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Dear friends,
Very soon, the old year will me-

et the new one once again. Hence, 
it’s time to look back quickly and plan 

for the future. During our conversations with 
you, we learned that you are looking toward 

the new year with anticipation because 2022 was 
no walk in the park. 

We even know of cases when companies had to stop 
operating. Others are going to do so at the beginning of 

2023. Fortunately, some companies are doing well. Under-
standably, they don’t do as well as they did four or fi ve years 

ago, but they are satisfi ed with the current situation.
We also experienced diffi cult times this year; there is no need to 

reiterate what all affected us and thus affected the economy. Even 
professional media in our industry are no exception. We at LEADER 

Press and ai magazine can say that we survived by a whisker; ne-
vertheless, we look forward to the following months with hope.

We did our best in this year‘s last issue of the ai magazine. We parti-
cipated in industrial and company events and brought information from 

various open houses. For example, we visited the company Misan in Lysá 
nad Labem, where the group organized a three-day event called Invest 
in Quality. Mr. O. Svoboda, managing director of Misan ČR, stated that 
they motivate customers not to hesitate to invest because the price deve-
lopment has been rising for a long time. Read more about the topic on 
pages 18 -21.
We also visited the family company M+T Industrial service, s.r.o. in Po-
važská Tepla, which from its beginnings, relies solely on cooperation with 
the only supplier of machines - Yamazaki Mazak. We invite you to read 
more on pages 24 - 27.
In the current issue, you will also fi nd other articles from the life of en-
gineering companies and famous popular crossword puzzles. For us, 
the increasing number of responses is gratifying. It also shows that 
you read the magazine carefully too. This time, we invite you to solve 

the secret prepared by Yamazaki Mazak.

Dear friends,
Our editorial team would like to thank you very much for yo-

ur cooperation and support in 2022 and wish you only the 
best for the new year 2023. We hope for prosperity at 

work and in your personal life, good health and happi-
ness for you and your loved ones.

Wishing you a lovely Christmas

Eva Ertlovál

Ďakujeme 
za dôveru a priazeň 

v roku 2022
P.F. 2023
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Vážení čitatelia,
o krátky čas sa opäť stretne rok 
s rokom – ten odchádzajúci a ten prichá-
dzajúci. Je teda čas na krátke hodnotenie 
i plány do budúcnosti. Z rozhovorov s vami vy-
plynulo, že sa s nádejou dívate do budúceho roka, 
lebo rok 2022 nebol žiadnou prechádzkou ružovou 
záhradou. Dokonca vieme i o prípadoch fi riem, ktoré 
museli skončiť s činnosťou. Ďalšie sa tak chystajú urobiť za-
čiatkom roka 2023. Sú však aj také spoločnosti, ktorým sa 
darí, nie síce tak, ako pred štyrmi – piatimi rokmi, ale vzhľa-
dom na súčasnú situáciu sú spokojné.
Prežívali sme aj tento rok ťažké chvíle, netreba opakovať, čo všet-
ko nás zasiahlo a ovplyvnilo tak aj ekonomiku a hospodárstvo. Ani 
odborné médiá v našej brandži nie sú výnimkou. My za LEADER 
press a ai magazine môžeme konštatovať, že sme s odrenými ušami 
prežili, ale s nádejou sa dívame do budúcich mesiacov. 
Aj v poslednom tohtoročnom vydaní ai magazine sme sa snažili urobiť 
maximum. Navštívili sme niekoľko podujatí, fi remných akcií, prinášame 
informácie z open housov a pod. Boli sme napríklad vo fi rme Misan 
v Lysé nad Labem, kde zorganizovali trojdňové podujatie s názvom Inves-
tujme do kvality. O. Svoboda, konateľ spoločnosti Misan ČR, konštatuje, 
že sa snažia dať zákazníkom impulz, aby sa nebáli investovať, pretože 
cenový vývoj smeruje k neustálemu zdražovaniu už dlhšiu dobu. Čítajte 
na str. 18 až 21.
Tiež sme navštívili rodinnú fi rmu M+T Industrial service, s.r.o. v Považskej 
Teplej, ktorá od začiatku svojej výroby stavia na spolupráci s jediným do-
dávateľom strojov – spoločnosťou Yamazaki Mazak. Viac sa dočítate na 
str. 24 až 27. 
V aktuálnom vydaní nájdete aj ďalšie články zo života strojárskych 
fi riem, ale aj obľúbenú krížovku. Pre nás je potešujúce pribúdajúce 
množstvo odpovedí. Svedčí to aj o tom, že ai magazine čítate pozor-
ne. Tentoraz skúste vylúštiť tajničku, ktorú pripravila fi rma Yamazaki 
Mazak. 

Milí priatelia,
náš redakčný kolektív vám veľmi pekne ďakuje za spoluprácu 
a podporu v roku 2022 a do nového roka 2023 vám želá 
len to najlepšie – prosperitu v práci a v osobnom živote veľa 
zdravia a šťastia vám i vašim blízkym.
So želaním pekného prežitia Vianoc

Eva Ertlová

PROFIKA Robotics
VÝROBA 

AUTOMATIZOVANÝCH LINEK 

A ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ 

NA MÍRU

Pro více informací:

www.profika.cz
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RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.

RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: (+421) 2 4445 5916, e-mail: reca@reca.sk, www.reca.sk

Váš kompetentný partner pre dodávky: 
– spojovacieho materiálu – vŕtacieho a brúsneho materiálu – chemických prostriedkov – kotviacej techniky – diamantovej 

techniky – náradia ručného a elektrického – dielenského vybavenia – prípravkov na údržbu pre autoservisy – služieb 
zameraných na optimalizáciu všetkých logistických procesov – RFID systémov – výdajné automaty – RECA MAXMOBIL

�    CEE Gmbh, organizačná zložka
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 226 212 271
info.robotics.cz@kuka.com

www.kuka.com

Navrženo pro uvedení Vašich představ do reality
�    KR 6 Agilus R 700

• Nové silnější motory

• Nová vnitrní kabeláž

• IP67 pro všechny varianty

• Montáž v jakékoliv pozici

• Ještě rychlejší pracovní cykly

• Konfi gurovatelné připojení médií

www.plasticportal.eu

PROFIKA ČECHY: Benátky nad Jizerou, +420 326 909 511; PROFIKA MORAVA: Nový Jičín, +420 739 619 787; PROFIKA SLOVENSKO: 962 04 Kriváň, +421 915 828 977
CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na CNC stroje HYUNDAI WIA a SWISS TYPE dlouhotočné automaty HANWHA vše na www.profika.czwww.profika.cz

PROFIKA PROFIKA 
dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!dodává a servisuje CNC stroje již od roku 1992!

www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk

ČASOPIS O AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE,
 STROJÁRSTVE A EKONOMIKEa u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®

DREKOMA, s.r.o., certifi kovaný zástupce pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchol nad Lužnicí | +420 603 520 148 |+420 608 580 950 | info@drekoma.cz |www.drekoma.cz

Dezinfekce aerosolem
Provádějte dezinfekci aerosolem prostřednictvím
zvlhčovacího systému merlin®!
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Upínače ZIMMER:
• až 30 miliónov bezúdržbových cyklov aj vďaka extrémne presným vedeniam oceľ v oceli 
• čeľuste s DLC povlakom (extrémne tvrdý, antikorózny a odolný voči opotrebeniu) 
• štandardne klasifi kované pre IP64 (odolnosť voči striekajúcej vode a vysokej prašnosti) 

a možnosť úpravy na triedu IP67 (upínače ponorené v kvapaline)
• odolné voči korózii 
• o 30 % vyššia upínacia sila a o 15 % dlhšie upínacie čeľuste ako má konkurencia 
• priama náhrada 1:1 za upínače konkurencie pri bezkonkurenčnej cene 
• dostupné všetky náhradné diely pre jednoduchšiu a hlavne lacnejšiu údržbu

Zimmer Group Slovensko, s.r.o.
Centrum 1746/265
017 01 Považská Bystrica

M: 0911 878 800
T: 042/4331 788
roman.majersky@zimmer-group.sk
www.zimmer-group.sk

FANUC Slovakia s.r.o.
Pri Jelšine 3636/ 1
949 01 Nitra
www.fanuc.sk 

OBJAVTE KOMPLETNÚ PONUKU PRE
PRIEMYSELNÚ AUTOMATIZÁCIU

 znižujeme náklady
 zvyšujeme produktivitu
 spoľahlivosť 99,99%

guehring@guehring.sk
www.guehring.sk

PARTNER PRE TIE NAJZLOŽITEJŠIE ÚLOHY V OBRÁBANÍ

LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L

App Store Obchod Play
ISCAR WORLD teraz na stiahnutie!

ISCAR SR, K múzeu 3, 010 03 Žilina, tel.: 00421 41 507 43 08, fax: 00421 41 507 43 11, www.iscar.sk

Už 
25 rokov 
s Vami

www.fronius.sk

Unleash your 
welding potential.
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Ako sa uvádza v stanovisku Európskej komisie: „Normy Euro 7 a emisné 
normy CO2 pre vozidlá spolu úzko súvisia a ich cieľom je zabezpečiť 
kvalitu ovzdušia pre občanov, keďže najmä zvýšené využívanie elektric-
kých vozidiel takisto prináša určité výhody v oblasti kvality ovzdušia. Oba 
súbory pravidiel dávajú automobilovému dodávateľskému reťazcu jasné 
smerovanie znižovania emisií znečisťujúcich látok vrátane využívania di-
gitálnych technológií.“
Nové emisné normy Euro 7 majú zabezpečiť, aby osobné automobily, 
dodávky, nákladné automobily a autobusy boli oveľa čistejšie v reálnych 
jazdných podmienkach, ktoré lepšie odrážajú situáciu v mestách, kde sú 

očakávania aj obavy
Nové normy EURO 7 vzbudzujú

Európska komisia (EK) predložila 10. novembra návrh na zníženie znečistenia ovzdušia z nových mo-
torových vozidiel predávaných v EÚ na splnenie cieľa nulového znečistenia stanoveného v Európskej 
zelenej dohode. Nové normy Euro 7 majú zabezpečiť čistejšie vozidlá na našich cestách a lepšiu kvalitu 
ovzdušia, aby sa zlepšila ochrana zdravia občanov a životného prostredia. Európske združenie výrobcov 
automobilov (ACEA) má však zo zverejneného návrhu Európskej komisie obavy. Upozorňuje, že nový 
návrh noriem výrazne zvyšuje náklady na vozidlá a zanedbáva rýchlo sa zrýchľujúci prechod na vozidlá 
s nulovými emisiami. Skomplikuje tiež proces vývoja, konštrukcie, testovania a schvaľovania nových 
vozidiel natoľko, že navrhované dátumy implementácie normy – júl 2025 pre osobné automobily a do-
dávky a júl 2027 pre ťažké úžitkové vozidlá – sú nereálne.

Redakcia z podkladov EK a ACEA, ilustračné foto ACEA, Volvo Trucks

problémy so znečistením ovzdušia najväčšie, a to na oveľa dlhšie obdo-
bie ako podľa súčasných pravidiel. Návrh sa zaoberá emisiami výfuko-
vých plynov ako aj z bŕzd a pneumatík a má prispieť aj k dosiahnutiu 
nových prísnejších noriem kvality ovzdušia, ktoré Komisia navrhla 26. 
októbra 2022.
„Hoci pravidlá týkajúce sa emisií CO2 budú hnacou silou zavádzania vo-
zidiel s nulovými emisiami, je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky vozidlá 
na našich cestách oveľa čistejšie.  V roku 2035 budú mať všetky osobné 
automobily a dodávky predávané v EÚ nulové emisie CO2. V roku 2050 
sa však očakáva, že viac ako 20 % osobných automobilov a dodávok 
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a viac ako polovica ťažších vozidiel na našich cestách bude z výfuku na-
ďalej vypúšťať znečisťujúce látky. Elektrické vozidlá na batérie takisto na-
ďalej spôsobujú znečistenie brzdami a mikroplastmi z pneumatík. Pravidlá 
noriem Euro 7 znížia všetky tieto emisie a zabezpečia, aby boli vozidlá 
cenovo dostupné pre spotrebiteľov,“ uvádza sa v návrhu EK.

Požiadavky založené na normách Euro 7
Návrhom sa nahrádzajú a zjednodušujú dosiaľ samostatné emisné pra-
vidlá pre osobné automobily a dodávky (Euro 6) a nákladné automobily 
a autobusy (Euro VI). Pravidlami noriem Euro 7 sa stanovujú emisné limity 
pre všetky motorové vozidlá, t. j. osobné automobily, dodávky, autobu-
sy a nákladné automobily, ako jeden súbor pravidiel. Nové pravidlá sú 
neutrálne z hľadiska paliva a technológií a stanovujú rovnaké limity bez 
ohľadu na to, či vozidlo používa benzín, motorovú naftu, elektrický pohon 
alebo alternatívne palivá. Ich cieľom je podľa EK:
• Zlepšiť kontrolu emisií látok znečisťujúcich ovzdušie zo všetkých nových 

vozidiel: rozšírením rozsahu jazdných podmienok, na ktoré sa vzťahujú 
skúšky emisií na ceste. Tie majú teraz lepšie odrážať rozsah podmie-
nok, ktorým môžu byť vozidlá vystavené v celej Európe, vrátane teplôt 
do 45 °C alebo krátkych jázd typických pre každodenné dochádza-
nie do práce.

• Aktualizovať a sprísniť limity emisií znečisťujúcich látok: limity sa sprís-
nia pre nákladné automobily a autobusy, zatiaľ čo najnižšie existujúce 
limity pre osobné automobily a dodávky sa teraz budú uplatňovať bez 
ohľadu na palivo, ktoré vozidlo používa. V nových pravidlách sa stano-
vujú aj emisné limity pre doteraz neregulované znečisťujúce látky, ako 
sú emisie oxidu dusného z ťažkých vozidiel.

• Regulovať emisie z bŕzd a pneumatík: normy Euro 7 budú prvými ce-
losvetovými emisnými normami, ktoré prekročia rámec regulácie emisií 
výfukových plynov a stanovia dodatočné limity pre emisie tuhých častíc 
z bŕzd a pravidlá pre emisie mikroplastov z pneumatík. Tieto pravidlá 
sa budú vzťahovať na všetky vozidlá vrátane elektrických vozidiel.

• Zabezpečiť, aby nové automobily zostali čisté dlhšie: všetky vozidlá 
budú musieť spĺňať pravidlá dlhšie ako doteraz. Dodržiavanie predpi-
sov v prípade osobných automobilov a dodávok sa bude kontrolovať, 
kým tieto vozidlá nedosiahnu 200 000 km a vek desať rokov. Tým 
sa zdvojnásobia požiadavky na schopnosť dodržiavania limitov plat-
né v súčasnosti podľa pravidiel noriem Euro 6/VI (100 000 km a päť 
rokov). Podobné zvýšenia sa uskutočnia v prípade autobusov a náklad-
ných automobilov.

• Podporovať zavádzanie elektrických vozidiel: novými pravidlami sa 
bude regulovať životnosti batérií nainštalovaných v osobných automo-
biloch a dodávkach s cieľom zvýšiť dôveru spotrebiteľov v elektrické 
vozidlá. Zníži sa tým aj potreba výmeny batérií v ranom štádiu životnos-
ti vozidla, čím sa zníži potreba nových kritických surovín nevyhnutných 
na výrobu batérií.

• Naplno využívať digitálne možnosti: pravidlami noriem Euro 7 sa za-
bezpečí, aby sa do vozidiel neoprávnene nezasahovalo a aby orgány 
mohli ľahko kontrolovať emisie pomocou snímačov vo vozidle na mera-
nie emisií počas celej životnosti vozidla.

Širšie súvislosti
Cestná doprava je najväčším zdrojom znečistenia ovzdušia v mestách. 
V roku 2018 pochádzalo z cestnej dopravy viac ako 39 % emisií NOx 
a 10 % primárnych emisií tuhých častíc PM2,5 a PM10 v EÚ. Tieto per-
centuálne hodnoty sú oveľa vyššie v mestách, kde doprava pravidelne 
najviac prispieva k znečisteniu ovzdušia. Odhaduje sa, že cestná dopra-
va spôsobila v roku 2018 v EÚ28 približne 70 000 predčasných úmrtí.
EK uvádza, že v roku 2035 sa vďaka normám Euro 7 znížia celkové emi-
sie NOx z osobných automobilov a dodávok o 35 % v porovnaní s nor-
mou Euro 6 a o 56 % v porovnaní s normou Euro VI z autobusov a ná-
kladných automobilov. Zároveň sa častice vo výfukových emisiách znížia 
o 13 % v prípade osobných automobilov a dodávok a o 39 % v prípade 
autobusov a nákladných automobilov, zatiaľ čo množstvo častíc z bŕzd 
automobilov sa zníži o 27 %.
Po afére „Dieselgate“ Komisia zaviedla nové skúšky na meranie emisií 
na ceste (metóda RDE) a rozšírila právomoci členských štátov a Komisie 
v oblasti dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby boli vozidlá také 
čisté, ako sa očakáva v normách Euro 6.
Pravidlá týkajúce sa emisií znečisťujúcich látok dopĺňajú pravidlá týkajúce 
sa emisií CO2. V tomto návrhu sa zohľadnil dohodnutý cieľ zníženia emisií 
CO2 o 100 % do roku 2035 v prípade osobných automobilov a dodá-
vok. Komisia v nadchádzajúcich mesiacoch zreviduje normy týkajúce sa 
CO2 pre nákladné automobily a autobusy.

Čo na to výrobcovia?
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) má vážne obavy zo 
zverejneného návrhu Európskej komisie na nové emisné normy pre osob-
né a dodávkové automobily (Euro 7) a nákladné autá a autobusy (Euro 
VII).
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ACEA pripomína, že aj so súčasnými pravidlami Euro 6/VI má EÚ naj-
komplexnejšie a najprísnejšie normy pre emisie znečisťujúcich látok (ako 
sú NOx a PM) na svete. Emisie výfukových plynov sú vďaka najmodernej-
šej automobilovej technike už na sotva merateľnej úrovni.
„Automobilový priemysel berie svoju úlohu pri znižovaní emisií CO2 
a znečisťujúcich látok veľmi vážne. Skutočne, minulý rok sme urobili veľmi 
konštruktívny návrh na novú normu Euro 7, ktorá by priniesla výrazné 
zníženie kritérií znečisťujúcich látok, čím by sa zlepšila kvalita ovzdušia,“ 
vysvetlil Oliver Zipse, prezident ACEA a generálny riaditeľ BMW. „Žiaľ, 
environmentálny prínos návrhu Komisie je veľmi obmedzený, zatiaľ čo 
výrazne zvyšuje náklady na vozidlá. Zameriava sa na extrémne jazdné 
podmienky, ktoré v reálnom živote nemajú takmer žiadny význam.“

Zvlášť ťažká situácia pre nákladné autá
Návrh Euro VII je podľa ACEA zvlášť tvrdý pre nákladné autá, úplne 
zanedbáva rýchlo sa zrýchľujúci prechod na vozidlá s nulovými emisiami 
a tiež ignoruje vplyv budúcich cieľových hodnôt CO2 pre ťažké úžitkové 
vozidlá.
„Na splnenie normy Euro VII budú musieť výrobcovia nákladných vozi-
diel presunúť značné inžinierske a fi nančné zdroje z elektrických vozi-
diel na batérie a palivové články späť do spaľovacích motorov. To vážne 
ovplyvní náš prechod na vozidlá s nulovými emisiami. Nie je to dobré pre 
klímu, nie je to dobré pre zdravie ľudí a nie je to dobré pre priemysel,“ 
uviedol Martin Lundstedt, generálny riaditeľ Volvo Group a predseda 
predstavenstva ACEA pre úžitkové vozidlá.
„Tvorcovia politiky by sa mali zamerať na opatrenia, ktoré urýchlia obno-
vu vozového parku, pričom uprednostnia investície do vozidiel s nulovými 
emisiami, ktoré budú mať oveľa väčší vplyv na kvalitu ovzdušia a zníženie 
emisií CO2,“ doplnil M. Lundstedt.

Obavy aj z termínov
Legislatívny balík Euro 7/VII pravdepodobne nebude (podľa ACEA) pripra-
vený do polovice roka 2024, najmä vzhľadom na dlhý zoznam dodatoč-
ných testov, ktoré zahŕňa. Navrhované dátumy implementácie – júl 2025 
pre osobné automobily a dodávky a júl 2027 pre ťažké úžitkové vozidlá 
– sú nereálne vzhľadom na obrovský počet modelov a variantov vozidiel, 
ktoré je potrebné dovtedy vyvinúť, skonštruovať, otestovať a typovo schváliť. 
Euro 7/VII sa z tohto pohľadu preto javí ako veľmi zložité a nákladné.
Príspevok emisných častíc z iných ako výfukových zdrojov (opotrebovanie 
bŕzd a obrusovanie pneumatík) prevýši emisie častíc výfukových plynov. 
Na takéto emisie (zo všetkých vozidiel vrátane elektrických) by sa mala 
zamerať norma Euro 7/VII a nariadenie o typovom schvaľovaní pneuma-
tík, keď budú pripravené nové robustné testovacie postupy, upozorňuje 
ACEA.
Nedávne štúdie pritom podľa ACEA ukazujú, že obnova staršieho vozo-
vého parku najnovšími vozidlami Euro 6 – spolu s elektrifi káciou nových 
vozidiel – by do roku 2035 v porovnaní s rokom 2020 priniesla 80 % 
zníženie emisií NOx z cestnej dopravy. Najprísnejšie scenáre Euro 7/
VII (nulové emisie NOx) by znížilo emisie NOx o menej ako ďalších 5 % 
v prípade osobných automobilov a dodávok a len o ďalšie 2 % v prípade 
nákladných vozidiel.

Kto je ACEA?
Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) zastupuje 16 

hlavných európskych výrobcov automobilov, dodávok, nákladných 

áut a autobusov: BMW Group, DAF Trucks, Daimler Truck, Ferra-

ri, Ford of Europe, Honda Motor Europe, Hyundai Motor Europe, 

Iveco Group, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Renault Group, 

Stellantis, Toyota Motor Europe, Volkswagen Group, Volvo Cars 

a Volvo Group.



Ďakujeme za spoluprácu v roku 2022 
a do nového roka 2023 želáme 
veľa pracovných aj osobných úspechov.

kolektív ISCAR SR, s.r.o.

RECA | DRŽÍ. PÔSOBÍ. NAPREDUJE.

Ďakujeme za spoluprácu v odchádzajúcom roku 
a do nového roka 2023 prajeme 
zdravie, sťastie, pohodu a pracovné úspechy.

Reca Slovensko - Váš špecialista pre manažment C-dielov

Veselé Vianoce

a šťastný nový rok 2023

Ďakujeme za dôveru

Fronius

Želáme
Vám
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Preto len 18 % opý taný ch spoloč ností  verí , ž e sa obchodná  situá cia 
v nasledujú cich dvaná stich mesiacoch zlepš í ; približ ne 40 % spoloč -
ností  oč aká va stagná ciu alebo dokonca zhorš enie obchodnej situ-
á cie. Vý sledok je eš te drastickejš í , pokiaľ  ide o hospodá rsky vý voj: 
tri zo š tyroch spoloč ností  oč aká vajú  pokles. 

Text a foto AHK Slowakei

Podľ a prieskumu AHK Slowakei je polovica opý taný ch č lenský ch spoloč ností  spokojná  so svojou 
sú č asnou ekonomickou situá ciou (50,0 %). Len jedená stim percentá m sa v sú č asnosti nedarí . Napriek 
tomu nie sú  vyhliadky na nasledujú cich dvaná sť  mesiacov prá ve ruž ové . „Spoloč nosti zatiaľ  preš li 
hospodá rskymi otrasmi spô sobený mi vojnou na Ukrajine a pandé miou koronaví rusu pomerne solí dne,“ 
vysvetľ uje Peter Lazar, prezident AHK Slowakei. „Slovensko ako malá , otvorená  ekonomika sa vš ak 
z dlhodobé ho hľ adiska nemô ž e vyhnú ť  problé mom na euró pskom a svetovom trhu.“ Lazar poukazuje 
najmä  na nemeckú  ekonomiku, ktorá  je tradič ne najvý znamnejš í m obchodný m partnerom Slovenska: 
v tomto smere sa prognó zy rastu na rok 2023 v sú č asnosti pohybujú  od -0,2 % do -3 %. 

