do holandské-
ho Rotterdamu inteligentná 
diaľnica. Medzinárodné vý-
skumné združenie ITS chce 
na tomto koridore využiť naj-
modernejšie technológie na 
zvýšenie bezpečnosti a efek-
tívnosti dopravy. Spoločnosť 
Siemens dodáva inteligent-
nú infraštruktúru a doprav-
né značky, ktoré komunikujú 
s vozidlami. Vodičov s pred-
stihom informujú o dopravnej 
situácii, obmedzeniach i varo-
vaniach. 
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Osobný lietajúci stroj bude realitou
Lietajúci stroj pre jedného človeka by sa mal začať komerčne predávať v roku 
2016. Prúdový batoh Martin Jetpack pripravovala novozélandská firma Mar-
tin Aircraft Company vyše tri desiatky rokov a za ten čas 
vzniklo trinásť odlišných konštrukčných prototypov. Te-
raz uzavrela strategické partnerstvo s americkou spoloč-
nosťou Avwatch, s ktorou lietajúci stroj ponúknu americ-
kému ministerstvu obrany. Prúdový batoh vymyslel vi-
zionár Glenn Martin v roku 1981. Lietajúci stroj poháňa 
dvojlitrový 150-kilowattový motor, ktorý umožňuje let ma-
ximálnou rýchlosťou 74 km/h. Vo vzduchu vydrží pol ho-
diny a dolet je tridsať kilometrov. Jetpack dokáže vyletieť 
do výšky deväťsto metrov, hoci odporúčaná letová hladina 
je 150 metrov. Avwatch a Martin Aircraft Company začnú 
spoločne vyvíjať účelové verzie pre jednotlivé bezpečnost-
né zložky. Počíta sa s modelmi na pátracie, bezpečnostné, 
policajné, záchranné a strážne operácie. Verzia pre bež-
ných používateľov by mala stáť 150-tisíc dolárov.

Briti navrhujú lietadlá bez okien
Lietať s hlavou v oblakoch? V budúcnosti možno ani 
nie – aspoň tak si leteckú dopravu predstavujú vývojá-
ri z britského Centra pre inovácie procesov CPI. Navr-
hujú, aby v lietadlách ďalších generácií nahradili okná 
veľkoplošné obrazovky s diódami OLED. Výhľad na 
scenérie za sklom nemusí na cestujúcich pôsobiť len 
pozitívne a viacerí sa ho celkom radi vzdajú. Cez doty-
kové obrazovky na stenách môžu surfovať po interne-
te, chatovať, plánovať program v cieli letu alebo sa len 
tak zabávať. Inovácia má racionálny základ. Absencia 
okien zjednoduší konštrukciu lietadiel a umožní sta-
vať ešte väčšie stroje, kde existencia okien pre prevaž-
nú väčšinu cestujúcich naozaj stratí zmysel. Lietadlá 
pre tisíc cestujúcich zlepšia efektívnosť prevádzky 
a cena leteniek výrazne klesne. Viacerí experti sa však 
obávajú, aby v uzavretej kovovej rúre cestujúci nestra-
tili pojem o priestore. Problémom môže byť aj bezpeč-
nosť – okná v prípade núdze umožňujú záchranárom 
zhodnotiť situáciu v kabíne.

Elektrárne budú vyrábať tehly
Šesť rokov práce odborníkov z austrálskej Univerzity v Newcastli 
a rozsiahla spolupráca s chemikmi spoločnosti Orica aj technológmi 
z GreenMag Group stojí za prvou pokusnou fabrikou na výrobu tehál 
z oxidu uhličitého. Základom výrobnej technológie je minerálna kar-
bonizácia, ktorá v zásade kopíruje a urýchľuje jednu z metód, ktorou 
sa v zemi prirodzene ukladajú oxidy uhlíka. Výsledkom je unikátny 
spôsob, ako z emisií unikajúcich z tepelných elektrární vyrábať kva-
litný stavebný materiál. Aplikovaný výskum vrátane testov stál de-
väť miliónov dolárov. Podľa Iana Smitha zo spoločnosti Orica by nová 
technológia mohla zmeniť spôsob, akým sa nakladá s emisiami oxi-
du uhličitého. „Ide o trvalú transformáciu do využiteľnej podoby, nie 
o ukladanie pod zemský povrch,“ dodáva. Orica potvrdila, že v sú-
časnosti už uvádzajú technológiu minerálnej karbonizácie do bež-
nej prevádzky, a to pripojením linky k elektrárni v Kooragang Island. 
Spoločnosť predstavila tvrdé tehly, ktoré možno využiť pri dláždení 
chodníkov a ciest. Združenie Mineral Carbonation International, ktoré 
výskum zabezpečovalo, chce technológiu sprístupniť celému svetu.
(O technológii ukladania CO2 z tepelnej elektrárne čítajte na s. 24 a 25)



Svetový rekord pre veterné turbíny
Sto miliónov kilowatthodín – to je doterajšia produkcia 
elektrickej energie každej zo štyroch príbrežných veter-
ných turbín s výkonom 2,3 megawattu značky Siemens. In-
štalovali ich v roku 2003 vo veternom parku Roenland na 
severozápade Dánska. Stali sa najproduktívnejšími turbí-
nami na svete a počas svojej existencie vyrobili elektrinu, 
ktorá by na rok vystačila pre stotisíc dánskych domácnos-
tí. Veterné elektrárne produkujú v Dánsku vyše 33 percent 
elektriny a parlament schválil program, podľa ktorého 
v roku 2020 pokryje vietor až polovicu spotreby elektriny. 

Rýchly krvný test odhalí maláriu
Spoločnosť Siemens pripravuje jednoduchý 
postup, ktorý umožní pri bežných krvných 
testoch odhaliť maláriu. Lekári hľadajú pô-
vodcov tohto tropického ochorenia špeciál-
nymi mikroskopickými vyšetreniami vzoriek 
krvi. Problém je, že v krajinách, kde sa malá-
ria vyskytuje často, lekári pri každej horúčke 
aj bez diagnostiky ordinujú lieky proti tejto 
chorobe. Naopak tam, kde je malária vzácna, 
lekári bez skúsenosti nie vždy správne vy-
hodnotia symptómy tropickej horúčky. Malá-
ria je pritom jednou z najvážnejších infekč-
ných chorôb. Podľa Svetovej zdravotníckej 
organizácie postihla v roku 2012 okolo dvesto 
miliónov ľudí a usmrtila 600-tisíc ľudí. Väčši-
na obetí pochádza z tropickej a subsaharskej 
Afriky a pôvodcom ochorenia je parazitický 
prvok prenášaný komármi. 

Vieme, kde udrel 
blesk
Informačná služba BLIDS 
spoločnosti Siemens posky-
tuje údaje o úderoch blesku 
vo viacerých európskych 
krajinách, medzi nimi aj 
na Slovensku. Každý výboj 
blesku vysiela elektromag-
netické oscilácie, ktoré doká-
žu meracie stanice odhaliť 
a lokalizovať s presnosťou 
50 až 200 metrov. Informá-
cie slúžia najmä meteoroló-
gom, dodávateľom elektric-
kej energie a poisťovniam, 
ale pomáhajú aj obyčajným 
ľuďom formou varovaní o in-
tenzite a územnom rozlože-
ní búrok.
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Hybridný autobus 
pre centrum 
Hamburgu
Spoločnosť Hochbahn 
predstavila nový hybridný 
autobus na dopravu v cen-
tre Hamburgu. Nový auto-
bus značky Volvo využíva 
technológiu plug-in, takže 
elektrické batérie možno 
jednoducho dobiť pripoje-
ním k sieti. Vysokovýkon-
né rýchle dobíjacie stanice 
vyvíja spoločnosť Siemens. 
Prvá linka s elektrickým 
hybridným pohonom za-
čne v Hamburgu premávať 
na trase dlhej približne 
sedem kilometrov. 

San Francisco 
modernizuje fl otilu 
električiek 
Spoločnosť Siemens dodá pod-
niku verejnej dopravy v San 
Franciscu 175 ľahkých koľa-
jových vozidiel v hodnote 648 
miliónov dolárov s opciou na 
ďalších 85 vozidiel. Ide o jednu 
z najväčších zákaziek v Spoje-
ných štátoch, ktorá potvrdila 
vedúcu pozíciu Siemensu na 
americkom trhu v tomto seg-
mente. Každá tretia električka 
alebo ľahký železničný vozeň 
v Spojených štátoch nesie znač-
ku Siemens. Nové súpravy po-
stavia v závode v Sacramente 
v Kalifornii a prvá dodávka sa 
očakáva koncom roka 2016.

Kamióny pod trolejom
Cieľom nemeckého projektu Enuba je vytvoriť elektrickú mo-
bilitu pre ťažké úžitkové vozidlá kvôli čistejšiemu životnému 
prostrediu, nižšej spotrebe energie a zdravšiemu prostrediu 
mestských oblastí. Overuje, či bude možné poháňať hybridné 
kamióny podobným spôsobom, aký už dlhý čas funguje pri 
vlakoch, električkách či trolejbusoch. V týchto dňoch vstú-
pil projekt do druhej fázy. Spoločnosť Siemens v rámci part-
nerstva so švédskym výrobcom automobilov Scania overuje 
optimálnu integráciu zberača a pohonu vozidla. Snímka je zo 
skúšobného úseku e-diaľnice v nemeckom Groß Döllne.

150 
newtonov

Takúto silu vyvinie malý 
piezohydraulický pohon, ktorý 
vyvinuli výskumníci spoločnosti 
Siemens. Uplatnenie nájde vo 
ventiloch a klapkách, ale aj pri 
robotoch. 



 Možno vám z toho kvapne 
zaujímavý biznis?
Zavolali nám, že ich zaujíma 
naša fabrika. Je možné, že skú-
majú terén. 

 Ste jedna z mála strojár-
skych firiem na Slovensku, 
ktorá má vlastný vývoj. Čím 
sa môžete pochváliť?
Podnik sa do roku 1995 špecia-
lizoval na opravy elektrických 
lokomotív, osobných vozňov 
a komponentov. Pred devätnás-
timi rokmi sme začali rozmýšľať 
o perspektívnych produktoch, 
lebo v nových ekonomických 
podmienkach by sme len z opráv 
nevyžili. Keďže na Slovensku ne-
bol žiaden výrobca železničných 
vozňov pre osobnú dopravu, vy-
dali sme sa týmto smerom. Ne-
skôr sme naše portfólio rozšírili 
aj o prímestské vlakové jednot-
ky. Prakticky všetko, čo môžete 
vidieť vo fabrike, je dielom našej 
konštrukčnej kancelárie.

 Nie je to priveľké sústo pod-
nikať na vlastnú päsť v takej 
silne saturovanej oblasti?
Vlastný vývoj nám dáva nezá-
vislosť. ŽOS Vrútky, prirodze-
ne, nemôžu konkurovať veľkým 
výrobcom koľajových vozidiel, 
ako sú Siemens, Bombardier 
Transportation, Alstom alebo 
Stadler Fahrzeuge. Snažíme sa 
vypĺňať priestor, ktorý pre tie-
to firmy nie je zaujímavý z hľa-
diska objemov, termínov alebo 
špecifických požiadaviek zákaz-
níka. Zo začiatku sme sa usi-
lovali uplatniť aj v rámci kon-
zorcií s veľkými producentmi. 

Participovali sme napríklad na 
projekte koľajových vozidiel pre 
Tatranské elektrické železnice. 
Ukázalo sa však, že byť lokál-
nym partnerom zahraničnej fir-
my nie je vždy vyhovujúce.

 Prečo?
Pretože to brzdilo náš rozvoj. 
Mohli sme vyrábať len podľa 
technickej dokumentácie, ktorú 
nám poskytli, čo nám neumož-
ňovalo navrhovať konštrukč-
né zmeny alebo vyvíjať vlastné 
produkty. Chceli sme sa uberať 
inou cestou. Zaoberali sme sa 
myšlienkou produkovať okrem 
klasických osobných vozňov 
aj koľajové vozidlá s vlastným 
pohonom. Prihlásili sme sa do 
prvého tendra na ľahké dieselo-

vé motorové jednotky a uspeli 
sme. Išlo o Regiomover, ktorý sa 
skladá z dvoch hnacích a jed-
ného vloženého vozňa. Doteraz 
sme ich vyrobili osemnásť a na 
ďalších štrnásť máme objednáv-
ky. Aby sme preukázali vlast-
ný nezávislý vývoj a konštruk-
ciu vozidla, zvolili sme oceľové 
jednotky s dieselhydraulic-
kým prenosom výkonu. V rám-
ci konzorciálnej spolupráce sme 
vyrábali hliníkové jednotky 
s dieselelektrickým pohonom, 
prípadne elektrické jednotky.

Koľko druhov samostatných 
osobných vozňov vyrábate?
Zhruba pätnásť typov. 

Odberateľom boli a sú predo-
všetkým Železničná spoločnosť 
Slovensko (ŽSS), ale aj České 
dráhy či rakúske súkromné že-
leznice. Keďže ide o vozne na-
šej konštrukcie, dokážeme ich 
modifikovať podľa špecifických 
požiadaviek odberateľov, či už 
z hľadiska maximálnej rýchlos-
ti, triedy, určenia alebo dopln-
kového vybavenia. 

 Čo je na vývoji koľajových 
vozidiel najťažšie?
Musia spĺňať veľmi prísne tech-
nické a bezpečnostné normy, 
podobne prísne ako v automobi-
lovom priemysle. Musia absolvo-
vať náročné záťažové testy. Pri 
ich návrhu musí byť pred za-
čatím výroby prototypu všetko 

projekčne pripravené a prepočí-
tané do posledného detailu. Na-
še vozidlá spĺňajú všetky aktuál-
ne predpisy, ktoré platia vo svete. 
Bez toho by sme ich nepredali.

 Koľko peňazí ročne inves-
tujete do vývoja?
Do technickej prípravy výro-
by dávame tri až päť miliónov 
eur, čo nie je pri dosahova-
ných tržbách 70 až 80 milió-
nov malá suma.

 Ako dlho trvá vývoj koľa-
jového vozidla a koľko ľudí 
na ňom pracuje?
Závisí to od zložitosti konštruk-
cie. Okolo šesť mesiacov trvá 

modifikácia už existujúceho 
vozidla, v prípade vývoja úpl-
ne nového typu je to zhruba od 
poldruha po dva roky. Technic-
kému rozvoju a konštrukcii sa 
v našej fabrike venuje približne 
130 pracovníkov.

 Akým spôsobom získavate 
zákazky na vývoj? 
Väčšina koľajových vozidiel, 
ktoré si u nás objednávajú že-
lezničné spoločnosti, sú špe-
cifické produkty. Nie je to ako 
pri autách, kde automobilka 
vyrába niekoľko základných 
modelov, z ktorých si zákazník 
môže vybrať. Každý odbera-
teľ si definuje, čo chce mať vo 
vozidle a aké má mať paramet-
re. Je našou výhodou, že vieme 
vyjsť železniciam maximálne 
v ústrety a vyrobiť im relatív-
ne rýchlo presne také koľajové 
vozidlo, aké potrebujú.

 Reagujete na požiadav-
ky železničných prepravcov 
alebo ich sami iniciatívne 
oslovujete?
Približne 95 percent zákaziek 
získavame vo verejných sú-
ťažiach. Napríklad tender na 
dvadsať motorových jednotiek 
Regiomover pre ŽSS mal formu 
elektronickej aukcie. Trvala 
nepretržite 23 hodín, aby bola 
zaručená maximálna transpa-
rentnosť. Nie je jednoduché 
uspieť za takýchto podmienok.

 ŽOS Vrútky vznikli ako že-
lezničné opravovne. Zaobe-
ráte sa stále aj opravami?
Určite áno, ale ako som 

Ráno vstanem do roboty 
aj kvôli jedinému vozňu
Počas rozhovoru s predsedom predstavenstva ŽOS Vrútky 
Víťazoslavom Moricom ml. zavítala do fabriky viac ako 
desaťčlenná delegácia druhého najväčšieho čínskeho výrobcu 
vlakov CNR. Keď sme sa ho spýtali, čo tam robia, povedal, že 
nemá tušenie.

Ukázalo sa však, že byť lokálnym partnerom 
zahraničnej fi rmy nie je vždy vyhovujúce.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: JOZEF JAKUBČO
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povedal, len opravy by nás ne-
uživili. Po roku 1989 na Slo-
vensku výrazne poklesla ná-
kladná i osobná železničná 
doprava a tiež sa zvýšil kilo-
metrický priebeh koľajových 
vozidiel. Okrem toho náš naj-
väčší zákazník – ŽSS, ktorá je 
ako vykonávateľ osobnej pre-
pravy vo verejnom záujme od-
kázaná na štátne dotácie – má 
extrémne málo peňazí na ser-
vis a údržbu svojho vozového 
parku.

 O opravy teda nie je záujem?
Je, len nie je dosť peňazí. Naše 
kapacity na opravárenské čin-
nosti sú zhruba desaťnásob-
né oproti tomu, čo v súčasnos-
ti využívame. Ročne opravíme 
približne tridsať elektrických 
lokomotív a 150 vozňov.

 Takže ste na opravy nere-
zignovali?
V žiadnom prípade. Aj keď tri 
štvrtiny našej produkcie tvorí 
nová výroba. Pri tej však nik-
dy nemáte istotu, že uspejete. 
Oproti tomu servis je niečo, 
čo ŽOS Vrútky robia od svojho 
založenia, teda už 140 rokov. 
Z tohto hľadiska opravárenské 
činnosti sú pre nás istota, hoci 
nie sú hlavným zdrojom na-
šich príjmov. Napríklad v sú-
časnosti realizujeme veľmi 
zaujímavý projekt moderni-
zácie elektrických rušňov, čo 
síce nie je typická opraváren-
ská zákazka, ale má s ňou veľa 
spoločné.

 Čoho sa týka?
Modernizujeme pätnásť jed-
nosmerných lokomotív na 
dvojsystémové. Do pôvodného 
rušňa radu 163 s napájaním 
3000 V DC inštalujeme druhý 
trakčný systém 25 kV, 50 Hz 
AC. Pôvodný rušeň dosahoval 
maximálnu rýchlosť 120 kilo-
metrov za hodinu, zmoderni-
zovaná dvojsystémová loko-
motíva radu 361 vyvinie 160 
kilometrov za hodinu a  môže 
jazdiť na tratiach s jednosmer-
nou i striedavou trakciou. 
Trakčný transformátor, kto-
rým vybavujeme tieto rušne, 
je tiež z našej produkcie. 



 Koľko komponentov na-
kupujete od externých dodá-
vateľov?
Pre vozne a prímestské vlako-
vé jednotky si väčšinu kompo-
nentov vyrábame u nás alebo 
si ich dávame vyrobiť na zá-
klade našej vlastnej výrobnej 
dokumentácie.