Plány do budúcnosti a hroziace riziká
V tejto sú vislosti dá vajú  urč itú  ná dej investič né  zá mery. Dvaja 
z troch ú č astní kov prieskumu chcú  v nasledujú cich dvaná stich me-
siacoch zvý š iť  svoje investí cie (28 %) alebo ich udrž ať  na rovna-
kej ú rovni (37 %), zatiaľ  č o zvyš ný ch 35 % chce svoje investič né  

vý davky zní ž iť . Plá ny zamestnanosti 
č lenský ch spoloč ností  AHK, ktoré  sa 
zú č astnili prieskumu, vyzerajú  podob-
ne. 25 % spoloč ností  plá nuje v nasle-
dujú cich dvaná stich mesiacoch prijať  
nový ch zamestnancov, zatiaľ  č o rov-
naký  poč et spoloč ností  (26 %) plá nuje 
zní ž iť  poč et zamestnancov. „Napriek 
krí ze cien energií  a prudko rastú cej in-
fl á cii si tri zo š tyroch nemecký ch fi riem 
na Slovensku udrž iavajú  svojich za-
mestnancov. To naznač uje, ž e nemec-
ké  podniky sa chcú  aj v budú cnosti 
spoliehať  na Slovensko ako na miesto 
svojho podnikania,“ vysvetľ uje prezi-
dent AHK Slowakei P. Lazar. 
Prevaž ná  vä č š ina opý taný ch spoloč -
ností  uvá dza rastú ce ceny energií  ako 
jedno z najvä č š í ch podnikateľ ský ch ri-
zí k (73 %). „Priemysel je obzvlá š ť  po-
stihnutý  cenový mi skokmi a neistotou 
v dodá vkach energie,“ poznamená -
va. „V tejto zlož itej situá cii je dô lež ité , 
aby sa š tá tna pomoc podnikom v ť až-
kostiach poskytovala rý chlo a neby-
rokraticky,“ tvrdí  P. Lazar. Problé my 
s dopytom (55 %) a pretrvá vajú ce na-

Ceny energií  zniž ujúCeny energií  zniž ujú
ekonomické  oč aká vania nemecký ch fi riem 

vo svete aj na Slovensku 
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ruš enia v dodá vateľ skom reť azci (48 %) tiež  znepokojujú  kaž dú  
druhú  fi rmu. Na trhu prá ce sa objavuje len má lo ná znakov ú ľ av. 
„Nedostatok kvalifi kovaný ch pracovní kov a rastú ce mzdové  ná kla-
dy sú  stá le na prvom mieste v zozname problé mov približ ne kaž dej 
druhej spoloč nosti,“ upozorň uje prezident AHK. 

Vý znamné príspevky do š tá tneho rozpoč tu 
Ú zka hospodá rska spoluprá ca medzi Slovenskom a Nemeckom 
sa odrá ž a aj v slovenský ch daň ový ch š tatistiká ch. Vý š ka priamych 
daní , ktoré  zaplatili spoloč nosti z rebrí č ka TOP 300, dosiahla 2,7 
miliardy eur. Podiel samotný ch nemecký ch spoloč ností  na daň o-
vých prí jmoch 300 najvä č š í ch spoloč ností  na Slovensku predstavuje 
22 %. Vyplý va to z analý zy daň ovo-poradenskej spoloč nos-
ti BMB Partners pre rok 2021. Rovnaký  podiel (22 %) mali 
aj spoloč nosti so slovenský mi vlastní kmi. 
Nemecko je jednoznač ne najsilnejš í m zá stupcom medzi 
zahranič ný mi investormi s najvyš š í mi zdrojmi daň ový ch 
prí jmov pre Slovensko. V roku 2021 zaplatili nemecké  spo-
loč nosti na daniach približ ne 575 milió nov eur. Ak k tomu 
pripoč í tame prí spevky na sociá lne zabezpeč enie vo vý š ke 
800 milió nov eur, objem zaplatený ch daní  a odvodov ne-
mecký ch zamestná vateľ ov dosiahol 1,4 miliardy eur. Na 
druhom mieste sa umiestnili americké  spoloč nosti s prí spev-
kom 657 milió nov eur. Rakú ski investori zaplatili na daniach 
a odvodoch približ ne 434 milió nov eur a č eskí  investori pri-
bliž ne 377 milió nov eur. 
Podľ a prieskumu medzi 50 najvä č š í mi daň ový mi poplatní k-
mi zo septembra 2022 sedem z desiatich spoloč ností  oč a-
ká va ná rast obratu o viac ako 10 %. Naproti tomu len š tyria 
z desiatich ú č astní kov prieskumu oč aká vajú  zodpovedajú ce 
zvý š enie zisku. Na druhej strane sa viac ako polovica spo-
loč ností  obá va poklesu zisku alebo dokonca defi citu. To ve-
die k predpokladu, ž e rastú ci trend vý beru daní  z prí jmu sa 
v budú com roku pravdepodobne skonč í . 

AHK World Business Outlook

obdobie prieskumu:
september/októ ber 2022 

ú č astní ci:

nemecké  spoloč nosti s poboč kou v zahranič í  

poč et ú č astní kov:

3 100 spoloč ností  na celom svete (74 na Slovensku) 

úč asť  v SR podľ a odvetví : 

priemysel (38 %), obchod (22 %), služ by (38 %), ostatné  (16 %)

organizá tor: 

celosvetová  sieť  nemecký ch obchodný ch komô r v zahranič í 
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Spoločnosť Q-trust, s.r.o., pomáha fi rmám z dodávateľského 
reťazca automotive TISAX® u nás implementovať. Má za 
sebou desiatky úspešných spoluprác pri auditovaní podľa 
štandardu TISAX®. K jej spokojným zákazníkom patria spo-
ločnosti ako Matador Group, Sodecia, Brose, Reutter. O tom, 
aké sú špecifi ká TISAX®u, za aký čas možno zvládnuť jeho 
audit, ale aj o tom, prečo pojem TISAX® ešte stále nedá mno-
hým manažérom spávať, sme sa zhovárali s Igorom Strakom 
a Tomášom Polakovičom – konzultantmi spoločnosti Q-trust. 

Povedzte na úvod, čím je informatizácia v automotive natoľ-
ko výnimočná, že si vyžaduje také prísne a špecifi cké pra-
vidlá informačnej bezpečnosti ako je TISAX®? 
Igor Straka: Vývoj za posledné desaťročia je v automobilo-
vom priemysle naozaj revolučný. Či už ide o informatizáciu 
výrobného procesu v automobilke alebo produkt – automobil 
samotný. S trochou nadsadenia možno povedať, že za po-
sledné desaťročia sa automobil sa stal z pôvodne takmer čisto 
mechanického produktu „výpočtovým strediskom“ na kolesách. Skutoč-
ne, asi žiadna oblasť priemyslu sa nevyvíja tak prudko a s takým presu-
nutím zodpovednosti na dodávateľov, ako automobilový priemysel. 
Presne to refl ektuje aj vývoj kybernetických útokov, aktivita hackerských 
skupín a jednotlivcov sa vo veľkej miere orientuje na automobilový 
priemysel kvôli tomu, že automotive využíva veľmi špecifi cké logistické 
princípy: just in time a just in sequence. Ak chce niekto hacknúť auto-
mobilku, nemusí útočiť na továreň samotnú, stačí zneschopniť jedného 
dodávateľa, ten vyvolá domino efekt, systém sa rozsype ako domček 
z kariet a montážna linka v automobilke sa vo fi nálnom výsledku zasta-
ví. Toto nepozná žiadny iný biznis, je to typické práve pre automotive. 
Požiadavka na informačnú bezpečnosť je teda akcelerovaná týmto špe-
cifi ckým druhom logistiky.

Dá sa povedať koľkých fi riem sa štandard TISAX® týka? Ktoré spoloč-
nosti ho potrebujú?
Igor Straka: Na Slovensku a v ČR sa TISAX® týka vyše 300 spoločnos-
tí. Obyčajne sú to významné stredné alebo väčšie spoločnosti, ktoré 

sú buď v pozícii priameho dodávateľa alebo subdodávateľa v rámci 
dodávateľského reťazca automobilového priemyslu. 
Tomáš Polakovič: Zjednodušene sa dá povedať, že ho potrebujú pre-
dovšetkým fi rmy, ktoré pracujú pre zákazníkov v nemeckom automo-
bilovom priemysle. Za vznikom systému TISAX® totiž stojí organizácia 
VDA (Nemecké združenie automobilového priemyslu), ktorá zastrešu-
je viac ako 700 fi riem v Nemecku. VDA, zaviedlo štandard TISAX® 
pre riadenie informačnej bezpečnosti pre ochranu dôvernosti, integri-
ty a dostupnosti informácií v súlade s požiadavkami automobilového 
priemyslu. TISAX® je postavený na norme ISO 27001 a preverovanie 
súladu s TISAX® sa vykonáva podľa katalógu VDA Information Security 
Assessment (ISA). Ten sa však používa ako základ pre audity už v pri-
bližne 2 500 spoločnostiach v 40 krajinách. 
TISAX® pritom nespadá priamo pod VDA, ale pod jej asociáciu ENX, 
ktorá riadi rovnomennú platformu – portál ENX, na ktorom sa spravujú 
informácie o TISAX®-e, zdieľajú sa tu výsledky auditov pre prihláse-
né subjekty, možno tu zadať požiadavku na audit, nájsť certifi kačnú 
spoločnosť – audítorov schválených asociáciou ENX. Prostredníctvom 

Informačná bezpečnosť
je pre segment automotive kľúčová

Redakcia, foto archív Q – trust, s.r.o.

Porovnávajúc úroveň informatizácie v jednotlivých odvetviach priemyslu, ľahko zistíme, že seg-
ment automotive v tomto ohľade vedie. Spoločnosti tvoriace dodávateľský reťazec automobilového 
priemyslu pracujú s obrovským množstvom informácií, vrátane citlivých dát, či už vlastných alebo 
zákazníckych. Informačná bezpečnosť všetkých zúčastnených je preto kľúčovým parametrom 
dodávateľsko-odberateľských vzťahov či akejkoľvek vzájomnej spolupráce v automotive. Už päť 
rokov sa na posudzovanie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti dodávateľov používa 
štandard TISAX® (Trusted Information Exchange Assessment Security).

Igor Straka Tomáš Polakovič
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tohto portálu sa tiež všetky zapojené spoločnosti, ktorým to umožníte, 
dozvedia o tom, že požiadavky TISAX® už spĺňate. 

Máte v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti dvadsaťročné 
skúsenosti, vidíte ako sa vyvíja trh, znalosť problematiky. Ako sú teda do-
dávateľské fi rmy z automobilového priemyslu na TISAX® pripravené?
Igor Straka: Z hľadiska pripravenosti na TISAX® audit môžeme rozdeliť 
našich zákazníkov do skupín. Prvá je tá, ktorá už mala implementovaný 
aspoň čiastočný systém informačnej bezpečnosti a čiastočne splnené 
požiadavky na TISAX® (napríklad zavedený ISMS podľa ISO 27001). 
Najlepšie sú na tom spoločnosti, ktoré už mali zavedený ISMS, ktorý 
naďalej zdokonaľovali a potrebovali sa len dostať cez malé rozdiely 
v požiadavkách novej verzie VDA ISA 5.1.0. 
Ďalšiu skupinu tvoria spoločnosti, ktoré s informačnou bezpečnosťou 
(ako takou) neprišli vôbec do styku. Nemali doteraz zvládnuté riade-
nie rizík, vytvorenie bezpečnostných politík a štandardov, či vyškolenie 
všetkých zamestnancov. Aj keď sa môže zdať, že v prípade takejto spo-
ločnosti je zavedenie takéhoto systému zdĺhavejšie a ťažšie, opak je 
pravdou. Vytvorenie a zavedenie dokumentácie a procesov dosiahnuté 
použitím nášho TISAX® golden frameworku, zlatého štandardu, je v ta-
kejto spoločnosti veľmi rýchle. 
Tomáš Polakovič: Naopak, v niektorých spoločnostiach s čiastočne za-
vedenými bezpečnostnými opatreniami, musíme veľakrát – okrem zlo-
žitého doplnenia dokumentácie alebo prvkov fyzickej bezpečnosti – aj 
odstraňovať zle zavedené procesy informačnej bezpečnosti. Je to vlast-
ne odstraňovanie zlých návykov, čo sa realizuje veľmi ťažko, najmä 
keď ich spoločnosť aplikovala dlhodobo. Potom neraz 
počúvame „my to robíme takto“ namiesto „ako by sme 
to mohli robiť lepšie?“ 
Samozrejme sa to nedá úplne zovšeobecniť, spoloč-
nosti sú rôzne a je zrejmé, že fi rma, ktorá mala alebo 
má zavedené aspoň minimálne bezpečnostné štandar-
dy je určite lepšie pripravená na „hackersky útok“, phis-
hing či informačné incidenty.

Aké je povedomie o TISAX®-e? Ako ho zákazníci vní-
majú? Je to pre nich len „nutné zlo“, ktoré potrebujú 
podstúpiť, alebo si uvedomujú, že chránia aj seba a je 
to zmysluplne vynaložené úsilie?
Igor Straka: Pravdou je, že naše služby z veľkej časti 
stále tvorí oboznamovanie s tým, čo to vlastne TISAX® 
je, z poradenstva a konzultácií. Až potom prichádza 
na rad implementácia, certifi kácia, audit, tréningy. 
A faktom je aj to, že skratka TISAX® prináša zákaz-
níkom stres, mnohým manažérom nedá spávať, jedno-
ducho majú pred ňou rešpekt. Jednak je to spôsobené 
tým, že je to pre nich často nová vec a ľudia sa celkom 
prirodzene všetkého nového boja. Na druhej strane to 
súvisí aj s tým, že TISAX® je vnímaný ako podmienka 
či priepustka k tomu, aby ste prosto mohli pokračovať 
v tomto biznise. Pre mnohé dodávateľské fi rmy je to životne dôležité, 
pretože vedia, že ak nebudú mať zvládnutú informačnú bezpečnosť, 
nedostanú sa už k novým projektom a novým zákazkám od svojich zá-
kazníkov. 
Tomáš Polakovič: Nastavenie a prístup k TISAX®-u záleží aj od toho, 
či už je fi rma pod tlakom svojho zákazníka, alebo sa štandard TISAX® 
rozhodla spĺňať z vlastnej sebarefl exie a očakáva, že v budúcnosti bu-
de mať vďaka TISAX®-u konkurenčnú výhodu. Tomu potom zodpove-
dajú aj očakávania, ako rýchlo sa k nemu chce fi rma dopracovať. 

Možno teda povedať, aký dlhý čas je nevyhnutný, aby dodávateľská 
fi rma zvládla svoju informačnú bezpečnosť a získala súlad s TISAX®?
Tomáš Polakovič: Opäť záleží na tom, o akej fi rme hovoríme. Či je to 
spoločnosť, ktorá má nejaké skúsenosti, niečo už absolvovala, má už 
napríklad zvládnuté procesy riadenia rizík, alebo nemá o problemati-

ke vôbec žiadne povedomie a nevie ako ju uchopiť. Záleží aj na tom, 
aká veľká je fi rma, menšia fi rma má možno trošku fl exibilnejšie procesy. 
Očakávať však, že „keď sa do toho pustíme, dáme to za mesiac“ je 
nereálne. 
Len za informačnú bezpečnosť je pre TISAX® potrebné splniť zhruba 
220 požiadaviek, v prípade, že sa fi rma zaoberá aj prototypmi, je to 
ešte o ďalších 65 viac. Okrem toho, aj samotné procesy na portáli ENX 
trvajú nejaký čas. 
Preto sa vždy ideme najskôr pozrieť priamo do fi rmy, ktorá sa bude au-
ditovať, posúdime jej východiská a podmienky a až potom navrhneme 
ďalšiu postupnosť krokov a odhadneme ako dlho proces potrvá. 
Igor Straka: Áno je to tak, každý zákazník má iné potreby a najmä 
má inú štartovaciu pozíciu. Treba vziať do úvahy, že celý proces imple-
mentácie TISAX® tvorí odstraňovanie identifi kovaných nezhôd a tie sa 
odstraňujú buď nejakými organizačnými opatreniami, v tom jednoduch-
šom prípade, alebo aj technickými – treba napríklad obstarať nejakú 
bezpečnostnú technológiu, urobiť menšiu stavebnú úpravu, napríklad 
postaviť priečku. A to sú záležitosti, ktoré si niektoré spoločnosti potrebu-
jú naplánovať dopredu: pripraviť budget, možno vysúťažiť, zazmluvniť, 
následne sa čaká na dodávku, atď. To všetko potom výrazne ovplyvňu-
je a nabaľuje časovú os procesu. 
Keďže v tomto smere máme naozaj bohaté skúsenosti, pripravili sme 
pre našich zákazníkov roadmap, ako efektívne implementovať TISAX® 
aj s časovým odhadom jednotlivých krokov (viac k téme bolo publikova-
né v ai magazine 05/2022 – poznámka redakcie). Keď sa spočítajú, 
tak to vychádza na minimálne tri mesiace. 

2

34

5 76

1

Zhodnoťte, aký bol pre vás odchádzajúci rok z pohľadu spolupráce 
s vašimi klientami?
Igor Straka: Mali sme veľa klientov z rôzneho prostredia, spoločností 
rozličných veľkostí a s odlišnými požiadavkami. Sme veľmi radi, že 
s mnohými z nich sme si počas spolupráce na implementácii TISAX® 
vytvorili aj priateľský vzťah. Osobitne nás teší, že máme klientov, s kto-
rými máme dlhodobú spoluprácu, previedli sme ich už celým pro-
cesom auditu a trvania jeho trojročnej platnosti a realizovali sme aj 
re-audit. Máme tak vlastne už druhú generáciu spolupráce. 
Tomáš Polakovič: Radi by sme im poďakovali, za dôveru aj za to, že 
sú akční, ale aj trpezliví, keď treba. Teší nás, že veľa z našich klien-
tov chápe nutnosť informačnej bezpečnosti v dnešnej ťažkej dobe, 
nielen ako podmienku získať TISAX® podľa požiadavky zákazníka, 
či splnenie nejakej regulačnej požiadavky. Myslia to s informačnou 
a kybernetickou bezpečnosťou vážne, a to sa cení.
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Zmeny v scenároch hrozieb
Zatiaľ čo dôvernosť je nepochybne veľkou súčasťou informačnej bez-
pečnosti, informačná bezpečnosť ako-taká, sa zameriava aj na ochra-
nu integrity a dostupnosti informácií. 

V poslednej dobe si pritom – vďaka svojmu vplyvu, ktorému čelí kaž-
dé odvetvie – získala pozornosť ďalšia významná hrozba – útoky 
ransomvéru. Aj keď je to tiež hrozba pre dôvernosť, poškodenie v dô-
sledku obmedzení ovplyvnených dostupnosťou, môže byť ešte horšie.

Tento vplyv je najrelevantnejší pre výrobu. Priami dodávatelia sú srd-
com výrobných procesov. Výpadky vo výrobe spôsobujú najväčšie 
škody v dodávateľskom reťazci. Jednoducho povedané: ak chýbajú 
požadované diely z dôvodu výpadku u dodávateľa, zákazník nemô-
že vyrábať autá.

To pochopiteľne kladie dôraz na súlad s požiadavkami na bezpeč-
nosť informácií práve v tejto časti odvetvia. Ak ste dodávateľom vý-
robných dielov, je pravdepodobné, že vás zákazníci oslovia s po-
žiadavkou na preukázanie informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 
prostredníctvom zavedenia TISAX®. 

Zmeny v cieľoch hodnotenia TISAX®
TISAX® používa ciele hodnotenia TISAX® a následne štítky TISAX® 
na konfi guráciu hodnotenia a výsledku hodnotenia podľa rizikového 
profi lu organizácie.

Znamená to, že ciele hodnotenia TISAX® defi nujú, ako sa hodnotenie 
vykonáva (úroveň hodnotenia TISAX®, ako aj požiadavky v rozsahu 
hodnotenia). S novou skupinou dodávateľov, ktorí sa teraz stávajú 
súčasťou pozornosti, TISAX® tiež získava iný rizikový profi l, ktorý má 
svoj vlastný špecifi cký súbor požiadaviek. Preto je potrebné vykonať 
zmeny v tom, ako sú usporiadané súčasné ciele hodnotenia TISAX®.

Nové rozdelenie cieľov hodnotenia TISAX® 
Berúc do úvahy všetky zmeny, prichádza čas na predstavenie nových 
štítkov TISAX®. 
Ako je znázornené na obrázku, aktuálny štítok „Zaobchádzanie s in-
formáciami s vysokou potrebou ochrany“ („Info High“) bude rozdele-

Ing. Igor STRAKA a Ing. Tomáš POLAKOVIČ, konzultanti TISAX®

Požiadavky automobilového priemyslu na informácie a kybernetickú bezpečnosť boli dlho 
poháňané najmä potrebou chrániť investície do výskumu a vývoja pred priemyselnou špio-
nážou a únikmi. To platilo, keď VDA zverejnila počiatočné verzie hodnotenia bezpečnosti 
informácií (ISA) a platilo to aj vtedy, keď sa ofi ciálne začala uplatňovať certifi kácia TISAX®, 
v roku 2017. 

ný na „Dôverné“ a „Vysoká dostupnosť“. V súlade s tým sa súčasné 
„Narábanie s informáciami s veľmi vysokou potrebou ochrany“ roz-
delí na „Prísne dôverné“ a „Veľmi vysoká dostupnosť“.

Nové nastavenie cieľov je nasledovné:
„Dôverné“ zahŕňa všetky základné požiadavky a všetky dodatočné 
požiadavky na potrebu vysokej ochrany, ktoré sú označené písme-
nom C.

Nové štítky TISAX®
pre dôvernosť a dostupnosť
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„Vysoká dostupnosť“ pokrýva všetky základné požiadavky a všetky 
dodatočné požiadavky na potrebu vysokej ochrany, ktoré sú označe-
né písmenom A.

„Prísne dôverné“ pokrýva všetky základné požiadavky a všetky do-
datočné požiadavky na potrebu vysokej a veľmi vysokej ochrany, kto-
ré sú označené písmenom C.

https://qtrust.sk/TI-
SAX®
qtrust@qtrust.sk

Ste pred úlohou zavedenia TISAX®u?

Sme tu pre Vás. Sme dynamická asociácia 
audítorov, zameraná na štandard TISAX®®. 
Hovoria za nás výsledky. Úspešné imple-
mentácie, audity a vzdelávacie akcie. Máme 
35 spokojných slovenských ako aj zahranič-
ných zákazníkov. 

TISAX®® poradenstvo

TISAX®® implementá-
cia

TISAX®® certifi kácia

TISAX®® tréningy

„Veľmi vysoká dostupnosť“ pokrýva všetky základné požia-
davky a všetky dodatočné požiadavky na potreby vysokej 
a veľmi vysokej ochrany, ktoré sú označené písmenom A.

Upozorňujeme, že nové štítky TISAX® sú vlastne podmno-
žinou pôvodných štítkov „Info High“ a „Info Very High“. 
Rozdelenie preto nezavádza žiadne nové požiadavky ani 
zmeny v úrovni hodnotenia TISAX®.

Tranzícia na nové štítky TISAX® 
V súlade s uvedeným: ak už máte štítok „Info High“, dosta-
nete nový „High Availability“ priradený k vášmu výsledku 
hodnotenia na portáli ENX. Stane sa to automaticky, z vašej 
strany nie je potrebné žiadne úsilie či akcia. To isté možno 
očakávať aj prípade štítkov s označením „Dôvernosť“, keď 
budú k dispozícii.

Poskytovatelia auditu TISAX® teraz robia všetky prípravy, 
aby mohli ponúkať hodnotenia podľa nových cieľov hodno-

tenia TISAX®. Ak registrujete nový rozsah, či plánujete vykonať hod-
notenie budúci rok, môžete si vybrať už nové ciele. Kým sa však pre-
chod nedokončí (teda nezavedú sa aj štítky dôvernosti), stále môžete 
používať ciele hodnotenia TISAX® „Info High“ a „Info Very High“.

Zdroj:<https://www.enx.com/en-US/news/new-TISAX®-labels-for-
-availability/>
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Investujte do kvality
Text a foto Eva ERTLOVÁ

Stretnutia so zákazníkmi v akejkoľvek sfére sú vždy minimálne inšpiratívne. Umožňujú však získať aj 
množstvo informácií o nových trendoch, v našom prípade v oblasti výroby obrábacích strojov. Takéto 
stretnutie sa konalo v novembri v predvádzacom stredisku fi rmy Misan s.r.o. – predajcu japonských 
obrábacích strojov OKUMA a BROTHER – v Lysé nad Labem. Spoluorganizátormi podujatia boli tiež 
fi rmy Hofmeister s.r.o. a technology-support s.r.o. Počas troch dní mali možnosť zákazníci z Českej 
republiky a Slovenskej republiky i študenti viacerých stredných a vysokých škôl, získať nové informá-
cie z oblasti výroby strojov týchto značiek, dozvedieť sa viac o nových trendoch v intenciách súčas-
ných celosvetových priorít ekonomického vývoja. Podujatia sa zúčastnili i zástupcovia partnerskej 
slovenskej spoločnosti Misan. My sme mali možnosť prostredníctvom MISAN Slovensko s.r.o., ktorý 
na týchto podujatiach nikdy nechýba, byť pri tom.

V predvádzacom centre zľava: Miroslav Krajčoviech, Misan, Thomas Zimmel, THD, Vladimír Žák, konateľ fi rmy Misan SK, Róbert Futura, Misan,
Ján Jantoš, MEDEKO CAST
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Téma seminára Investujte do kvality nebola vybraná náhodne, ale na 
základe toho, že fi rmy, ktoré sa podieľali na zorganizovaní podujatia, 
patria do skupiny, ktorá ponúka riešenia, možno cenovo trochu vyššie 
postavené, na druhej strane so zárukou kvality. Ako uviedol konateľ fi r-
my Misan, s.r.o. Ondřej Svoboda, ide o značkové riešenia, ktoré si za-
slúžia adekvátnu podporu, pretože kvalita v dnešnej dobe je všeobecne 
veľmi dôležitá. 