 Vypláca sa vám to?
Fabrika je od založenia budova-
ná tak, aby bola úplne sebestač-
ná. Naším vstupom je v podsta-
te len surový materiál, z kto-
rého vyrábame komponenty 
a  subkomponenty. Aj sedadlá, 
kabíny či interiérové vybave-
nie zväčša vznikajú priamo 
vo Vrútkach. Nakupujeme len 

špeciálne komponenty, ako sú 
klimatizačné jednotky, batérie 
alebo okná. Výroba vo vlastnej 
réžii má v našom prípade eko-
nomické dôvody. Vozeň je origi-

nálny produkt, preto je výhod-
nejšie vyrábať väčšinu jeho čas-
tí priamo u nás. 

 Neuvažovali ste o tom, že by 
ste zväčšovali výrobné série?
Vyrábať vo veľkých sériách 
je veľmi zaujímavé, ale v na-
šom prípade nereálne, pretože 

náš trh je príliš malý a bolo by 
naivné súperiť s nadnárod-
nými výrobcami koľajových 
vozidiel. Naším cieľom je mať 
portfólio troch až piatich ty-

pov vozidiel ako alternatívu 
pre zákazníka, ktorý požaduje 
10 až 50 vozidiel ročne.

 Čím sa snažíte presadiť?
Musíme byť rýchlejší, pruž-
nejší, lacnejší a ponúkať to, čo 
veľkí hráči nemôžu. Predstav-
te si, že zákazník má špecifické 

požiadavky oproti štandardné-
mu modelu vozňa. Vozeň s ta-
kými modifikáciami síce doká-
že vyrobiť aj veľká nadnárodná 
spoločnosť, ale do kontraktu 
na niekoľko desiatok až stoviek 
kusov nepôjde, pretože je pre 
ňu neefektívne robiť úpravy vo 
výrobnom programe. Nadná-
rodná firma kvôli 10 či 15 va-
gónom ráno do roboty nevsta-
ne. My áno. Pre nás to nie je 
problém, lebo naše náklady na 
prispôsobenie vozňa podľa in-
dividuálnych požiadaviek zá-
kazníka sú oveľa nižšie. 

 Ako dlho vám trvá výroba 
jedného vozňa?
Pri sériovej výrobe dva až 

Naše kapacity na opravárenské činnosti sú zhruba 
desaťnásobné oproti tomu, čo v súčasnosti využívame.

12 | 13
Ľ U D I A

i n t e r v i e w



štyri mesiace. V prípade prí-
mestských vlakových súprav 
je to o niečo dlhšie. 

 Koľko koľajových vozidiel 
ročne vyrobíte?
V tomto roku opustí naše vý-
robné haly desať vozňov a osem 
trojčlánkových motorových jed-
notiek. V budúcom roku by to 
mohlo byť sedemnásť a dvanásť. 

 Aké technologické inová-
cie dnes dominujú v osobnej 
železničnej doprave?
Trendom sú ucelené vlakové 
súpravy. Zároveň dochádza 
k systematickému zvyšovaniu 
prepravných rýchlostí a tým 
k skracovaniu cestovných 
časov. V neposlednom rade 

stúpajú aj nároky na bezpeč-
nosť a prevádzkovú efektivitu.

 Ako reagujete na tieto 
trendy v ŽOS Vrútky?
Ucelené vlakové súpravy zaží-

vajú boom, zavedením motoro-
vej jednotky Regiomover sme 
ho zachytili. Vozňový segment 

je síce v posledných rokoch tro-
chu v útlme, ale na nás to nemá 
až taký vplyv, keďže sme schop-
ní operatívne riešiť požiadavky 
zákazníka. Pokiaľ ide o rých-
losť, vo svete sa stáva štandar-
dom 200 kilometrov za hodinu 
a viac. Sme na to pripravení. 

 Čo robíte pre to, aby va-
še koľajové vozidlá získali 
punc najvyššej bezpečnosti?
Musíme na to myslieť už pri 
ich vývoji. Každý konštrukčný 
návrh podrobne prepočítame 
a teoreticky namodelujeme. 

Všetky príslušné teoretické vý-
počty a modely potom dáme 
skontrolovať v certifikovanej 
organizácii, či sú správne. Ak 
áno, vyrobíme prototyp, kto-
rý pošleme do nezávislej skú-

šobne na fyzické testy. Tam sa 
všetky fyzikálne parametre 
vyhodnocujú. Až keď sa týmto 

spôsobom potvrdia naprojek-
tované vlastnosti vozidla, do-
staneme osvedčenie, že ho mô-
žeme vyrábať a predávať.

 Znamená to, že prvé vo-
zidlo vyrábate niekoľko me-
siacov a musíte ho poslať na 
zničenie?
Nie, v prípade koľajových vo-
zidiel sa testuje inak ako pri 
automobiloch. Netestujú sa na 
deštrukciu, ale na to, či vydr-
žia odolávať silám a tlakom, 
respektíve všetkým paramet-
rom, ktoré udávajú normy. Ak 

vozidlo tieto skúšky vydrží, na-
vrhli ho dobre a môže ísť do vý-
roby. Ak nie a dôjde k jeho po-
škodeniu, môžete ho vyhodiť, 
lebo bolo skonštruované zle.

 ŽOS Vrútky sa podieľali 
na oprave historickej tat-
ranskej električky Kométa. 
Ako ste sa k tomu dostali?
Oslovil nás Siemens, či by sme 
nepomohli. Bral som to ako 
príležitosť ukázať, že sme fir-
ma, ktorá vie pomôcť oživiť aj 
staré veci, ku ktorým nie sú 

žiadne výkresy a technická do-
kumentácia.

 S čím konkrétne ste po-
máhali?
Kométa bola jedným z prvých 
elektrickým koľajových vozi-
diel, ktoré od roku 1912 jaz-
dili v Tatrách. Po takmer sto 
rokoch jej prevádzku ukončil 
zásah blesku, ktorý poškodil 
trakčnú výbavu vozidla. Na-
šou úlohou bolo dať Kométu 
do takého stavu, aby spoľah-
livo slúžila ďalších päťdesiat 
rokov. 

Musíme byť rýchlejší, pružnejší, lacnejší 
a ponúkať to, čo veľkí hráči nemôžu.

Víťazoslav Moric ml. (43) je predseda predstavenstva ŽOS Vrútky. Vyštudoval Ekonomickú 
univerzitu v Bratislave. V roku 1995 nastúpil do fabriky, ktorú od manažérskej privatizácie 
v roku 1995 riadi rodina Moricovcov. Na rozdiel od mnohých iných sprivatizovaných podnikov 
ŽOS Vrútky nezanikli, prosperujú a zamestnávajú približne 1 300 ľudí.



„K
eby neexistovali rozdiely medzi 
jednotlivými pacientmi, medi-
cína by bola len vedou a nikdy 
nie umením.“ Tento výrok sa 

pripisuje kanadskému lekárovi Williamo-
vi Oslerovi, spoluzakladateľovi Nemocnice 
Johna Hopkinsa, ktorá vznikla v roku 1889 
v americkom Baltimore. „Počúvajte svojho 
pacienta, hovorí vám diagnózu,“ prízvuko-
val študentom medicíny, keď ich v rámci re-
formy vzdelávania poslal na klinickú prax.

Sieť sietí v biológii
Medicína aj dnes „počúva svojho pacien-
ta“, no už nevystačí len s fonendoskopom. 
Zdravie neraz závisí od mikroskopic-
kých detailov a lekári sú čoraz viac odká-
zaní na technológie. Už neskúmajú len 
„makrosvet“ tkanív a orgánov, ale púšťa-
jú sa stále hlbšie do „mikrosveta“ mole-
kúl a atómov. A rovnako ako fyzika, ktorá 
túži po „veľkej teórii všetkého“, spájajú-
cej relativistický svet s kvantovou mecha-
nikou, aj medicína hľadá jednotu medzi 

chémiou buniek a bezchybným fungova-
ním celej telesnej schránky.
O „teóriu všetkého“ pre živé organizmy sa 
v závere minulého storočia pokúsil ame-
rický biológ Leroy Hood, pôsobiaci vtedy 
na Washingtonskej univerzite. 
Ľudské telo popísal ako ucelený biolo-
gický systém, akúsi „sieť sietí“. Siete na 
rôznych úrovniach tvoria orgány, bunky, 
molekuly až po DNA. Ak chceme pocho-
piť celý systém, musíme jednotlivé sie-
te dokonale spoznať a zároveň zistiť, ako 
navzájom kooperujú. Súčasne treba po-
chopiť, ako sa bude vplyvom času či iných 
faktorov interakcia sietí meniť. 

Obrátené garde
Teória systémov či optimalizácie sietí 
sú metódy z informatiky. Ich uplatnenie 
v biológii nie je samoúčelné, pre medicí-
nu môže mať revolučný význam. Umož-
ňuje rozšíriť a prehĺbiť prechod od reak-
tívneho prístupu k preventívnemu. 
Klasická medicína začína liečbu po 

V 21. storočí sa kraľovania 
vo vede ujala biológia. 
Prevratné poznatky 
z genetiky postupne 
prenikajú do medicíny 
a menia ju na nepoznanie. 
Lekári dokážu odhaliť 
chorobu ešte predtým, 
než vypukne. Sú schopní 
predvídať, ako sa bude 
ochorenie vyvíjať, 
a pripraviť liečbu „na mieru“ 
pre každého pacienta podľa 
jeho genetickej výbavy 
a stavu organizmu. 

Teória všetkého

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: MIRO NÔTA, MAURITSHUIS, SIEMENS

Riziko odhalí 
jediná molekula
s. 16 – 17

Gény odkrývajú 
netušené 
tajomstvá
s. 18 – 19
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vypuknutí choroby. Diagnostika sa zame-
riava na jej klinické príznaky a symptó-
my, sleduje anamnézu pacienta, zhro-
mažďuje údaje z laboratórií, aby na ich 
základe určila liečbu. 
Proaktívny prístup je opačný – ak vieme, 
ako funguje „sieť sietí“, môžeme vopred 
ladiť jednotlivé prvky tak, aby celý sys-
tém pracoval bez problémov. A ak sa neja-
ký zádrh objaví, vieme cielene zasiahnuť 
a predvídať, čo zásah urobí.

Medicína na mieru
Lenže „biologické siete“ sú mimoriadne 
zložité a bolo by veľkým prekvapením, ke-
by sa podobali ako vajce vajcu. Aj to je dô-
vod, prečo rôzni pacienti s rovnakou diag-
nózou reagujú na tú istú liečbu rozličným 
spôsobom. Kým pre jedného môže byť liek 
veľkým dobrodením, druhému nepomô-
žu. Na zistenie rozdielov už nestačí len 
„umelecký talent“ lekára či skúsenosť a in-
tuícia Dr. Housea. Ak chce medicína po-
môcť každému, bude čoraz viac odkázaná 

na vedu. „Klinický lekár sa v posledných 
rokoch stáva vykonávateľom štandard-
ných protokolov, ktoré sa pravidelne ino-
vujú podľa nových zistení. Priestor na le-
kárske úvahy a domnienky sa výrazne zu-
žuje. Lekárov to frustruje, pre pacientov to 
ale prináša jednoznačné benefity,“ potvr-
dzuje Peter Celec, prednosta Ústavu mole-
kulárnej biomedicíny LF UK a Molekulár-
no-medicínskeho centra SAV. 
Na prvom mieste je genetika, pretože 
poradie nukleotidov v DNA predurčuje 
schopnosť bunky vyhnúť sa zlyhaniam 
alebo odolať útokom votrelcov. Dokáže 
určiť mieru rizika, či sa choroba rozvi-
nie. Farmagenomika zasa hľadá odpoveď 
na otázku, ako organizmus zareaguje na 
lieky, a umožní nastaviť optimálne dáv-
ky. Lekár sa nezaobíde ani bez moleku-
lárno-biologických vyšetrení, pátrajúcich 
po rôznych biomarkeroch v krvi. Dokážu 
rozpoznať chorobu ešte pred vypuknu-
tím a presne sledujú reakciu organizmu 
na liečbu. 

v medicíne
Možnosti novej  
medicíny

 Posúva dôraz v medicíne od reakcie 
k prevencii.

 Optimalizuje výber liečby a znižuje 
počet pokusov a omylov pri predpi-
sovaní liekov. Na počiatočnú liečbu 
nereaguje až 50 percent pacientov 
s artritídou, okolo 40 percent diabe-
tikov a astmatikov a 38 percent pa-
cientov s depresiou.

 Pomáha vyhnúť sa nežiaducim účin-
kom liekov.

 Zlepšuje kvalitu života pacientov 
a ich disciplínu počas liečby.

 Pomáha riadiť celkové náklady na 
zdravotnú starostlivosť.

(podľa Koalície pre personalizovanú 
medicínu, Washington) 

Cesta od anatómie k molekulám
Okolo roku 400 pred n. l. 
„Otec lekárstva“ Hippokrates (460 – 377 pred n. l.) nahradil 
primitívnu liečiteľskú mágiu pozorovaním a racionálnou 
úvahou. Položil tak základy medicíny ako vedeckého odboru. 

15. a 16. storočie
Humanizmus priniesol búrlivý rozvoj anatómie a fyziológie. 
Ľudské orgány a tkanivá skúmal aj jeden z najväčším rene-
sančných mysliteľov Leonardo da Vinci. Nové objavy ovply-
vnili rozvoj medicíny v celej ďalšej histórii. 

Druhá polovica 17. storočia
Antoni van Leeuwenhoek, nadšenec mikroskopie, objavil 
krvné bunky, spermie, svalové vlákna a baktérie. Nemal ve-
decké vzdelanie, napriek tomu je považovaný za „otca mikro-
biológie“. 

Polovica 19. storočia 
Louis Pasteur zistil, že pôvodcom nákazlivých chorôb sú 
mikróby. Presadil očkovanie a objavil princíp prevencie pro-
ti baktériám. Jeho práca neskôr pomohla ďalším vedcom, 
okrem iného aj Alexandrovi Flemingovi, objaviteľovi anti-
biotík. 

Polovica 20. storočia
James D. Watson a Francis Crick objavili štruktúru DNA. 
V roku 2000 americké Národné centrum pre výskum ľud-
ského genómu a Celera, spoločnosť Craiga Ventera, predložili 
pracovný návrh sekvencií ľudského genómu.

Začiatok 21. storočia
Nová diagnostika umožňuje určiť liečbu vhodnú pre konkrét-
neho pacienta podľa jeho genetických predispozícií a ďalších 
individuálnych faktorov, ktoré zvyšujú riziko istých chorôb. 
Vzniká personalizovaná medicína.

Pitvy v čase renesancie inšpirovali aj umelcov, aby 
zachytili atmosféru bádania, ako napríklad Rembrandta 
van Rijna na obraze Hodina anatómie u doktora Tulpa. 



Š
tyridsaťročnú pacient-
ku s leukémiou čaka-
la transplantácia kme-
ňových buniek. Ani po 

náročnom zákroku jej šanca na 
prežitie neprevyšovala pätnásť 
percent. Keď vedci prečítali jej 
genóm, z mutácií niektorých 
génov zistili, že na tento typ ra-
koviny bude účinnejšia chemo-
terapia. Šancu na prežitie zvýši-
la na sedemdesiat percent a stav 
pacientky sa naozaj zlepšuje. 
Tento príklad ukazuje, ako sa 
moderná medicína „personali-
zuje“ pre potreby každého pa-
cienta. Vďaka novej diagnostike 
identifikuje špecifické biologic-
ké, najmä genetické markery. 
Na ich základe určí liečbu vhod-
nú pre konkrétneho pacienta 
a lekári môžu pripraviť cielený 

plán dlhodobej prevencie. 
„Genetické príčiny choroby 
dnes vieme postupne odhaliť. 
Ale pri väčšine chorôb ide len 
o riziká, nie o diagnózu alebo 
vylúčenie choroby. Okrem ma-
lej skupiny kompletne genetic-
kých chorôb má väčšina via-
ceré a rôzne príčiny. Našťastie 
tie často vieme ovplyvniť,“ 
hovorí Peter Celec, prednosta 
Ústavu molekulárnej biomedi-
cíny LF UK a Molekulárno-me-
dicínskeho centra SAV.

Nečakať na chorobu
Najznámejším pacientom „no-
vej medicíny“ je Angelina Jolie-
ová. Podrobila sa chirurgického 
zákroku potom, ako v jej genó-
me objavili nebezpečné mutá-
cie v génoch BRCA1 a BRCA2. Pre 

85 percent postihnutých žien 
znamenajú celoživotné riziko 
rakoviny prsníka a 60 percent 
ohrozuje rakovina vaječníkov. 
Bez veľkej publicity sa v me-
dicínskych centrách prijíma-
jú desiatky podobných roz-
hodnutí. Nie všetky príbehy sa 
však končia rovnako šťastne. 
Odborná literatúra popisuje 
prípad pacientky, Angelininej 
vrstovníčky, ktorá na karcinóm 
prsníka a vaječníkov zomre-
la. Lekári automaticky pova-
žovali za vinníkov gény BRCA1 
a BRCA2, no genetické testy ich 
vyviedli z omylu. Odhalili mu-
táciu génu TP53, ktorého úlo-
hou je potláčať tvorbu nádorov. 
Medicína tak môže ochrániť 
aspoň deti pacientky. Keby aj 
zhubnú mutáciu zdedili, vďaka 
pravidelnému skríningu exis-
tuje veľká šanca, že sa podarí 
zachytiť rakovinu už v začia-
točnom, liečiteľnom štádiu. 

Genetika je základ
„Sekvenovanie genómu sa stá-
va dôležitým diagnostickým 
nástrojom,“ hovorí Richard 
K. Wilson, riaditeľ Ústavu ge-
netiky Washingtonskej uni-
verzity, ktorý je lídrom vo vý-
skume rakoviny. 
Existuje však viacero preká-
žok, aby sa molekulárna diag-
nostika stala rutinnou zále-
žitosťou. Na prvom mieste je 
cena – sekvenovanie celého 

genómu vyjde na zhruba 20-ti-
síc dolárov a keďže v prípade 
rakoviny treba skúmať zdra-
vé i nádorové bunky, cena sa 
zdvojnásobí. Niektoré metódy 
už síce skresali náklady na tisíc 
dolárov, ale nespĺňajú požia-
davky na presnosť, ktoré vyža-
duje lekárska diagnostika. 
Pomalší nástup sekvenovania 
spôsobuje, že vedci dnes nedo-
kážu interpretovať väčšinu in-
formácií získaných z genómu. 
„Treba ešte objasniť veľa ge-
netických mutácií, ktoré mô-
žu súvisieť s rakovinou,“ upo-
zorňuje onkológ Timothy Ley 
z Washingtonskej univerzity. 
Situácia sa zlepší až vtedy, keď 
bude k dispozícii viac sekveno-
vaných genómov pre medicínu.
 
Priestor na inovácie
Pre úspešnú liečbu nie je dôle-
žité len pátranie po biomarke-
roch. Po určení diagnózy nasle-
duje účinná terapia a prevencia. 
Cieľom je, aby konkrétny pa-
cient dostal liek v optimálnych 
dávkach, ktoré maximálne zvy-
šujú šancu na uzdravenie.
Vzniká tak nový priestor na 
inovácie – vývoj liekov novej 
generácie i nových liečebných 
procedúr. To všetko vyžaduje 
testy, ktoré zisťujú účinky lie-
kov podľa genetických predis-
pozícií pacienta. Prieskumná 
agentúra TriMark Publications 
očakáva len v Spojených štátoch 

Riziko odhalí 
jediná molekula 
Cieľom personalizovanej medicíny 
je pripraviť liečbu podľa dispozícií 
konkrétneho pacienta. V boji s chorobou 
tak podľa vojenskej terminológie 
nahradí „kobercové nálety“ liekov 
presnými cielenými útokmi.

MR so zobrazovacím systémom MyoMaps včas odhalí srdcové zlyhanie.
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zdvojnásobenie ročných in-
vestícií do biomedicíny na 5,5 
miliardy dolárov v roku 2016.
Farmaceutické firmy v ostat-
ných rokoch vytvorili aliancie 
s výrobcami diagnostických 
a laboratórnych prístrojov. Za-
pájajú sa všetci rozhodujúci 
hráči a aj spoločnosť Siemens 
Healthcare Diagnostics so síd-
lom v Kalifornii nadviazala 
partnerstvo s najväčšími vý-
robcami liečiv. 
Pacientom už slúži test, ktorý 
rozpozná špecifickú formu ví-

rusu HIV. Spoločný podnik fi-
riem GlaxoSmithKline a Pfizer 
– ViiV Heathcare – vyrába liek 
Selzentry schopný potlačiť 
práve tento vírus. Vďaka testu 
dokážu lekári určiť, u ktorých 
pacientov bude liečba efektív-
na. Ďalšie testy sa pripravujú 
pre spoločnosť Tocaden, ktorá 
experimentuje s liečbou ná-
dorov mozgu, inovatívna fir-
ma Janssen z korporácie John-
son & Johnson zasa podpísala 
so Siemensom dohodu na vý-
voj diagnostických testov pre 
liek na liečbu zlyhania srdca. 

Tlak na legislatívu
V uplynulých dvoch desaťro-
čiach vedci vyvinuli vyše tristo 

nových spôsobov liečby pre viac 
ako 150 ochorení. Pre biomedi-
cínu dnes existuje 102 liekov, 
o ktorých sa vie, že ich účinok 
výrazne závisí od genómu pa-
cienta. Tretina z týchto liekov je 
určená na liečbu rôznych foriem 
rakoviny. Pred tromi rokmi sme 
to vedeli len o sedemdesiatich. 
Rýchlejší prenos nových liečeb-
ných metód do klinickej praxe 
je cieľom Koalície pre persona-
lizovanú medicínu vo Washin-
gtone. S vyše 250 členmi z ra-
dov vedcov, inovátorov a firiem, 

ale aj zdravotníckych a pacient-
skych komunít je už zopár ro-
kov významným lobistom, aby 
sa proces schvaľovania nových 
postupov čo najviac zjednodušil 
a urýchlil. 
P. Celec však upozorňuje, že aj 
na personalizovanú medicínu 
treba dôkazy. „Každá persona-
lizácia musí prejsť klinickým 
skúšaním a to, samozrejme, tr-
vá, rovnako ako pri každom no-
vom lieku. Takže aplikácia nej-
de tak rýchlo, ako by teoreticky 
bolo možné. Ale aj vzhľadom na 
skúsenosti z minulosti medicí-
ny treba počkať na dôkazy – vý-
sledky štúdií. A až potom podľa 
nich meniť to, čo dostáva bežný 
pacient.“ 

Definície  
personalizovanej  
medicíny
Obsah pojmu personalizovaná medicína zatiaľ nie je ustálený, 
definície sa líšia šírkou záberu. 

 Využitie nových metód molekulárnej analýzy pre lep-
šie zvládnutie choroby pacienta alebo jeho predispozície 
k ochoreniu.

  Koalícia pre personalizovanú medicínu, USA 

 Správna liečba správneho pacienta v správnych dávkach 
a v správnom čase.

  Európska únia

 Medicínska starostlivosť podľa individuálnych charakteristík 
každého pacienta.

  Rada poradcov pre vedu a techniku prezidenta USA

 Forma medicíny, ktorá využíva informácie o génoch, proteí-
noch a celkovom prostredí konkrétneho človeka v prevencii, 
diagnostike a liečbe chorôb.

  Národný inštitút pre výskum rakoviny, USA

(Prameň: Úrad pre potraviny a lieky, USA)

Prameň: Wall Street Journal
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Pre biomedicínu dnes existuje 102 liekov, o ktorých sa 
vie, že ich účinok výrazne závisí od genómu pacienta.

Analyzátor Versant identifikuje zmeny buniek vyvolané vírusom HIV.



 Znamená personalizovaná medicí-
na výraznú zmenu v liečbe pacientov? 
Nejde len o marketing, veď slovo „revo-
lučný“ sa v ostatnom čase používa tak 
často, až sa sprofanovalo. 
Samozrejme, nejde o novinku, aplikuje sa 
už od dávnych čias. Lekári a aj pacienti ve-
deli už dávno, že vek, pohlavie, fajčenie 
a mnoho ďalších faktorov ovplyvňuje riziko 
niektorých chorôb. Keď o pacientovi viem, 
že celý život fajčí, viem, že má vyššie riziko 
pre istý typ nádoru ako nefajčiar. Zdravot-
nú starostlivosť teda upravím – personali-
zujem tak, aby som prípadný nádor na pľú-
cach zachytil čo najskôr, aj keď ešte pacient 
nemá príslušné symptómy. 

 Čo sa teda zmenilo? 
Za posledných desať až pätnásť rokov sa 

podstatne rozšírili naše vedomosti o ge-
nóme, génoch a ich variantoch. Niektoré 
z nich sú spojené z vyšším rizikom istých 

chorôb, podobne ako je faj-
čenie spojené s vyšším 
rizikom rakoviny pľúc. 
To otvára možnosti na 
hlbšiu personalizáciu 
medicíny. Pomocou 
molekulárnej biológie 
získava-

me už také množstvo údajov, že ich spraco-
vanie je dnes predovšetkým informatický 
problém. Veda ide dopredu tak rýchlo, že 
medicínska prax zaostáva. Žiaľ, verejnosť 
nedokáže rozoznať, čo je vedecky podlože-
ný pokrok a čo úplné šarlatánstvo. Pri pro-
pagácii a aplikácii medicíny založenej na 
dôkazoch majú lekári absolútne nezastupi-
teľné miesto.

 V čom vidíte najvýraznejší pokrok 
medicíny v ostatných rokoch? 
Práve v evidence-based medicine, teda 
medicíne založenej na vedeckých dôka-
zoch – výsledkoch klinických štúdií. Za-
čala sa rozvíjať pred dvadsiatimi rokmi 

a úplne zmenila prístup k liečbe, 
ako aj k diagnostike a preven-

cii. Keď lekár postupuje podľa 

Génová terapia sa už dostala do rutinnej praxe a bunková 
terapia ju bude nasledovať. Aké prekvapenia prinesie tento 

pokrok v medicíne, sa neodvažuje predpovedať ani Peter 
Celec, prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK 

a Molekulárno-medicínskeho centra SAV.

Gény odkrývajú 
netušené tajomstvá 

Naša generácia už bude liečená 
pomocou bunkovej terapie pri 
rôznych chorobách.
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aktuálnych protokolov, nemôže mať istotu, 
že každého pacienta vylieči, ale môže si byť 
istý, že koná správne – aplikuje to najlepšie, 
čo má medicína pre daný prípad v súčas-
nosti k dispozícii. 

 A z hľadiska vedy? 
V génovej a bunkovej terapii. Napriek všet-
kým predsudkom a falošným očakávaniam 
sa génová terapia už aspoň čiastočne dosta-
la do rutinnej praxe a bunková terapia, čiže 
liečba kmeňovými bunkami, ju bude o nie-
koľko rokov nasledovať. Tento rok sa naštar-
tovala prvá klinická štúdia s tkanivom vyro-
beným z indukovaných pluripotentných bu-
niek. Uplynulo len osem rokov od publikácie 
profesora Šinju Jamanaku o tom, ako tieto 
bunky pripraviť, a len dva roky odvtedy, čo 

dostal Nobelovu cenu. Neradno predpove-
dať, ale som presvedčený, že naša generácia 
už bude liečená pomocou tohto prístupu pri 
rôznych chorobách, hoci neviem, pri kto-
rých bude fungovať. 

 Existujú prekážky, aby bol pokrok 
ešte rýchlejší?
Áno, rozdelil by som ich na rozumné a ne-
rozumné. Pred desiatimi rokmi sa vo veľ-
kom debatovalo o tom, ako využívať em-
bryonálne kmeňové bunky, čo je a čo nie je 
etické. Aj Slovensko prispelo svojou troškou 
vo forme zákona. Kým však spoločnosť de-
batuje a de facto nič nerieši, vedci vo svete 
prichádzajú s novými prístupmi. Napríklad 
spomínaná indukcia pluripotentných kme-
ňových buniek z takýchto legislatívnych 
pokusov o reguláciu robí zdrap papiera.
Ale existujú aj rozumné prekážky – vyža-
dovanie dôkazov pri zavádzaní nových me-
dicínskych postupov. To výrazne zdržia-
va aplikácie napríklad nových liečiv. Len-
že ak chceme, aby lieky, ktoré dostaneme 
predpísané, boli bezpečné a účinné, nedá 
sa to obísť. Musíme akceptovať, že potrvá 

v priemere dvadsať rokov, kým sa taký liek 
dostane reálne do praxe. Samozrejme, sto-
jí to aj obrovské peniaze, pretože väčšina 
liekov si cestu do praxe nenájde, zistí sa, že 
nie sú bezpečné alebo dostatočne účinné. 
Ale aj tento výskum musí niekto zaplatiť – 
nie je to nikto iný ako v spoločnosti také ne-
obľúbené farmaceutické firmy.

 Čím nás prekvapí vývoj medicíny 
v najbližších rokoch?
Prekvapuje ma každý týždeň, takže vidieť 
ďalej asi ani nie je možné. Genetické ana-
lýzy pacientov v obrovských štúdiách nám 
dnes neustále pribúdajú a zistenia o príči-
nách chorôb sú väčšinou až neuveriteľné. 
Aj pri častých chorobách, ako sú diabetes 
alebo ischemická choroba srdca, sa ukázali 

dôležité gény, o ktorých sme ani netušili, že 
majú s danou chorobou niečo do činenia. 

 Napríklad? 
Medici sa dnes hneď na začiatku štúdia 
učia, že mozog je od inzulínu nezávislý. 
Ale už pred rokmi sa zistilo, že inzulín 
zrejme nie je nezávislý od mozgu. Čo to 
znamená pre diabetikov? Dnes ešte nič, 
ale o pár rokov určite veľa – keď sa zistia 
detaily a začne sa podľa toho vyvíjať diag-
nostika a liečba.
Pred niekoľkými týždňami som bol s kole-
gami na konferencii, na ktorej švajčiarski 
vedci prezentovali systém, kde pomocou 
sústredenia sa (alebo meditácie), EEG a im-
plantátu s geneticky modifikovanými bun-
kami dokázali v myške meniť využívanie 
vybraných génov a produkciu bielkovín po-
mocou myšlienok, respektíve koncentrova-
nia sa. Celé hľadisko len s otvorenými ústa-
mi počúvalo. Šialený, ale skvelý nápad. Veď 
aj pacienti s chronickou bolesťou by si mohli 
vďaka takému systému produkovať analge-
tiká, ktoré potláčajú bolesť. Ale tých apliká-
cií je, samozrejme, obrovské množstvo.

 Máte nejaký svoj vedecký sen? 
Celá veda je o snívaní – o hypotézach. Kaž-
dý deň si kladieme hypotézy, ktoré potvrdí-
me alebo vyvrátime, ale v každom prípade 
vieme viac ako včera. Ten proces poznáva-
nia je cieľom a je to presne to, čo som vždy 
chcel robiť – klásť si otázky a hľadať na ne 
odpovede. Či odpovede budú mať nejaké 
praktické využitie, je pritom druhoradé. 
Takže áno, mám svoj vedecký sen, žijem 
ho a je každý deň iný. Je fascinujúce sledo-
vať vývoj vedy a skvelé, keď môžem svojou 
troškou spolu s kolegami k tomu prispieť. 

 Čo motivuje vedcov, aby neustále hľa-
dali odpovede na nové otázky, aj keď ne-
majú istotu, že sa ich dopátrajú, a už vô-
bec nie, že zbohatnú?
Zvedavosť. Nič nie je dôležitejšie. Iste, ne-
skôr sa pridávajú ambície, súťaživosť, ale 
to možno nájsť aj v iných profesiách. Na 
začiatku však musí byť túžba poznávať, 
hľadať odpovede. Napokon slovo „veda“ má 
spoločný základ so slovom „zvedavosť“. 
Áno, aj vedec potrebuje mať zabezpečené 
živobytie a rodinu, ale keď mnohí kvalitní 
vedci opúšťajú Slovensko, robia to aj preto, 
lebo inde majú možnosť lepšie uspokojovať 
svoju zvedavosť. 

Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, 
PhD., MPH, (35) vyštudoval Lekársku 
fakultu UK, Národohospodársku fa-
kultu EU a Prírodovedeckú fakultu UK. 
Vyučuje na Lekárskej a Prírodovedec-
kej fakulte UK, vo vede sa venuje naj-
mä vplyvu testosterónu na mozgové 
činnosti, diagnostickému využitiu slín 
a experimentálnej génovej terapii. Ve-
die tím vedeckých pracovníkov Ústavu 
molekulárnej biomedicíny LF UK a Mo-
lekulárno-medicínskeho centra SAV. 

Je fascinujúce sledovať vývoj vedy a skvelé, keď môžem  
svojou troškou spolu s kolegami k tomu prispieť.



A
j spoločnosť Siemens 
trápi prehlbujúca 
sa nevhodná vzde-
lanostná štruktúra, 

preto dlhodobo pomáha štu-
dentom elektrotechniky a stroj-
níckeho zamerania. Ocenením 
Siemens Young Generation 
Award (SYGA) podporuje tvo-
rivosť a mladých motivuje, aby 

rozvíjali svoj talent. „Súťaž dá-
va študentom možnosť pripra-
viť sa na podmienky praxe, kto-
ré ich čakajú po opustení školy. 
Môžu získať odborné skúsenos-
ti, ktoré využijú počas štúdia 
na vysokej škole alebo v budú-
cej profesionálnej kariére,“ vy-
svetľuje Marián Hrica, obchod-
ný riaditeľ pre divízie Digital 

Factory a Power Generation Ser-
vices spoločnosti Siemens.

Téma: inovácie
V tomto roku boli témou súťaže 
inovácie zamerané na efektivitu, 
náklady a vplyv na životné pro-
stredie. Hlavnú cenu si odniesol 
projekt s názvom Dávkovač ma-
tíc Martina Majerníčka a Jozefa 

Porochnavého zo Strednej prie-
myselnej školy elektrotechnic-
kej v Prešove. Víťazi získali mo-
tivačné štipendium na štúdium 
na niektorej zo slovenských 
technických vysokých škôl a pre 
svoju školu vyhrali počítač. 
Okrem hlavnej ceny SYGA roz-
dali aj ďalšie štyri ocenenia – ce-
ny mladým inovátorom udelili 
Slovenská technická univerzita, 
divízia Priemyselnej automa-
tizácie a technológie pohonov 
spoločnosti Siemens, magazín 
Quark a odborný mesačník ATP 
journal.

Tvorivé nápady 
Ocenenia, samozrejme, pote-
šia, ale SYGA je predovšetkým 
o zážitkoch a skúsenostiach, 
ktoré by študenti inak nezís-
kali. „Najviac sa človek naučí, 
keď rieši problémy sám, reálne 
s technikou pracuje a od niko-
ho neodpisuje,“ hovorí Martin 

Súťaž otvára 
dvere do praxe
Slovenský trh práce je už rad rokov poznačený nerovnováhou. 
Zvlášť humanitne vzdelaní absolventi majú problém nájsť si 
zodpovedajúce miesto, na druhej strane chýbajú technicky 
orientovaní ľudia – strojári, technici automatizácie a informatici.

AUTOR: MARTIN VALÁŠEK
FOTO: SIEMENS

Hlavná cena SYGA: Študenti Martin Majerníček a Jozef Porochnavý zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej 
v Prešove uspeli projektom Dávkovač matíc. Ako vysvetlili jeho tvorcovia, prístroj automaticky naplní prázdnu škatuľku 
požadovaným počtom matíc a potom ju uzatvorí. 
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Hudaček, 27-ročný technik au-
tomatizačných systémov, ktorý 
od skončenia vysokej školy pra-
cuje v spoločnosti Siemens. 
Súťaž SYGA ovplyvnila aj bu-
dúcu kariéru M. Hudačka, štu-
denta priemyslovky v Poprade. 
„Stavali sme jednoduché mo-
dely, napríklad križovatky ale-
bo dopravníky, ktoré sme sa 
snažili programovať a ovládať 
riadiacim systémom. Z odo-
vzdaných prác učiteľ vyberal 
najlepšie a posielal do súťa-
že,“ spomína na stredoškol-
ské časy. Za účasť v súťaži mu 
odpustili praktickú maturitnú 
skúšku, ale dnes viac oceňuje 
získané praktické skúsenosti.

Návod na kariéru
Dnes M. Hudaček v Siemense 
navrhuje systémy pre výrobné 
linky a poskytuje im technic-
kú podporu. Laikovi sa možno 
zdá, že systémy sú v priemysle 

striktne nalinajkované a prínos 
jednotlivca nebude veľký. „Nie je 
to celkom pravda. Existuje veľa 
možností, ako systém navrhnúť, 
a málokedy sa stane, že dvaja ľu-
dia prídu s rovnakou schémou. 
Niekedy treba hľadať spôsob, 
ako navrhnúť linku s jedno-
duchším, lacnejším systémom, 
inokedy môže bežať aj na vyššej 
triede,“ vysvetľuje M. Hudaček. 
SYGA je jednou z mnohých 
drobných udalostí, ktoré for-
mujú budúcu kariéru mladých 
elektrotechnikov. Pre každé-
ho mladého človeka, osobitne 
absolventa, je však dôležité, 
aby dostal šancu na trhu prá-
ce. Siemens dáva priestor aj 
v tomto smere. „Ľudia z tech-
nických vysokých škôl sa do-
kážu pomerne rýchlo adap-
tovať na špecifiká firmy a byť 
pre ňu užitoční,“ dodáva na 
základe vlastných skúseností 
M. Hudaček. 

Martin Hudáček, bývalý účastník súťaže SYGA, dnes pracuje ako akvizitér divízie 
Siemens Digital Factory.

Cena expertov: Divízia Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spo-
ločnosti Siemens ocenila riešenie elektrickej inštalácie rodinného domu a smart 
metering študentov Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach Rastislava 
Fedora a Dávida Lazora. Cenu im odovzdal Marian Löffler.