 „V dodávateľských reťazcoch dochádza k rôznym výpadkom, výrob-
né prostriedky, v našom prípade výrobné stroje, musia však fungovať 
dobre, a preto aj podpora vo forme programovania musí mať patričnú 
úroveň, aby nedochádzalo ku kolíziám, či odstávkam strojov,“ hovorí 
O. Svoboda. Pokračuje, že sa snažia dať zákazníkom impulz, aby sa 
nebáli investovať, pretože cenový vývoj smeruje k neustálemu zdražo-
vaniu už dlhšiu dobu. „Osobne neverím, že by sa to malo zastaviť. Na-
príklad OKUMA celkom otvorene hovorí, čo to pre nich znamená, kde 
majú zvýšené náklady. Napríklad jedna zo zlievarní, ktoré pre OKUMU 
robila odliatky, bola prakticky pred krachom. Rozhodli sa ju kúpiť, aby 
si udržali dodávateľa, na ktorého boli zvyknutí. Alebo prezentovali, že 
počas covidu, mal nejaký dodávateľ problém so zamestnancami, pre-
tože ich značnú časť mal na montážach. Preto im poskytli 60 vlastných 
zamestnancov. Takže aj do takýchto vecí idú náklady. Nezanedbateľné 
je i to, čo vidíme aj my, keď robíme automatizačné výrobné bunky, že 
v dôsledku extrémne dlhých dodacích lehôt, je nutné prechádzať na al-
ternatívne riešenia, čo sú zasa ďalšie náklady. Okuma otvorene hovorí, 
že ide o celú sústavu bodov, vrátane napríklad zaoceánskej dopravy, 
takže tá cena sa udržať nedá.“ 
Na seminári v týchto intenciách odzneli tri prezentácie. Ondřej Svoboda 
z fi rmy Misan hovoril o spotrebe energií obrábacích strojov. Petr Vrba, 
riaditeľ spoločnosti Hofmeister, o vhodnej voľbe obrábacích nástrojov 
a Vlastimil Staňek, riaditeľ spoločnosti technology-support, a technolo-
gických možnostiach multifunkčných strojov a ich podpore CAM softwa-
rom. Nechýbali praktické ukážky na strojoch pričom, ako nám povedali 
viacerí účastníci seminára z radov zákazníkov, najviac ich zaujala au-
tomatizácia, ale tiež možnosti šetrenia energií pri výrobe i prevádzke 
obrábacích strojov. 

Spotreba energií obrábacích strojov
Ondřej Svoboda vo svojej prezentácii hovoril o energetickej náročnosti 
obrábacích strojov. Informoval, že japonskí výrobcovia pokračujú v zni-
žovaní energetickej spotreby a znižovaní uhlíkovej spotreby prevádzky 
svojich strojov. Napríklad fi rma OKUMA sa snaží znížiť spotrebu ener-
gií počas výrobného procesu, zastaviť nevyužité zariadenia a agregáty 
a skrátiť časy obrábacích cyklov.
BROTHER má neporovnateľne menšie portfólio ako OKUMA a sústre-
ďuje sa na výrobu malých a rýchlych strojov. Už svojou koncepciou má 

pod kontrolou energetickú náročnosť, pričom by to malo byť efektívnejšie 
ako pri veľkých strojoch. Pokiaľ ide o BROTHER za 13 rokov badať trend 
znižovania energií, nejdú však do extrémnych riešení. BROTHER tiež už 
dokáže súvislé 5-osové obrábanie. Obe značky OKUMA aj BROTHER 
majú rozdielne východiskové situácie, ale spoločné prístupy ako daný 
problém riešiť.

Na otázku či vidno nejakú zmenu v šetrení energie vo výrobe obrába-
cích strojov O. Svoboda uviedol: „Myslím si, že sa to deje hlavne na 
softvérovej strane. To, že sa vyvíjajú elektromotory a servomotory, to 
v podstate funguje bez toho, aby bol viditeľný ten tlak, že to má nejaké 
dôsledky v úsporách energie. Avšak to, že ten stroj sám premýšľa o tom, 

Vpravo Petr Vrba, riaditeľ fi rmy Hofmeister

Expozícia jedného zo spoluorganizátorov – fi rmy technology-support O. Svoboda, konateľ fi rmy Misan ČR pri praktických ukážkach
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ktoré agregáty napríklad potrebuje a ktoré akútne nepotrebuje a môže 
si ich dovoliť vypnúť, tak to v minulosti nebolo.“
Firma Misan na seminári tiež predviedla konkrétne praktické ukážky 
technológií. Napríklad Martin Morávek prezentoval automatizačné pra-
covisko – robotickú bunku. Ide o kompletné riešenie fi rmy Misan. Okrem 
obrábacieho stroja, je tam päťosové frézovacie centrum BROTHER a ro-
bot od fi rmy FANUC. Zvyšok pracoviska je už kompletne skonštruovaný 
a vyrábaný fi rmou Misan, vrátane softvéru. Robot obsluhuje jednotlivé 
časti pracoviska aj s pomocou zásuvkových zásobníkov. Vytiahne si ich 
k sebe do pracovnej pozície, vyberie jednotlivé polotovary. Tiež je mož-
né zásuvku vytiahnuť na druhú stranu k obsluhe, ktorá bez toho, aby 
bola prerušená prevádzka bunky, povyberá hotové kusy a naplní zásob-
ník ďalšími polotovarmi na ďalšie spracovanie. Celá bunka je riadená 
priemyselným počítačom, ktorý zaisťuje kompaktnosť jednotlivých krokov 
a operácií tak, aby nedošlo k žiadnej kolízii alebo zastaveniu.

Vhodná voľba obrábacích nástrojov
Firma Hofmeister s.r.o., je rodinná fi rma so sídlom v Plzni a 120 zamest-
nancami. Zameriava sa napríklad na konštrukciu a výrobu upínacích, 
meracích a montážnych prípravkov, konštrukciu a výrobu VBD a VHM 
nástrojov, trojosové a päťosové frézovanie, sústruženie, brúsenie a ná-
strojárske práce.

O tom, prečo je vhodná voľba nástroja taká dôležitá, hovoril vo svojej 
prezentácii Petr Vrba. Ide o jeden zo zásadných vplyvov na výsledok ob-
rábaných dielcov alebo skupiny dielcov. V konečnom dôsledku to priná-

ša lepšiu konkurencieschopnosť. „Sme rýchlejší, máme menšie náklady 
na obrábanie, malé požiadavky na technické predpisy obrobku. Môže-
me zákazníkovi ponúknuť lepšiu cenu, dosiahnutie lepšieho zisku a viac 
objednávok,“ hovorí. Vhodná voľba nástroja prináša tiež úsporu elektric-
kej energie, nižšie náklady na údržbu stroja, menšie zaťaženie vretena.
„Čo rozhoduje o voľbe nástroja? Viacero faktorov, ktoré sa navzájom 
kombinujú – charakter výroby, obrábaný materiál, strojné vybave-
nie, vrátane stavu stroja a jeho možností, voľba obrábacej technoló-
gie a stratégie, schopnosti ľudí, zvyklosti, strach z nových technológií 
a pod.,“ ozrejmuje P. Vrba.
Do voľby vhodného nástroja vstupuje veľa faktorov. Jeho vhodný výber 
je dôležitý aj preto, že podľa P. Vrbu, pri sériovej výrobe začína tlak na 
cenu a produktivitu. Pri hromadnej výrobe je dôležitá úloha integrátora. 
Je nezastupiteľná. 

V praktických ukážkach fi rma Hofmeister predviedla využitie základné-
ho princípu obrábania na strojoch OKUMA pre tuhosť stroja, silu stroja 
a technológie. Na OKUME ukázali kinematiku B osi, kde jedným nástro-
jom robili vnútorné i vonkajšie guľové tvary. Prezentovali tiež štandardné 
frézovanie, gravírovanie, vŕtanie. Na frézovacom stroji BROTHER pred-
viedli nástroje fi rmy OSG, kde sa zamerali na obrábanie materiálu z ne-
rezu. Ukázali typy vŕtania, vnútorné závitovanie pre nerezové materiály 
a frézovanie vonkajších závitov. Ďalej vŕtanie nerezového materiálu do 
väčších hĺbok. Na multifunkčnom zariadení U 3000 chceli vyzdvihnúť 
tuhosť stroja. Vŕtali otvor do hĺbky 180 mm, aby videli, aké je zaťaženie 
na vreteno a tlak na os Z. Ďalej prezentovali technológie sústruženia 
antivibračných tyčí – zameranie na opracovanie povrchu bez vibrácií. 
Nechýbalo štandardné sústruženie a fi nálna operácia – valčekovanie 
otvorov štandardnými valčekmi.

Technologické možnosti multifunkčných 
obrábacích strojov a ich podpora CAM softvérom
„Cieľom mojej prezentácie bolo, aby som so zákazníkmi prebral mož-
nosti ako pripravovať NC – kódy pre zložité multifunkčné obrábacie 
stroje. O tom bola celá prednáška, pretože môžem si trúfnuť na aký-
koľvek softvér, ale musím sa toho dodávateľa softvéru opýtať, či vie 
podporovať to, čo chcem na tom stroji robiť. Sú tam protivretená, horné 
a spodné nástrojové hlavy a ja na základe toho musím byť schopný 
tieto nástrojové hlavy podporovať tak, aby som dostal pekný funkčný 
NC kód,“ informoval vo svojej prezentácii Vlastimil Staněk, riaditeľ spo-
ločnosti technology-support, ktorá vyvíja svoje aktivity aj na Slovensku. 

Zameral sa hlavne na frézovanie sústružníckych strojov, sústruženie na fré-
zovacích strojoch, podporu dlhotočivých sústružníckych strojov, obrážanie, 
skúsenosti so sústružením B osou na multifunkčných obrábacích strojoch. 

Na snímke sprava: Ján Jantoš, Tomáš Balušík z fi rmy MEDEKO CAST

Zákazníci sa pozorne zoznamovali s novými trendmi Predvádzacie centrum Misan
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Na podujatí predstavili aj formulu zo Strojárskej fakulty ČVUT Praha

Firma technology-support sa zameriava na CAD/CAM pre produkčné 
obrábanie, CAD/CAM riešenia pre nástrojarne, vysokotlakové a veľ-
koobjemové chladenie pre obrábacie stroje, podavače tyčí dopravníka 
triesok, odsávanie a fi ltráciu vzduchu, a podobne.

Postrehy zákazníkov
Seminára sa zúčastnili aj zákazníci slovenskej  fi rmy MEDEKO CAST 
s.r.o., ktorá vyrába zliatiny z farebných kovov, spájky, polotovary aj ho-
tové odliatky. Zhodnocujú tiež kovové odpady. Firma sa sústreďuje aj na 
riadenie kvality, zvyšovanie náročnosti výrobkov a môže sa pochváliť 
výborným zákazníckym servisom. V týchto dňoch otvára svoju novú zlie-
vareň. Vo svojej výrobe využíva obrábacie stroje OKUMA a BROTHER.
Téma seminára bola preto veľmi blízka aj Tomášovi Balušíkovi, kon-
štruktérovi z fi rmy MEDEKO CAST: „Zaujalo ma práškové naváranie 
a prášková tlač. V tom vidím budúcnosť. Ďalej rôzne nové technológie. 
Pokiaľ ide o robotiku a obrábacie stroje a vzhľadom na súčasnú situáciu 
vo svete, tak to bola prezentácia O. Svobodu o šetrení energií strojov. 
Cena energie podľa môjho názoru bude stúpať, a preto je dôležité aj 
v našej sfére šetriť náklady. Tiež musím povedať, že tu bola výborná at-
mosféra, ochota. Odnášam si veľa skúseností, pretože na každú otázku 
som dostal odpoveď.“

Ján Jantoš, vedúci technologického oddelenia fi rmy MEDEKO CAST 
dodáva: „Pozitívne hodnotím ako výrobcovia rezných nástrojov, obrá-
bacích strojov, CAD/CAM systémov pružne reagujú na požiadavky tr-
hu a navzájom spolupracujú. Zaujalo ma sústruženie „béčkovou“ osou, 
3Dtlač a celkovo automatizácia. Získali sme nové nápady, ktoré určite 
budeme aplikovať v našej výrobe.“

Predaj obrábacích strojov je stabilizovaný
Seminár v Lysej nad Labem opäť poskytol zúčastneným nielen množ-
stvo teoretických poznatkov, ale hlavne aktuálne informácie o nových 
trendoch a množstvo praktických ukážok. Potvrdzujú to i slová konateľa 
spoločnosti Misan Slovensko Vladimíra Žáka: „Chodíme sem s cieľom 
zoznámiť sa s technickými novinkami, ktoré ponúka hlavne fi rma OKU-
MA, BROTHER a OKAMOTO, aby to nebolo len o teórii, ale aby sme aj 
v praxi videli, čo sa dá dosiahnuť a aké vylepšenia a novinky prinášajú 
tie fi rmy, ktoré na Slovensku zastupujeme. Všimol som si, že cítiť väčší 
dopyt po automatizácii a hotových riešeniach, to je taká ďalšia výzva. 
O predaji obrábacích strojov OKUMA a BROTHER na Slovensku, sa dá 
povedať, že po recesii cítime isté oživenie. Jednak sú to zákazníci, ktorí 
sú stabilní, vracajú sa k nám, a takisto sa po brnenskom veľtrhu objavili 
noví zákazníci, ktorí majú záujem, potrebujú inovovať strojový park, tak-
že v tomto smere sme s týmto rokom spokojní. Možno konštatovať, vzhľa-
dom na celosvetovú situáciu, že pri niektorých typoch strojov sa dodacie 
lehoty na komponenty predĺžili, na druhej stranu existujú showroomy, 
v ktorých sú umiestnené niektoré predvádzacie stroje, je možné si ich 
pozrieť. Záleží potom už len na tom, čo zákazník chce. Ak mu tá špeci-
fi kácia sadne, tak sme schopní dodať stroj pomerne rýchlo, ak má ale 
zákazník špecifi cké požiadavky, tak, samozrejme, musí čakať na stroj 
z výroby.“ Ako ďalej hovorí V. Žák, venujú sa, samozrejme, stabilne aj 
servisu. Robia urgentné veci, keď sa niečo pokazí, prípadne, ak dôjde 
k nejakej kolízii. Nechýbajú preventívne prehliadky, ktoré sú dohodnuté 
vopred. Zákazníkovi odporučia čo vymeniť, opraviť a potom je na ňom, 
aby sa rozhodol. 

Podobná je situácia v Českej republike. Firma Misan ČR má 35 za-
mestnancov. O Svoboda hovorí: „Predvlani sme zaznamenali výrazný 
pokles v predaji strojov OKUMA a BROTHER, tento rok je to lepšie. 
Servis realizujeme paralelne, tam tie výkyvy počas covidu, vzhľadom 
na uzáveru podnikov, boli, aj keď výroba sa úplne nezastavila. Tento 
rok vyzerá optimistickejšie, aj keď predaj nie je na takej úrovni ako pred 
5 – 6 rokmi.“ 

Výroba a priemysel v ČR i SR sú značne ovplyvnené automobilovým 
priemyslom. Podľa názoru O. Svobodu, tých neistôt, ako sa bude budú-
ci rok vyvíjať je dosť. Badať však, že nábeh výroby komponentov pre 
elektromobily sa rozbieha, postupne v niektorých podnikoch rastie väč-
šia sériovosť dielcov. Ale o tom a ďalších aktuálnych trendoch v oblasti 
obrábacích strojov sa zrejme viac dozvieme až koncom budúceho roka, 
možno opäť vo fi rme MISAN v Lysé nad Labem.

www.misan.cz
www.misan.sk

Na podujatí odprezentovali množstvo nových technológií
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Murrelektronik Slovakia s.r.o.

Stroje a zariadenia stále viac komu-
nikujú navzájom a ich siete fungujú 
ako životodarné tepny pre tok údajov. 
Úspešnú digitalizáciu je preto možné 
zabezpečiť iba s výkonnou a spoľahli-
vou sieťovou technikou. 

Prenos dát Prenos dát 
gigabitovou rýchlosťougigabitovou rýchlosťou

Nespravované gigabitové prepínače Xelity IP20 
– dátové transportéry („Data tracks“)
Nespravované gigabitové prepínače od spoločnosti Murrelektronik 
sú distribútormi dát v sieťach a solídne pokrývajú základné funkcio-
nality. Navzájom prepájajú prístroje v rámci jednej siete a efektívne 
prenášajú dáta vo forme paketov. Vynikajú pritom svojou rýchlosťou 
prenosu dát v gigabitovom rozsahu.

Nespravované gigabitové prepínače Xelity sú dokonale vyvinuté na 
použitie v skriňovom rozvádzači – aj pri stiesnených priestorových 
pomeroch. Vyznačujú sa robustným plastovým puzdrom s úzkym 
konštrukčným tvarom s výškou menšou ako 150 mm a montážou na 
montážnu lištu. 

Murrelektronik Slovakia s.r.o.
Mýtna 48, 811 07 Bratislava, SLOVAKIA 

Telefón +421 2 3211 1127, e-mail: info@murrelektronik.sk

Sieťové prepínače preberajú v sieťach centrálne úlohy: Ako 
inteligentné komponenty infraštruktúry načítavajú vstupné 
dáta a odosielajú ich na port s príslušným príjemcom. Giga-
bitové varianty umožňujú integráciu účastníkov s obzvlášť 
vysokou priepustnosťou dát v krátkom čase.

Spravované gigabitové prepínače Xelity 
IP20 – inteligentné sieťové prepojenie
Spravované sieťové prepínače Murrelektronik Xelity IP20 
umožňujú ethernetovým zariadeniam navzájom komuniko-
vať prostredníctvom sieťových pripojení. Dávajú sieti mož-
nosť nastaviť rôzne topológie, napríklad hviezdicovú alebo 
stromovú. Sieťové prepínače preberajú aj ďalšie úlohy, ak ide trebárs 
o analýzu chýb alebo diagnostiku sietí. Optimalizujú prenos údajov 
a ponúkajú kontrolu v sieti, napríklad prostredníctvom vzdialeného 
prístupu.

Pripojenie Profi Net v prepínači a integrácia do konfi guračného nástro-
ja, ako je TIA Portal prostredníctvom súboru GSDML, zjednodušujú 
inštaláciu. Sieť, vybavená najmodernejšou gigabitovou technikou, je 
bezpečne vyzbrojená do budúcnosti aj na väčšie množstvá údajov. 
Prepínače sú k dispozícii s Profi Netom alebo bez Profi Netu, otvorené-
ho priemyselného ethernetového štandardného protokolu pre automa-
tizáciu. Profi net využíva TCP/IP a štandardné protokoly IT a umožňuje 
integráciu zbernicových systémov.



TELEFON:  NEBO E-MAIL: 
DISCOVER  WITH MAZAKTM

https://www.mazakeu.cz/cs/machines/vcn-700/

VCN-700

ÝKON P P
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Text Vlasta RAFAJOVÁ, foto autorka a M+T Industrial service, s.r.o., Yamazaki Mazak

Dvadsať rokov je pre fungovanie strojárskej fi rmy dosť dlhý čas na to, aby si prešla všetkými „detskými 
chorobami“ a pevne sa etablovala sa na trhu. Pochopiteľne, len vtedy, ak je dostatočne životaschopná 
a perspektívna. Do tejto skupiny nepochybne patrí aj rodinná fi rma M+T Industrial service, s.r.o. 
z Považskej Teplej. Dvadsaťročnica existencie v jej poňatí znamená prerod z malej – čisto obchodnej 
spoločnosti na výrobnú fi rmu s vyspelou technológiou, tržbami presahujúcimi milión eur a vyše 70 
percentnou mierou exportu. Často nevídaným, no o to charakteristickejším znakom fi rmy z Považskej 
Teplej je jej „technologická vernosť“. Od svojich produkčných začiatkov totiž stavia na spolupráci s jedi-
ným dodávateľom strojov – spoločnosťou Yamazaki Mazak. 

Dôraz
na technologickú vyspelosť výroby

sa vždy vyplatí
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M+T Industrial service, s.r.o. možno dnešnými kritériami označiť za 
rodinnú fi rmu, ktorej strojársku výrobu riadi už druhá generácia Tr-
níkovcov. 
„Firmu v roku 2002 založil môj otec – Pavol Trník so svojím spoloční-
kom. Okrem pobočky v Považskej Teplej mala pobočku aj v Novom 
Sedle pri Karlových Varoch. Otec podnikal aj predtým, chodil pra-
covať do Nemecka, poznal tamojšie fi rmy, mal kontakty,“ vysvetľuje 
okolnosti vzniku Michal Trník – syn zakladateľa fi rmy a súčasný riadi-
teľ M+T Industrial service, s.r.o.
Ako hovorí, spočiatku sa fi rma venovala len obchodu a kooperácii 
práce. „Otec so spoločníkom zháňali prácu – zákazky, ktoré si dávali 
vyrábať subdodávateľom. Išlo najmä o strojárske komponenty a zvá-
rané diely pre nemecké spoločnosti. Zatiaľ čo objem objednávok rás-
tol a pribúdali aj zákazky od slovenských zadávateľov, kooperovať 
a zabezpečovať výrobu subdodávkami bol čoraz väčší problém, ka-
pacity boli všade plné. V roku 2008 preto dozrel čas zriadiť vlastnú 
výrobu v Považskej Teplej. 

Prvý Mazak určil vývoj technológie
Ako mnoho iných fi riem aj M+T Industrial service, s.r.o. začínala vlast-
nú výrobu v garážových priestoroch. Prvým strojom, ktorý si fi rma 
v roku 2008 zaobstarala, sa stalo trojosové centrum Mazak WCN 
510 doplnené o jednu staršiu konvenčnú vyvŕtavačku na dokončova-

cie práce. „Hoci obchodnú fi rmu naštartoval otec sám, výrobu sme 
už začínali spolu. Nastúpil som krátko po skončení školy a spolu s eš-
te jedným zamestnancom sme pri prvom stroji pracovali traja. Práve 
v roku 2008 však prišla kríza a pre nás ako začínajúcu fi rmu to na-
ozaj nebolo ľahké. V tom čase sme už väčšinu produkcie vyrábali pre 
slovenský trh, ale vyrábali sme aj pre existujúcich dlhodobých zahra-
ničných partnerov. Boli to predovšetkým súčasti papierenských strojov 
a komponenty pre nemecké vodárenské spoločnosti. Napriek ťažkým 
začiatkom sa výroba odvtedy rozvíja a dnes sme už, našťastie, niekde 
inde,“ hodnotí M. Trník.
Kontinuálny rozvoj v prípade M+T Industrial service znamenal po-
stupné rozširovanie – pristavovanie nových priestorov a premyslené 
obstarávanie novej výrobnej technológie výlučne z produkcie japon-
ského výrobcu Yamazaki Mazak. 
A prečo voľba padla práve na stroje Mazak? M. Trník v tom má 
úplne jasno: „Mazak je podľa mňa niečo také, ako Mercedes me-
dzi autami. Ak máme robiť kvalitu, tak ju musíme robiť na kvalitných 
a produktívnych strojoch. Viem porovnať stroje a myslím si, že Mazak 
je top, čo sa týka kvality aj efektívnosti. Skúsili sme jeden, nekazil sa, 
osvedčil sa v plnej miere. Tak sme pri Mazakoch jednoducho ostali.“ 

Ďalší znamenal záruku rozvoja
Ako kľúčové sa s odstupom času ukázalo najmä rozhodnutie zakúpiť 
veľké trojosové centrum VTC 820/30 v roku 2014. „Chceli sme ísť 
s dobou, práca sa postupne nabaľovala, a toto bol veľký stroj, kto-
rý tu v okolí nemal nikto k dispozícii. My sme zariskovali, kúpili sme 
ho, a tým sme sa vlastne vyšvihli. Ten stroj nás potom istý čas ťahal 
– dostávali sme naň najviac zákaziek. Nikto iný totiž nevedel urobiť 
tri metre dlhý kus, navyše v takej kvalite ako my,“ vysvetľuje M. Trník 
a dodáva, že išlo najmä o lišty, bočnice a komponenty veľkých stro-
jov a výrobných liniek pre spoločnosti IMC, Radamaker či Desma.
Rozvojové plány M+T Industrial service výrazne pokročili postavením 
vlastnej výrobnej haly s rozlohou vyše 400 m2 v roku 2016. To umož-
nilo inštalovať aj ďalšiu výrobnú technológiu značky Mazak a výraz-
ne rozšíriť vlastné produkčné portfólio.

Komponenty pre športové autá, invalidné vozíky 
aj prípravky na brúsenie diamantov
Ako hovorí riaditeľ M+T Industrial service, aktuálne výrobné kapacity 
fi rmy zabezpečuje sedem strojov, všetky od značky Mazak. „Postup-
ne prechádzame na 5-osové stroje Mazak, máme ich už tri, ďalej je-

Výrobná hala M+T Industrial service, s.r.o má rozlohu len niečo vyše 
400 m2. Obmedzujúce priestorové kapacity sú dôvodom, prečo sa 
fi rma nezaoberá montážou a sústrediť sa chce skôr na rozširovanie 
produkčných možností prostredníctvom pokročilých technológií. 