Cena ATP Journal: Redakciu odborného mesačníka zaujal projekt Nápojový 
automat, ktorý zostrojili študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste  
Andrej Šimurda a František Majchrák. 

Cena univerzity: Milan Bjalončík a Patrik Kupčo zo Strednej priemyselnej školy v Poprade 
si odniesli cenu Slovenskej technickej univerzity za projekt Výroba elektrickej energie 
solárnym článkom. Cenu im odovzdal dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš. 



G
otthardský masív je prevŕtaný 
troma tunelmi – dvojicou želez-
ničných a jedným cestným pre 
automobily. Dve z týchto unikát-

ny technických diel sa pýšia svetovými 
rekordmi. Prvý získal Gotthardský želez-
ničný tunel ešte v roku 1882. Na svetový 
primát vtedy stačila dĺžka pätnásť kilo-
metrov a tunel vo výške tisíc metrov nad 
morom spájal stanice Göschenen a Airo-
lo na trase z Zürichu do Milána. Prven-
stvo už dávno stratil, ale statočne slúži 
dodnes, hoci nie je vylúčeného, že jeho 
dni už sú zrátané.

V susedstve veterána totiž finišuje stav-
ba novodobého rekordéra – Gotthardské-
ho úpätného tunela (Gotthard-Basistun-
nel). Prívlastok úpätný znamená, že jeho 
dva tubusy prechádzajú základom masí-
vu, takže vlaky sa nemusia z údolí šplhať 
serpentínami do veľkých nadmorských 
výšok. Nový tunel je dlhý 57 kilometrov, 
čo sa vyrovná vzdialenosti z Bratislavy 
do Serede pri ceste po diaľnici. Po dokon-
čení v roku 2017 zosadí z trónu aj pod-
morský tunel Seikan, spájajúci japonské 
ostrovy Honšu a Hokkaido. Prekoná ho 
o tri kilometre. 

Rozdiel dvoch vekov
Príbeh oboch gotthardských tunelov je 
svedectvom veľkého pokroku za ostatných 
130 rokov. Stavba si v závere 19. storočia 
vyžiadala takmer dve stovky obetí. Patrí 
medzi ne aj hlavný staviteľ, ženevský inži-
nier Louis Favre, ktorý podľahol zlyhaniu 
srdca priamo na stavenisku. Prirátať treba 
aj štyroch stavebných robotníkov, ktorých 
zastrelili vojaci pri potlačení štrajku proti 
neznesiteľným pracovným podmienkam. 
Náročné stavebné práce na začiatku 21. 
storočia sa takisto nevyhli smrteľným 
úrazom, ale nepresiahli desať obetí. Na 
rozohnanie prípadného štrajku armádou 
by dnes nik ani nepomyslel. K prvému 
stretnutiu raziacich čiat došlo v októbri 
2010 s obdivuhodnou presnosťou nie-
koľko centimetrov a udalosť v priamom 
prenose vysielala švajčiarska televízia. 
K divákom sa pripojili aj ministri dopravy 
krajín Európskej únie na špeciálnom za-
sadnutí v Luxemburgu. Nečudo, projekt 
expresnej transalpskej železnice je nos-
ným pilierom nielen vnútroštátnej, ale aj 
európskej tranzitnej dopravy.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: SIEMENS, 
 TRANSTEC GOTTHARD,
 APLTRANSIT

Vlakom 
pod masívom
Gotthardský úpätný tunel v srdci švajčiarskych Álp sa 
považuje za jeden z priekopníckych projektov 21. storočia.
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Tranzitný pilier
Pôvodný tunel z konca 19. storočia zvláda 
jazdu vlakov pri maximálnej rýchlosti 80 
kilometrov za hodinu. Aj preto sa s ním už 
ďalej neráta, azda len v prípade ťažkých 
nákladných vlakov, ktoré dosahujú ma-
ximálne stodvadsať kilometrov. V novom 

tuneli by zavadzali, tam sa budú bežné ná-
kladné súpravy preháňať rýchlosťou 160 
kilometrov za hodinu a osobné dokonca 
250 kilometrov za hodinu. 
Gotthardský úpätný tunel skráti cestu 
z Zürichu do Milána zo štyroch hodín na 
160 minút, takže cesta autom stratí logiku. 
Švajčiarska železničná spoločnosť SBB ve-
rí, že bude schopná konkurovať aj leteckej 
doprave. Ekológovia očakávajú, že výraz-
ne odkrojí z celkového počtu 1,2 milióna 

kamiónov, ktoré každoročne prejdú alp-
skými diaľnicami. Miestni ľudia si ďalšie 
autá v úzkych horských údoliach neželajú 
a dávajú to jasne najavo v referendách. 
Obrovskému významu tunelu sú pria-
mo úmerné aj náklady na výstavbu – vy-
šplhajú sa na 9,8 miliardy švajčiarskych 

frankov (zhruba 8,16 miliardy eur), čo 
je dvojnásobok nákladov na urýchľovač 
častíc LHC v CERN-e. Stavbu financuje 
špeciálny fond, plnený daňami z kamió-
novej dopravy a pohonných látok.

Otvorenie sa blíži
Prvý odstrel v masíve urobili tunelárske 
čaty v roku 2000. Razenie oboch paralel-
ných tubusov trvalo jedenásť rokov a dva 
a pol tisíca baníkov pritom vyťažilo 24 

miliónov ton horniny. Objemom sa vy-
rovnala piatim Cheopsovým pyramídam. 
Spolu s bočnými a spojovacími tunelmi 
meria podzemný systém 150 kilometrov. 
Väčšinu vyvezeného materiálu recyklova-
li a znova využili pri betónovaní. Z nepo-
užiteľných zvyškov vytvorili tri rekreač-
né ostrovčeky v neďalekom jazere Vier-
waldstättersee.
Prvé skúšobné vlaky prejdú pod Gotthard-
ským masívom v roku 2016 a v nasledu-
júcom sa začne bežná premávka. Momen-
tálne sa inštaluje potrebná infraštruk-
túra – zariadenia na napájanie vlakov 
a prevádzkové prostredie v tuneli, teda 
vetranie, osvetlenie či zber spodnej vo-
dy. Montéri už inštalovali 250 trafosta-
níc a natiahli šesťtisíc kilometrov káblov. 
O pohon vlakov sa postará polovica káb-
lov, zvyšok je určený pre dátovú komuni-
káciu. Ďalšie čaty začali s ukladaním ko-
ľajníc, ktoré dosiahnu celkovú dĺžku šty-
risto kilometrov. 

Výkonný mozog tunela Gotthard
Nový tunel má priepustnosť 250 vlakov denne a plynulá doprava vyžaduje spoľah-
livý riadiaci systém. Bude sledovať polohu vlakov, dodávky elektriny, rádiové po-
krytie pre bezdrôtovú komunikáciu s posádkami, ale aj kvalitu ovzdušia, osvetle-
nie a tiesňové volania. Riadiaci systém dodala spoločnosť Siemens. Sídli v dvoch 
centrálach vedľa severného a južného vstupného portálu. Operátorom na veľkých 
obrazovkách a monitoroch prehľadne zobrazuje dopravnú situáciu i stav prevádz-
kových zariadení. Systém analyzuje všetky odchýlky a umožňuje na diaľku okam-
žite riešiť prípadné problémy. 
Riadiaci systém je dôležitým prvkom aj bezpečnosti cestujúcich. Keďže niektoré 
časti nového tunela sú v hĺbke až 2,4 kilometra pod horským štítom, tejto otázke sa 
venovala veľká pozornosť už pri projektovaní tunela. Tubusy sú od seba vzdialené 
štyridsať metrov a každých 325 metrov sú spojené chodbou, takže pri havárii sused-
ný poskytne bezpečné prostredie. Vlaky môžu núdzovo zastaviť na dvoch bezpeč-
nostných staniciach Sedrun a Faido, kde cestujúci núdzovo opustia podzemie. 

Projekt expresnej transalpskej železnice je nosným  
pilierom vnútroštátnej i európskej tranzitnej dopravy.

Momentálne sa inštaluje infraštruktúra, na snímke je 
montáž riadiaceho systému ventilácie tunela. 

1336 m. n. m.

Prístupový tunel 
990 m

Priestor na 
zastavenie Sever

Priestor na 
zastavenie Juh

Multifunkčná stanica 
Sedrun

Vetranie tunela 
450 m

Miláno

Gotthardský  
úpätný tunel

547 m n. m. 

Šachta 
s výťahmi 
800 m

Bezpečnostná stanica Sedrun



K
anadská firma Sask-
Power zvíťazila v po-
myselných celosve-
tových pretekoch, 

kto ako prvý dokáže vyrábať 
energiu z fosílnych palív bez 
emisií skleníkových plynov do 
ovzdušia. Tepelná elektráreň 
Boundary Dam zachytáva vše-
tok oxid siričitý a 90 percent 
oxidu uhličitého, ktoré vzni-
kajú pri spaľovaní uhlia. Vy-
užíva pritom unikátnu tech-
nológiu separácie a ukladania 
uhlíka – CCS.

Agresívne na emisie
Spustenie technológie CCS 
začiatkom októbra prinies-
lo trochu optimizmu do inak 
zlých správ o stave klímy. Pia-
ta správa IPCC naliehavo žia-
da „drastické“ opatrenia, inak 
medzinárodné spoločenstvo 
nezabráni, aby globálne otep-
ľovanie do konca storočia ne-
presiahlo dva stupne Celzia. 
Bezodkladne treba zastaviť 
nepretržitý nárast emisií skle-
níkových plynov a urobiť všet-
ko pre ich stabilný pokles. 
Ľudskou činnosťou sa 

každoročne dostane do ovzdu-
šia 45 miliárd ton oxidu uhli-
čitého, pričom dve tretiny idú 
na vrub energetiky a priemys-
lu. Tepelné elektrárne si z to-
ho pripisujú 15 miliárd ton, čo 
je 39 percent všetkých emisií 

CO2. „Zachytávanie a uklada-
nie uhlíka je preto jediným 
a perspektívnym riešením,“ 
myslí si John Thompson, ria-
diteľ projektov nízkouhlíko-
vých energetických techno-
lógií v americkej neziskovej 

organizácii Fossil Transition – 
Clean Air Task Force.

Pomalý nástup
S technológiou CCS sa experi-
mentuje od roku 2000 a Medzi-
národná energetická agentúra 

IEA očakávala, že do roku 2020 
sa spustí najmenej sto veľ-
kých komerčných projektov. 
Ale realita je iná – ambiciózne 
plány sa zredukovali na treti-
nu, pretože nová technológia 
sa dostáva do praxe len veľmi 

pomaly. Elektráreň Boundary 
Dam je prvou a zatiaľ jedinou.
Príčinou je podľa expertov vy-
soká cena novej technológie. 
„Ide o veľmi drahé riešenie, 
ktoré v porovnaní s klasickou 
tepelnou elektrárňou zvyšu-

je náklady na výstavbu o 40 až 
50 percent,“ upozorňuje Ste-
ve Davis z Kalifornskej uni-
verzity. Jediným riešení bude 
podľa všetkého ekonomická 
motivácia veľkých producen-
tov emisií – zavedenie dane za 

Tepelná elektráreň Boundary Dam v kanadskej provincii Saskatchewan 
ako prvá na svete vyrába elektrinu bez toho, aby znečisťovala ovzdušie.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: SASKPOWER

Uhlík uprataný pod zem

Rozsiahla modernizácia 3. bloku elektrárne stála 1,55 miliardy amerických dolárov. Technológia na ukladanie 
oxidu uhličitého ukrojila z celkových nákladov 1,2 milirady. 
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využívanie fosílnych palív na 
základe ich emisií. Na to však 
nie je dostatok politickej vôle 
a štáty sú pri zvyšovaní daňo-
vého zaťaženia opatrné.

Drahšia elektrina
Ani kanadská vláda neuvied-
la do praxe nové dane, hoci jej 
zámery sú odvážne – od roku 
2020 chce znížiť ročné emisie 

skleníkových plynov o 214 mi-
liónov ton, čo sa rovná ročným 
exhaláciám 2,6 milióna osob-
ných automobilov. Ekologickú 
modernizáciu podporila v Bo-
undary Dam štátnou dotáciu 
250 miliónov dolárov. 

Spoločnosť SaskPower je mo-
nopolným producentom elek-
triny pre rozľahlú provinciu 
Saskatchewan, hraničiacu na 
juhu so Spojenými štátmi. Po-
lovicu výroby elektriny po-
krývajú tri uhoľné elektrárne. 
Boundary Dam má šesť blo-
kov s celkovým výkonom 828 
megawattov. Modernizáciou 
prešiel len blok č. 3 – obnova 

kotla a ďalších zariadení vyšla 
na 350 miliónov dolárov, tech-
nológie na ukladanie oxidu 
uhličitého stáli 1,2 miliardy. 
Výkon bloku pritom klesol zo 
139 megawattov na 110, preto-
že časť vyrobenej elektriny sa 

využije na zachytenie a ukla-
danie emisií. 
Ani vládna dotácia nepokryje 
náklady modernizácie a Sask-
Power chce počas nasledujú-
cich troch rokov presadiť po-
stupné zvýšenie ceny energie 
v regióne o 15,5 percenta.

Nová infraštruktúra
Aby technológia CCS naplnila 
očakávania ekológov, musí pre-
konať aj ďalšie „detské choro-
by“. Nejde len o modernizáciu 
kotlov, ale aj o zariadenia, ktoré 
budú obsluhovať skvapalnený 
plyn. „Hrubé výpočty ukazu-
jú, že na zachytenie a usklad-
nenie aspoň desiatich percent 
celosvetových emisií CO2 bude 
treba rovnakú infraštruktúru 
potrubí a prečerpávacích sta-
níc, akou dnes disponuje ropný 
priemysel. To, samozrejme, ne-
bude jednoduché a lacné,“ upo-
zorňuje S. Davis.
Nemlčia ani zástancovia jadra. 
Uránová elektráreň neprodu-
kuje žiadne emisie a navyše 
jej odpad predstavuje len nie-
koľko desiatok ton vyhorené-
ho paliva. Ukladá sa do pod-
zemných úložísk rovnako ako 
skvapalnený oxid, lenže toho 
tepelná elektráreň vyprodu-
kuje ročne niekoľko miliónov 

ton. Vyhorené palivo pritom 
môže byť vzácnym zdrojom 
energie v budúcnosti.

Budúcnosť má mix
Technológia CCS nebude ani 
po zvládnutí prvotných prob-
lémov všeliekom. Pre budúc-
nosť výroby elektriny je rie-
šením technologický mix – 
masívne nasadenie solárnej 
(a inej obnoviteľnej) energie 
v kombinácii s jadrom a elek-
trárňami na fosílne palivá. Te-
pelné zdroje dnes produkujú 
40 percent všetkej elektriny na 
svete, takže je jasné, že ľud-
stvo sa bez nich ešte dlho ne-
zaobíde. Rovnako je nesporné, 
že klasické elektrárne prežijú 
len v spojení s CCS (alebo po-
dobnými) technológiami.
Boundary Dam je prvou lasto-
vičkou. „Pri spustení sa obja-
vilo zopár drobných problé-
mov, ale celkové riešenie je 
správne. Ak sa podarí dotiah-
nuť technológiu do štandard-
nej prevádzky, príde na rad 
prestavba 4. a 5. bloku. Tie-
to jednotky by sme museli po 
roku 2020 odstaviť, pretože 
by nespĺňali prísne ekologic-
ké požiadavky,“ hovorí riadi-
teľ elektrárne pre CCS Mike 
Monea. 

Ako uložiť  
uhlíkové plyny 
CCS zahŕňa viacero tech-
nológií, ktoré bránia oxi-
du uhličitému uniknúť do 
ovzdušia pri výrobe elek-
triny a ďalších priemysel-
ných činnostiach. V elek-
trárni Boundary Dam v Sas-
katchewane sa oxid separuje 
zo spalín chemickým rozto-
kom. Zachytený plyn sa od-
vádza 3,5 kilometra hlboko 
pod zem do vrstvy pieskovca 
obohateného soľankou, kde 
teoreticky môže zostať na-
vždy. Časť oxidu uhličitého 
možno využiť aj na zvýše-
nie ťažby ropy, keď stlačený 
plyn vytláča zvyškovú ropu 
z podzemných ložísk. Pre-
važnú väčšinu uloženého 
oxidu takto využije energe-
tická firma Cenovus Energy. 

Zachytávanie a ukladanie uhlíka
Ako sa takmer všetok oxid 
uhličitý (CO

2
) neutralizuje 

a znova využíva Výroba elektriny
110 MW Chemický  

priemysel Zvýšená 
ťažba ropy 

Spaľovanie uhlia 
v elektrárni

100-percentná 
transformácia 

Kyselina sírová
Oxid siričitý 

Blok 3 elektrárne Boundary Dam je 
vybavený zachytávacím zariadením, takže 
do atmosféry uvoľní len stotisíc ton CO

2
 

ročne. Predtým to bolo 1,1 milióna ton. 

Niekoľko pevných 
(nepriepustných) 
skalných vrstiev, 
brániacich úniku CO

2

Trvalé uloženie 3,4 km 
pod zemou

Ropa

SEPARÁCIA
plynov CO

2
 a oxidu  

siričitého (SO
2
) 

Do atmosféry  
uniká len 10 % CO

2

TRANSFORMÁCIA
Filtrovanie, kompresia a skvapalnenie  

CO
2
 a SO

2
 na skladovanie a predaj

SklAdOvANIE

vSTREkOvANIE



M
yšlienkou vniesť 
svetlo do tmavých 
ulíc miest po zápa-
de slnka sa zaobera-

li už v staroveku. Verejné osvet-
lenie mali mnohé antické mestá. 
Od nich prevzali tento výdoby-
tok aj veľké sídla islamského 
stredoveku a neskôr i európske 
mestá. O osvetlenie sa zo začiat-
ku starali horiace pochodne, 
pravidelne roznecované ohne 
v železných klietkach a na pan-
viciach. Prvé olejové lampáše 
a fakle na drevených koloch sa 
v Európe začali objavovať v 14. 
storočí. V Prahe zaviedli trvalé 
osvetlenie v roku 1723, keď vyše 
stodvadsať olejových lampášov 
svietilo na Kráľovskú cestu.

Storočie plynu
Začiatkom 19. storočia priš-
la nová technológia – plynové 

lampy. Ako prvý použil svieti-
plyn Friedrich Winzler v roku 
1802 na londýnskej ulici Pall 
Mall. Lampy ale nedosahova-
li priveľkú svietivosť, boli to 
vlastne len horáky, v ktorých 
svietiplyn horel čadivým pla-
meňom. Žeraviace pančušky 
pre plynové horáky v tom čase 
ešte neboli známe. 
V Bratislave sa plynové lampy 
objavili v roku 1856, zároveň 
rozbehla výrobu svietiplynu 
prvá mestská plynáreň. Ako 
jedno z prvých bolo osvetlené 
Hlavné námestie, na ktorom 
bol šesťramenný stožiar so 
siedmimi svietidlami. Lam-
pári otvárali plynové prívo-
dy dlhými tyčami s háčikom. 
Neskôr ručné rozsvecovanie 
a zhášanie lámp nahradilo sa-
močinné ovládanie pomocou 
hodinového strojčeka.