Mazak vo výrobe M+T Industrial service, s.r.o.

3-osové centrum Mazak VCN 530C

3-osové centrum Mazak VTC 820/30

3-osové centrum Mazak VTC 760C

5-osové centrum Mazak CV5-500

5-osové centrum Mazak Variaxis I500

5-osové centrum Mazak Variaxis C600

Sústružnícke centrum QTC 250L

Pripravované investície do robotizácie 

a automatizácie: 

5-osové centrum Mazak Variaxis C600 + automatizácia BMO

3-osové centrum Mazak VTC 820/20

Trojosové centrum VTC 820/30 umožňuje fi rme produkovať až tri 
metre dlhé obrobky. S ťažkými kusmi pri zakladaní a vykladaní zo 
stroja pomáha manipulovať žeriav zavesený na podstropnej žeria-
vovej dráhe.



|                             6/2022 |  www.leaderpress.sk  26

MATERIÁLY, TECHNOLÓGIE, PRODUKTY
O b r á b a n i e

den sústruh a zvyšok sú 3-osové stroje. Najmä 5-osové stroje výrazne 
rozširujú naše možnosti, vieme na nich vyrobiť naozaj všeličo. Dá sa 
povedať, že okrem výroby ozubených kolies, špeciálneho brúsenia 
dokážeme asi vyrobiť všetko,“ objasňuje M. Trník a dodáva, že v Po-
važskej Teplej sa orientujú hlavne na kusovú, malosériovú, či pravidel-
ne sa opakujúcu zákazkovú výrobu.
Najväčšiu skupinu zákazníkov fi rmy predstavujú talianske výrobné 
spoločnosti, ktoré spolu s niekoľkými odberateľmi z Rakúska tvoria 
už vyše 70 percent objemu produkcie. Zvyšok produkcie je zatiaľ 
výroba pre slovenských zákazníkov, no objem exportu postupne kaž-
doročne narastá. „Na Slovensku je už v súčasnosti medzi malými vý-
robcami pomerne veľká konkurencia, existuje množstvo fi riem, ktoré 
majú – tak ako my kedysi – jeden či dva stroje v garáži. Konkurovať 
im cenou nám už nedáva zmysel, pri našej súčasnej vybavenosti 
máme iné režijné náklady,“ hovorí riaditeľ fi rmy a dopĺňa, že práve 
z tohto dôvodu pracujú so zákazníkmi, ktorí vnímajú pridanú hodno-
tu, ktorú dostanú od M+T Industrial service. Spolupráca je pritom už 
dlhodobá a skladba zákazníkov veľmi pestrá.

„Medzi našimi zákazníkmi je viacero fi riem, ktoré vyrábajú športové 
autá na zákazku. Nejde o automobilový priemysel, ale kusovú výro-
bu jedinečných vozidiel, ktorou sú talianski výrobcovia povestní. Do-
dávame tiež komponenty pre výrobcov vrtuľníkov či malých lietadiel, 
ale doslova aj rôzne špeciality: vyrábame napríklad prípravky, ktoré 
používajú fi rmy na brúsenie diamantov, alebo komponenty z duralu 
a karbónu pre špeciálne ultraľahké vozíky pre telesne postihnutých. 
Pre niektorých zákazníkov vyrábame kompletne všetky komponenty 
stroja či výrobnej linky, no nerobíme žiadnu montáž, ani na úrovni 
podzostáv. Nemáme na to priestor a odberatelia si to radi riešia 
vlastnými kapacitami.“

Vyspelé stroje pre kvalifi kovaných ľudí
V súčasnosti vo výrobe M+T Industrial service pracuje 12 kvalifi kova-
ných ľudí, v dvojzmennej prevádzke. Práve kvalifi kovanosť je podľa 
riaditeľa fi rmy pre prácu s vyspelou strojárskou technológiou kľúčová. 
Keďže všetky stroje Mazak sú vybavené riadiacim systémom Maza-
trol, znalosť jeho ovládania je pre efektívnu výrobu nevyhnutnosťou. 
„Na Slovensku sú síce viac rozšírené nemecké riadiace systémy stro-
jov, nie všetci vedia pracovať s japonským, ale Mazatrol sa dá nau-
čiť a obsluha má potom, takpovediac, rozviazané ruky. Kvalifi kovaní 
ľudia vo výrobe už vďaka pokročilosti systému nie sú odkázaní na 
programátorov v kancelárii. Jednoduchšie diely sa v Mazatrole dajú 
totiž naprogramovať rýchlejšie ako prostredníctvom nejakého CAM 
programu. U nás asi 80 % programovania robíme priamo na strojoch. 
Každý človek je u nás na takej úrovni, že vie stroj sám naprogramo-
vať. Ľudia, ktorým by bolo treba najskôr stroj naprogramovať a oni 

„S m neviem, i na ich zahrani ných odberateľov 

presviedčame viac kvalitou, cenou alebo pru nosťou 

v roby. Pravdepodobne to bude vyv en  kombin -

cia v etk ho. Faktom však je , e v niektorých pr pa-

doch dok eme z kazn kovi vyrobiť a dodať h  ov  

komponent aj do troch dn  od objedn vky.“

Michal Trn k , konate  a riadite  M+T Industrial service , s.r.o.

Výroba M+T Industrial service, s.r.o. štandardne beží v dvojzmennej 
prevádzke. V prípade nárazovej práce či urgentných objednávok 
prichádzajú na rad nadčasy, práca cez víkend či v noci. Aj v tomto 
ohľade pomôže pripravovaná automatizácia výrobných procesov.

5-osové centrum Mazak Variaxis C600 s automatizáciou BMO bude 
ďalším prírastkom v technologickom portfóliu M+T Industrial service, 
s.r.o.

Vlastné meracie stredisko umožňuje aj priebežnú kontrolu vo výrob-
nom procese a je nevyhnutným predpokladom, aby fi rma mohla ga-
rantovať kvalitu svojej produkcie.
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by potom už len zakladali a vykladali z neho, by u nás neobstáli,“ 
ozrejmuje M. Trník a pripomína, že práve samostatnou kvalifi kovanou 
prácou sa obsluha strojov neustále zdokonaľuje a nemá problém pri-
spôsobiť sa ani rôznym inováciám či novým verziám Mazatrolu, ktoré 
prichádzajú na trh každých 4 až 5 rokov.
„Sme maličká fi rma, ale na našu veľkosť máme veľa strojov Mazak, 
veľa vecí vieme vyriešiť už aj sami. Naši ľudia pri strojoch majú ak-
tívnu dennodennú skúsenosť. Iste, aplikačný technik dokáže poradiť, 
najmä v začiatkoch alebo špecifi cké veci, ale po rokoch intenzívnej 
práce je naša komunikácia s aplikačnými technikmi Mazaku už skôr 
v rovine konzultácií a výmeny skúseností, neučíme sa už len my od 
nich, ale aj oni od nás.“
Podľa riaditeľa M+T Industrial service, obsadiť pozície vo výrobe 
kvalitnými ľuďmi si, samozrejme, v priebehu rokov vyžadovalo úsilie. 
Ako vysvetľuje, približne polovicu zamestnancov vo výrobe si vycho-
vali prakticky od nuly, ďalšia časť prišla s pracovnými skúsenosťami 
z iných fi riem, niektorí z nich vyložene kvôli tomu, že chceli pracovať 
na strojoch Mazak. To je zrejme aj dôvod, prečo v ďalších rozvojo-
vých plánoch M+T Industrial service so všetkými svojimi ľuďmi počíta.
 
Budúcnosť fi rmy?
Automatizácia výroby aj vlastný produkt
S výnimkou menšieho rozšírenia súčasnej výrobnej haly sa M+T 
Industrial service z priestorového hľadiska už nemá veľmi kam roz-
rastať. Na to, aby fi rma mohla ďalej napredovať, sa preto chcú v Po-
važskej Teplej sústrediť skôr na technologický rast. Zvolená stratégia 
rozvoja tak zahŕňa postupnú obmenu toho, čo priebežne rokmi zasta-
ráva a automatizáciu výroby cestou robotizovaných pracovísk.
„Aktuálne pripravujeme prvé robotizované pracovisko. Bude tvorené 
kombináciou väčšieho trojosového centra a robotizovaného nového 
5-osového centra so zásobníkom na kusy. Takéto pracovisko chceme 
využiť na automatizovanú prácu bez ľudskej obsluhy v noci. Chceme 
na ňom produkovať komponenty, ktoré sú – na naše pomery – vy-
rábané vo väčších sériách. V spolupráci s Mazakom sme sa snažili 
navrhnúť a vybrať čo najvšestrannejšie riešenie robotizovaného pra-
coviska, aby sme naň zatiaľ mohli presunúť produkciu čo najväčšie-
ho množstva výrobkov, ktoré už vyrábame a ich výroba sa nám aj 
pravidelne opakuje. Radi by sme teda do automatizovaného módu 

Každý z výrobných pracovníkov M+T Industrial service, s.r.o vie pra-
covať s riadiacim systémom Mazatrol, vďaka čomu sú ľudia vo výrobe 
navzájom zastupiteľní. Až 80 percent všetkých obrobkov sa pritom 
programuje priamo na strojoch vo výrobe, len 20 percent offl ine.

preklopili takú výrobu, ktorá je pri ľudskej obsluhe me-
nej efektívna. Netajím, že máme vysoké náklady na 
človeka, energie, čo sa prenáša do hodinovej sadzby. 
Tá bude pri robotickom pracovisku nižšia a my tak bu-
deme schopní cenovo konkurovať aj pri väčších zákaz-
kách.“ 
Následne príde na rad ešte jedno robotizované praco-
visko. Tým chce M+T Industrial service zasa roboticky 
obsiahnuť zvyšnú časť výroby, ktorú sa nepodarí auto-
matizovať v prvom kroku. M. Trník v súvislosti s rozbeh-
nutými automatizačnými projektmi zdôrazňuje, že fi rma 
nikoho z výrobných zamestnancov neplánuje prepustiť, 
naopak, chce im dať viac práce v kusovej výrobe. 
Ďalším zámerom, pri ktorom chce M+T Industrial ser-
vice využiť nielen svoj zamestnanecký potenciál, ale 
aj výrobnú technológiu od Mazaku, je vlastný produkt, 
na ktorého vývoji a konštrukcii intenzívne konateľ pracu-
je už dva roky. Hoci M. Trník zatiaľ neprezrádza o čo 
ide, vysvetľuje, že v súčasnosti už majú za sebou výrobu 
prototypov, čakajú ich testovania, povoľovacie procesy, 
administratíva... 
Svoje rozprávanie končí s prísľubom, že nás rád pozve 
na návštevu opätovne, keď sa rozbehne riadna výroba 
i predaj...
A my pozvanie radi prijmeme.
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Výhody modulárnych

S modulárnymi systémami sa väčšina ľudí stretáva počas svojho života, bez toho, aby si to 
uvedomovala. Dobrým príkladom sú stavebnice LEGO alebo modulárny nábytok IKEA.

Text a foto ISCAR LTD, preklad Lukáš LUKÁČ ISCAR SR

Typickými príkladmi týchto systémov sú v kovospracujúcom priemysle 
modulárne stroje (špeciálne upravené stroje, ktoré sú zostavené z nor-
malizovaných dielov) a modulárne upínacie dosky. Keď ide o rezné ná-
stroje, modulárna konštrukcia preukázala svoju účinnosť aj v tejto oblasti 
a viacerí výrobcovia nástrojov vyvinuli vlastné modulárne produkty, kto-
ré si získali značnú obľubu u zákazníkov. Hlavnými prínosmi modularity 
sú všestrannosť a úspora času. Modulárna koncepcia uľahčuje rýchlu 
a jednoduchú konfi guráciu optimálne upraveného rezného nástroja 
s použitím zostavy štandardizovaných prvkov. V prípade potreby špeci-
fi ckého nástroja vo výrobe je vhodné riešenie na dosah ruky. Takéto po-
ňatie nástroja prispieva k znižovaniu skladových zásob a zmenšovaniu 
inventárnych zoznamov.

Vďaka tomu dochádza k zníženiu výrobných nákladov. Modulárny sys-
tém nástrojov však nie je bez nevýhod. Hlavnou nevýhodou je zníženie 
tuhosti. Zostava niekoľkých prvkov nie je taká tuhá ako integrálny nástroj 
a nástrojová zostava môže mať nižšiu presnosť v porovnaní s integrál-
nym nástrojom. 

Pri výbere konkrétneho nástroja je potrebné zvážiť výhody aj nevýhody 
modulárneho prístupu. Konečné rozhodnutie je však na zákazníkovi. 
Jedine on môže rozhodnúť, ktorý nástroj je pre jeho potreby najlepší. 
Do úvahy treba vziať výrobné stratégie a súčasné výrobné požiadav-
ky alebo okamžitú potrebu nástroja. Výrobca rezných nástrojov by mal 
zákazníkovi poskytnúť odbornú radu pre správny výber a zároveň po-
kračovať vo vývoji modulárnych nástrojov, ktoré budú pre jeho prácu 
viac prispôsobené, ešte tuhšie a hlavne presnejšie. Firma ISCAR ponúka 
niekoľko typov a možností modulárnych nástrojov, niektoré z nich sú po-
písané nižšie v texte.

Modulárne systémy
Najstarším modulárnym systémom fi rmy ISCAR je systém FLEXFIT (obr. 1).
Princíp tohto systému je založený na použití valcovej stopky s vnútor-
ným metrickým závitom (M8-M16), do ktorého sa montujú príslušné 
vymeniteľné hlavičky. Ide o rotačný systém vhodný pre všeobecné 
použitie. Vďaka svojej jednoduchosti a jednoduchej údržbe sa systém 
FLEXFIT stal na trhu veľmi populárnym. Dnes sa FLEXFIT ponúka so širo-
kou škálou typov upínacích stopiek, adaptérov a hlavíc s vymeniteľnými 
doštičkami, ktoré sa väčšinou používajú pri všeobecnom frézovaní, ale 
aj pri obrábaní zložitých 3D tvarov a drážok. Upínacie stopky sú do-
stupné v oceľovom vyhotovení, ale aj z tvrdého kovu. Karbidové stopky 
sú tuhšie, čo podstatne znižuje vibrácie, najmä pri použití v aplikáciách 
s veľkým vyložením. 

nástrojových systémov

Ďalším modulárnym systémom od fi rmy ISCAR je MULTI-MASTER 
(obr. 2). Tento systém sa vyznačuje závitovým spojením s jedinečným 
profi lom. Presnú polohu frézovacej hlavičky zaisťuje krátka kužeľová 
plocha a čelný kontakt so stopkou. Pri upnutí hlavičky dôjde (vďaka ku-
žeľovej ploche hlavičky) k elastickej deformácii stopky. Dokonalé spo-
jenie poskytuje vynikajúci výkon a tuhosť, krátku dobu výmeny hlavičky, 
a tým aj priaznivejšiu ekonomiku. Systém MULTI-MASTER pozostáva 
z mnohých typov upínacích stopiek, predĺžení, redukcií a najmä typov 
vymeniteľných hlavičiek, čo z neho robí veľmi jedinečný modulárny ná-
strojový systém.

Stopky MULTI-MASTER sú vyrobené z ocele, tvrdokovu alebo z volfrá-
mu, ktorý veľmi dobre tlmí vibrácie. Spočiatku bol systém MULTI-MASTER
dostupný iba s monolitnými karbidovými hlavičkami, avšak vo veľmi 
krátkej dobe bol rad nástrojov doplnený aj o hlavičky s vymeniteľný-
mi doštičkami. Nie je náhoda, že nedávna kampaň LOGIQ, aj aktu-
álna predajná kampaň NEOLOGIQ, uviedla na trh ďalšie hlavičky 

Obr. 1 Najstarší modulárny systém FLEXFIT fi rmy ISCAR pre najrôz-
nejšie frézovacie operácie
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MULTI-MASTER s vymeniteľnými doštičkami. Osobitne navrhnuté adap-
téry MULTI-MASTER a FLEXFIT pre vzájomné prepojenie a kompatibilitu 
podstatne rozširujú rozsah aplikácií oboch systémov. 

Pre oblasť nerotačných nástrojov vyvinula fi rma ISCAR modulárny sú-
stružnícky systém, ktorý je zložený z držiaka či antivibračnej tyče a vy-
meniteľných adaptérov s vymeniteľnými doštičkami. Držiaky i adaptéry 
sú vzájomne spojené pomocou upínacích skrutiek a správna poloha je 
zaistená vďaka zúbkovaniu na čele, ako je zrejmé z obr. 3. 

Tri typy držiakov
ISCAR ponúka tri typy držiakov, ktoré pokrývajú celú škálu vyvŕtavacích 
aplikácií s nástrojmi s dĺžkou až 10 x D. Oceľové držiaky SH-D v dĺžke 
4 x D. Karbidové držiaky v dĺžke 7 x D. Pri operáciách vyžadujúcich 
väčšie vyloženie nástroja však môže byť použitie celokarbidového dr-
žiaka limitujúce. Preto ISCAR vyvinul antivibračné tyče AV-D a AV-D-VH 
(z radu nástrojov WHISPERLINE), ktoré sú dostupné v dĺžkach 7 × D 
a 10 x D. Úspech vnútorných držiakov a vyvŕtavacích tyčí pre vymeni-
teľné adaptéry presvedčil vývojárov fi rmy ISCAR o tom, že je to cesta 
správnym smerom. Preto ISCAR teraz ponúka širokú škálu adaptérov 
pre najrôznejšie operácie, ako sú napr. vnútorné sústruženie, zapichova-
nie alebo závitovanie. Navyše bol tento systém doplnený aj o integrálne 
držiaky CAMFIX.

Modularita poskytuje zákazníkovi cennú príležitosť nakonfi gurovať si ná-
stroj podľa svojich predstáv, optimálnym spôsobom pre danú aplikáciu. 
V dnešnom modernom digitálnom svete možno veľmi ľahko nakonfi guro-
vať požadovaný nástroj vo virtuálnom prostredí CAM softvéru. Digitálne 
reprezentácie rezného nástroja podľa normy ISO 13399 sa teraz stá-
vajú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Preto poprední výrobcovia nástrojov 
už tieto potrebné dáta poskytujú svojim zákazníkom. Firma ISCAR už 
skôr plne integrovala do svojho elektronického katalógu možnosť tvor-
by zostáv a umožnila tak svojim zákazníkom tieto dáta veľmi efektívne 
využívať (obr. 4). Ide o veľmi cenný nástroj pre predbežné procesy pri 
výbere nástrojov vo fáze návrhu a plánovania obrábania. Pri výbere 
a tvorbe nástrojovej zostavy možno prostredníctvom tejto možnosti pre-
dísť chybným a nekompatibilným nástrojovým zostavám, čo významne 
šetrí čas i náklady. 

Obr. 4 Virtuálna nástrojová zostava v prostredí elektronického kata-
lógu ISCAR

Obr. 3 Antivibračná tyč AV-D z radu WHISPERLINE pre vymeniteľné 
adaptéry

Obr. 2 Systém MULTI-MASTER umožňuje viac ako 40 tisíc kombinácií 
zostavení nástroja

Modulárne rezné nástroje sú dnes v kovospracujúcom priemysle bežne 
používané a ponúkajú veľmi širokú škálu zostáv pre úspešnú výrobu 
najmä foriem a zápustiek. 

Flexibilný modulárny koncept zabezpečuje schopnosť rýchlo nájsť efek-
tívne nástrojové riešenie v prípade, že sa produktový program neustále 
mení. To má pozitívny vplyv na znižujúce sa množstvo nástrojov vo vý-
dajniach, a tiež veľmi priťahujú veľkých výrobcov. Nový vývoj, zamera-
ný na spoľahlivé, presné a digitálne modulárne nástroje pre uspokojenie 
priemyselných potrieb, tak zostane na trhu relevantný a dôležitý.
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Physik Instrumente (PI) je průmyslový výrobce založený v roce 1970, 
který vznikl oddělením od Společnosti Maxe Plancka, neziskové aso-
ciace předního německého výzkumného institutu. PI Group se sídlem 
v Karlsruhe dodává především polohovací technologie dosahující přes-
ností nanomentru a komponenty do OEM produktů obsahující piezo či 
motorové pohony. Postupem let se zákaznická základna posunula od 
akademických institucí k výrobcům polovodičů, do automotive segmentu, 
biotechnologického průmyslu, strojírenství, zdravotnictví a procesní výro-
by. Společnost má čtyři pobočky v Německu a 15 obchodních a servis-
ních zastoupení na třech kontinentech. 

Zefektivnit a standardizovat procesy
V rámci svých podnikových procesů PI Group vyžaduje stejnou přesnost 
jako u svých produktů. Výrobce se nyní spoléhá na starší podnikovou 
aplikaci, která zajišťuje neustálou výměnu informací v reálném čase, ale 
cílem bylo dále zefektivnit a standardizovat procesy a pracovní postupy 
a zároveň radikálně redukovat počet periferních aplikací. Dalším moti-
vem bylo posílit své kapacity a získat přesnější přehled o dodavatelském 
řetězci a schopnost zlepšit plánovaní v delším časovém horizontu.
Díky dlouholeté spolupráci se společností Infor se PI Group rozhodla 
zvolit její řešení Infor CloudSuite Industrial Enterprise, multitenantní clou-
dové řešení běžící na platformě Amazon Web Services (AWS). Jedná se 
o řešení ušité na míru potřebám společností ze segmentu diskrétní výro-
by. Po nasazení bude mít PI Group k dispozici jedinou, centrální instanci 
s integrovanou databází dostupnou všem pobočkám.
„Se společností Infor jsme partnery od roku 2006 a plně rozumí našim 
výzvám – a to byl klíčový aspekt výběru,“ řekl Florian Geistdörfer, pro-

vozní ředitel ve Physik Instrumente Group. „Infor CloudSuite Industrial 
Enterprise není pro nás jen softwarový balík, ale fundamentální součást 
naší skupiny, která nám pomáhá dosahovat ambiciózních obchodních 
cílů,“ dodal.
„Physik Instrumente Group je ukázkovým příkladem toho, jak se vyrov-
nat se zákaznickou poptávkou po standardech nejvyšší kvality,“ řekl 
Wolfgang Kobek, výkonný viceprezident zodpovědný za obchod ve 
společnosti Infor. „Můžeme být hrdi na to, že naše softwarové řešení do-
káže vyhovět požadavkům společnosti s tak vysokými standardy kvality 
a podporovat ji v jejich obchodních úspěších.“

Physik Instrumente a Infor
Physik Instrumente se sídlem v Karlsruhe je technologickým lídrem v ob-
lasti vysoce přesných polohovacích technologií a piezo aplikací využí-
vaných v segmentech průmyslové automatizace, polovodičů, fotoniky, 
mikroskopie a lékařství. Více než 50 let jejích 1 400 specialistů poso-
uvá hranice možného a vyvíjí jak standardizovaná, tak unikátní řešení. 
Společnost vlastní přes 400 patentů a provozuje 9 výrobních zařízení 
v Evropě, Severní Americe a Asii. 
Infor je vedoucí globální dodavatel podnikového cloudového softwaru 
pro specifi cká odvětví. Vyvíjí ucelená řešení se zaměřením na unikátní 
potřeby konkrétních odvětví. Klíčové podnikové aplikace a služby In-
for nabízejí významné provozní výhody, vysokou úroveň zabezpečení 
a rychlé nasazení. Více než 60 000 zákazníků ze 175 zemí se spolé-
há na podporu našich 17 000 zaměstnanců k dosažení svých obchod-
ních cílů. Jako člen skupiny Koch poskytuje dostatečné fi nanční zázemí 
a dlouhodobou vizi pro vzájemně prospěšné a trvalé vztahy se svými 
zákazníky.

Zpřesnění výroby 
s moderním cloudovým řešením

Text a foto Myr Communication

Infor, poskytovatel odvětvově-specifi ckých cloudových řešení oznámil, že společnost Physik Instrumen-
te Group se rozhodla implementovat řešení Infor CloudSuite Industrial Enterprise. Výrobce přesných 
přístrojů tím podpoří svou strategii postavenou na standardizované platformě správy dat využívající 
techniky umělé inteligence a strojového učení integrované v multitenantním cloudovém ERP systému. 
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Proč hledat cestu právě 
v integrovaném řešení?
V dnešní době jsou výrobní paramet-
ry nástrojáren nastaveny na vysokou 
úroveň, a tak lze dosáhnout časových 
úspor pouze v návaznostech na jed-
notlivé výrobní a předvýrobní úseky. 
Jejich fl exibilita při změnách, ať už od 
zákazníka nebo během samotné výro-
by, mnohdy rozhoduje o dodání za-
kázky v požadovaném termínu. Proto 
je možné i v rámci jednotné integrace 
CAD/CAM řešení dosáhnout časo-
vých úspor až 20 %.

Návrh rozložení formy
Prvním krokem při práci na vstřikovací 
formě je vždy import modelu od zada-
vatele. Ten je velmi často „rozbitý“ a je 
tedy nejprve nutné ho opravit. Díky 
možnosti střídat práci s pomocí ploch 
a objemů, bývá tato etapa v Cimat-
ronu obvykle poměrně snadná. Další 
klíčovou funkcí jak při tvorbě nabídky, 
tak při vlastní konstrukci, je rychlá ana-
lýza dílu, která v několika vteřinách 
ukáže jeho „zaformovatelnost“. Uži-
vatelský komfort zvyšuje skutečnost, že 
Cimatron vytváří strom použitých funkcí 
s možností zpětné editace kdykoli bě-
hem práce.

Konstrukce formy
Cimatron, vyvíjený jako software pro 
konstrukci a výrobu nástrojů, má k dis-
pozici řadu funkcí, které výrazně usnad-
ňují konstrukční práce. Některé jsou 
běžné a samozřejmé, např. import z ka-

integrované řešení pro konstrukci a výrobu
(nejen) vstřikovacích forem

CAD/CAM Cimatron: 

Cimatron je integrovaný CAD/CAM systém specializovaný pro potřeby nástrojáren a díky tomu 
nabízí funkce, které výrazně usnadňují celý proces konstrukce a výroby vstřikovacích forem od 
nabídky po dodávku.

Text Jakub ŠTĚTINA, Zuzana DOUŠKOVÁ, foto technology-support

Ukázka pětiosého plynulého frézování zápusky, NC program připravený v CAD/CAM Cimatron 
(peform Chrudim s.r.o.).
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talogů normálií dodavatelů, jiné už tak samozřejmé nejsou. 
Umožňuje například vkládání šroubů na místo, kde pro ně 
ještě není přichystán otvor. Při vložení šroub automaticky 
ořízne správnou velikost a tvar otvoru ve všech procháze-
jících komponentách a vytvoří i závit na poslední kompo-
nentě. 

Podobné možnosti má pro vkládání kolíků, vyhazovačů, 
pružin, těsnících kroužků, koncovek na hadici atd. Je mož-
ný i import kompletních základů formy od dodavatelů 
normálií.

V krocích následujících po zaformování dílu nabízí Ci-
matron progresivní tvorbu chlazení s analýzou bezpečné 
vzdálenosti chladicího okruhu od ostatních komponent a sí-
ly materiálu okolo kanálu. Umožňuje také volbu tvaru vtoku 
a průřezu vtokové soustavy. K dispozici je efektivní tvorba 
vyhazovacích systémů, kdy stačí zvolit průměr vyhazovače 
a zvolit místo, kde chceme vyhazovač mít. Cimatron se au-
tomaticky podívá do katalogu normálií a na zvolené místo 
vloží nejkratší možný vyhazovač. Takto jednoduše lze vlo-
žit více vyhazovačů naráz a Cimatron je automaticky roz-
třídí podle délek.

Cimatron má k dispozici i další nadstavby, například analý-
zu vstřiku plastů či jednoduché a efektivní změnové řízení, 
kdy i po dokončení celé formy je možné změnu v původ-
ním modelu rychle zapracovat do celého projektu.

CAD/CAM řešení na míru, které šetří 
čas i peníze: elektrody, EDM nastavení, 
frézování
Cimatron nabízí nejen vše výše zmíněné pro návrh a kon-
strukci forem, ale obsahuje i specializované nástroje pro 
konstrukci elektrod a nastavení EDM hloubicích strojů 
a CAM moduly pro 2,5osé až 5osé plynulé frézování. 
Má k dispozici i specializované moduly pro další typy 
nástrojů např. pro lisovací nástroje. Díky své komplexnosti 
dokáže ušetřit množství času, a tím i fi nančních prostředků. 
V jednom uživatelském prostředí lze nacenit, navrhnout, 
konstruovat, připravit technologii obrábění, generovat NC 
kód a následně provést simulaci se strojem, ale i připravit 
nastavení a nastavit hloubicí EDM stroj. Zároveň je však 
konfi gurace konkrétní licence softwaru cíleně seskládaná 
podle potřeb zákazníka, a ten si tedy může pořídit jen ty 
moduly, které skutečně ve své výrobě potřebuje.

„Hlavn  p nos Cimatronu obecn  vid m 

v  rychlosti a  pru nosti práce , pokud se 

nástroje , kter  nab z , spr vn  pou va-

j . U  prvn  koncept formy, d le it  pro 

jej  nacen n , lze v Cimatronu p ipravit 

velmi rychle . S  t m je samoz ejm  spojen 

v born  impo   model  z jiných soft  war . 

I vlastn  modelov n  v n m je velmi kom-

fo  n . Hlavn  nab z  velmi dobr  nástroje 

pro zapracov v n  zm n , co  je jedna ze 

zásadních věc  pro urychlen  práce .“

 Juraj Pi  ner, konstrukce forem

Elektroda zkonstruovaná a vyfrézovaná s pomocí integrovaných CAD/CAM 
modulů řešení Cimatron (FORNAS trading, s.r.o.).

Osminásobná vstřikolisová forma konstruovaná v Cimatronu (INVO CZECH s.r.o.).
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www.cimatron.cz

integrovaný CAD/CAM pro nástrojárny

technology-support s.r.o.,  Dusíkova 1597/19,  CZ-162 00  Praha 6, tel.: +420 731 503 032,  e-mail: info@cimatron.cz,  www.t-support.cz

„Cimatron u nás postupn  nahrazuje p edchoz  nejed-

n  n  CAD/CAM e en  a n kolik na ich in en r  pra-

cuje s  t mto soft  warem každ  den . Nejd le jsme s  jeho 

implementac  a vyu it m v oblasti konstrukc
e a  fr zo-

v n  elektrod , kde u  fungujeme pln  v Cimatronu. Tato 

zm na p inesla úsporu zhruba 60 % času programátora 

a zlep ila se kvalita obr b ných elektrod .“ 

 Tomá  Podlena, jednatel nástroj rny PEARTEC s.r.o.

Bez podpory by to nebylo nikdy ono
Naprostou nezbytností pro dobré fungování jakéhokoli CAD/
CAM řešení je kvalitní a trvalá technická podpora ze stra-
ny dodavatele a v případě CAM i kvalitní na míru odladěné 
postprocesory a simulace strojů. Pokud nechcete ztrácet čas při 
konstrukci a výrobě forem, je Cimatron dobrá volba. 

Na českém a slovenském trhu ho již téměř 15 let zastupuje 
a podporuje společnost technology-support a má řadu spoko-
jených uživatelů.

Projekt konstrukce vyfukovací formy v Cimatronu (AS LASER WELDING s.r.o.).
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V súčasnosti, keď priemysel hľadá úspory, predstavujú 3D tlačiarne pre 
každý výrobný podnik významný prínos v inovácii, úspore nákladov aj 
nezávislosti. Pri konvenčných výrobných technológiách je 3D tlač mi-
moriadnym benefitom pre vývoj, prototypovanie a malosériovú výrobu. 
Z tohto pohľadu ponúkajú 3D tlačiarne Raise3D zákazníkom mimoriadny 
potenciál výroby modelov zo širokej škály materiálov v najlepšej kvalite 
a s vysokým výkonom.

Vyššia rýchlosť bez straty kvality
„Často počúvame argument, že najrozšírenejšia a najobľúbenejšia 3D 
tlačová technológia FDM/FFF je, bohužiaľ, tak trochu pomalá,“ hovorí 
Jan Šmejcký, riaditeľ spoločnosti Elvira. „Technologický vývoj spoločnos-
ti Raise3D svojou inováciou HUK3 (Hyper Speed Upgrade) mení roky 
zažité pravidlá. Vďaka HUK3 je možné zvýšiť rýchlosť tlače pre rad Rai-
se3D Pro3 3D tlačiarní 3 – 4-násobne, a to bez straty kvality povrchu 
a detailu výtlačku.“ 
Raise3D sa podarilo v nadväznosti na vývoj vysokorýchlostného modelu 
RMF500 aplikovať svoje poznatky aj pre tlačiarne radu Pro3, ktoré teraz 
môžu dosiahnuť rýchlosť 3 – 4-krát vyššiu, než ponúka súčasná najlepšia 
profesionálna tlačiareň dostupná na trhu. To znamená, že výtlačok, ktorý 
predtým vyžadoval 24-hodinovú tlač, bude hotový za cca 8 hodín. Cieľom 
ale nikdy nebolo dať FFF tlačiarni iba povel na tlač vyššou rýchlosťou. Tou 
naozajstnou výzvou bolo dosiahnutie vyššej rýchlosti pri súčasnom zacho-
vaní rovnakej kvality priľnavosti vrstvy a povrchovej úpravy, navyše s ohľa-
dom na zachovanie štrukturálnej stability celej tlačiarne.
Základom technológie je silná, torzná konštrukcia radu Pro3, ktorá umož-
ňuje zachovať výtlačkom vysokú rozmerovú presnosť a vynikajúcu kvali-
tu povrchu pri prevádzke aj počas extrémne vysokej rýchlosti. Pokročilé 
vstavané procesory tlačiarne Pro3 umožnili vývojovému tímu spoločnosti 
Raise3D plne využiť výkon inovatívnych algoritmov a spracovania viac 

Až 4-násobná rýchlosť

Text a foto Elvira, s.r.o., Raise 3D

než 600 000 krokov za sekundu vrátane aktívneho potlačenia nežia-
ducich vibrácií. Toto riešenie je čiastočne chránené existujúcimi patentmi 
spoločnosti Raise3D.

Z portfólia Raise3D
Raise3D Pro3 Plus – profi  3D tlačiareň pre veľké výtlačky, ktorá zaisťuje 
spoľahlivú 3D tlač širokou škálou fi lamentov v uzatvorenej tlačovej komo-
re. Vysoká kvalita povrchu a vytlačeného detailu dokazuje, že FDM tlač 
je nielen cenovo priaznivá, ale dokáže vytvoriť fi nálny model bez nutnosti 
ďalších dokončovacích operácií. To všetko v rozmere výtlačku až 300 × 
300 × 605 mm.
Raise3D Pro3 – profi  3D tlačiareň pre väčšie výtlačky je rovnako vybave-
ná 3D tlačiareň ako predchádzajúca a so zhodným tlačovým priestorom 
pri nižšej výške (až 300 × 300 × 300 mm). Umožňuje tlačiť vo vysokej 
kvalite povrchu a vytvoreného detailu s využitím širokej škály fi lamentov 
v uzatvorenej tlačovej komore.
Raise3D E2 – univerzálna spoľahlivá profesionálna 3D tlačiareň s dvo-
ma nezávislými dýzami IDEX technológie FDM s dokonalou kvalitou tla-
če povrchu (rozmery až 330 × 240 × 240 mm) a detailov, umožňujúca 
využiť širokú škálu fi lamentov. V uzatvorenej tlačovej komore je možné 
vytvárať modely aj z technických fi lamentov. 
„V takmer tri mesiace trvajúcom testovaní rôznych modelov a materiálov 
sme si overili, že tlačiarne Raise3D predstavujú špičku v odbore,“ pove-
dal Jan Šmejcký, riaditeľ spoločnosti Elvira. „Môžeme potvrdiť a kedy-
koľvek demonštrovať, že modely radu Pro3 a E2 sa vyznačujú vysokou 
presnosťou, kvalitou tlače a produktivitou. Testovali sme v minulosti mnoho 
3D tlačiarní a naše poznatky a skúsenosti s Raise3D tlačiarňami úplne 
prevýšili naše očakávania.“

Spoločnosť Elvira, popredný dodávateľ 3D technológií a pre-
vádzkovateľ portálu Abc3D, predstavila technológiu HUK3 
uvedenú Raise3D, globálnym výrobcom 3D tlačiarní. Vďaka 
tejto technológii budú môcť 3D tlačiarne Raise3D radu Pro3 
so špeciálnou upgrade súpravou HUK3 tlačiť takmer štvorná-
sobnou rýchlosťou.

3D tlače od Raise3D
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Dôsledná orientácia 
na zákazníkov

aj v oblasti strojovej techniky

Ponuka strojovej techniky od ZIMMER GROUP
Motorové vretená a príslušenstvo systémov (frekvenčné meniče, chladia-
ce agregáty, multifunkčné jednotky, vedenia a káble, výmenné jednotky 
robota) tvoria kľúčové komponenty portfólia strojovej techniky od spoloč-
nosti ZIMMER. Firma sa pritom zameriava na vš etky odvetvia a ponú ka 
rieš enia pre kaž dý  individuá lny zá kazní cky problé m. Vyvíja a vyrába 
inovatívne nástrojové systémy na spracovanie dreva, kovu a kompozit-
ných materiálov. 

Motorové vretená
Motorové vreteno je jednou z podstatných konštrukčných skupín obrába-
cieho stroja, frézovacieho centra alebo robotického riešenia end-of-arm, 
s ktorým sa dosahuje maximálna produktivita a presnosť, a ktoré umožňuje 
optimálny výkon a kvalitu obrobkov. Mechanicky integrované motorové rie-
šenia sú okrem toho mimoriadne kompaktné, vysoko produktívne a dosahu-
jú maximálnu tuhosť, ktorá je predpokladom najvyšších otáčok a presného 
otáčania bez radiálneho hádzania. 

ZIMMER GROUP ponúka v tomto segmente perfektné portfólio. Nie je 
podstatné, či hľadáte motorové vreteno na použitie vo frézovacích strojoch, 

Text a foto ZIMMER GROUP

Sofi stikované  rieš enia a dô lež ité  technické  inová cie, pochá dzajú ce z vlastného vývoja a výroby spo-
loč nosti ZIMMER, sú dôvodom prečo fi rmu vyhľadávajú najmä  zá kazní ci so snahou o technologické  
vodcovstvo. A ZIMMER GROUP dosahuje najlepš ie vý sledky prá ve vtedy, keď  je postavená  pred ná roč ný  
problé m. Zmý š ľ anie a prí stup majú  v spoločnosti ZIMMER interdiscipliná rny charakter. Prirodzene, veď 
ZIMMER ponúka sofi stikované  procesné  rieš enia v š iestich technologický ch oblastiach. Okrem manipu-
lačnej, tlmiacej, lineárnej, systémovej a výrobnej techniky, je to aj v oblasti strojovej techniky.

alebo obrábacích centrách, v našich rôznych vretenových moduloch nájde-
te hospodárne štandardné motorové vretená, vzduchom chladené vretená 
v nízkom a strednom výkonovom rozsahu, ako aj kvapalinou chladené vy-
sokovýkonné vretená a, samozrejme, zodpovedajúce príslušenstvo. 
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nia na mieru pre aké koľ vek 
prí pady použ itia. Ku vš etkým 
naš im motorový m vretená m 
a prí sluš enstvu ponú kame vo-
ľ ne konfi gurovateľ né  sú pravy 
spojok a vedení . 
Získate tak rieš enie na mieru 
presne pre vaš u apliká ciu, zbytočne nevynaložíte prostriedky, pretože 
dimenzovanie prevezmeme za vá s, vedenia budú pripravené  na pripoje-
nie a presne konfekč ne vyrobené , už  namontované  a funkč ne vyskú š ané . 

Výmenná jednotka robota
Pre motorové vretená, ktoré sú určené na použitie v robotickej aplikácii, 
sú k dispozícii špeciálne koncipované výmenné jednotky robota, ktoré 
tvoria spoľahlivé rozhranie medzi robotom a motorovým vretenom. Voľný 
diel sa upevní na motorové vreteno, pevný diel sa namontujte na koniec 
ramena robota. Pre motorové vreteno, ktoré sa nepoužíva, je k dispozícii 
špeciálna odkladacia stanica. 
Výmenné jednotky robota sa vyznačujú: automatizovaným spájacím 
mechanizmom, extrémne plochou konštrukciou, mechanickou samozver-
nosťou, prenosom stlačeného vzduchu, výkonu a signálov na prevádzku 
motorového vretena.

Technické charakteristiky motorových vretien ZIMMER GROUP:
Menovitý výkon S1: 6 až 48 kW
Menovitý krútiaci moment S1: 4,9 až 153 Nm
Maximálne otáčky: 6 000 až 26 000 rpm
Chladenie: elektrický ventilátor/voda
Technológia motora: asynchrónny/synchrónny
Vyhotovenie: základný variant/vektorové riadenie

Ak sa rozhodnete pre motorové vretená od ZIMMER GROUP získate 
nielen kvalitné vzduchom či vodou chladené vysokofrekvenčné vretená 
v rôznych výkonových rozsahoch, ale aj podporu v oblastiach, ako je di-
menzovanie napájania, dodávka energie, chladenie alebo integrácia do 
riadenia alebo služby. Samozrejmosťou je oprava a servis na mieste kom-
petentným personálom, komunikačný modul Spindle IO-Link umožňujúci 
monitorovanie stavu a prediktívnu údržbu, extrémne vysoká spoľahlivosť, 
veľká hustota výkonu a široká kompatibilita.

Frekvenčné meniče
Optimá lny vý kon a vý stupný  vý kon sú  mož né  len vtedy, keď  sú  motorové  
vretená  a frekvenč né  menič e navzá jom optimá lne zosú ladené . Už  pri vý -
voji, ale aj v praktický ch testoch, spolupracujeme s popredný mi vý robca-
mi menič ov a strojov. Cieľ om je vygenerovať  vž dy maximá lny prospech 
zá kazní ka. Ak sú  motor a frekvenč ný  menič  navzá jom optimá lne zosú-
ladené , prejaví  sa to nielen v ž ivotnosti, ale aj v pokojnom chode, v ter-
moregulá cii, a tý m samozrejme aj v hustote vý konu. Cieľ om spoloč nosti 
ZIMMER GROUP je poskytnú ť  plynulo integrujú ci systé m, ktorý  zá kazní -

kovi ponú ka mož nosť  vyť až iť  z motoro-
vý ch vretien maximum. 
Spolu s vretenom motora tvorí  frekven-
č ný menič  perfektný kompletný balí k 
pre presné  polohovacie ú lohy s integro-
vanou bezpeč nostnou technikou (STO) 
a procesy s ní zkymi otá č kami, ako aj 
pre vysoké  otá č ky. Napojenia na ria-
diacu ú roveň potrebné  v apliká cii spĺ-
ňajú  zá suvné  operá tory prevá dzkovej 
zbernice (Interbus, CANopen, Ethernet, 
DeviceNet, EtherCAT) pre všetky bež né  
štandardy protokolov vrá tane nových 
riešení  na bá ze Ethernetu. Kompletné  

riešenie dopĺňajú  oblasti prí slušenstva s konštrukč nými skupinami EMV 
pre prostredia C1 a C2, brzdové  odpory, sieťové  tlmivky a fi ltre harmo-
nických frekvencií . 

Chladiace agregáty
Pre naše motorové  vretená  chlade-
né  vodou ponú kame zodpovedajú -
co dimenzované  chladiace agregá ty 
vrá tane sú prav spojok. Spoľahlivá  do-
stupnosť potrebné ho množ stva chladi-
va a jeho teplota zniž ujú  vznik tepla 
podmienený prevá dzkou a zaruč ujú  
maximá lny výkon vretena. Pracujeme 
so zná mymi vý robcami chladiacich 

agregá tov a mô ž eme tak dosiahnuť  presnú  regulá ciu teploty a dá vko-
vanie chladiaceho mé dia, č o vedie ku konš tantne ní zkym prevá dzkový m 
teplotá m. Presné  dá vkovanie a regulá cia sú  dô lež ité  na vylú č enie nepres-
ností  na vretene, ktoré  mô ž u byť  vyvolané  vý kyvmi teploty. Dostanete od 
ná s navzá jom prispô sobené  komponenty, pri ktorý ch sa mô ž ete spoľ ah-
nú ť  na to, ž e bude zaruč ená  ich spoľ ahlivá  sú č innosť . 

Vedenia a káble
ZIMMER GROUP sa považ uje za dodá vateľ a systé mov a vá š ho spoľ ahli-
vé ho partnera, ponú kame vá m kompletný  balí k. Zní ž te svoje ná klady pri 
realizá cii systé mu pomocou naš ej podpory. Ponú kame š peciá lne rieš e-

1: odkladacia stanica, 2: pevný diel meniča nástrojov, 3: voľný diel meni-
ča nástrojov, 4: motorové vreteno

Multifunkčné jednotky
Nasadenie priemyselný ch robotov 
predstavuje rozhodujú ci faktor pro-
duktivity. Pre č oraz č astejš ie použ í -
vanie robotickej techniky ponú ka 
ZIMMER GROUP inovatí vne apli-
kač ne optimalizované  produkty end-
-of-arm, ako naprí klad multifunkč nú  
hlavu. 

Naš e multifunkč né  hlavy sú  vybavené  rozlič ný mi usporiadaniami vretien 
a agregá tov a mô ž u sa voľ ne konfekč ne vyrá bať  podľ a ž elania zá -
kazní ka, takž e dostanete rieš enie na mieru pre svoju apliká ciu. Vď aka 
multifunkč nej hlave pozdvihnete svoj stroj na najvyš š iu ú roveň , okrem 
bež ný ch ú loh obrá bania rozšírite funkčnosť stroja aj o manipulač né  ú lo-
hy a automatizá ciu. 
Multifunkčné jednotky umožňujú početné možnosti montáže (uchopova-
cia a manipulač ná  jednotka, agregá t na nasadzovanie kovaní , modul 
nasadzovania soklový ch nô h, rezný  agregá t, vŕ tacie agregá ty vš etký ch 
druhov agregá tov na nasadzovanie tlmič ov, skrutkovací  agregá t). 



|                             6/2022 |  www.leaderpress.sk  38

ROBOTIKA, AUTOMATIZÁCIA
 

Prevodovky TwinSpin® od spoločnosti SPINEA®, boli použité v kamero-
vých systémoch pri nakrúcaní mnohých úspešných celovečerných fi lmov, 
napríklad: Fast and Furious, James Bond, Mission impossible, Transfor-
mers, Transporter, Avatar, Hobbit, Tomb Raider, Star Wars a mnohých 
ďalších. 
Diaľkovo ovládane robotické kamerové systémy môžu byť umiestnene 
buď na fi lmovacom vozidle, helikoptére, kamerovom žeriave, alebo vo-
zíku na koľajniciach. Pohyb takto umiestnenej kamery býva často ovlá-
daný až v šiestich stupňoch voľnosti, čo znamená, že kamera je schopná 

pre fi lmový priemysel prispieva aj SPINEA
K stabilite robotických kamerových systémov

Ing. Stanislav ČEMA – segmentový špecialista SPINEA, s.r.o., foto SPINEA, s.r.o., zdroj Shutterstock

Filmová ponuka televízií nás počas vianočných sviat-
kov láka stráviť čas v pohodlí domova. Špičková fi lmo-
vá produkcia, ktorá baví divákov všetkých vekových 
kategórií, kladie vysoké nároky na technické vybave-
nie fi lmového aparátu pri nakrúcaní scén v interiéri a 
exteriéri. Natáčanie akčných scén vo fi lmoch alebo 
dynamiky v športových prenosoch vyžaduje kame-
rové systémy, ktoré sú schopné rýchlo sa presúvať 
v priestore, sledovať cieľový objekt (scénu) a pritom 
zachovať dokonalú stabilitu a ostrosť obrazu. Kamero-
vé systémy a ich vyspelosť sú tiež dôležitým atribútom 
toho, aby réžia dotiahla predstavu scenáristu do 
dokonalosti. K tejto dokonalosti do značnej miery pri-
spieva aj slovenská spoločnosť SPINEA, s.r.o., ktorá 
dodáva svoje vysoko presné bezvôľové prevodovky 
spoločnostiam svetovej kinematografi e. 

dosiahnuť najvyšší stupeň voľnosti pohybu a zaujať správne miesto pre 
dokonalý záber. Systémy sú navrhnuté tak, aby eliminovali nežiaduce 
chvenie a vibrácie kamery, ktoré vznikajú pri prudkých zmenách pohybu.
Pre realizáciu rýchlych a presných pohybov kamery sú ideálne presné 
bezvôľové prevodovky malých rozmerov schopné pracovať v širokom 
rozsahu teplôt okolia a za každého počasia. Excelentným riešením je 
použitie prevodoviek TwinSpin® G série od spoločnosti SPINEA®, ktoré 
majú mimoriadne vysokú momentovú hustotu (pomer krútiaceho momentu 
k rozmerom a hmotnosti prevodovky). Vďaka tomuto parametru môže mať 
celková konštrukcia kamerového systému menšie rozmery a váhu, čím sa 
zníži celková inercia zariadenia a umožní sa vysoká dynamika pohybu.
Prevodovky TwinSpin® G série vo vyhotovení „hollowshaft“ majú prie-
bežný otvor vstupného hriadeľa, cez ktorý možno viesť káble pre pohon 
a riadenie pohybu ďalších osí kamerového systému a pre napájanie sa-
motnej kamery. 
Prevodovky v kamerových systémoch slúžia zároveň ako gyro stabilizátor 
a zabezpečujú mechanickú stabilizáciu obrazu. Tá sa realizuje protipo-
hybom k pohybu detegovanému gyroskopom. Prevodovky musia reago-
vať na každý nežiaduci pohyb kamery spôsobený nerovnosťou terénu, 
vetrom alebo vibráciami zo zariadenia, na ktorom sú umiestnené, a udr-
žiavať kameru v požadovanej a stabilnej polohe. Dochádza tu k vysokej 
frekvencii zmien smeru pohybu o malú uhlovú vzdialenosť. 
Prevodovky TwinSpin® vďaka svojmu bezvôľovému mechanizmu, vysokej 
presnosti a nízkej vstupnej inercii si dokážu s takýmito pohybmi poradiť 
a umožniť tak spoľahlivú stabilizáciu. 