Keby začiatkom minulého storočia náho-
dou letela okolo zemegule mimozemská 
kozmická loď, zelení mužíčkovia na jej pa-
lube mohli na nočnej strane našej planéty 
vidieť len čiernočiernu tmu. Stačilo však 
iba niekoľko obletov Zeme okolo Slnka a iní 
ufóni by zbadali početné žiariace ostrovče-
ky popretkávané nitkami svietiacich bodov.

Buď svetlo...

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: JOZEF JAKUBČO, SHUTTERSTOCK, STUDIO 

ROOSEGAARDE, DEUTSHE VERLAGS-ANSTALT, 
IM PERFECT LAZYBONES

26 | 27
I N O V Á C I E

h i s t ó r i a / b u d ú c n o s ť



Elektrická doba
Keď v roku 1879 Thomas Alva 
Edison zostrojil vákuovú žia-
rovku schopnú svietiť niekoľ-
ko hodín, bolo jasné, čo bude 
osvetľovať ulice. Prvý raz pou-
žili žiarovku na verejné osvet-
lenie o dva roky neskôr v An-
glicku a Spojených štátoch. 
Trvalo niekoľko rokov, kým sa 
vynálezcom podarilo vyriešiť 
prvotné problémy s materiá-
lom na výrobu vlákien žiaro-
viek a nájsť spôsob, ako efek-
tívne vyčerpávať vzduch zo 
žiarovkových baniek. Sériovo 
vyrábané Edisonove žiarovky 
v tom čase mali vlákno z kar-
bonizovaného dreva alebo ba-
vlny. Bolo veľmi krehké a malo 
nízku tepelnú odolnosť.
Nová technológia si napriek 
tomu nekompromisne razila 
cestu. Firma Siemens & Halske 
v roku 1882 v Berlíne nainšta-
lovala prvé elektrické uličné 
osvetlenie. V tom istom roku 
získal František Křižík patent 
na diferenciálnu oblúkovú 
lampu, pri vývoji ktorej vyu-
žil vynález takzvanej ruskej 
sviečky od Pavla Nikolajeviča 
Jabločkova. Práve „oblúkovka“ 
sa postarala o to, že elektrické 
osvetlenie začalo rýchlo vytlá-
čať plynové lampy.
V Bratislave ako prvom meste 
na Slovensku sa začalo pou-
žívať trvalé elektrické verej-
né osvetlenie 30. septembra 
1901, keď už malo za sebou 
niekoľko nesmelých poku-
sov v Grasalkovičovom paláci 

a na Továrenskej ulici. V ten-
to deň Pressburger Zeitung 
v úvodníku napísal: „Dnes ve-
čer o siedmej hodine sa koná 
skúška elektrického osvetle-
nia. Na hlavných uliciach a ná-
mestiach vnútorného mesta 
nastane v tomto čase denné 
svetlo, ktoré naznačí cesty do 
budúcnosti, pretože osvetle-
nie v takej veľkej miere sa na 
cestách nášho mesta doteraz 
ešte nikdy nevyskytlo.“

Vláda žiaroviek
Nemecký fyzik Martin Leo 
Arons skonštruoval v roku 1896 
lampu s ortuťovými parami, 
ktorá otvorila cestu k výrobe 
ortuťových výbojok a žiaro-
viek, ako ich poznáme dnes. 
V ďalšom období nabrali uda-
losti rýchly spád. Bola zostro-
jená prvá moderná žiarov-
ka s volfrámovým vláknom. 
Neskôr sa presadila zliatina 
volfrámu a osmia s bodom tave-
nia vyše tritisíc stupňov Celzia. 
V dvadsiatych rokoch sa zača-
li používať pouličné svietidlá 
osadzované žiarovkami s veľ-
kou objímkou, takzvanou goli-
áškou, ktorých výkon sa pohy-
boval od 250 do 1 500 wattov. 
Vláda žiaroviek v lampách po-
uličného osvetlenia sa skon-
čila približne v polovici mi-
nulého storočia s príchodom 
efektívnejších zdrojov, naj-
mä sodíkových výbojok s ty-
pickým žltým svetlom, ktoré 
vidieť v uliciach slovenských 
miest doteraz. 

Ulica svetla na bratislavskom nábreží Dunaja
Bratislava vlani spustila interaktívny vzdelávací projekt, ktorý 
približuje dejiny verejného osvetlenia. Ulica svetla je unikát-
na technologicko-náučná projekcia, ktorá zatiaľ nemá nikde 
na svete obdobu. Štartuje pri kaviarni Propeler na Vajanského 
nábreží, kde kedysi stála jedna z prvých pouličných lámp, 
pokračuje cez Medenú ulicu až po Slovenské národné múze-
um. Posledná zástavka je na Fajnorovom nábreží. Na prib-
ližne polhodinovej trase visia na štrnástich lampách svetelné 
tabule, ktoré odhaľujú fakty o osvetlení v meste.
Cieľom Ulice svetla je poskytnúť žiakom, turistom a všet-
kým záujemcom informácie o histórii, technológiách a konk-
rétnych typoch svetelných zdrojov používaných na verejné 
osvetlenie – od tradičných sodíkových výbojok až po najnovšie 
LED technológie. „Chceli sme ukázať, že svetlo nie je len tech-
nológia, ale aj umenie,“ povedal generálny riaditeľ Siemensu 
Slovensko Vladimír Slezák. 
Návštevníci sa okrem iného dozvedia, že o plynové lampy 
sa v čase ich najväčšej slávy staralo denne pätnásť profe-
sionálnych lampárov, že na osvetľovanie ulíc slúžilo 209 ply-
nových lámp, ku ktorým v zime pribúdalo ďalších 167, alebo 
že plynová lampa naposledy zhasla v roku 1977 na Školskej 
ulici. Súčasné lampy v historickom centre Bratislavy sú vernou 
napodobeninou plynových lámp, ktoré osvetľovali ešte ulice 
starého Prešporka. V súčasnosti svieti v uliciach Bratislavy 
49-tisíc lámp, ktoré sú riadené z centrálneho dispečingu. O ich 
prevádzku sa stará okolo 70 technikov. 

Jednosmerný či striedavý elektrický prúd? Vo veľkom spore elektrifikácie stáli 
proti sebe Thomas A. Edison a Nikola Tesla. Prvý z nich osvetlil New York, ale 
jednosmerný prúd nebol praktický – ulice zaplavili rozvešané drôty a odberateľ 
elektriny musel bývať v blízkosti elektrárne. 



L
ED svetlá si našli cestu do inte-
riérov, automobilov, televízorov 
a mnohých ďalších sfér, ale verej-
né osvetlenie akoby bolo pre túto 

technológiu tabu. V pouličných lampách 
majú výraznú prevahu vysokotlakové so-
díkové výbojky, ktoré sú náročné na spot-
rebu elektriny, no majú vysokú svetel-
nú účinnosť, dlhú životnosť a relatívne 
prijateľnú cenu. Nevýhodou je však ty-
pické žltooranžové svetlo so zlým poda-
ním farieb. Okrem nich sa na Slovensku 
v menšej miere používajú aj halogénové 

výbojky, ktoré síce poskytujú kvalit-
né biele svetlo, ale majú nižšiu svetelnú 
účinnosť, kratšiu životnosť a sú drahšie.

Modrá dióda
Vládu žiarovkových svietidiel, ktoré 
osvetľovali minulé storočie, by mohol 
definitívne zlomiť objav modrej lumi-
niscenčnej diódy. Aby mohlo 21. storočie 
patriť LED technológiám, chýbala jedna 
dôležitá okolnosť – kým červenú a zelenú 
diódu vedci vyvinuli už pred päťdesiati-
mi rokmi, vývoj modrej diódy sa podarilo 

úspešne zavŕšiť až laureátom tohtoroč-
nej Nobelovej ceny za fyziku. Spojením 
týchto troch farieb možno získať jasné 
biele svetlo vhodné na každodenné vyu-
žitie vrátane verejného osvetlenia. LED 
svetlá sú oproti starším svetelným zdro-
jom energeticky výrazne úspornejšie, čo 
je vzhľadom na to, že až štvrtina spotre-
by elektrickej energie vo svete sa využíva 
na osvetlenie, mimoriadne dôležitý argu-
ment.
Podľa portálu Energia.sk LED žiarov-
ky premieňajú až 90 percent energie na 

Tohtoročnú Nobelovu cenu za fyziku získali japonskí vedci Isamu Akasaki, Hiroši Amano 
a Šudži Nakamura za vynález modrých svetelných diód emitujúcich biele svetlo. Otvorili 
cestu k vývoju a masovému rozšíreniu nového úsporného svetelného zdroja.

... a bolo svetlo
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svetlo. Kým z jedného wattu vyproduku-
je klasická žiarovka svetelný tok 16 lume-
nov, LED z rovnakého množstva energie 
vytvorí až 300 lumenov. Kým životnosť 
klasickej žiarovky sa pohybuje okolo tisíc 
hodín, LED vydrží stonásobok. Po zapnu-
tí sa okamžite rozsvieti v plnej intenzite 
a zároveň je odolná proti častému zapí-
naniu a vypínaniu. LED žiarovky okrem 
toho nevyžarujú ultrafialové ani infra-
červené žiarenie, vďaka čomu sú vhod-
né aj na osvetlenie citlivých interiérov, 
napríklad v galériách a múzeách. Sú tiež 

odolné proti otrasom, neobsahujú ortuť 
ani iné ťažké kovy. Vzhľadom na nízku 
spotrebu elektriny môžu byť LED žiarov-
ky napájané lacnou lokálnou solárnou 
energiou, čo je prísľubom pre milióny ľu-
dí žijúcich v oblastiach, ktoré dosiaľ ne-
mali prístup k vymoženosti, akou je ve-
rejné osvetlenie.

Nitrid gália
Trojica japonských vedcov predstavila 
začiatkom deväťdesiatych rokov minu-
lého storočia modré svetelné lúče z po-
lovodičov, ale trvalo ešte ďalších tridsať 
rokov, kým sa im podarilo dotiahnuť vý-
voj modrej diódy. Všetci ostatní, vrátane 
veľkých korporácií, v tomto úsilí zlyhali. 
Základom bolo získať kvalitný nitrid gá-
lia. LED je polovodičová elektronická sú-
čiastka, ktorá pri prechode elektrického 
prúdu vyžaruje elektromagnetickú ener-
giu, pričom farba svetla závisí od che-
mického zloženia použitého polovodičo-
vého materiálu. Vytvoriť modrý variant 
bolo najproblematickejšie. Modré svetlo 
sa nachádza na hornom okraji farebného 
spektra a jeho fotóny majú v tom prípade 

najvyššiu energiu. Kým japonskí vedci 
neobjavili materiál schopný účinne svie-
tiť v modrej časti spektra, modrá dióda 
bola len víziou.

Uhlíkové nanorúrky
Aj keď LED svietidlá majú svoju budúc-
nosť len pred sebou, japonskí vedci z To-
hockej univerzity sú už o krok ďalej. Vy-
víjajú ešte úspornejšie svetelné zdroje na 
základe uhlíkových nanorúrok. Elektro-
nika z uhlíkových nanoštruktúr by o pár 
desiatok rokov mala vystriedať súčasné 
technológie založené na kremíku, ko-
voch a polovodičoch. Výskumníci z Toho-
ku vyvinuli plochý svetelný zdroj z jed-
nostenných uhlíkových nanorúrok, kto-
rých energetická náročnosť predstavuje 
zhruba desatinu watthodiny, čo je oveľa 
menej, ako dnes dokážu ponúknuť LED. 
Svietiacim médiom je v tomto prípade fos-
forová vrstva nasýtená jednostennými 
uhlíkovými nanorúrkami, ktoré spolu vy-
tvárajú elektródu. Tento systém je veľmi 
podobný tomu, ako žiari volfrámové vlák-
no v bežnej žiarovke, je len zmenšený na 
mikroskopické rozmery. 

Farby skrášľujú pamiatky a zvyšujú bezpečnosť 
Radní páni mnohých metropol zistili, že svetlo dodá mestu zvláštnu atmosféru. 
Umožňuje vyniknúť detailom, ktoré inak nevidno. Úzke historické uličky dýcha-
jú zvláštnou atmosférou a LED diódy navyše dokážu znížiť účet za verejné osvetle-
nie o 80 percent pri dvojnásobne dlhšej životnosti. Slávnostná iluminácia význ-
amných objektov sa používa aj pri dôležitých výročiach alebo udalostiach. Napríklad 
Bratislavský hrad už svietil namodro či napurpurovo. LED diódy však začínajú pre-
nikať aj do aplikácií, ktoré sú nielen efektné, ale zvyšujú aj bezpečnosť za zníženej 
viditeľnosti alebo v noci. Neďaleko holandského Eidhovenu nasvietili cyklotrasu 
v štýle Vincenta van Gogha pri dedinke, kde žil v rokoch 1883 až 1885. Štúdio Roose-
gaarde na to využilo technológiu, ktorá pochádza z konceptu inteligentnej diaľnice, 
kde farebné pásy LED diód vyznačujú jazdné pruhy.

Konštrukcie superstromov v záhrade pred Marina 
Bay Sands v centre Singapuru sa pri futuristickom 
osvetlení menia na turistickú atrakciu. 

Cyklotrasa v štýle Vincenta van Gogha.



R
akovina prsníka už 
zďaleka nie je choro-
bou seniorského veku, 
ako to bývalo v minu-

losti, keď postihovala najmä 
ženy okolo 60. roku života. Liga 
proti rakovine upozorňuje, že 
v ostatných dvoch desaťročiach 
sa počet prípadov medzi 25- až 
45-ročnými ženami zvýšil o viac 
ako tridsať percent. 

Zanedbaná prevencia
Rakovina prsníka patrí na-
šťastie medzi najlepšie preskú-
mané typy zhubných nádorov. 

Medicína má vysokú, až 
90-percentnú úspešnosť liečby, 
treba ju však včas odhaliť. A tu 
má kľúčové miesto prevencia. 
Povedomie slovenských žien 
o potrebe preventívnych pre-
hliadok je, žiaľ, nízke – dôsled-
kom je smutný fakt, že hoci ná-
dor prsníka možno pri včasnej 
diagnóze zväčša úplne vyliečiť, 
každoročne má na Slovensku 
na svedomí až deväťsto životov.
Stovky pacientok bolo možné 
zachrániť, keby ženy a ich naj-
bližšie okolie pripisovali tejto 
hrozbe adekvátny význam. 

Podľa údajov zdravotných po-
isťovní chodí na pravidelné 
gynekologické prehliadky iba 
30 percent žien. Mnohé pri-
vedie do ambulancie až nález 
hrčky, zmeny farby kože či iné 
anomálie prsníkov.

Ako sa samovyšetriť
Spoločnosť Siemens sa preto 
ako popredný výrobca medicín-
skej techniky v uplynulých me-
siacoch aktívne zapojila do boja 
proti tomuto onkologickému 
ochoreniu. „Rozhodli sme sa za-
bezpečiť bezplatnú preventívnu 

onkologickú prehliadku nielen 
pre našich zamestnancov, ale aj 
pre stovky pracovníčok našich 
obchodných partnerov,“ hovorí 
Ana Campón-Alonsová, finanč-
ná riaditeľka slovenskej poboč-
ky Siemensu.
Firma okrem toho vytvorila 
osvetové video, na ktorom jej 
zamestnankyne vyzývajú že-
ny k pravidelným preventív-
nym prehliadkam a k starost-
livosti o zdravie. Video sa sta-
lo súčasťou kampane 1 z 10, 
ktorá upozorňuje na rastú-
ce riziká rakoviny prsníka 

Jedna z desiatich žien AUTOR: MARTIN VALÁŠEK
FOTO: SIEMENS

Každá desiata spomedzi žien, ktoré denne stretávame, má rakovinu prsníka. Ročne na 
Slovensku pribudne okolo dvetisíc nových prípadov. Dobrou správou je, že pravidelné 
prehliadky a moderné prístroje pomôžu zákernú chorobu zvládnuť. 
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a potrebu prevencie a včasnej 
diagnostiky.

Ruky nevidia všetko
Lekári ženám radia, aby sa kaž-
dý mesiac vyšetrovali samy 
a aby minimálne raz za rok ab-
solvovali v ambulancii preven-
tívnu onkologickú prehliadku. 
Samovyšetrenie je pre včasnú 
diagnostiku mimoriadne dôle-
žité. Až sedemdesiat percent lé-
zií v prsníku si nájde žena sama 
alebo s pomocou partnera. Ruky 
sa však nevyrovnajú špičkové-
mu diagnostickému zobrazova-
ciemu prístroju. Iba ten dokáže 
odhaliť aj malé nádory, ktoré sa 
nemusí podariť nahmatať.
Prítomnosť nádoru u žien 
mladších ako 40 rokov odhalí 
sonograf, staršie dámy absol-
vujú prehliadku mamografom. 

Nie je pritom jedno, aký prístroj 
lekár používa. Aby sonografia 
zachytila aj najmenšie zmeny 
v prsníku, musí byť k dispozícii 
moderný prístroj s vysokofrek-
venčnými 18-megahertzovými 
sondami. Mamografy sa zase 
líšia množstvom röntgenového 
žiarenia, ktorému je pacient pri 
vyšetrení vystavený. Napríklad 
prístroje Siemens patria k sve-
tovej špičke v oblasti diagnos-
tického zobrazovania a vysta-
vujú pacientov iba minimálnej 
radiácii. Nepodceňujte pravi-
delné samovyšetrenia a spýtaj-
te sa pri najbližšej prehliadke 
lekára, akým prístrojom vás vy-
šetruje. 

Sonograf pracuje s ultrazvukom
Ultrazvukový prístroj je zariadenie špeciálne navrhnuté tak, 
aby pomocou jemných vysokofrekvenčných mechanických vi-
brácií umožnilo lekárovi získavať odrazy od jednotlivých častí 
tkaniva. Lekár má na obrazovke prístroja k dispozícii morfolog-
ické (tvarové) usporiadanie tkaniva. Moderné, plne digitálne 
ultrazvukové prístroje, ako napríklad Siemens Acuson 3000, 
používajú sondy s vysokými frekvenciami a lekárovi ukážu 
aj veľmi malé detaily a zmeny v tkanive. Navyše umožňu-
jú zisťovať elasticitu tkaniva takzvanými elastografickými 
metódami a dávajú presnejší obraz o charaktere lézie a jej zhub-
nosti. Vyšetrenie ultrazvukom možno kedykoľvek opakovať, 
pretože nevystavuje pacientku žiadnemu škodlivému žiareniu. 
U mladých žien by mala sonografia predchádzať mamografii.