TwinSpin® vysoko presná prevodovka
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Text a foto FANUC Slovakia, s.r.o.

Eventu sa zúčastnilo niekoľko desiatok spoločností, ktoré už s FANUCOM 
dlhodobo spolupracujú, ale aj zopár nových – možno potenciálnych zá-
kazníkov. 
Vďaka partnerským fi rmám: SCHUNK Intec, Fronius, 3M, Blum, Kovanda, 
Lascam, Markindustries či Blaser, ktoré sa na OPEN HOUSE zúčastnili, 
mohol FANUC prezentovať svoju výbornú spoluprácu s inými spoločnos-
ťami v oblasti priemyselnej automatizácie a predstaviť konkrétne spoločné 
aplikácie. Zaujali napríklad aplikácie brúsenia a zvárania s využitím kola-
boratívnych robotov. Okrem nich však návštevníci podujatia mali možnosť 
vidieť v akcii aj obrábacie centrum Robodrill a vstrekolis Roboshot.

Kolaboratívne 
roboty radu CRX
OPEN HOUSE využila 
spoločnosť FANUC aj na 
predstavenie celkom nové-
ho radu kolaboratívnych 
robotov pod označením 
CRX. Rad FANUC CRX 
tvorí päť modelov robotov 
s užitočným zaťažením od 

FANUC OPEN HOUSE

5 do 25 kilogramov a dosahom od 994 do 1 899 mm. Nové CRX kobo-
ty od FANUC sú bezpečné, fl exibilné, rýchlo implementovateľné, ľahko 
programovateľné a vysoko spoľahlivé tak, aby vyhoveli výrobným požia-
davkám dnešných výrobcov. Kolaboratívne roboty radu CRX sú perfekt-
ným riešením pre výrobcov s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami 
s robotmi. Rad CRX ponúka úplne nové programovacie rozhranie FANUC 
s jednoduchou technológiou drag and drop na dotykovej obrazovke pen-
dantu. Jednoduché programovanie v spojení so svetovo uznávanou tech-
nológiou FANUC, osvedčenou spoľahlivosťou a citlivou detekciou kontak-
tov umožňuje kobotom CRX bezpečne pracovať po boku ľudí na rôznych 
priemyslových a výrobných pozíciách.

K želaniu príjemného prežitia vianočných sviatkovK želaniu príjemného prežitia vianočných sviatkov
a mnohých úspechov v novom roku 2023 pripájame a mnohých úspechov v novom roku 2023 pripájame 
poďakovanie za vašu dôveru a doterajšiu spoluprácu.poďakovanie za vašu dôveru a doterajšiu spoluprácu.

Váš tím FANUCVáš tím FANUC

Od 9. do 11. novembra usporiadala spoločnosť 
FANUC Slovakia podujatie OPEN HOUSE pre svojich 
aktuálnych zákazníkov aj záujemcov z radov odbornej 
verejnosti. Po prvýkrát na to využila nedávno dokon-
čené a otvorené priestory svojho nového showroomu 
v Nitre. Príležitosť pozrieť sa na novinky z portfólia 
FANUC i partnerských fi riem využila stovka hostí 
z takmer 50 fi riem.



|                             6/2022 |  www.leaderpress.sk  40

Zváranie studeným drôtom inteligentne a ľahko

Fronius TIG DynamicWire
K produktu Fronius iWave sú už k dispozícii komponenty na zváranie TIG 
studeným drôtom. Prevratná inovácia pritom spočíva v jeho inteligent-
nom ovládaní. Vďaka novému patentovanému balíku Welding Package 
TIG DynamicWire je už aj pre amatérov ľahké dosiahnuť perfektné zva-
rové spoje TIG, pretože dynamické ovládanie drôtu si vždy zvolí správnu 
rýchlosť posuvu. Proces sa tak prispôsobuje zváračovi, a nie naopak!

Zváranie TIG je kráľovskou disciplínou vo zvá-
racích procesoch a vyžaduje šikovnosť a dlho-
ročný tréning – alebo predsa len nie? „Vďaka 
všetkým novinkám, ktoré sme zabudovali do kom-
ponentov na zváranie studeným drôtom iWave 
a do vhodného softvérového riešenia, bude zvá-
ranie TIG o poznanie ľahšie,“ vysvetľuje Manuel 
Rumpl, vedúci oddelenia Strategic Product Ma-
nagement Industrial Welding Solutions, Fronius 
International GmbH. „Vďaka procesu TIG Dyna-
micWire sa zvárači môžu plne koncentrovať na 
elektrický oblúk a zvárací systém vždy reguluje 
optimálnu rýchlosť podávania drôtu.“

Výkonové triedy produktu iWave od 300i po 
500i možno rozšíriť na systém na zváranie stu-
deným drôtom TIG. Balík Welding Package TIG 
DynamicWire je po spustení softvéru okamžite 
použiteľný a možno ho kedykoľvek dovybaviť aj 
v prípade existujúcich systémov iWave.

Novinka na trhu: 
aktívna regulácia drôtu
Inovačný náskok produktu Fronius DynamicWire 
oproti bežnej nepretržitej preprave drôtu spočí-
va v automatickej samoregulácii. Zvárací systém 
aktívne prispôsobuje rýchlosť podávania drôtu 
zváracím schopnostiam, pozícii zváracieho ho-
ráka a aktuálnym danostiam. Systém dokonca 
automaticky vyrovná aj tolerancie konštrukčných 
dielov až do 30 %. Výsledok: vždy perfektné 
zvarové spoje.

Precízne a jednoduché 
na používanie
Pri vývoji systému na zváranie studeným drôtom 
dbal Fronius až do najmenšieho detailu na to, 
aby mohli zvárači optimálne pracovať aj pomo-
cou len niekoľkých úkonov a nastavení. Posuv 
drôtu sa nastaví jednorazovo a ostane potom 
v stabilnej pozícii. Držiak je mimoriadne ľahký, 
pretože vzniká pri hliníkovej 3D tlači, ktorá šetrí 
materiál. Je ergonomický a fl exibilný pri použí-
vaní. Rušivá vibrácia na rukoväti horáka odpadá 
tiež, pretože moderný proces na zváranie stude-
ným drôtom TIG DynamicWire si na rozdiel od 
porovnateľných riešení vystačí kompletne bez 
mechanického pohybu drôtu vpred a dozadu.

Výmena volfrámovej elektródy 
stlačením gombíka
So systémom Tungsten Fast Clamp System (TFC) 
prináša zvárací expert Fronius ďalší nový pa-
tent. Jediné stlačenie gombíka uvoľní a natiahne 
volfrámovú elektródu v odpruženom vodiacom 
puzdre. Podobne ako pri výmene tuhy v ceruzke 
sa výmena elektródy podarí do niekoľkých se-
kúnd. Tento systém možno okamžite namontovať 
aj v prípade existujúcich tiel zváracích horákov.

Samoregulačné, časovo 
úsporné a šetriace zdroje
V časoch, keď chýbajú odborníci, podporuje 
iWave spolu s prepravou studeného drôtu a pro-
cesom TIG DynamicWire všetkých začiatočníkov 

vo zváraní TIG či tých menej učených v tom, aby 
rýchlo dosiahli dobrý výsledok zvaru. Samore-
gulačné nastavenia parametrov a charakteris-
tiky, ako aj vyrovnávajúci aktívny posuv drôtu 
dodávajú potrebnú bezpečnosť a zabezpečujú 
vysokú kvalitu. Keďže sa pri inteligentnom zvá-
raní TIG studeným drôtom nepohybuje drôt stále 
vpred a dozadu, odierajú sa aj spotrebné diely 
ako telo zváracieho horáka, krytka zváracieho 
horáka a vodiace puzdro menej a vydržia dlhšie 
ako porovnateľné riešenia.

Nové komponenty na zváranie studeným drôtom 
spoločnosti Fronius pre typový rad iWave sú ľah-
ké a ergonomické.

Patentovaný upínací systém elektród TFC (Tung-
sten Fast Clamp) uvoľňuje a napína volfrámovú 
elektródu stlačením gombíka. Tá sa tak dá vy-
meniť do pár sekúnd.

Systém Fronius iWave vybavený všetkými kom-
ponentmi na zváranie studeným drôtom: inte-
ligentný posuv studeného drôtu TIG CWF 25i 
založený na systéme SpeedNet, posuv drôtu 
(CW feeding) a rýchly systém na výmenu elek-
tród TFC. 

TIG CW feeding: nový posuv studeného drôtu 
možno pri inteligentných zváracích horákoch 
TIG jednoducho namontovať, pričom po jedno-
razovom nastavení ostane v stabilnej pozícii. Pri 
možnej výmene plynovej hubice sa len ľahko od-
klopí a naspäť sklopí.

Samoregulačný automatický posuv drôtu pomo-
cou balíka Welding Package TIG DynamicWi-
re. Jednoducho si stiahnite softvér a pustite sa 
do zvárania.
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Text Sebastian Schuster, preklad Martin Hnyk, KUKA, foto KUKA

Roboti fi rmy KUKA využívaní v lékařství činí CyberKnife účinným nástrojem v léčbě nádorů. 
Kovové nože a nástroje formovaly medicínu po tisíciletí. Zavedení radioterapie závislost na těchto 
nástrojích velmi snížilo, a to především v oboru léčby nádorů. Nicméně již před několika lety vnesl 
do tohoto oboru oživení nový typ nože. Zmíněný nůž je unikátní tím, že nejde jen o fyzický nástroj, ale 
o nástroj virtuální.

Virtuální nůž, známější jako CyberKnife® představuje alternativu běžné radiotera-
pie. „S tímto systémem provádíme radiochirurgii – tj. léčbu, aplikující radiaci s maxi-
mální přesností. Díky integraci systému řízeného zobrazení a robotiky dosahujeme 
přesnosti v hodnotách nižších než milimetr,“ vysvětluje Prof. Dr. Alexander Muacevic, 
radiochirurg a neurochirurg v centru CyberKnife® v Mnichově.
Původní myšlenka výroby tohoto zařízení vznikla na Stanfordské univerzitě v USA. 
První komerční systém, jehož součástí již byl robot KUKA, zde vznikl v roce 2001. 
V té době se většina výrobců robotů vyhýbala používání svých systémů na pacien-
tech. Což nebyl případ lídra trhu z Augsburgu, který rovněž poskytl výrobci zdravot-
nických přístrojů Accuray, vyrábějícímu systém CyberKnife® silnou podporu.

Počet pacientů léčených pomocí systému CyberKnife 
stále roste
Centrum CyberKnife® v Mnichově-Grosshadernu bylo otevřeno v roce 2005 ve 
spolupráci s Univerzitní nemocnicí v Mnichově. „Prvotní byl koncept integrované 
péče mezi Ludwig Maximilian University Hospital v Mnichově, zdravotní pojišťovnou 

Namísto kovového skalpelu 
  virtuální nůž
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AOK Bayern a Centrem CyberKnife s cílem zdokonalit ambulantní péči,“ 
říká Alexander Muacevic. Dnes spolu pracují čtyři lékaři společně se třemi 
lékařskými fyziky a dvěma techniky. Každý rok léčí kolem 700 pacientů. 
„Z nich 90 procent dostane jedinou léčbu, zatímco jen 10 procent obdrží 
opakované ošetření. Celkem jde o 1500 sezení za rok,“ potvrzuje radio-
chirurg.
Dnes existuje po celém světě více než 350 systémů kybernožů. V Mnicho-
vě používají již třetí generaci tohoto virtuálního nože. „Vývoj jde dopředu 
rychlým tempem,“ zdůrazňuje Alexander Muacevic. „Jsme schopni provést 
ozáření díky vysoce přesnému robotu a řízenému zobrazení nádorů kde-
koliv v těle, od mozku po páteř, stejně tak orgánů jako jsou plíce, játra, 
ledviny nebo prostata.“ A to především pomocí sofi stikovanějšího softwaru 
CyberKnife.

Sleduj, odhal, oprav
Vysoce přesná léčba vyžaduje doplňkové komponenty. Kromě robota 
integrovaného v systému CyberKnife jde také o několik digitálních rentge-
nových kamer, které jsou potřeba pro sledování ošetření mozku a páteře. 
Pro ozařování orgánů se používá infračervená kamera. „To se používá pro 
měření pohybu hrudníku během ošetření plic. V případě pohybujících se cí-
lových struktur vypočítaný model dýchání, spolu s digitálními rentgenovými 
kamerami umožňuje robotu v systému CyberKnife ® synchronizovat pohyb 
s pohybem nádoru tak, aby mohl být ozářen s takovou přesností, aby nedo-
šlo k poškození okolních tkání,“ vysvětluje Alexander Muacevic.
Další systém, který usnadňuje pacientům i lékařům život je takzvaný Ro-
boCouch. Tento systém je integrovaný do systému CyberKnife a umožňuje 
inteligentní nastavení pacienta do plánované léčebné polohy přímo řídící 
místnosti. Tím se ušetří čas, který by jinak byl potřeba pro změnu polohy 
pacienta, zkracuje se délka ošetření a zajistí se ještě vyšší přesnost radiote-
rapie. Robotické komponenty systému RoboCouch jsou také od společnosti 
KUKA.
Roboty určené pro lékařské aplikace musí splňovat zvláštní regulační a pro-
cesně specifi cké požadavky. Accuray si obzvláště chválí tým vývojářů své-
ho dlouholetého partnera, který hrál ve vývoji nových generací rozhodující 
roli. Velmi dobrým příkladem této úzké spolupráce je výše popsaná syn-
chronizace systému a respiračních pohybů. 
„Vždycky mám pocit, že robot v systému CyberKnife není dostatečně vytíže-
ný a že by při vší té své přesnosti zvládl víc – zvláště, co se týká rychlosti,“ 
chválí technologii KUKA Alexander Muacevic. Tento názor je ještě posílen 
skutečností, že se systémem CyberKnife® v CyberKnife centru v Mnichově 
ještě nikdy nenastal jediný problém. „Za celá ta léta prokázal, že je velmi 
stabilní a vůbec ne náchylný k technickým problémům. Za posledních 15 let 
jsme neměli jedinou poruchu. To je skutečně úžasné,“ potvrzuje radiochirurg.

Rychlejší, přesnější a méně fyzicky náročný
Práce se systémem CyberKnife® začíná ale mnohem dříve, než vstoupí do 
hry robot. Nejdříve se s využitím metody magnetické rezonance a počítačo-
vé tomografi e získají obrazová data. Lékař poté vymezí ohraničení nádoru 
a instruuje lékařského fyzika jakou dávku radiace je třeba na ozáření ná-
doru použít. Na základě této informace vypracuje lékařský fyzik plán léčby 
a následně jej přenese do softwaru. Poté je zahájena léčba, která probíhá 
plně automaticky. Zde přichází ke slovu KUKA robot v systému CyberKni-
fe®. „Vždy to přirovnávám ke pilotovi v kokpitu letadla, který velmi rychle 
přepne na autopilota. Pro nás lékaře je tím práce hotova. Nyjí již monitorují 
pacienta technici. Vlastní práci provádí Systém CyberKnife samostatně – se 
stupněm přesnosti, které by žádný chirurg nebyl schopen. Dosažení přes-
nosti 0,5 mm je ručně nemožné,“ dodává Alexander Muacevic.
Právě přesné zacílení ozařování je klíčovým přínosem robota v systému Cy-
berKnife®. Lze jej například využít při léčbě nezhoubných nádorů mozku, 
takzvaných vestibulárních schwannomů nebo meningeomů. Tyto nádory by 
se jinak odstraňovaly v rámci šestihodinového operačního zákroku a ná-
sledným nejméně týdenním pobytem v nemocnici a osmitýdenní rehabilitací. 
„Velmi dobře umíme s pomocí virtuálního nože léčit malé a středně velké ná-
dory bez nutnosti operace. Pacient se může následující den vrátit do práce,“ 
vysvětluje mnichovský radiochirurg.

Na trhu není nic srovnatelného, protože robot v systému CyberKnife® zaru-
čuje takový stupeň fl exibility, jakou normální radioterapeutický přístroj není 
schopen dosáhnout. V centru CyberKnife se přizpůsobuje technologie pa-
cientovi a ne naopak. Díky dynamickým komponentám nabízí Systém Cy-
berKnife® více než 1600 různých možností ozáření. „Toho nelze s běžnými 
radioterapeutickými přístroji dosáhnout, protože ty jsou zafi xovány v pevné 
poloze a mohou se otáčet pouze v jedné nebo dvou osách,“ zdůrazňuje 
Prof. Muacevic.

Dokonalejší výsledek pro pacienty
Skutečnost, že nádory mohou být úplně odstraněny během půlhodinového 
zákroku, lékaře fascinuje. Navíc je tento systém extrémně univerzální. Běž-
ně během dne jsou v Mnichově postupně ošetřeni radioterapií čtyři pacienti: 
jeden pacient z Litvy s nádorem oka, jeden z Ruska s nádorem plic a dva 
z Německa s vestibulárnímy schwannomy. „Fakt, že mohu se systémem Cy-
berKnife® pracovat s různými kolegy na kterékoliv části těla, je na mojí 
práci obzvláště přitažlivé,“ říká šťastně Alexander Muacevic.
Protože tento neurochirurg považuje možnosti aplikace robotické techno-
logie za nevyužité, vidí spoustu prostoru pro další vývoj systému CyberK-
nife®. V současnosti lékaři v Mnichově testují systém pro léčbu srdeční 
arytmie. Obvykle jsou části srdce, které abych tak řekl „netikají“ správně, 
léčeny ablací, tj. deaktivovány. Alexander Muacevic také vidí potenciál 
v boji proti stavům spojených s třesem pomocí funkční terapie při níž jsou 
postižená místa v mozku lokálně deaktivována.
Od minulého roku používají v Mnichově systém CyberKnife® při léčbě rako-
viny prostaty. „To je nejrozšířenější forma rakoviny u mužů. Jako alternativu 
rozsáhlého operačního zákroku můžeme dramaticky snížit dobu léčby z os-
mi na jeden týden – je vědecky prokázáno, že dosahujeme přinejmenším 
srovnatelných výsledků, ne-li lepších,“ říká Prof. Dr. Alexander Muacevic.
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Prvým členom kolaboratívneho tandemu je mobilný kobot MiR100, ktorý 
dostal aj vlastné meno Frnky, vzhľadom na jeho pohybovú svižnosť. Druhým 
je kobot URe5 s menom Tuľko, pracujúci v tesnej blízkosti s človekom, do-
slova plece pri pleci. 
Interakcia HCI (Human-Cobot-Interaction) vytvorila pre pracovisko ÚPIM 
nové výzvy pre náročné úlohy, ktoré sa generujú v priemyselných prevádz-
kach a budú riešené ako vedecko-výskumné projekty. Nezabudne sa ani 
na pedagogické aktivity pre 2. a 3 stupeň vysokoškolského vzdelávania, 
Letnú akadémiu pre žiakov základných škôl a Deň otvorených dverí pre 
stredoškolských študentov. 
Na fakulte bude účelovo kolaboratívna dvojica Frnky&Tuľko pracovať na:
• Kontrole atribútov kvality pre interiér a exteriér vozidla (podľa mana-

žérskych systémov IATF 16949 Systémy manažérstva kvality. Osobitné 
požiadavky na používanie normy ISO 9001:2015 v organizáciách na 
výrobu automobilov a ich náhradných dielcov);

• Kontrole plnenia požiadaviek vhodného dizajnu pre krytovanie strojov 
a zariadení v strojárenskom priemysle, IT techniky a elektrospotrebičov 
(podľa STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky); 

Príchod kolaboratívnych robotov
Tuľka a Frnkyho

Alena PAULIKOVÁ, Henrieta HRABLIK CHOVANOVÁ, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Streda, 16.novembra 2022, sa zapíše veľkými písme-
nami do memoárov Ústavu priemyselného inžinierstva 
a manažmentu (ÚPIM) Materiálovotechnologickej fakulty 
so sídlom v Trnave patriacej k Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave. Dôvodom je príchod dvojice ko-
laboratívnych robotov, ktoré sa stali súčasťou budovania 
výskumného a pedagogického portfólia fakultného praco-
viska v rámci projektu na obnovu a rozšírenie výskumnej 
infraštruktúry INFRA „Budovanie výskumného modulár-
neho laboratória pre zabezpečovanie udržateľnosti IMS 
(integrovaných manažérskych systémov) v priemysel-
ných podnikoch“. • Zmysluplnej korektnej interakcii človeka a kobota s dôrazom na:

 – interaktívny výskum akceptácie kobotov ľuďmi: operátormi, programá-
tormi a servisnými technikmi v priemyselných prevádzkach (podľa mana-
žérskych systémov STN ISO 45001 Systémy manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ISO/TS 15066:2016 Roboty a robotické 
zariadenia — Kolaboratívne roboty);

 – zabezpečenie ergonomických požiadaviek zainteresovaných strán 
(podľa sústavy noriem ISO 9241 Ergonómia interakcie človek-systém); 

• Podpore dodávateľského reťazca pre komplexné logistické úlohy v do-
dávateľskom reťazci pre splnenie dodávateľských a odberateľských 
požiadaviek (podľa ISO 28001 Security management systems for the 
supply chain — Best practices for implementing supply chain security, as-
sessments and plans — Requirements and guidance);

Kobotická dvojica bude disponibilná pre Laboratórium kvality a integrova-
ných manažérskych systémov ako aj pre Modulárne kolaboratívne labora-
tórium ÚPIM. Vzhľadom k deklarovanej koncepcii Industry 4.0 sa však tento 
výskum a pedagogické aktivity nebudú snažiť o „vytesňovanie“ človeka 
z pracovného procesu, naopak budú sa cielene orientovať na spoluprácu 
človek – stroj, na pohodovejšiu vzájomnú interakciu s cieľom udržiavania 
zdravia a pracovného komfortu pri senzoricky a fyzicky náročných úlo-
hách, stabilizovania objemu produktivity a poskytovania služieb vzhľadom 
na očakávanú kvalitu. Zámer bude sledovať aj rozumné znižovania nákla-
dov pomocou obmedzovania plytvania v priemyselnej prevádzke. 
Okrem projektu INFRA sú tu ďalšie dva podporné projekty, ktoré kooperujú 
s novozačatým výskumom:
KEGA 031STU-4/2020 – Sieťová vizualizácia spoločných a špecifi ckých 
prvkov a zdokumentovaných informácií integrovaných manažérskych systé-
mov s ohľadom na príslušné ISO normy.
VEGA 1/0518/22 – Zavádzanie integrovaných manažérskych systémov 
s hodnotovo orientovanými požiadavkami pre vytváranie modulárnych ko-
laboratívnych pracovísk
Pevne veríme, že naše snaženie prinesie v budúcnosti ďalšie vynikajúce 
výsledky a budeme vás môcť čoskoro privítať aj s našimi kolaboratívnymi 
technickými kolegami na rôznych akciách a workshopoch.
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Trendy Trendy 
v plastikárskom priemysle

Slovenský plastikársky klaster, foto Juraj Majerský

Ako informovala štatutárna zástupkyňa SPK Katarína Ikrényiová, veľmi radi 
sa k pôvodnej „osobnej“ podobe seminára vrátili a vyhoveli tak nielen čle-
nom klastra, ale aj ostatným účastníkom. „Online organizovanie seminárov 
sa u nás nestretávalo s veľkým záujmom. Naše semináre slúžia totiž nielen 
na získavanie nových poznatkov, ale predovšetkým na osobnú výmenu 
nových skúseností a kontaktov, priamu interakciu a upevňovanie vzťahov 
medzi veľkými fi rmami a segmentom malých a stredných fi riem, medzi ob-
chodnými fi rmami, vysokými školami, poskytovateľmi služieb...“ 
Koncept aktuálneho 11. ročníka seminára organizátori vystavali na témach, 
ktoré možno zjednotiť termínom „Priemysel 4.0“.

Už 11. ročník odborného seminára Trendy v plas-
tikárskom priemysle sa uskutočnil 22. a 23. no-
vembra. Po vlaňajšej prestávke, keď sa seminár 
kvôli pandemickým opatreniam konal len vo vir-
tuálnom priestore, Slovenský plastikársky klaster 
(SPK) tento rok opäť zorganizoval podujatie vo 
svojom tradičnom formáte a tradičnom prostredí 
v hoteli Via Jasná v Demänovej. 