Mamograf vytvára 3D snímky
Mamograf je röntgenové zariadenie špeciálne navrhnuté na 
snímky prsníkov. Moderné, plne digitálne mamografické 
prístroje umožňujú lekárom vytvárať aj 3D obraz prsníkov, 
takzvanú 3D tomosyntézu, ktorá zvyšuje kontrast a tým aj 
možnosti diagnostiky lézie. Keďže mamograf pracuje s rönt-
genový žiarením, dôležitá je radiačná dávka, ktorej je pa-
cientka pri vyšetrení vystavená. Moderné, plne digitálne ma-
mografické prístroje umožňujú robiť vyšetrenia s najnižšou 
radiačnou dávkou. Príkladom je mamografický systém Mam-
momat Inspiration Prime Edition, ktorý dovoľuje znížiť dávku 
žiarenia pri vyšetrovaní prsníka o tridsať percent.

Video 1 z 10 nájdete na 
www.siemens.sk/1z10

Zamestnankyne slovenskej pobočky Siemensu v osvetovom videu nabádajú ženy, 
aby nepodceňovali riziká rakoviny prsníka a potrebu prevencie i včasnej diagnostiky.



Ľahší ako pierko

A
erografit sa môže uplatniť vša-
de tam, kde treba čo najviac 
znížiť hmotnosť, teda naprí-
klad v akumulátoroch elektro-

mobilov alebo meracích prístrojoch ve-
smírnych satelitov. Chemicky je príbuzný 
s grafénom – látkou, na ktorej výskum vy-
členila Európska únia miliardy eur. Z hľa-
diska geometrickej štruktúry sa však vý-
razne odlišuje. „Aerografit je porézna, 
hubovitá, trojrozmerná štruktúra,“ po-
pisuje nový materiál Karl Schulte, profe-
sor na Technickej univerzite v Hambur-
gu-Harburgu (TUHH). Tamojší tím spolu 
s vedcami z Univerzity v Kieli aerografit 
v roku 2012 vyvinuli.

Vyzerá ako zázrak – neuveriteľne ľahký, mimoriadne 
pevný a neobyčajne pružný. Aerografi t, látka, ktorú tvorí 
z jednej stotiny percenta uhlík a zvyšok je vzduch. Je 
sedemdesiatpäťkrát ľahší ako polystyrén, stonásobne 
pevnejší než oceľ a elektrický prúd vedie lepšie ako meď. 

AUTOR: HI!TECH
FOTO: TECHNICKÁ UNIVERZITA 

V HAMBURGU-HARBURGU, 
UNIVERZITA V KIELI, SIEMENS
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Čarovné vlastnosti
Aerografit tvoria drobné rúrky uhlíka 
s priemerom niekoľkých nanometrov, pri-
čom v určitom mieste mriežky štyri rúrky 
vždy vyčnievajú. Státisíce takýchto štruk-
túr sa spájajú a vytvárajú materiál, ktorý 
má fascinujúce fyzikálne vlastnosti. Aero-
grafit je mimoriadne elastický, ale zároveň 
aj veľmi pevný, hoci jeho hustota dosahuje 
len 0,2 miligramu na kubický centimeter, 
pretože ho z prevažnej časti tvorí vzduch. 

„Predmet z aerografitu možno stlačiť až 
o 95 percent objemu. Potom sa sám znovu 
vráti do pôvodnej veľkosti,“ opisuje jednu 
z pozoruhodných vlastností materiálu pro-
fesor Rainer Adelung z Univerzity v Kieli.
Iné elastické materiály pri deformácii 
mäknú, s aerografitom je to naopak: opa-
kovaným stláčaním sa stáva pevnejším. 
Okrem toho má aerografit veľmi dobrú 
elektrickú vodivosť. Kombinácia zaujíma-
vých mechanických, elektrických a optic-
kých vlastností robí z aerografitu mate-
riál s veľkým potenciálom. Je vhodný na-
príklad na výrobu elektród v batériách, 
ktoré sú vystavené vysokej chemickej 
a mechanickej záťaži. „Tým by sa moh-
la zvýšiť životnosť a možno aj kapacita 
batérií,“ myslí si K. Schulte. Výkonnejšie 
akumulátory pre elektromobily a elektro-
bicykle by pravdepodobne prispeli k rých-
lejšiemu rozvoju elektromobility, aero-
grafit však nepochybne nájde uplatnenie 
aj v iných nových technológiách.

Výkonný vodný filter
Aerografit by mohol zlepšiť aj filtrovanie 
vody, pomohol by napríklad odbúravať 
v odpadových vodách zvyšky liekov. Uplat-
nenie by našiel aj v medicíne, kde je často 
nevyhnutné zbaviť vzduch všetkých bak-
térií a ďalších toxických látok, napríklad 
v nemocničných inkubátoroch alebo ven-
tilátoroch. Vedci skúmajú, či sa by hodil 
aj ako optický absorbér v spektrometroch 

kozmických sond. „Aerografit má veľ-
kú schopnosť absorbovať svetlo v infra-
červenej oblasti. Zjednodušene poveda-
né, žiadna komerčne vyrábaná farba nie 
je taká čierna ako tento materiál,“ vysvet-
ľuje K. Schulte. Látka preto dokáže najlep-
šie zachytiť takzvané kozmické pozadie, 
ktoré pri spektrometrickom meraní pôso-
bí rušivo. Na tomto projekte zameranom 
na výskum a vývoj vysoko presnej mera-
cej techniky spolupracujú severonemeckí 

vedci s Univerzitou vo Wuppertali a s ne-
meckým Spolkovým fyzikálno-technickým 
ústavom.
Využitie aerografitu však brzdí kompli-
kovanosť výroby nového materiálu. Jej 
zjednodušeniu sa venujú profesor Rainer 
Adelung a jeho doktorand Armin Schu-
chardt. Vytvárajú šablóny z oxidu zinoč-
natého, okolo ktorých následne vznika-
jú štruktúry aerografitu. „Aerografit si 
môžeme predstaviť ako rýchle rastúci 
brečtan, ktorý sa obkrúca okolo stromu,“ 
hovorí R. Adelung. Keď sa na šablónu na-
nesie grafit, oxid zinočnatý sa v reaktore 
ohreje na teplotu 760 stupňov Celzia. Pri-
dajú sa voda, argón a toluén. Zmes reagu-
je s oxidom zinočnatým a vytvára okolo 
základného stavebného materiálu uh-
líkový obal, ktorý je hrubý len 30 až 40 
atómov. Oxid zinočnatý napokon unikne 
vzniknutými uhlíkatými rúrkami.

Vlajkový projekt EÚ
Proces chemického a termodynamické-
ho rastu jednotlivých vrstiev aerografitu 
vedci ešte presne nepoznajú. Na to, aby 
mohli tento multifunkčný materiál ďalej 
skúmať, dostavajú dotácie z vlajkového 
projektu EÚ na podporu výskumu grafé-
nu. Vedci z Hamburgu-Harburgu a Kielu 
tak získali vlastný inštitút, aby mohli vý-
skumné činnosti lepšie prepájať a koordi-
novať. Preteky o najľahšiu látku sveta sa 
už teda začali. 

Možnosti použitia aerografitu 
• spektrometre pre výskumné  

kozmické sondy
• filtre pre medicínsku techniku
• akumulátory pre elektromobily

Preteky o prvenstvo 
2011 – Vedci z Kalifornie predstavi-

li ultraľahký aerogél z niklu 
s hmotnosťou len 0,9 miligra-
mu na kubický centimeter. Zák-
ladom môže byt oxid kovu, po-
lymér alebo aj iná látka, ktorá 
vytvára drobné kryštáliky a po-
réznu štruktúru.

2012 – Vedci z Univerzity v Kieli 
a z Technickej univerzity v Ham-
burgu-Harburgu vyvinuli aero-
grafit, ktorý s hmotnosťou 
0,2 miligramu na kubický centi-
meter neváži ani štvrtinu rovna-
kého objemu aerogélu niklu.

2013 – Čínski vedci predstavili uhlí-
kový aerogél, ktorého kubický 
centimeter má hmotnosť len 
0,16 miligramu, teda menej ako 
zrnko piesku.

Zázračný materiál sľubuje doteraz nevídané aplikácie.



A
merická konzultačná 
spoločnosť IDC pred-
povedá, že do roku 
2020 vzrastie množ-

stvo digitálnych dát päťnásob-
ne na hodnotu štyridsať zet-
tabitov. Zetta je predpona pre 
číslo s 21 nulami. Obrovská 
hora informácií ukrýva množ-
stvo podkladov. Voľne šírené 
dáta osamote zväčša nie sú vý-
znamné, ale pri vhodnej kom-
binácii majú cenu zlata. Vedia 
to aj manažéri svetových fi-
riem – v prieskume Oxfordskej 
univerzity takmer dve treti-
ny z nich uviedlo, že analýza 
dát by mohla ich spoločnos-
tiam poskytnúť konkurenčnú 
výhodu.

Od big ku smart
Z digitálnej hory však tre-
ba „zlaté nugety“ vyťažiť. Aj 
preto je v poslednom čase čo-
raz frekventovanejší pojem 
big data, ktorý označuje nové 
technológie pre záznam, ukla-
danie a analýzu dát. 
„Veľký objem údajov je prvý 
krok k úspechu. V nasledu-
júcom ich treba pretvoriť na 
smart data, informácie, kto-
ré pomáhajú pri strategic-
kom rozhodovaní a efektív-
nom riadení procesov,“ hovorí 
Wolfgang Heuring, vedúci Vý-
skumného a technologického 
centra spoločnosti Siemens.
Priekopníkom big data bol di-
gitálny marketing. Obchodní-
ci rozširovali svoje aktivity na 
internete, aby odtiaľ vydolo-
vali údaje o svojich zákazní-
koch a mohli zlepšovať ponu-
ku. Dnes sa ide ďalej. „Nové 

aplikácie dovoľujú vytvoriť 
obraz o online živote každého 
spotrebiteľa a na sociálnych 
sieťach detailne spoznať jeho 
sociálne interakcie. Kto z to-
ho dokáže dešifrovať smart 
data, má vyhraté,“ tvrdí Co-
lin Strong, riaditeľ londýnskej 
pobočky prieskumnej agentú-
ry GfK.
Aktivity „digitálnych stopá-
rov“ a presne cielená rekla-
ma nemusí byť pre používa-
teľov internetu len príjemná, 
ale treba sa pripraviť, že bude 
bežnou súčasťou života. Na-
šťastie, pojem smart data ne-
znamená len „lov na zákaz-
níka“.

Proroci v priemysle
Nástup digitalizácie v prie-
mysle otvára možnosť vyu-
žiť aj bity a bajty z výrobných 
liniek a energetických systé-
mov. „Napríklad v plynovej 
turbíne každú sekundu me-
rajú stovky snímačov teplotu, 
tlak, toky a zloženie plynu. Ak 
poznáte fyzikálne vlastnos-
ti zariadenia, viete prevádz-
kovateľovi poskytnúť cenné 

rady, ako zefektívniť chod tur-
bíny bez toho, aby obmedzil 
výboru elektriny,“ vysvetľuje 
W. Heuring. 
Prirodzene, v tomto prípade 
nejde o voľne šírené dáta – tu 
dochádza k spojeniu know-
-how tvorcu zariadenia a je-
ho používateľa. „Prvá zložka 
,know‘ bude pritom čoraz dô-
ležitejšia,“ upozorňuje W. Heu-
ring. 
Od odborníkov schopných 
analyzovať stav technických 
zariadení a procesov sa očaká-
vajú takmer prorocké schop-
nosti. Nezaobídu sa bez ve-
domostí z prírodných vied, 
informačných technológií 
i manažmentu. Budú veľmi 
žiadaní, o čom svedčí aj skú-
senosť z digitálneho marke-
tingu, odboru, kde smart data 
pokročili najďalej. Podľa po-
radenskej spoločnosti McKin-
sey & Company len v USA mo-
mentálne chýba dvestotisíc 
analytikov a poldruha milió-
na manažérov schopných roz-
hodovať na základe veľkých 
objemov dát. Na efektívne 
predvídanie spotrebiteľského 

Dáta začínajú 
byť inteligentné
Koncom desaťročia pripadne na každého 
obyvateľa sveta šesť terabajtov údajov, čo 
zodpovedá textu troch miliónov kníh. Kto 
pozná hodnotu digitálnych informácií, môže 
sa cítiť ako zlatokop na rieke Klondike.
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správania už nestačia len po-
znatky z marketingu, vyžadu-
je sa aj psychológia, sociológia 
a matematika.

Správa na diaľku
Spoločnosť Siemens buduje 
tímy schopné hľadať vo veľ-
kých dátach cenné informácie. 
Základom sú centralizované 
servisné strediská, ktoré na 

diaľku spravujú 250-tisíc za-
riadení z celého sveta. Každý 
mesiac vyhodnotia vyše de-
sať terabajtov dát a toto číslo 
sa do konca dekády zdesaťná-
sobí. Do centier prúdia infor-
mácie z najrôznejších druhov 
systémov – od dopravných 
semaforov cez pohonné sú-
stavy vlakov, lodí, tisícok bu-
dov a fabrík až po elektrárne 

a zdravotnícke prístroje, ako 
sú röntgeny či počítačové to-
mografy. 
Senzory z každej veternej 
elektrárne vysielajú napríklad 
údaje o mechanických vibrá-
ciách. V centre sa nepretrži-
te porovnávajú s databázou, 
ktorá obsahuje hodnoty z vy-
še šiestich tisícov ďalších ve-
terných turbín. Pri anomálii 
servisný tím vyhodnotí možné 
riziko a ak treba, odstaví tur-
bínu, aby neohrozila celý sys-
tém. V iných priemyselných 
zariadeniach, napríklad ply-
nových elektrárňach, je onli-
ne analýza technického sta-
vu ešte dôležitejšia – aj malý 
náznak nefunkčnosti čerpad-
la chladiacej kvapaliny turbí-
ny môže vyústiť do zastavenia 
výroby elektriny a milióno-
vých strát.

Modely pre nový biznis
Smart data vytvoria nové, re-
volučné obchodné modely. 
Diaľková diagnóza technic-
kých zariadení umožní „pre-
ventívnu údržbu“ – opra-
vy sa urobia v predstihu pri 

najmenšom náznaku problé-
mov, aby sa predišlo väčším 
škodám. 
Inteligentné dáta využijú le-
kári pri hodnotení snímok 
z magnetickej rezonancie či 
počítačovej tomografie. Chyt-
ré algoritmy prezrú databázy 
podobných prípadov z minu-
losti a urýchlia určenie diag-
nóz i optimálnych postupov 
liečby. 
Údaje zo stoviek inteligent-
ných budov môžu byť podkla-
dom odporúčaní, ako regulo-
vať spotrebu elektrickej ener-
gie a náklady na vykurovanie 
v celých mestských štvrtiach. 
Optimalizovať možno aj do-
pravnú sieť, vodné hospodár-
stvo a ďalšiu infraštruktúru. 
Odtiaľ je len krok k „inteli-
gentnému mestu“, ktoré doká-
že obyvateľom poskytnúť kva-
litné prostredie aj v neustále 
sa meniacich podmienkach. 
Úspory sa budú deliť medzi 
používateľa a poskytovateľa 
smart data. Pre oboch partne-
rov môže ísť o výnosnejší biz-
nis ako hľadanie zlatých nuge-
tov na Klondiku. 

Vďaka smart data získa prevádzkovateľ elektrárne cenné rady, ako zefektívniť chod 
turbíny a znížiť škodlivé emisie bez toho, aby obmedzil výrobu energie.

Diaľková diagnóza technických zariadení umožní „preventívnu údržbu“ – opravy sa 
urobia v predstihu už pri najmenšom náznaku problémov. 



Digitalizácia prepíše 
ekonomické zákony

 Čoraz viac informácií dostáva digi-
tálnu podobu. Ako to ovplyvňuje eko-
nomiku a celú spoločnosť? 
Digitálne technológie majú odlišné eko-
nomické charakteristiky ako tie, ktoré 
vznikali počas priemyselnej revolúcie. 
Napríklad digitálny tovar možno kopíro-
vať a kópie prenášať kamkoľvek na sve-
te rýchlosťou svetla v podstate s nulový-
mi nákladmi. Kópie sú pritom dokonalé 
repliky originálu. Na jednej strane môžu 
digitálne technológie vytvárať obrovské 
hodnoty, ale tým, že výrazne znižujú po-
trebu určitých druhov pracovných miest, 
destabilizujú celú oblasť ľudskej práce.

 Zrýchľuje sa tento proces? 
Áno, exponenciálne. Známy americký vi-
zionár Ray Kurzweil porovnal rýchlosť 
tohto procesu s ukladaním zrniek ryže 
na políčka šachovnice. Na prvý štvorec 
ide jedno a s každým ďalším sa ich počet 
zdvojnásobuje. Keď sa dostanete na po-
sledné 64. pole, dosiahne hromada ryže 
väčšiu výšku ako Mount Everest. Pritom 
množstvo zrniek na prvých 32 štvorcoch 
sa zdá celkom zvládnuteľné, zmestilo by 
sa do niekoľkých kamiónov. 

 Kde sa dnes nachádzame na tejto ša-
chovnici? 
Vstupujeme na druhú polovicu. Digitál-
ne technológie sa rýchlo rozširujú vďa-
ka kombinačnému charakteru inovácií. 
Každá myšlienka generuje čoraz novšie 
nápady a tie sú stavebným blokom ďal-
ších inovácií. Nové kombinácie myšlienok 
môžu byť pritom ešte cennejšie ako tie 
pôvodné. 

 Aké sú ekonomické dôsledky? 
Som presvedčený, že čoskoro vstúpime 
do obdobia rýchleho ekonomického ras-
tu. Ale budeme potrebovať nové nástro-
je na jeho meranie. Napríklad softvér 
možno len ťažko vystihnúť pri sledovaní 

hrubého domáceho produktu a služby, 
ktoré sú zadarmo, nezmeriate vôbec. Pri-
tom Facebook, YouTube či Wikipédia sú 
bezplatné. Keď ľudia vymenia nákup en-
cyklopédií za Wikipédiu, získajú infor-
mácie zadarmo a v HDP sa objaví veľká 
nula. Aj preto sa v oficiálnych štatistikách 
podiel informačnej ekonomiky, vyjadre-
ný v percentách HDP, dlhé roky nehýbe. 
Veľká jej časť je pre ekonomické nástroje 
z minulosti neviditeľná. 

 Ako sa odráža digitalizácia na trhu 
práce? 
Výrobná zamestnanosť klesá. Dokonca aj 
v Číne dnes pracuje v priemysle v porov-
naní s rokom 1990 o dvadsať miliónov ľu-
dí menej. Robot zvládne jednoduchú prá-

cu, napríklad balenie škatúľ, za štyri do-
láre na hodinu a môže pracovať 24 hodín 
denne. Ak ste robotník v čínskej továrni, 
ste v ohrození.