Novinky z veľtrhu „K“
Semináre Trendy v plastikárskom priemysle organizuje SPK tradične v no-
vembri, pretože v októbri predchádzajú podujatie veľtrhy, a to buď veľtrh 
FAKUMA, alebo veľtrh „K“, oba organizované v Nemecku. Tento rok sa 
v októbri 2022 uskutočnil veľtrh „K“ v Düsseldorfe. 
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Veľtrh „K“ sa realizuje raz za tri roky, a je to jeden z najvýznamnejších veľtr-
hov v oblasti spracovania plastov a gumy, nielen v Európe, ale aj vo svete. 
V úvodnej téme seminára „Rozvojové tendencie v plastikárskom priemysle 
a kooperujúcich odvetviach“, vystúpili dvaja zástupcovia členských fi riem, 
Juraj Majerský z fi rmy Wittmann Battenfeld SK, s.r.o. a Richard Martin Tekeľ 
z fi rmy Esox-plast, s.r.o. 

Kým Juraj Majerský uviedol kľúčové zameranie veľtrhu „K“ – vysoké ceny 
energií a vstupných materiálov – a zacielil svoju prezentáciu aj na zaují-
mavosti v oblasti vstrekovacích strojov a periférií, Richard Martin Tekeľ vo 
svojom príspevku poukázal na inovácie a zaujímavé prezentácie fi riem na 
veľtrhu “K“. 

Juraj Majerský pripomenul, že vystavovatelia vo svojich expozíciách kládli 
dôraz na obehové hospodárstvo. V tejto oblasti boli v centre pozornosti 
recykláty a výrobcovia predstavovali svoje vlastné riešenia: systémy kon-
troly vstrekovania na minimalizáciu zmätkovitosti, ale aj riešenia prípravy 
recyklátov. Znižovanie nákladov prezentovali spoločnosti najmä formou 
strojov so servopohonom pre hydraulické systémy či plne elektrických stro-
jov. Richard Martin Tekeľ obrátil pozornosť na tri zaujímavé riešenia, ktoré 
ho na veľtrhu zaujali: 3D tlač veľkých plastových súčastí, riešenie súčasného 
využitia robota ako sústruhu, frézy a automatizácie a levitujúci dopravník 
Xplanar. Pri všetkých troch príkladoch sa zameral na potenciál využiteľnosti 
týchto riešení v budúcej výrobe. Obaja prezentujúci účastníci veľtrhu „K“ sa 
zhodli, že materiálové kompozity boli zaujímavým doplnkom ku všetkým 
exponátom podujatia v Nemecku. 

Juraj Majerský sa k téme podoby budúcej výroby vrátil aj počas druhého 
dňa seminára svojou prezentáciou zameranou na „Budúcnosť vstrekova-
cích strojov na plasty“. Vo svojej predikcii predpokladá: akceptáciu recyk-
lovaných materiálov a akceptovanie zníženej vizuálnej kvality výrobkov 
z plastov spotrebiteľmi a pripomína, že vývoj vstrekovacích lisov už prechá-
dza zmenami postupne smerujúcimi k úsporným servomotorom a  strojom. 
Jednoznačným trendom s obrovským potenciálom uplatnenia vo výrobe je 
podľa neho umelá inteligencia. 

Plasty v automotive aj aditívna výroba
Zaujímavou – aj z pohľadu vnemových zážitkov – bola prezentácia Iva-
na Kebíska, z fi rmy Yanfeng International Automotive Technlogy Slovakia, 
s.r.o., ktorý na seminári vystúpil s témou „Nové technologické dimenzie – 
zážitok užívateľa stredobodom inovácií“. Okrem predstavenia fi rmy a za-
merania Yanfeng Technical Center Trenčín, priblížil účastníkom seminára na 
prvý pohľad možno trochu futuristicky pôsobiace riešenia pre interiéry auto-
mobilov. Pripomenul však, že takéto inovatívne interiéry nie sú navrhované 
len pre autonómne vozidlá budúcnosti, ale aj pre vozidlá riadené vodičom 
a už sa aj v súčasnosti aplikujú. Celá prednáška mala za cieľ ukázať, že 

plastové komponenty, najmä rôzne modifi kácie plastových interiérových rie-
šení, tvoria základ pre inovácie aj v automobilovom priemysle a priemysel 
spracovania plastov zostane aj do budúcnosti významným dodávateľom 
a partnerom pre výrobu automobilov. Aplikácia princípov uzavretého život-
ného cyklu výrobkov a obehového hospodárstva však musí byť akceptova-
ná aj v tomto sektore. 

Prezentácia Martina Kováčika z fi rmy i-industry na tému „Aditívna výroba 
v plastikárskom priemysle“ uviedla účastníkov seminára do technológie 
3D tlače. Okrem predstavenia fi rmy, ktorá je v súčasnosti najväčšou výrob-
nou fi rmou s 3D tlačou a súvisiacimi službami (3D tlač, 3D skenovanie, 
3D dizajn, vákuové formovanie, vstrekovanie, gravírovanie, laserové reza-
nie, CNC obrábanie a vývoj a výroba produktov) v SR, Martin Kováčik 
aj vysvetlil jednotlivé 3D tlačové technológie a ich využitie, napr. FDM na 
veľkoobjemové výrobky. Popísal tiež unikátne technológie 3D tlače funkč-
ných dielov s vysokou odolnosťou materiálu PA 12 pre veľké série a uni-
kátne plnofarebné vyhotovenie. Vo svojej prezentácii uviedol aj niekoľko 
príkladov využitia 3D tlačených výrobkov pre rôzne typy priemyslu, služieb 
a zdravotníctvo, využitie pre prototypovú, tak aj sériovú výrobu výrobkov 
z plastov. Časť svojej prezentácie zameral aj na prezentáciu unikátnej SLA 
technológie, ktorá sa využíva na 3D tlač funkčných dielov, foriem a výrob-
kov pre medicínu. Súčasťou seminára bola aj menšia výstavka produktov 
vyrábaných touto spoločnosťou prostredníctvom 3D tlače. 

Zvyšovanie energetickej efektívnosti,
skrátenie času vývoja nástroja automatizáciou
Zahraničný hosť – Aleš Hlavička, z fi rmy Radka International, s.r.o., sa – 
ako jediný z prezentujúcich – vo svojej prednáške dôslednejšie zameral na 
„Využitie inovatívnych materiálov a ich prínos k zvýšeniu efektivity a zníže-
niu spotreby energií.“ Svoju prezentáciu orientoval na jeden z najbežnejších 
konštrukčných termoplastov – polyamid 6 a jeho novú generáciu Durethan 
s extrémnou zatekavosťou. Práve nové typy PA6 totiž ponúkajú kombináciu 
vlastností, ktorá zlepšuje spracovateľnosť, v porovnaní s bežnými produktmi. 
Ako pripomenul A. Hlavička, nová generácia materiálov s vysokou zateka-
vosťou vedie k zvyšovaniu efektivity výroby, zníženiu energetickej náročnos-
ti, menšiemu opotrebeniu vstrekolisov a foriem, keďže dochádza menšiemu 
tlakovému namáhaniu funkčných súčastí. 

Tému „Skrátenie doby vývoja nástroja za pomoci automatizácie procesu“, 
odprezentovali David Gajdůšek a Michal Krajčí z členskej fi rmy Technodat 
CAE-systémy, s.r.o. Zhrnuli výhody riešenia CATIA Mould Tooling Design 
Engineering Solution, ktoré ponúka výkonné, fl exibilné a vysoko prispôso-
biteľné riešenia pri výrobe foriem. Umožňuje zvýšiť produktivitu návrhu, 
štandardizovať postupy návrhu nástrojov, automatizovať úlohy návrhu a po-
máha aj pri rozhodovaní. V dôsledku toho prináša spoločnostiam vysokú 
pridanú hodnotu, napríklad aj tým, že minimalizuje riziko kritických situácií a 
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redukuje čas návrhu vstrekovacej formy až o 60 %. Spoločnosť sa tak vyhne 
nákladným cyklom úprav vďaka návrhu hneď na prvýkrát, a tým, že dodá-
va kvalitné nástroje, zvyšuje svoju konkurenčnú schopnosť. Firma Technodat 
CAE–systémy, s.r.o. na svojich inštalovaných zariadeniach v prednáškovej 
miestnosti predstavila svoje softvérové produkty počas prestávok publiku aj 
praktickými ukážkami. 

Tribológia, 3D merania plastových dielov, 
spotreba elektriny, normotvorba
Posledná prednáška prvého dňa seminára bola zameraná na vysvetlenie 
pojmu tribológia a tribotechnika, ako aj na popis súčasti tribotechnického 
servisu (tribodiagnostika, analýza olejov, čistenie a fi ltrácia olejov, pora-
denstvo, fl uid manažment, skladovanie a doprava), ktorý poskytuje členská 
fi rma OLEJÁRI, s.r.o. Predstavil ju Dušan Čellár v prezentácii „Tribológia ako 
pomoc pri zefektívňovaní procesov výroby v plastikárskom a strojárskom 
priemysle“. 

Druhý deň prednášok sa niesol v duchu príspevkov zacielených na „Ne-
deštruktívne metódy analýz 3D merania plastových dielov“. Prezentujúci 
Vladimír Kokarda a Juraj Vagovský z členskej fi rmy Carl Zeiss Slovakia, 
s.r.o. a Robert Navrátil z fi rmy 3Dees Industries, s.r.o, sa podrobnejšie po-
zreli na portfólio riešení pre kontrolu kvality plastových dielov, priemyselné 
využitie svetelnej mikroskopie, vysvetlili integrovaný proces aditívnej výroby 
so zameraním na kontrolu kvality, použitie svetelnej mikroskopie na ana-
lýzu kovových práškov na laserom tavených dieloch. Vysvetlili aj výhody 
optického 3D skenera. Ten si mali možnosť účastníci seminára aj naživo 
pozrieť a vyskúšať. Posledná časť vystúpenia v rámci uvedenej témy priblíži-
la kontrolu kvality plastových dielov s využitím počítačovej tomografi e (CT), 
predovšetkým jej výhody. 
V zmysle hesla „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje,“ vystúpil 
so svojím príspevkom o meraní spotreby elektrickej energie Štefan Vojtek 
z členskej fi rmy Arburg SK, s.r.o. Účastníkom priblížil štandard EUROMAP 
60.1 aj metodiku merania spotreby elektrickej energie. 

Prakticky zamerané vystúpenie plné príkladov vystriedala prednáška Evy 
Marsovej, z Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na tému 
„Tvorba technických noriem na medzinárodnej, európskej a národnej úrov-
ni.“ Okrem procesu tvorby technických noriem, vysvetlila aj predmet činnosti 
technickej komisie (TK 39 Plasty) a upriamila pozornosť na množstvo užitoč-
ných odkazov a linkov, zaujímavých pre technickú prax.

Počas celého seminára účastníci prezentujúcim priebežne kládli otázky, kto-
ré následne rozprúdili živú diskusiu. Takmer 50 účastníkov seminára z vý-
robných fi riem, obchodných a služby poskytujúcich spoločností, vysokých 
škôl a ostatných organizácií z oblasti plastikárskeho priemyslu a pridruže-
ných odvetví sa 23. novembra 2022 rozišlo po spoločnom obede. V prvý 
a druhý deň podujatia sa nadviazalo množstvo spoluprác v neformálnych 
diskusiách a určite aj posunulo účastníkov v poznatkoch o krok vpred. 
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WITTMANN BATTENFELD SKWITTMANN BATTENFELD SK
Rok 2022 spoločnosti

Juraj MAJERSKÝ, Wittmann Battenfeld SK spol. s r.o.

Na začiatku roka 2022 boli všetci plní očakávaní a nádejí z pomaly odchádzajúceho Covidu-19, lepšie 
povedané z miernych príznakov variantu omikron. Vyzeralo to tak, že po dvoch rokoch izolácie, problé-
mov s cestovaním a všemožnými obmedzeniami, nám všetkým svitá na lepšie časy. To sa nakoniec aj 
stalo. Plní nadšenia, že sa budeme môcť voľne pohybovať, navštevovať s priateľmi, pre našu spoločnosť 
aj s priateľskými zákazníkmi, sme sa vrhli do práce. Rok 2021 bol pre Wittmann Battenfeld SK spol. 
s r.o. rokom rekordným. Svoje piate výročie oslávila rekordným obratom cez 4 mil. eur, čo naznačovalo 
postupný rast tam, kam sa chceme uberať, teda, našetriť si a časom kúpiť pozemok a postaviť vlastnú 
budovu, kde budeme môcť poskytovať širokú paletu služieb pre našich zákazníkov. Súčasné, prenajaté 
priestory sú veľmi pekné a aj praktické, no do značnej miery je to kompromis, najmä čo sa týka skladu 
a dielne, ktoré nemáme prepojené s kancelárskymi priestormi. Tento náš optimizmus však, žiaľ, 24. 2. 
2022 zmrazil konfl ikt na Ukrajine.

Obr. 1 It´s all WITTMANN – nová stratégia jednej značky koncernu WITTMANN
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Svet zostal v šoku a zrazu sa postupne začali zdvíhať už aj tak 
vysoké ceny energií, nedostatok komponentov z obdobia covidu 
sa prehĺbil, materiály na výrobu strojov a zariadení (a nielen tie, 
samozrejme), výrazne zdraželi. Všetky odvetvia zasiahla recesia, 
spojená s vysokou mierou infl ácie. Zákazníci, namiesto toho, aby 
peniaze použili na nákup nových, energeticky výhodnejších strojov 
a zariadení, museli nutne presmerovať toky svojich fi nancií z investí-
cií na platby za energie. A to recesiu ešte viac prehĺbilo. Štandardný 
obchodný život sa takmer zastavil. 

Po prvých mesiacoch a zásahoch vlád a Európskej únie sa našťastie 
ceny energií aspoň trošku stabilizovali, aj keď sú stále vysoké. To 
vám ale určite nemusím vysvetľovať, keďže sa vás to bezprostredne 
týka. Firmy sa však postupne začali spamätávať z prvotného šoku 
a pomaly začali predsa len čo-to nakupovať, za čo im, samozrej-
me, ďakujeme.

Keď sme v roku 2019 absolvovali prvý audit ISO 9001:2016, ve-
deli sme, že v roku 2022 príde audit recertifi kačný. Preto sme sa 
naň pripravovali veľmi poctivo, aby sme certifi kát obhájili, a tým 
si zachovali dôveru našich zákazníkov. Auditom sme bez odchýlky 
prešli na konci júla.

Naším cieľom na rok 2022 bola aj aplikácia fi remného CRM softvé-
ru, resp. rozbeh jeho implementácie do našej pobočky. Ten sa začal 
hneď po prázdninách v septembri, a keďže je to rozsiahly projekt, 
trvá doteraz. Výsledkom bude väčšia štandardizácia, lepšia sledo-
vateľnosť práce obchodníkov, a tým aj vyššia efektivita a veríme, že 
aj pokračujúci rast našej spoločnosti.

Všetko z jednej ruky
Jeseň bola konečne po dvoch rokoch covidu venovaná výstavám. 
Zúčastnili sme sa krátko na MSV Brno 2022, ale najviac nás pote-
šila a najviac nám priniesla najväčšia svetová plastikárska výstava 
K 2022 v Düsseldorfe. Tá bola venovaná úsporám energií, použí-
vaniu recyklovaných materiálov a cirkulárnej ekonomike. Koncern 
Wittmann sa po dlhých rokov dvojznačkovej stratégie, kedy perifé-
rie boli označované logom Wittmann a stroje logom Wittmann Bat-
tenfeld, rozhodol túto stratégiu zanechať a na K 2022 predstavil 
stroje aj periférie pod jednotnou značkou Wittmann (obr. 1). Heslo 
výstavy bolo „It´s all Wittmann“. Unifi kujú sa tým logá na zariade-

Obr. 2 Stroj EcoPower 180 na jednosmerný elektrický prúd

Obr. 3 Robot poháňaný elektrickou energiou z bicykla

niach a podporuje stratégia „One stop shop“, voľne preložiteľná 
ako „všetko z jednej ruky“, čiže kompletný nákup strojov aj periférií 
u jedného dodávateľa.
Naša spoločnosť na nej ukázala, že patrí k najužšej svetovej špičke 
a k trendsetterom vo svojej oblasti. Najzaujímavejšie exponáty boli 
rozložené medzi oba stánky (naša spoločnosť má vždy dva stánky 
na výstave – jeden venovaný vstrekovacím strojom, druhý perifé-
riám). Vypichol by som z nich tri exponáty.

Zaujímavé exponáty
Veľkú pozornosť vzbudzoval stroj, poháňaný fotovoltickými panelmi 
(obr. 2), pracujúci na jednosmerný prúd. V spolupráci so systémom 
Kers stroj dokázal uchovávať energiu, ktorú získal navyše v nená-
ročných fázach cyklu, ale aj rekuperáciou vlastnej energie, a pou-
žíval ju pri energeticky náročných častiach procesu. V pláne je do 
budúcna aj zosieťovanie viacerých strojov, ktoré budú môcť systém 
Kers využívať vzájomne medzi sebou a vytvoria tak ešte efektívnej-
šiu výrobnú bunku, ktorá bude zákazníkovi šetriť nielen energiu, ale 
aj náklady na externé batérie pre solárne články. Zároveň zákaz-
ník nebude musieť prevádzať jednosmerný prúd, získaný z fotovol-
tických článkov na striedavý, rovnako, ako to nebude musieť robiť 
z batérií, čo prináša ďalšiu, cca 10 % úsporu energie.

Veľmi zaujímavým a atraktívnym exponátom bol robot, napájaný 
elektrickou energiou (obr. 3), vyrobenou pomocou bicykla a, sa-
mozrejme, ľudskej sily. Zákazníci si mali možnosť tento spôsob po-
honu energie sami vyskúšať. Najzaujímavejšie ale na tejto ukážke 
je, ako málo stačí, aby mohlo jedno zariadenie fungovať. S troškou 
humoru – v tomto prípade by sme si vedeli predstaviť, čo by mohli 
špičkoví cyklisti robiť „na dôchodku“, po skončení kariéry. Zároveň 
by sa takýmto spôsobom zlepšila kondícia a určite aj zdravotný stav 
mnohým zamestnancom, nie iba vyslúžilým cyklistom.

Veľmi atraktívnym exponátom, či skôr ukážkou, bol v stánku 
Wittmann systém „Holoverse“. Systém, kde pomocou polopriepust-
ných okuliarov mohli zákazníci vidieť rozšírenú realitu v podobe 
údajov, grafov a nastavení rôznych zariadení v stánku. Pri vstrekova-
com lise mohli napríklad vidieť nastavenia výhrevných pásem – ich 
teploty, či proces vstrekovania do formy, podobne pri temperačných 
prístrojoch mohli okrem teplôt vidieť aj prietoky, tlaky, grafy a iné. 
V jednej z aplikácií bol k samostatne stojacemu robotu namodelo-
vaný vstrekovací stroj a robot simuloval odoberanie dielov. Celý 
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WITTMANN Group

WITTMANN Group je svetový líder vo vý-

robe vstrekovacích strojov, robotov a peri-

férnych zariadení pre plastikársky priemysel. 

Centrálu má vo Viedni v Rakúsku a pozostá-

va z dvoch hlavných divízií: WITTMANN 

a WITTMANN BATTENFELD. Spoločnosť 

má osem výrobných závodov v piatich kra-

jinách a ďalších 34 vlastných predajných 

a servisných zastúpení na najdôležitejších 

plastikárskych trhoch po celom svete.

WITTMANN BATTENFELD pokračuje v ďal-

šom rozširovaní svojho portfólia a trhovej po-

zície ako výrobca vstrekovacích lisov a špe-

cialista pre vyspelé technológie a procesy. 

Ako dodávateľ komplexných, moderných 

strojných technológií v modulárnom dizajne, 

spoločnosť spĺňa súčasné aj budúce požia-

davky plastikárskeho trhu.

WITTMANN BATTELFELD zodpovedne pri-

stupuje k ochrane a zachovaniu zdrojov, 

k cirkulárnej ekonomike a vyvíja vlastné vy-

soko úsporné technológie v plastikárskom 

priemysle, na spracovanie štandardných ma-

teriálov, ale aj pri použití vysokého obsahu 

recyklátov a plne obnovovaných materiálov. 

Produkty skupiny WITTMANN sú navrhova-

né pre horizontálnu aj vertikálnu integráciu 

do Smart Factor a môžu byť prepojené s ďal-

šími inteligentnými výrobnými bunkami.

Portfólio produktov spoločnosti WITTMANN 

zahŕňa roboty a automatizačné systémy, 

dopravu granulátov, sušičky, gravimetrické 

a volumetrické dávkovače, mlynčeky, tempe-

račné prístroje a chladiče. S takto diverzifi ko-

vaným radom periférií dokáže WITTMANN 

splniť všetky požiadavky zákazníkov od jed-

notlivých zariadení, cez jednoduché výrob-

né bunky až po zložité a rozsiahle integro-

vané podnikové systémy.

Zjednotenie rôznych segmentov pod krídla-

mi WITTMANN Group viedlo ku kompletnej 

konektivite medzi jednotlivými produktovými 

líniami a k výhodám pre spracovateľov plas-

tov so zvyšujúcimi sa požiadavkami na jed-

noduchú integráciu strojov s automatizáciou 

a perifériami.

systém však nebol iba o prehľade, ale dal sa aj aktívne využívať, napríklad sa pomo-
cou neho dali vypnúť a zapnúť nasávače na strojoch, ktoré boli v značnej výške. Tento 
systém má veľký potenciál a určite sme o ňom nepočuli naposledy.
Z výstav sme sa teda vrátili dobre naladení a optimistickí so zaujímavým výhľadom do 
budúcnosti. Tešíme sa, keď sa nové zariadenia a technológie preklopia do praxe a za-
čnú ich používať prví zákazníci.

Pomaly sa nám však opäť blíži záver roka, čo znamená určite bilancovanie. Z náš-
ho pohľadu bol rok 2022 rokom ťažkým. Nie každý rok môže byť jednoduchý a nie 
v každom roku dokážu všetky fi rmy zaznamenať rast. Verím ale, že tak ako sme tento 
rok prežili my, prežijú ho aj naši zákazníci a všetci z neho vyjdeme silnejší a odolnejší.

Ďakujeme všetkým našim zákazníkom, partnerom a dodávateľom za spoluprácu a tešíme 
sa na jej ďalšie pokračovanie v roku 2023. Prajeme vám pokojné prežitie vianočných 
sviatkov a do nového roku vstúpte tou správnou nohou, nech je lepší ako všetky predchá-
dzajúce, nech ste počas neho (ale aj všetkých nasledujúcich) zdraví a úspešní.

Obr. 4 Wittmann Holoverse – návštevníci počas prehliadky s okuliarmi s rozšírenou 
realitou



www.wittmann-group.com

Your One-Stop-Shop
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Text a foto TOKA INDEVA

Scaglia, založená v roku 1939, vyvinula koncem 70-tých let vyvažo-
vač LIFTRONIC, revoluční systém na manipulaci se zátěžemi. Jako 
výrobce manipulačních zařízení byla společnost jedním z prvních 
podniků, které byly certifi kovány podle ISO 9001:2000. Aby se dále 
podporoval růst podniku a aby se zákazníkům nabídl ještě kvalitněj-

Balancéry jsou elektronicky a pneumaticky řízené systémy stálého 
vyvažování hmotnosti břemene do stavu „beztíže“. Umožňují jed-
noduchou manipulaci s břemenem až do hmotnosti 320 kg, při kte-
ré je námaha redukována na minimum a břemeno kopíruje pohyb 
lidského ramene.

Jedno africké přísloví říká, že „nemáme ani ponětí, jaké 

je těžké břemeno, které my nezdviháme...“. 

Chápou to hlavně pracovníci, kteří manipulují s břemenem 

a desítky let se tomu snaží rozumět i naše fi rma. Jsme při-

praveni využít svoje zkušenosti k vašemu prospěchu.
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M a n i p u l á c i a  s  b re m e n a m i

NOVINKA: Nový Liftronic® Easy-6 
standarní nekonečný otoč nástrojové hlavy

Inteligentní manipulace
s břemeny

Série LIFTRONIC AIR: Poslední generace průmyslových manipulátorů z řady INDEVA 

Kombinují sílu tradičního pneumatického manipulátoru s inteligencí značky INDEVA. Jejich zve-
dací síla je pneumatická, je však řízena elektronicky. Hodí se ke zvedání vyosených anebo vel-
mi těžkých břemen. Modely jsou dostupné od 80 do 320 kg a dodávají se pro montáž na sloup, 
strop nebo nadzemní kolejnici. Ve srovnání s tradičními pneumaticky řízenými manipulátory na-
bízí Liftronic Air důležité výhody, které pomáhají zlepšit bezpečnost, ergonomii a produktivitu.
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Operátor m e zdvihnout b emeno s hm  nost  a  

320 kg jednoduch m d  ekem se servo-ovlád
ac  

rukověti nebo zát e sam  n  a p emístit ji lehk m 

tlakem požadovan m sm rem, jakoby b emeno v -

ilo jen n kolik gram . 

Mravenec je neúnavný 
a inteligentní pracovník, 

dokáže zdvihnout a lehko 
přenášet náklady, které 

jsou mnohem větší než on. 
Tato jednoduchá analogie 

představuje poslání společnosti 
Scaglia INDEVA: 

Navrhování a výroba 
průmyslových manipulátorů, které

jsou kompaktní a přece jiné,
 jednoduché a přece inteligentní

a pomáhají pracujícím lidem
vyhnout se škodlivé námaze. 