 Ohrozuje digitalizácia aj stredoškol-
ské pracovné miesta? 
Áno. V USA počas niekoľkých rokov za-
niklo 17-tisíc pracovných miest pre úč-
tovníkov. Nahradil ich softvér. Typické 
a pre trh práce nepriaznivé je, že softvér 
produkujú spoločnosti s malým osaden-
stvom. Napríklad Instagram, ktorý sa 
špecializuje na zdieľanie fotografií na in-
ternete, predali za viac ako miliardu do-
lárov, pritom mal len štrnásť zamestnan-
cov. Porovnajte to s Kodakom, ktorý ešte 
v roku 1990 zamestnával takmer 150-tisíc 
ľudí. To je základný trend – ak prejdete 
od manipulácie s atómami k manipulácii 

s bitmi, budete potrebovať oveľa menej 
zdrojov a vytvoríte oveľa väčší zisk.

 Je to dobrá alebo zlá správa?
V USA výrazne vzrástol hrubý domá-
ci produkt a čisté bohatstvo obyvateľov 
(všetok majetok vrátane trhovej hodno-
ty nehnuteľnosti mínus všetky záväzky 
– pozn. VISIONS) dosiahlo rekordných 
77 biliónov dolárov. Stredný príjem ame-
rickej rodiny však nebol vyšší ako kon-
com deväťdesiatych rokov. Znamená to, 
že bohatstvo sa koncentrovalo do rela-
tívne úzkeho podielu populácie. Žiaľ, 
neexistuje žiaden ekonomický zákon, kto-
rý by preukazoval, že z technologického 
pokroku musí mať nevyhnutne prospech 
väčšina ľudí.

 Ale existujú azda aj dobré správy. 
Určite, veď mnoho druhov informácií, 
ktoré sú dnes extrémne drahé, naprí-
klad zdravotnícke, právne či finančné, 
v budúcnosti podstatne zlacnejú a celko-
vé príjmy ľudí sa tým zvýšia. Znamená 
to však nebezpečenstvo pre tých, ktorí sa 
dnes nimi živia.

 Môžeme teda očakávať, že digitálne 
technológie budú na prospech prie-
merných ľudí? 
Celkom isto sa objavia veľké problémy, 
ale po hlbšej úvahe dospejete k záveru, 
že zväčša ide o pozitívne trendy. Vezmi-
te si napríklad zdravotnú starostlivosť. 
Technológiu big data možno použiť na 
objasnenie interakcií rôznych liekov i pri 
určení účinnejšej liečby. Verím, že bio-
informatika, najmä v súvislosti s gene-
tikou, bude jedným z veľkých príbehov 
21. storočia. Ľudia budú mať prospech 
aj zo zlepšenia mestskej infraštruktúry, 
inteligentných budov, komunikácií a do-
pravných sietí. Veď trilióny zariadení pri-
pojených k internetu budú spolupraco-
vať v reálnom čase a optimalizovať svoju 

Digitálne technológie dokážu vytvoriť obrovské bohatstvo. Ako ho využijeme? 
Sústredí sa v rukách úzkej skupiny alebo poskytne lepšie možnosti miliardám ľudí? 
Musíme sa rozhodnúť, pretože nie technológia, ale my sami vytvárame vlastný osud, 
hovorí profesor Erik Brynjolfsson z Massachusettského technologického inštitútu. 

Kto prejde od manipulácie 
s atómami k bitom, bude 
potrebovať oveľa menej zdrojov 
a vytvorí oveľa väčší zisk.
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účinnosť, čím sa zlepšia služby a zrejme 
aj znížia náklady.

 A čo energetika, nebude takisto jed-
nou z dôležitých tém tohto storočia?
Digitalizácia dáva šancu, aby sme urobi-
li významné kroky k lepšiemu využitiu 
energetických zdrojov. Elektrárne bu-
dú komunikovať s informáciami zo siete, 
aby mohli produkciu energie z obnovi-
teľných zdrojov prispôsobiť dopytu. Ex-
trémne dôležité je aj exponenciálne zlep-
šovanie energetickej účinnosti samotnej 
výpočtovej techniky. Tento trend vyjad-
ruje takzvaný Koomeyov zákon. Hovo-
rí o tom, že objem výpočtov na jednotku 
energie sa zdvojnásobí každého 1,5 roka. 
Energetická efektívnosť tak rastie rovna-
ko rýchlo ako výkon procesorov, dokonca 
ešte rýchlejšie – veď podľa Moorovho zá-
kona sa kapacita integrovaných obvodov 

zdvojnásobuje každé dva roky. Ak to dá-
me všetko do súvislostí, ukáže sa celkom 
optimistický obraz našej energetickej bu-
dúcnosti.

 V ktorých oblastiach postupuje digi-
talizácia najrýchlejšie?
V médiách, maloobchode, financiách 
a výrobe. Nasledovať bude zrejme zdra-
votná starostlivosť a vzdelávanie. Ide 
o dve veľmi pozitívne oblasti. Predstavte 
si napríklad otvorené online kurzy alebo 
aspoň hybridné výučbové systémy, v kto-
rých môžu byť k dispozícii miliónom ľu-
dí tí najlepší lektori. Navyše v digitálnom 
prostredí možno merať a hodnotiť kaž-
dú interakciu, čo môže viesť k zlepšeniu 
vzdelávania a rýchlejšiemu učeniu.

 Myslíte si, že mierime k technologic-
kej singularite – koncepcii strojovej 

inteligencie, ktorá bude napokon rov-
naká alebo aj vyššia ako ľudská? 
Usiluje sa o to veľa výnimočných vedcov. 
Výskumníci, ktorých poznám, sú pre-
svedčení, že zlepšovanie umelej inteli-
gencie potrvá ešte niekoľko desaťročí. 
Počítače napokon dosiahnu ľudskú inte-
ligenciu, možno ešte vyššiu. A to môže 
viesť k situácii, keď počítače budú navr-
hovať ešte lepšie počítače, umelá inteli-
gencia vytvorí ešte dokonalejšiu inteli-
genciu. To je najdôležitejšie, keď hovorí-
me o singularite: ide o pozitívne spätné 
väzby, ktoré vedú k veľmi rýchlej akcele-
rácii už počas našich životov.

 Nezavedie nás to do sveta, kde nie-
ktoré javy už nedokážeme interpreto-
vať? A inteligentné strojové systémy 
budú navrhovať riešenia založené na 
obrovských súboroch dát, ktorým ne-
budeme schopní porozumieť? 
To je odvrátená strana účinkov neuróno-
vých sietí a veľkých dátových algoritmov. 
Výsledky sú presné, ale vysvetlenie člo-
vek nedokáže pochopiť.

 Akým spôsobom by sa mala spoloč-
nosť pripraviť na digitálny svet?
Ako píše kolega Andrew McAfee v na-
šej novej knihe The Second Machine Age, 
technológia nie je náš osud – svoj osud si 
vytvárame my sami. Musíme preto čoraz 
častejšie uvažovať o tom, v akej spoloč-

nosti chceme žiť, akými cieľmi a hodno-
tami sa má riadiť. Treba ich potom vyža-
dovať od politických vodcov i nás samých. 
Digitálne technológie sú nesmierne fle-
xibilné a môžu vytvoriť obrovské bohat-
stvo. Lenže toto bohatstvo môže byť sú-
stredené v rukách úzkej skupiny, ale tiež 
poskytnúť lepšie možnosti miliardám ľu-
dí. Môžu sa použiť na vývoj nepredstavi-
teľne ničivých zbraní, ale rovnako doká-
žu zlepšiť zdravotnú starostlivosť a účin-
ne pomôcť odstrániť hlad. Dajú sa použiť 
na zásahy do súkromia, no majú poten-
ciál podstatne zlepšiť demokraciu. Fak-
tom zostáva, že neschopnosť držať krok 
s technikou poškodzuje mnohých ľudí, 
ale ak budeme robiť veci správne, v ko-
nečnom dôsledku môžu pomôcť každé-
mu. Určite je v našich silách vytvoriť spo-
ločnosť, kde bude spoločná prosperita. 
Ale nepodarí sa to v prípade, ak budeme 
zatvárať oči a pasívne čakať, že to dobré 
čaká práve len nás. 

Erik Brynjolfsson, profesor manažmentu a informačných technológií, vedie Cen-
trum pre digitálnu ekonomiku na Massachusettskom technologickom inštitúte. 
V rámci inštitútu sa na Sloanovej škole manažmentu, jednej z najvýznamnejších eko-
nomických škôl, venuje analýzam vplyvu internetu a iných digitálnych technológií 
na ekonomiku. Je spoluautorom kníh Wired for Innovation, Race Against the Machine 
a najnovšej The Second Machine Age.

Neschopnosť držať krok s technikou 
poškodzuje mnohých ľudí.

Rozvíjajúce sa trhy doženú vyspelé* v podiele 
na celosvetovej digitalizácii v roku 2017

Digitalizácia sveta
podiel vyspelých trhov

podiel rozvíjajúcich sa trhov
* USA, západná Európa, Japonsko, Kanada, Austrália, Nový Zéland
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Sci-fi  prežije len tri dekády

P
rvou víziou bol priestor okolo 
Zeme. „Budeme lietať s istotou 
a často, vytrvalo dobývať okolitý 
priestor,“ ohlasoval Jurij Gagarin 

na tlačovej konferencii po historickom le-
te v roku 1961. Auditórium nadšene tlies-
kalo, hoci orbitálne stanice a raketoplá-
ny si vtedy vedeli predstaviť len najväčší 
fantasti.
O tridsať rokov nato Rusi dokončili stav-
bu komplexu Mir, prvej trvalo obývanej 
stanice. Po nej nasledoval medzinárod-
ný projekt ISS, ktorý víziu „poľudštenia“ 
priestoru okolo Zeme zavŕšil. 
Raketoplány i ruské rakety povynášali 
na orbitu 420 ton zariadení a posklada-
li komplex so štrnástimi obytnými a pra-
covnými modulmi. Stanicu od roku 2002 
nepretržite obývajú posádky a poskytuje 
im priestor zodpovedajúci Boeingu 747. 
„Je ako malé mesto, rastúce mesto vo ve-
smíre,“ opísal svoje dojmy Andrew Feus-
tel, jeden z vyše dvesto astronautov, ktorí 
na stanici pracovali.
Dnes dozrel čas posunúť sa ďalej – ví-
ziou sú lety ku kométam a asteroidom 
v priestore medzi Mesiacom a Marsom 
a ISS im môže poslúžiť ako podporná zá-
kladňa. Opäť to znie ako sci-fi, ale všet-
ko je rozohrané tak, aby sa o tri dekády 
stala realitou. 
Dôležitým krokom na tejto ceste bo-
lo aj nedávne pristátie na kométe 67P/
Čurjumov-Gerasimenko. Dych berúce 

manévre sondy Rosetta a modulu Philae 
pri minitelese vzdialenom 450 miliónov 
kilometrov ukázali, že technológia dozre-
la. „Science-fiction sa zmenila na scien-
ce-fact,“ vyhlásil šéf agentúry ESA Jean-
-Jacques Dordain. 
Malé telesá vo vzdialenejšom vesmíre sú 
zaujímavé z viacerých príčin. Rozhodujú-
cou je praktické využitie – majú dostatok 
surovín, ktoré budú na Zemi čoraz vzác-
nejšie. Ako uviedol portál Spaceanswers.
com, v hlavnom páse asteroidov je kon-
centrované minerálne bohatstvo za 700 
miliónov biliónov dolárov. Na každého 
človeka na Zemi tak pripadá 100 miliárd 
dolárov.
Na asteroidy povedú dve cesty – štátna 
a súkromná. NASA plánuje prvú návšte-
vu v roku 2021, keď astronauti v blízkosti 
Mesiaca preskúmajú menšie teleso. Do-
tiahne ho tam automatická sonda. V roz-
pätí rokov 2025 až 2035 budú nasledo-
vať niekoľkomesačné výpravy k telesám 
vzdialeným sedem až desať miliónov ki-
lometrov (zhruba šestina cesty k Marsu). 
Na výsledky NASA netrpezlivo čaká súk-
romný sektor. O ťažbu surovín z asteroi-
dov sa zaujíma viacero firiem, medzi nimi 

aj Planetary Resources, ktorú financujú 
zvučné mená z IT biznisu ako Larry Page 
a Eric Schmidt z Googlu, Richard Branson 
z Virginu či Charles Simonyi z Microsof-
tu. Akokoľvek znie nápad šialene, ame-
rický komerčný vesmírny sektor si verí – 
disponuje už nosnými raketami, náklad-
nými loďami a od roku 2017 bude mať dva 
typy kozmických lodí. 
Firmy chcú s ostrou ťažbou cenných ko-
vov začať okolo roku 2030. Prílev súkrom-
ných investícií bude mať aj ďalšie efek-
ty – dnes je jasné, že trvalú udržateľnosť 
náročných programov zaručí len spoje-
nie vládnych a privátnych zdrojov. Potvr-
dením je program Apollo, doteraz nepo-
chybne najväčší úspech v kozme. Prečo 
dnes nestoja na Mesiaci trvalo obývané 
základne? Lunárne preteky neboli kon-
com šesťdesiatych rokov minulého sto-
ročia výsledkom prirodzeného vývoja 
technológií, ale politickou bitkou stu-
denej vojny. Keď Amerika dokázala, že 
žiadna prevaha sovietskej vedy a techni-
ky neexistuje, vláda stratila chuť pokra-
čovať. Súkromný sektor vtedy ešte nemal 
silu prevziať štafetu. Dnes je iná situácia 
a vďaka privátnym investíciám dokon-
ca existuje šanca, že tridsaťročný cyklus 
technologických skokov pri dobývaní ve-
smíru sa v budúcnosti skráti. 

Ľubomír Jurina,
šéfredaktor VISIONS

V nedlhej histórii kozmonautiky možno vybadať zaujímavú zákonitosť – každých približne 
tridsať rokov dôjde k technologickému skoku, ktorý dovolí uskutočniť vízie dovtedy 
považované za sci-fi .

Ľ U D I A
k o m e n t á r



Univerzita 
s nevšedným 
stropom

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: PETER BENNETTS 

Queenslandská univerzita patrí medzi päťdesiat 
najvyššie hodnotených univerzít na svete.
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R
ozmanitosť štvorkrídlového ob-
jektu novej budovy zapadá do 
univerzitného areálu, kde sú 
skôr členité ako mohutné stavby. 

Autorský tandem Richard Kirk Architect 
a HASSELL ju prispôsobil aj bezprostred-
ne susediacej Škole informačnej technoló-
gie a elektrotechniky. 

Prednáška s výhľadom
Severné a južné krídlo spája od tretie-
ho podlažia dlhé átrium, ktoré architek-
ti nazvali vertikálnou ulicou. Ozvláštnili 
ju šikmou sklenou strechou a vetracími 
potrubiami automatického ventilačné-
ho systému. Obe krídla spája schodiska-
mi a mostíkmi. Fasády krídel vystavené 
prudkému subtropickému slnku chrá-
nia terakotové panely riadené softvérom 
a teplotu vnútri stráži dvojité solárne pre-
sklenie. 
Vedľajšie vyčnievajúce krídlo vyniká 
interiérom – najväčšou posluchárňou 
Queenslandskej univerzity, vysokou vy-
še tri poschodia. Poskytuje miesto pre 
päťsto študentov. Na zvláštnom, osem-
krát prehnutom strope a na stenách sú 
akustické obklady, vďaka ktorým si pred-
nášateľ nemusí namáhať hlasivky. Vy-
soké okná so zatemňovacím systémom 

a automatickými slnečnými clonami po-
núkajú na dvoch fasádach výhľad na naj-
väčšie z troch univerzitných jazier. 

Keď budova ožije
Nová budova bude mať oproti štandar-
du v Queenslandskej univerzite o vyše 
štyridsať percent nižšiu spotrebu ener-
gie. Významne sa na tom podieľa takzva-
ný termálny labyrint inštalovaný v sute-
rénnych múroch a ventilácia cez átrium. 
Prirodzené vetranie tu využijú približne 
šesť mesiacov v roku. 
Takzvaná živá budova umožňuje moni-
toring systémov v reálnom čase a sleduje 
ich účinok na životné prostredie. Na via-
cerých interaktívnych dotykových disple-
joch vo verejných priestoroch sa dajú sle-
dovať informácie o spotrebe energie a vo-
dy a ich úspore, údaje o vetraní, vlhkosti, 
teplote či počte osôb v budove. 
Tenzometer dokonca pozoruje záťaž pod 
sedadlami auditória, akcelerometer vib-
rácie vyvolávané prechádzajúcimi oso-
bami. V zvláštnej miestnosti sa študenti 
oboznamujú s konštrukčnými prvkami, 
napríklad s riešením stropu v auditóriu 
a vysunutého krídla. V sklenom výťahu 
môžu sledovať, koľko energie vzniká brz-
dením. 

Budova Katedry moderného strojárstva Queensland-
skej univerzity v Brisbane získala v novembri Austrálsku 
národnú cenu za architektúru až v troch kategóriách. 
Má charakter súboru samostatných stavieb, ktoré sa 
líšia výškou, tvarom pôdorysov i štýlom fasád. 

Z posluchárne s unikátnym stropom vidno najväčšie 
z troch univerzitných jazier ako na dlani.

Pod vysunutým nárožím vedie skratka k bočnému vchodu. 

Vyše dvestotonovú strechu nesú masívne väzníky. 

Pohyblivé panely vytvárajú z fasády kinetickú plastiku. 



K
eď už autá dokážu šo-
férovať samy bez zá-
sahu vodiča, prečo nie 
kamióny? Z pohľadu 

automobilky a výrobcu senzo-
rov a softvéru môže ísť o podob-
ný systém. A tak neču-
do, že už aj výrobcovia 
kamiónov prichádza-
jú s automatickým riadením. 
Tému v posledných mesiacoch 
spopularizoval Mercedes-Benz.

Futuristický Nemec
Divízia Daimler Trucks predsta-
vila kamión Future Truck 2025. 
Ide o robotické vozidlo s futuris-
tickým dizajnom charakteristic-
kým vysokou aerodynamikou, 
jednoliatou štruktúrou i moder-
nými LED svetlami. Má dvojicu 
kamier, radar a, samozrejme, 
množstvo ďalších senzorov, kto-
ré dokážu kolos s návesom udr-
žať vo svojom pruhu na diaľnici 
a reagovať na okolitú premávku.
Konštruktéri prirovnávajú pro-
totyp k autopilotovi, aký pozná-
me z lietadiel. Vďaka tomu sa 
nemusí spoliehať na dokonalú 
znalosť infraštruktúry či reak-
cie ostatných áut – jazdu ovláda 
skutočne sám. Dokáže sa dokon-
ca vyhnúť aj vozidlu záchrannej 
služby a umožniť mu bezpeč-
ný prejazd. Napriek všetkému 
Daimler pripúšťa, že vodiča ne-
možno úplne nahradiť. Ten však 
získa čas na ďalšie dôležité úlo-
hy, ktoré musel dnes plniť počas 
prestávok. 

Stále sústredený
„Kamión má zmysel najmä 
v prostredí, kde je jazda 
nudná, nezaujíma-
vá. Nikdy sa 
neunaví, 

Kamióny bez vodičov 
sa rozbiehajú AUTOR: ĽUBOŠ MISTRÍK

FOTO: DAIMLER TRUCKS
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nie je nahnevaný a stále je sto-
percentne sústredený,“ argu-
mentuje Wolfgang Bernhard, 
člen predstavenstva Daimler 
AG. Auto sa dokáže pomocou 
bezdrôtových technológií spojiť 
aj s okolitými vozidlami či in-
fraštruktúrou pozdĺž diaľnic.
Technológia už dnes nie je naj-
väčší problém, W. Bernharda 
bude veľkou výzvou pripraviť 
zákony pre automatické šofé-
rovanie. „V Európe nemôžete 
legálne pustiť takéto autá na 
cesty. V Spojených štátoch už 
áno, napríklad v Nevade alebo 
Arizone.“ Mercedes je priprave-
ný, len potrebuje legislatívu.
Aj Volvo hľadá riešenia pre au-
tomatizované riadenie, zatiaľ 
predstavilo systém pre vyššiu 
bezpečnosť kamiónov. Auto 
v 360-stupňovom uhle monito-
ruje svoje okolie, vďaka čomu 
predpovedá pohyb objektov. 

Napríklad vie, že cyklista idú-
ci vpravo popri aute mu mô-
že vojsť do cesty, ak sa kamión 
rozhodne odbočiť vpravo a cyk-
lista bude pokračovať rovno. 
V takom prípade automaticky 
zabrzdí. Je to v súlade s bezpeč-
nostnými systémami švédske-

ho výrobcu, ktorý tvrdí, že od 
roku 2020 už nikto nezomrie 
a ani sa vážne nezraní pri neho-
de v osobnom vozidle Volvo.

Prví odvážlivci
Mercedesu vyjdú od roku 2015 
v ústrety zmeny vo Veľkej Bri-
tánii. Krajina umožnila tes-
tovanie konvojov nákladných 
vozidiel na diaľniciach. Pôjde 
o niekoľko automobilov „nale-
pených“ za sebou, ktoré sa bu-
dú pomocou senzorov riadiť 

podľa prvého auta s vodičom.
Druhým priekopníkom je Ho-
landsko, ktoré takisto pripravu-
je potrebné zmeny legislatívy. 
Podľa vládnych zástupcov auto-
nómne kamióny na ceste zabe-
rú menej miesta, zabraňujú do-
pravným zápcham a redukujú 

nehody. Experimentuje sa aj v Ja-
ponsku, kde vládna organizácia 
NEDO predstavila upravené ná-
kladné auto schopné vyhnúť sa 
odstavenému vozidlu na ceste či 
zastaviť pred náhlou prekážkou.

Prečo autonómne 
kamióny?
Automobilky argumentujú bez-
pečnosťou, ktorú zvyšuje au-
tomatické riadenie. Systémom 
nehrozí mikrospánok a sú stá-
le v plnej pozornosti. Nemenej 

dôležitý je aj ekonomický po-
hľad. Spotreba kamiónov klesá 
vďaka plynulej jazde i možnosti 
naplno využívať veterný tunel 
kamiónu pred ním (systém ne-
potrebuje odstup a jeho reakč-
ný čas je okamžitý).
O tom, aké ťažké je nájsť vo-
dičov kamiónov, ktorí strávia 
na cestách mimo svojich rodín 
väčšinu pracovného týždňa, 
hovoria všetci dopravcovia. 
Nie je to vďačná práca, navy-
še silná konkurencia medzi 
firmami tento biznis robí pre 
zamestnávateľov drahším. 

A ľudia musia mať pravidelné 
prestávky a viesť náročnú evi-
denciu, čo ďalej znižuje efek-
tivitu.
Aj niekoľko rokov po schválení 
automatických kamiónov bu-
de určite potrebná prítomnosť 
vodiča v prípade núdze. Môžu 
sa však venovať napríklad ad-
ministratíve alebo aspoň byť 
v kontakte s rodinou aj počas 
jazdy. Nebude to len monotón-
ne sledovanie cesty dlhé hodi-
ny denne. 

Hoci sa myšlienka autonómnych osobných áut mnohým 
bežným motoristom nepozdáva, automatické kamióny 
by zrejme privítali. Premávku by zbavili typického stresu 
a eliminovali „nekonečné“ predbiehania dvoch kamiónov.

Systémom nehrozí mikrospánok a sú stále v plnej pozornosti.

V kamióne Future Truck 2025 automobilky Daimler  
Trucks sa obsluha zbaví monotónneho sledovania diaľnice.



O 
vleky už nemá nikto záujem, 
sťažujú sa alpskí vlekári. Vo veľ-
kých strediskách na celej čia-
re zvíťazili lanovky. Pre novo-

dobé visuté bol dôležitý vynález moder-
ného oceľového lana (v roku 1834 Nemec 
W. A. J. Albert), ich rozmach však prišiel 
až po druhej svetovej vojne. Dnes máme 
celú záplavu najrôznejších systémov a la-
novkových rekordov. Pomaly sa vytráca-
jú pomalšie a vľúdne, ktoré v lete dovolia 
pozorovať hríby a v zime zver pod noha-
mi.

Rekordné Tatry
Slovenskou pýchou zostáva lanovka na 
druhý najvyšší tatranský štít. Pôvod-
ne mala smerovať na Gerlach, v tom čase 
však prevyšoval technologické možnos-
ti. Ale aj náhradné riešenie na Lomnic-
ký štít bolo v tridsiatych rokoch minulé-
ho storočia svetovým unikátom a lanovka 
držala viacero rekordov. Hoci je v súčas-
nosti v prevádzke iba časť existujúceho 
zariadenia, stále patrí medzi technické 
skvosty.
Staničnú infraštruktúru postavila firma 
inžiniera Karla Marvana z Hradca Králové 
podľa projektu architekta Dušana Jurko-
viča. Navrhol ich v štýle funkcionalistic-
kej moderny a ako sa stúpa k čoraz drs-
nejším podmienkam horského vrcholu, 
strohosť architektúry postupne pribúda. 

Stanica na Lomnickom štíte má čisté lí-
nie v duchu konštruktivizmu. V nad-
morskej výške 2 196 metrov je najvyššie 
položenou a nepretržite obývanou stav-
bou. Celková dĺžka lanovky na Lomnický 
štít (s prestupom na Skalnatom plese) je 
5 724 metrov a prekonáva výškový rozdiel 
1 715 metrov.

Vlna modernizácie
Na Slovensku je v súčasnosti okolo ti-
sícdvesto vlekov a zhruba 35 lanoviek. 
V posledných rokoch prešli výraznou mo-
dernizáciou. Rekonštrukcia sa dotkla aj 

dopravného zariadenia na Lomnický štít 
– nová kabínková lanovka rakúskej fir-
my Doppelmayr s 15-miestnymi gondo-
lami prepraví zo stanice Štart na stanicu 
Skalnaté pleso za hodinu 2,4 tisíca náv-
števníkov. 
Lanovka rovnakej značky vlani prepojila 
sever a juh Chopku. Na vrcholovú stanicu 
vo výške 2 004 metrov privezie za hodi-
nu 2,8 tisíca lyžiarov. Nová lanovka vy-
užíva technológiu funitel, ktorá kombi-
nuje výhody klasickej visutej a pozemnej 
lanovky – schopnosť prekonávať terén-
ne prekážky a súčasne vysokú stabilitu 

Keď vyrazíme do hôr lyžovať, lanovku vnímame len 
ako prostriedok, ktorý nás dopraví nahor, aby 
sme mohli zísť po zjazdovke dolu. Ide však 
o technické diela, bez ktorých by 
sme nemohli sledovať nádheru 
okolitej prírody.

Strmšie, rýchlejšie, 
ale aj krajšie 

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ, 
 ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: ARCHÍV AUTOROV, LEONARD ZHUKOVSKY

Kabínka Aiguille du Midi zo Chamonix vo francúz-
skych Alpách vyjde do nadmorskej výšky 3 842 met-
rov na masíve Mont Blanc. Jazda trvá dvadsať minút 
a zahŕňa 80-percentné stúpanie.

Gondoly La Grave vo francúzskych Alpách sú len pre
odvážnych. Vyjdú až do 3 200 metrov nad morom 
na vrchol hory Meije, ktorý dominuje celej lyžiarskej 
oblasti. Nevedú odtiaľ žiadne označené svahy.
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a odolnosť proti vetru s rýchlosťou až 
120 kilometrov za hodinu. Kabína visí na 
dvoch súbežných lanách, ktoré môžu byť 
od seba vzdialené až štyri metre. Lanovka 
typu funitel v stredisku Jasná Nízke Tatry 
je len štrnástou tohto druhu na svete.
Modernizácie sa dočkala aj pozemná la-
novka zo Starého Smokovca na Hrebie-
nok, ktorá je už od roku 1908 dôležitou 
súčasťou dopravy vo Vysokých Tatrách. 
Technológiu a vozne dodalo konzorcium 
švajčiarskych firiem Gangloff a Doppel-
mayr/Garaventa. Na severnej strane 
Chopku zasa pribudol nový lanovkový 

systém Twinliner. Pripomína špeciálny 
vláčik s kapacitou päťdesiat lyžiarov, kto-
rých vozí na špeciálnej „výťahovej“ trati 
dlhej takmer 350 metrov. 

Unikátne Alpy
Modernizácia výrazne zvýšila dopravné 
kapacity, technickú bravúrnosť, s akou 
vznikala lanovka na Lomnický štít, však 
nedosiahla. Unikátne riešenia vozia tu-
ristov predovšetkým v Alpách. Stredisko 
Laax v švajčiarskom Graubündene pred-
stavilo ako svetovú novinku solárnu se-
dačkovú lanovku s dizajnom Porsche 

s mnohými technickými inováciami. 
Vyššia rýchlosť oproti štandardným sú 
pri lanovke Porsche samozrejmosťou, 
vykurované sedačky však možno otočiť 
o 45 stupňov pre lepší výhľad. Ale aj táto 
vymoženosť je už prekonaná. Iná z hôr 
helvétskeho kríža, lanovka Titlis Rotair, 
sa celá otáča o 360 stupňov a poskytuje 
cestujúcim panoramatický pohľad. Na vr-
chole sa potom možno pri dobrom poča-
sí kochať vrcholmi Jungfrau alebo Eigeru 
a dovidieť až do Lucernu. 
Aj v Rakúsku jazdia inžinierske zázraky. 
Trojlanová gondola vozí lyžiarov v stre-
disku Ischgl na Pardatschgrat (výška 
2 616 metrov). Pre špecifickú geologickú 
situáciu a riziko zosuvu pôdy všetko stojí 
na niekoľkých samostatných základoch, 
ktorých výšku ovládajú hydraulické val-
ce. Celá horná stanica je kvôli bezpečnos-
ti ukotvená do skál pomocou 140 metrov 
dlhých lán. 
Najkrajšou, najznámejšou i najdobrodruž-
nejšou ešte dlho zostane lanovka mieria-
ca z francúzskeho Chamonix na Aiguille 
du Midi vo výške 3 842 metrov. Prvý úsek 
prekonáte za slabých desať minúť, na 
druhom kabína postupne stíchne. Nikde 
žiadna podpera, gondola letí proti skale. 
Pod je vami zhruba 1,5 kilometra hlboká 
priepasť. Lákajú vás tieto technické zá-
zraky? Žiaden problém, všetky sú takmer 
na dosah. 

Dvojposchodová lanovka Vanoise Express spája ly-
žiarske strediská v Paradiski vo francúzskych Alpách. 
Kapacitou dvesto cestujúcich je najväčšia na svete. 
Pohybuje sa rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu. 

Lanovka Titlis Rotair na vrchol Klein Titlis (3 020 met-
rov) v švajčiarskych Alpách so skvelým lyžovaním 
mimo označených tratí. Počas päťminútovej jazdy sa 
lanovka otočí o 360 stupňov. 

Kabínka Valluga II v rakúskom St. Antone. Malá 
päťmiestna lanovka na vyhliadkové miesto vo výške 
2 811 metrov. Nastúpiť možno len s lyžami, dolu 
treba ísť v sprievode horského vodcu.



Jablkové hodinky
Spoločnosť Apple bola donedávna posledným technologickým gigantom, kto-
rý nemal zastúpenie v segmente inteligentných náramkových hodiniek. Dala 
si načas a napokon ponúkla Apple Watch. Ovládanie vyriešila pomocou korun-
ky, ktorá u bežných hodín slúži na ich „naťahovanie“. Pri Apple Watch korun-
kou skrolujete v zoznamoch a stlačením dávate príkazy. Hodinky môžete ovlá-
dať aj pomocou dotykového displeja, ktorý chráni zafírové sklíčko a okrem 
dotyku rozoznáva aj tlak. Na otvorenie rôznych možností či ponuky tak netre-
ba podržať prst na ikone, stačí len prudšie zatlačiť. A bez hlasového ovládania 
si hodiny od Apple ťažko predstaviť. Na textové správy môžete odpovedať hla-
som priamo z hodiniek. Vzhľad menu je postavený na malých kruhoch, ktoré 
sú priradené jednotlivým funkciám. Z aplikácií sú zaujímavé napríklad mapy 
s navigáciou či prehliadač fotografií. Senzor tepu v kombinácii s akceleromet-
rom využijete pri rôznych fitnes aplikáciách. Merať si môžete spálené kaló-
rie alebo prejdenú vzdialenosť. Na získavanie informácií z GPS však hodiny 
musia byť spárované s iPhonom. Integrovaný modul pre „hmatovú odozvu“ 
rozvibruje hodiny, ak vám príde správa alebo iná notifikácia, keď zodvihnete 
ruku, displej sa automaticky aktivuje. Hodiny sú na trhu v dvoch veľkostiach, 
podobne ako v prípade iPhonu 6. 

Technologický aport
Pes vie byť aj celkom otravný. Neustále vám nosí loptu a ne-
prestane, až kým sa s ním nezačnete hrať. Riešenie ta-
kýchto situácií ponúka technológia. iFetch je automatic-
ké aportovacie zariadenie. Princíp zariadenia funguje 
úplne jednoducho. Stačí, ak svojho miláčika naučíte 
vkladať do prístroja loptu, ktorú iFetch pomocou stla-
čeného vzduchu vystrelí. Vzdialenosť výstrelu sa dá 
nastaviť na tri, šesť a deväť metrov. Záleží len na tom, 
ako veľmi chcete svojho psa unaviť. Loptičky majú 
priemer o niečo menší ako klasické tenisové. iFetch 
funguje na batérie alebo ho môžete pripojiť do elek-
trickej siete adaptérom. 

Neviditeľný headset
Mohlo by sa zdať, že vo svete headsetov sa už dlho nič zaujímavé neudia-

lo a ich vývoj sa zastavil niekedy v roku 2010. Motorola však stojaté vo-
dy nedávno výrazne rozčerila. Headset Moto Hint totiž nijako nepripo-

mína klasické slúchadlo s mikrofónom, ktoré „trčí“ z ucha. Moto Hint 
je nenápadný a pripomína skôr zariadenie agentov tajných služieb. 

V prístroji sú dva mikrofóny na rušenie hluku z okolia a zadávanie 
hlasových povelov pre váš telefón. Samozrejme, ak ste majiteľom 
telefónu Moto X. A hoci bol headset navrhnutý predovšetkým pre 
súčinnosť s telefónmi Moto X a Moto G, spolupracuje s každým te-
lefónom, ktorý má technológiu Bluetooth. Headset je dostupný 
v niekoľkých farbách a batéria by mala podľa výrobcu vydržať na 
jedno nabitie až desať hodín. 
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Videopanoráma
Ďalším z množstva produktov, kde pri vývoji využila spoločnosť Gi-
roptic platformu Kickstarter, je 360cam. Na rozdiel od tradičných ka-
mier a fotoaparátov, v ktorých vidíte pri snímaní iba časť záberu, mô-

žete pomocou 360cam vidieť priestor v 360-stupňovom uhle. Posta-
rá sa o to trojica objektívov. Zariadenie dokáže nakrúcať Full HD 

video s rýchlosťou snímania 30 snímok za sekundu alebo snímať 
zábery s rozlíšením osem megapixlov. Všetko, čo s kamerou na-

krútite, môžete okamžite streamovať cez Wi-Fi priamo do vá-
šho telefónu alebo ukladať na microSD kartu. Nechýba GPS 
či stabilizácia obrazu pomocou gyroskopov. 360cam môžete 
kombinovať s množstvom príslušenstva. Obsahuje držiak, 
pomocou ktorého „trojokú” kameru umiestnite do bežné-
ho závitu žiarovky a použijete na monitorovanie priestoru. 
Vhod príde aj vodotesné puzdro. 

Zvukové lopty
V záplave bezdrôtových reproduktorov sa niekedy podarí objaviť aj na-
ozaj zaujímavé novinky. Za zmienku stojí Nakamichi NBS 10 v tvare 
lopty, ktorý nemá len estetickú funkciu, ale pomáha vytvárať kvalit-
ný zvuk. Reproduktory sú dva, čo je ďalšou zárukou dobrého stereo 
zvuku, a vďaka guľovému tvaru distribuujú zvuk na všetky strany. 
Každý z nich má vlastné ovládanie, takže hlasitosť si môžete prispô-
sobiť podľa ich rozmiestnenia v priestore. K prehrávaču sa pripájajú 
cez technológiu Bluetooth. Vyrobené sú z kvalitných materiálov, ma-
jú ochranu proti prachu a špine, ako aj zabudovaný stabilizátor pro-
ti otrasom. Prekvapujúca je výdrž batérie, ktorá na plné nabitie vydrží 
s aktivovaným prenosom Bluetooth reprodukovať hudbu štyri hodiny. 

Herná triáda
Hoci vo svete počítačových hier dominujú hracie konzoly, z času na čas sa 
objaví „stolový“ počítač, ktorý im svojimi parametrami dokáže pohodl-
ne konkurovať. Takým je Alienware Area-51. Jeho futuristický „triádo-
vý“ obal ukrýva technológie Intel, Nvidia a AMD. Práve nezvyčajné šasi 
je to, čo počítač predurčuje na maximálne herné zážitky. Trojuholníko-
vý dizajn totiž zdokonalil systém chladenia – studený vzduch je vťa-
hovaný prednou stranou a teplý vychádza diagonálne druhou stra-
nou. Area-51 pracuje na procesoroch Intel Haswell-E a na výber má 
šesť- alebo osemjadrový variant. Operačnú pamäť DDR4 s frekvenciou 
2 133 megahertzov možno zvýšiť na 32 gigabajtov. Telo počítača poj-
me až tri simultánne pracujúce grafické karty a čipy od Nvidia a AMD. 
Hráč tak získava dostatok grafického výkonu na hranie hier v rozlíšení 
Ultra HD. 
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Answers for life.
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Jedna z desiatich
Každá desiata žena trpí rakovinou prsníka.  
Preventívna prehliadka dokáže ochorenie odhaliť včas.

Siemens na Slovensku dbá o zdravie svojich zamestnankýň  
a poskytuje im bezplatnú preventívnu prehliadku.  
Využilo ju už viac ako 200 žien, pridajte sa k nim aj vy.
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