Video ukázky manipulace s břemeny 
pomocí blancérů INDEVA: 

http://www.indevagroup.com/videosolution.athx

Zastoupení pro Českou republiku:
Tomáš Kašpar – TOKA 

Kirchstrasse 49, 88138 Weissensberg
Telefón:+49 83 89 8512, Mobil: +49 171 455 3650

indeva.cz@toka.de, info@toka.de, www.cz.toka.de

Jíří Štěpánek – TOKA 
Jednosměrná 1026, 251 68 Kamenice

Mobil: +420 602 688 331, +420 602 304 871
indeva.cz@toka.de, www.cz.toka.de

Zastoupení pro Slovenskou republiku:
Marek Galánek – TOKA 

Generála Viesta 28, 911 01 Trenčín
Mobil: +421 911 325 580

indeva.sk@toka.de, www.sk.toka.de

ší výrobek a výkonnější servis, byla v roce 2004 založena Scaglia 
INDEVA SpA. Dnes se fi rma považuje za vedoucí společnost na trhu 
a za technologického lídra v oblasti konstrukce a výroby průmyslo-
vých manipulačních zařízení. Centrální výrobní středisko se nachází 
v městě Brembilla, vzdáleném 50 km od Milána. 

Inteligentní manipulace
Firma vyrábí manipulační zařízení nazývané také Intelligent Devi-
ces for Handling nebo jednoduše INDEVA. Kromě pneumatických 
manipulátorů se specializuje i na elektronicky ovládané zařízení. Při 
elektronických manipulátorech byla běžná pneumatická technologie 
nahrazena moderní mikroprocesorovou technologií. Tím se eliminují 
některá omezení a dosahuje se vyššího stupně efektivnosti. Tyto zaří-
zení umožňují plynulé, rychlé a přesné pohyby břemene a disponují 
plnoautomatickým rozpoznáváním zátěže. 

I v nebezpečném prostředí
Manipulační zařízení série PN jsou ovládána pneumaticky. Jsou to 
spolehlivé, robustní balancéry s pevným vertikálním ramenem. Umož-
ňují manipulovat se zátěží až 320 kg, která se uchopí mimo svého 
těžiště. Všechny vyvažovací série PN mohou být, podle směrnic EU 
94/9 a 1999/92 dodány na použití v prostředí ohroženém vý-
buchem s odstupňováním podle norem ATEX.

Sloupové, stropní, kolejnicové...
Balancéry se vyrábějí v sloupovém, stropním, kolejnicovém provede-
ní. Je možné je ukotvit na pojízdných jeřábech nebo na zdvihacích 
vozících Liftruck. Břemeno se může uchopit magnetickým, mechanic-
kým nebo vakuovým nástrojem, podle potřeb a k úplné spokojenosti 
zákazníka.

Lineární balancér Liftronic

Děkujeme za spolupráci 
a přejeme Vám šťastný nový rok 2023!
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V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia aktuálne logistika zabez-
pečuje vyše 26 000 druhov dielov pre výrobu ôsmich modelov šty-
roch koncernových značiek. Do závodu smeruje každý deň viac ako 
650 kamiónov s nakupovanými dielmi a ďalších 600 „just in sequence“ 
nákladných vozidiel od lokálnych dodávateľov. Zo Slovenska pochá-
dza až 25 % výrobného materiálu, čo predstavuje nákupný objem vo 
výške 2 miliardy eur. 

Logistické centrum
Hlavnou tepnou logistiky vo Volkswagen Slovakia je logistické centrum. 
Ide o jedno z najmodernejších a najväčších logistických centier na 
Slovensku, ktorého vybudovaním sa podniku znížili logistické náklady, 
skrátili logistické cesty a odľahčila nákladná doprava v Devínskej No-
vej Vsi. 

S veľkou prestavbou logistickej štruktúry sa začalo na prelome rokov 
2016/2017 s príchodom nových generácií SUV vozidiel a investíciou 

Text a foto Volkswagen Slovakia, a.s.

Výrobná spoločnosť Volkswagen Slovakia je 
priekopníkom v nasadzovaní najmodernejších 
technológií, automatizácie a digitalizácie. Vy-
žaduje si to zvyšujúca sa komplexita, ako 
aj počet a technická náročnosť vyrábaných 
modelov. Ďalšie nové technológie pribudnú 
do bratislavského závodu aj vďaka nábehu 
nových produktov. Zároveň sa však zvýšia aj 
nároky na logistiku, o ktorú sa v závode stará 
viac ako 2 500 pracovníkov.

Nové modely Nové modely 
prinesú Volkswagenu prinesú Volkswagenu 

inovatívne technológie aj vyššie nároky na logistiku
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do kompletnej výroby Porsche modelov. Súčasťou investície do logisti-
ky bolo aj vybudovanie riadiaceho strediska pre kamióny na opačnej 
strane závodu. 

Logistické centrum sa rozprestiera na ploche približne 15 futbalových 
ihrísk (125 000 m2). Premávajú v ňom, podobne ako v iných častiach 
závodu, aj automaticky riadené vozíky (AGV), mnohé procesy sú auto-
matizované a pri školeniach sa využíva tiež virtuálna realita. Súčasťou 
haly je aj sklad batérií pre elektrické a hybridné vozidlá a automatický 
zakladač s kapacitou 160 000 zásobníkov na malé montážne diely, 
ktorý dokáže za hodinu vyskladniť a zaskladniť až 1 360 zásobníkov. 

42 logistických IT systémov
V bratislavskom závode sa diely dopravujú na miesto spotreby, tzn. 
na miesto ich zabudovania do vozidla, po 217 trasách, z ktorých 40 % 
zabezpečujú práve automaticky riadené vozíky. Vďaka digitalizácii 
preteká obrovské množstvo dát a informácií prostredníctvom 42 lo-
gistických IT systémov. „V rámci logistiky pilotujeme digitálne dvojča 
štruktúry haly a procesov, čo nám v budúcnosti umožní rýchlejšie opti-
malizovať procesy internej operatívnej logistiky či vstupovať v procese 
plánovania do real time priestoru procesov bez toho, aby sme ich narú-
šali, ale zároveň návrhy validovali. V neposlednom rade je možné túto 
technológiu využívať aj na tréning a kvalifi káciu zručností, či už u vo-
dičov vysokozdvižných vozíkov alebo pracovníkov v supermarketoch,“ 
vysvetlil Martin Adamička, vedúci plánovania logistiky vo Volkswagen 
Slovakia. 

Zmeny prinesie VW Passat a ŠKODA SUPERB
Volkswagen Slovakia sa aktuálne intenzívne pripravuje na štart pro-
dukcie nových modelov Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB, ktorý 
je naplánovaný na budúci rok. I keď najväčšie stavebné a prestavbové 
zásahy sa týkajú priamo výrobných liniek, nároky sa zvyšujú aj smerom 
k logistike. Tá dnes vychystáva pre produkciu 
denne približne 70 000 zásobníkov s výrob-
ným materiálom. So začiatkom výroby nových 
modelov sa tento počet zvýši o ďalších 11 000 
zásobníkov. Logistika sa tiež pripravuje na nasa-
denie novej generácie automaticky riadených 
vozíkov v novovznikajúcej karosárni a zavedie 
aj novinku v podobe vysokozdvižných automa-
ticky riadených vozíkov. V súvislosti s príchodom 
nových modelov bude Volkswagen Slovakia 
prijímať stovky nových zamestnancov. Okrem 
už avizovaných nových pracovných miest vo 
výrobe podnik očakáva aj posilnenie personálu 
u logistického partnera. 

Volkswagen Slovakia
Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od 
roku 1991 viac ako 6,5 miliónov vozidiel. Je 
pilierom slovenského exportu a zároveň jedným 
z najväčších súkromných zamestnávateľov v kra-
jine. Volkswagen Slovakia je spolu so svojimi za-
mestnancami jedným z najväčších prispievateľov 
do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvesto-
vala na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,7 
miliardy eur. Vyrába automobily Volkswagen 
Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, 
Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volks-
wagen e-up! a ŠKODA KAROQ. Spoločnosť sa 
aktuálne pripravuje na nábeh nových produktov 
Volkswagen Passat a ŠKODA SUPERB, ktoré si 
vyžiadajú stovky nových zamestnancov do výro-
by vozidiel. V závode v Martine produkuje kom-
ponenty pre prevodovky a podvozky.
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Kapacita batérií by v elektromobiloch pri bežnom používaní za pr-
vých osem rokov alebo 160 000 odjazdených kilometrov nemala 
klesnúť pod 70 percent. Keď z akéhokoľvek dôvodu v aute doslúži, 
začína sa jej druhý život – slúži ako stacionárne úložisko elektrickej 
energie.

Využívať ho môžu napríklad predajcovia ŠKODA AUTO ako sú-
časť nabíjacích staníc pri svojich showroomoch alebo z nich možno 
čerpať elektrinu pre osvetlenie a klimatizáciu v predajných a servis-
ných priestoroch. Nejde pritom len o akumulátory z plne elektrického 
modelu ENYAQ iV, ale aj z plug-in hybridov OCTAVIA iV, OCTAVIA 
RS iV a SUPERB iV.

Pilotný projekt v Prahe – Chodove
Použité akumulátory z vozidiel ENYAQ iV, v tomto prípade z testova-
cích prototypov a nie sériových vozidiel, už slúžia aj ako energetické 
úložiská na verejnej dobíjacej stanici v Prahe na Chodove. Jeho ka-
pacita predstavuje 300 kWh, čo významne znižuje nároky na distri-
bučnú sústavu. Partnerom tohto projektu je Pražská energetika (PRE), 
ktorá si tak testuje použitie batériového úložiska ako alternatívneho 
spôsobu posilnenia distribučnej siete bez výstavby novej káblovej sie-
te. Naraz možno nabíjať až dvanásť elektromobilov – desať s výko-
nom 22 kW a dva na ultrarýchlom stojane s výkonom 150 kW.
Veľká pozornosť je samozrejme venovaná bezpečnosti. Batériové mo-
duly pôvodne homologované pre prevádzku vo vozidlách sú samé 
o sebe veľmi robustné a v samotnom úložisku preto nájdeme aj aktív-
ne bezpečnostné prvky monitorujúce množstvo parametrov. Úložisko 
pre istotu disponuje aj požiarnym ventilom, ktorým sa batériová časť 
celkom zaplaví a ochladí.

Klesá pomalšie, ako si myslíte
Pilotný projekt s ďalším využitím akumulátorov z elektromobilov uká-
zal jednu zaujímavú vec: ich kapacita v stacionárnych úložiskách 
klesá len o približne dve percentá za rok. Celková životnosť batérií 
sa vďaka tomu predĺži až na pätnásť rokov, čo významne znižuje uh-

Druhý život pre batérie
Udržateľná výroba a používanie automobilov po celú dobu ich životného cyklu; to je aktuálna snaha 
všetkých výrobcov. Zaujímavým riešením, s ktorým prichádza mladoboleslavská automobilka ŠKODA 
AUTO, je ďalšie využívanie použitých akumulátorov, ktoré už v elektromobiloch a plug-in hybridoch 
odviedli svoju prácu. Zbaviť sa ich by totiž bola veľká škoda.

líkovú stopu. A čo sa stane potom, keď uplynie aj toto druhé služobné 
obdobie akumulátorov? Putujú do riadeného recyklačného procesu. 
Získané suroviny sa následne používajú na výrobu nových batérií.
Inteligentné systémy okrem toho dokážu do akumulátorov ukladať aj 
zelenú elektrinu, ktorú vyrába napríklad fotovoltický systém predajcu, 
v danú chvíľu sa nevyužije a inak by bola prebytková. Vďaka uchova-
niu v úložisku je táto elektrina dostupná kedykoľvek, a to bez ohľadu 
na počasie alebo aktuálne vyťaženie miestnej elektrickej siete. Ďalšou 
výhodou je to, že stacionárne zásobníky energie možno individuálne 
škálovať a použité batérie je v prípade potreby možné vymeniť v nie-
koľkých jednoduchých krokoch. V najbližších rokoch majú vzniknúť vy-
še štyri tisícky týchto udržateľných skladovacích jednotiek elektrickej 
energie. Energetické úložiská umožňujú rozvoj nabíjacej infraštruktúry 
aj v miestach, kde by inak nebolo technicky možné postaviť veľké 
množstvo dobíjacích staníc. 

Batérie pre celý koncern
ŠKODA AUTO začala v máji tohto roku v Mladej Boleslavi vyrábať 
akumulátorové zostavy pre koncernové elektromobily postavené na 
platforme MEB. Ročná kapacita dnes dosahuje vyše 250 000 jedno-
tiek a do konca budúceho roku sa má zvýšiť na 380 000 jednotiek 
za rok. Hneď vedľa výrobnej linky na akumulátory prebieha montáž 
modelu ENYAQ iV – akumulátory to tak majú doslova „za rohom“. 
V Mladej Boleslavi vyrobené batérie sa montujú aj do vozidiel zna-
čiek Volkswagen, Audi a SEAT. Sústredenie výroby tohto kľúčového 
prvku do mladoboleslavskej továrne predstavuje dôležitý míľnik na 
ceste automobilky za plnou elektromobilitou.

 Zdroj: ŠKODA AUTO, a.s.
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Úplne nová Kia Niro EV triumfovala v prestížnej nemeckej súťaži Zlatý 
volant (Golden Steering Wheel Awards), ktorá je všeobecne považo-
vaná za najdôležitejšie automobilové ocenenie v Nemecku. Plne elek-
trický crossover, ktorý bol uvedený na trh začiatkom tohto roka získal 
ocenenie „Zlatý volant 2022“ v ostro sledovanej kategórii kompaktné 
SUV. Kia Sportage Plug-in Hybrid SUV obsadila druhé miesto.

První milion aut v roce 2013, druhý v roce 2016, třetí v ro-
ce 2019 – a nyní znovu. Letos, o tři roky později od toho 
posledního, pokořila automobilka Hyundai Motor Manu-
facturing Czech (HMMC) další významný milník. V pon-
dělí 14. listopadu 2022 sjel z výrobní linky v Nošovicích 
4 000 000. vůz, kterým se stal Hyundai TUCSON N Line 
s dynamickou výbavou a v mild-hybridní verzi. 

„Naši zaměstnanci a dodavatelé si zaslouží nesmírné 
uznání, jak se dokázali vypořádat s výzvami posledních 
let. Těší mě, že díky jejich schopnostem a píli můžeme osla-
vit další kulatý milník. Nošovický závod má pro skupinu Hy-
undai velkou důležitost, a jeho význam v nejbližších letech 
s ohledem na výzvy, kterým autoprůmysl čelí, ještě poros-
te,“ uvedl prezident HMMC Cheolseung Baek.
Čtvrtý milion vyrobených aut refl ektoval trend elektrifi ka-
ce. Zatímco do roku 2019 se v Nošovicích vyráběly vozy 
výhradně s čistě benzínovým nebo naftovým pohonem, 
zkraje roku 2020 vypukla výroba modelu Hyundai KO-
NA Electric, který se stal prvním sériově vyráběným elek-
tromobilem nové generace v ČR. S novou verzí modelu 
TUCSON, která přišla do výroby na podzim 2020, pak 
začala v Nošovicích produkce také hybridních a plug-in 

Hyundai v Nošovících oslavil 
čtvrtý milion vyrobených aut

Prvé dve miesta podčiarkujú silné postavenie značky 
Kia v jednom z najpopulárnejších segmentov vozidiel 
v Európe. Modely Niro EV, Sportage Plug-in Hybrid 
a EV6 GT boli medzi 47 novými vozidlami v celkovo 
siedmich kategóriách, ktoré nominovali redakcie nemec-
kých publikácií „AUTO BILD“ a „BILD am SONNTAG“. 
Ich čitatelia potom vybrali troch fi nalistov z každej ka-
tegórie vozidiel a následne 21-členná odborná porota 
podrobne otestovala každé vozidlo vo fi nálovom kole 
súťaže. Kia Sportage Plug-in Hybrid sa pre zákazníkov 
exkluzívne vyrába v jedinom európskom závode znač-
ky Kia v Európe (v Tepličke nad Váhom) od februára 
2022. Piata generácia modelu Sportage je prvou, ktorá 
schádza z výrobných liniek aj v elektrifi kovaných varian-
toch HEV a PHEV. Výrobný závod Kia Slovakia tak po-
kračuje vo výrobe oceňovaných elektrifi kované vozidiel, 
ktoré vynikajú v porovnaní s konkurenciou a zároveň sú 
dôkazom záväzku značky Kia k udržateľnej mobilite.
Kia bude celosvetovo pokračovať v rozširovaní svojho 

elektrifi kovaného modelového radu, ktorý bude do roku 2027 zahŕ-
ňať 14 batériových elektrických vozidiel (BEV) vrátane nového radu 
malých a stredných elektrických vozidiel od roku 2025. Spoločnosť 
plánuje do roku 2030 predávať 4 milióny vozidiel ročne, z toho 1,2 
milióna vozidiel BEV.
 Zdroj: KIA Slovakia

Kia triumfovala v súťaži 
Zlatý volant v Nemecku

hybridních vozidel. Dlouhodobě naopak klesá podíl aut s dieselovými motory, 
kterých je letos jen 9 %.
 Zdroj: HMMC
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Slovak Industry VISION Day bolo venované Priemyslu 5.0 – príležitos-
tiam, inšpiráciám a obchodným rokovaniam. Tematicky refl ektovalo na 
aktuálnu situáciu a atraktívnou formou podporilo rozvoj priemyslu, rast 
konkurencieschopnosti našich fi riem aj ekonomiky, poskytlo prezentačný 
priestor začínajúcim aj skúseným inovátorom. 
„Technológie a potreba implementovať inovácie do výroby a procesov sú 
nevyhnutnou súčasťou našich životov. V agentúre SARIO v tomto ohľade 
robíme už dlhoročne proaktívne a systematicky nielen osvetu, ale najmä 
vytvárame konkrétne platformy a realizujeme aktivity, ako je aj toto podu-
jatie,“ povedal v otváracom príhovore Róbert Šimončič, generálny riaditeľ 
SARIO. 

Megainvestícia v krajine
Fórum odštartovalo diskusiou štátneho tajomníka Ministerstva hospodár-
stva SR Petra Šveca a generálneho riaditeľa SARIO Roberta Šimončiča 
Čo prináša megainvestícia automobilky VOLVO krajine.
„Investície do automobilového priemyslu sú veľmi vítané, pretože patria 
medzi tie najkomplexnejšie. Okrem samotnej fi nálnej výroby v automobi-
lovom závode totiž na seba viažu obrovské množstvo dodávateľov v kra-
jine. Pri jednej automobilke môžeme hovoriť o stovke subdodávateľov, ale 
i o veľkom množstve služieb od školstva až po recykláciu. Na Slovensku 
sa preto môžeme tešiť, že patríme k svetovým veľmociam, čo sa týka vý-
roby áut a vítame i novú investíciu, ktorú predstavuje prichádzajúce Volvo 

Cars Slovakia,“ povedal Peter Švec, štátny tajomník Ministerstva hospo-
dárstva SR.
Zároveň vyzval podnikateľov, ktorí majú záujem dostať sa do dodáva-
teľskej siete spoločnosti Volvo Cars Slovakia, na prihlásenie na webovej 
stránke SARIO v sekcii Prihlásenie podnikateľov – Volvo.
Na otváraciu diskusiu nadviazal Björn Helldén, riaditeľ Volvo Car Košice, 
ktorý prezentoval plány budúcej klimaticky neutrálnej fabriky na Sloven-
sku. Zástupcovia projektu VOLVO počas Slovak Industry VISION Day 
rokovali aj s potenciálnymi slovenskými dodávateľmi.

Networking aj informácie o fi nancovaní
Biznis fórum ponúklo priestor na networking pre takmer 200 registro-
vaných fi riem zo štrnástich krajín, nové možnosti spolupráce, odborné 
diskusie na atraktívne témy ako znižovanie energetických nákladov na 
výrobu, využitie umelej inteligencie v energetike, použitie dronov v prie-
mysle či príležitosti zapojenia sa slovenských fi riem do vesmírneho sektora 
a projektov ESA. 
Slovenské fi rmy mohli tiež získať konkrétne informácie o projektoch Plánu 
obnovy a odolnosti, o projektoch Nórskych fondov na Slovensku, ako aj 
o udržateľnom fi nancovaní, ktoré účastníkom predstavil dlhoročný gene-
rálny partner ČSOB. 
„Finančný sektor môžeme považovať za katalyzátor zmeny a nevyhnutný 
pilier pri prechode na zelenú ekonomiku. Firmy stoja pred veľkými výzva-
mi, ako transformovať svoje fungovanie, paralelne s riešením negatívnych 
dopadov vývoja ekonomiky. Pretože ekologizácia a inovácia biznisu už 
nie je otázkou voľby, ale otázkou času. Spolu s naším akcionárom, belgic-
kou skupinou KBC, sa už dlhodobo venujeme tomu, ako môžeme našimi 
riešeniami pomôcť fi rmám a podnikateľom na tejto ceste a som rád, že aj 
v tomto smere vieme byť pre nich spoľahlivým a relevantným partnerom,“ 
uviedol v tejto súvislosti Daniel Kollár, generálny riaditeľ ČSOB. 

Počas celého dňa podujatie dopĺňali exponáty slovenských inovatívnych 
technologických fi riem ako Fuergy – riadenie spotreby elektrickej ener-
gie, Elis – detekcia únikov pre geomembrány, Inovuj – digitálny terapeut, 
Panza Robotics – robot pre nebezpečné operácie, Patak Motors roadster 
a iné.

Viac o podujatí: https://www.slovakindustryvisionday.com/

Investície do automobilového priemyslu 
sú najkomplexnejšie

Slovak Industry VISION Day: 

Text a foto SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a ob-
chodu (SARIO) pripravila pod záštitou Minis-
terstva hospodárstva SR medzinárodné biznis 
fórum Slovak Industry VISION Day, ktoré 24. 
novembra 2022 v Šamoríne privítalo takmer 
200 fi riem a inštitúcií. 
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29. mezinárodní veletrh elektrotechniky, energetiky, automatizace, 
komunikace, osvětlení a zabezpečení

21. – 23. 3. 2023 
VÝSTAVIŠTĚ BRNO

pořádá

www.amper.cz

Letošní ročník potvrdil svoji jedinečnost a stabilní pozici mezi 
předními B2B veletrhy. Své novinky představilo 570 vysta-
vovatelů z 27 zemí světa na hrubé výstavní ploše 28 100 
m2. Veletrh navštívilo 28 000 odborníků, řídících pracovníků, 
projektantů a též významnou měrou soukromých a fi remních 
investorů. Mezi vystavovateli se prezentovaly nadnárodní 
korporace a světoví lídři ve svých oborech, ale i tradiční čes-
ké podniky a nově vstupující fi rmy na trh. Po dvouleté vynuce-
né pauze proběhla akce ve výjimečné atmosféře a navázala 
tak na úspěšnou tradici osobního setkávání na vysoké úrovni 
i po pandemii Covid-19.

Udržitelná energetická řešení a spolehlivá infrastruktura
Veletrh nabídne průřez aktuálních příležitostí investic do moderního a energeticky 
soběstačného provozu. Bez ohledu na ceny energií je pro zajištění spolehlivých dodá-
vek elektřiny potřeba sofi stikovaná a spolehlivá infrastruktura. Vystavovatelé veletrhu 
nabídnou komplexní efektivní řešení pro malé i velké podniky v oblasti výroby, distribu-
ce a akumulace elektrické energie. Budou také představeny nejnovější modely transfor-
mátorů a inovace v rozváděčové technice. Důležitým tématem veletrhu je každoročně 
i e-mobilita, na kterou se zaměřuje doprovodný program veletrhu AMPER e-MOTION. 

Automatizace & digitalizace průmyslu a ICT
Inovativní technologie řídicích a regulačních systémů i software a hardware pro digi-
tální transformaci výrobních podniků budou k vidění na expozicích řady vystavovatelů. 
Návštěvníci veletrhu budou mít i prostor pro diskuzi v rámci FÓRA AUTOMATIZACE 
& DIGITALIZACE, který nabídne sled zajímavých přednášek z oboru měřicí, regulační 
a automatizační techniky a průmyslové informatiky.

Technologie pro chytré domy i města 
Veletrh AMPER je již tradičně ideálním místem k prezentaci novinek vystavovatelů v ob-
lasti chytrých řešení pro domy i celá města. V rámci programu AMPER SMART & SAFE 
CITY proběhne dvoudenní konference Smart city v praxi určená odborné veřejnosti 
z řad municipalit, městských služeb, průmyslu a ostatním organizacím. Na konferencích 
vystoupí zástupci státních organizací, regulačních autorit i průmyslu. 

Více informací najdete na www.amper.cz. 

AMPER 2023 - veletrh chytrých technologií 
a řešení pro energetiku a automatizaci
AMPER je největším veletrhem v oblasti elektrotechniky, elektroniky, energetiky, automatizace a digitalizace, ale 
i osvětlení a zabezpečení v České republice i na Slovensku. 29. ročník se uskuteční v termínu od 21. – 23. 3. 2023 na 
brněnském výstavišti. 
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Kia Slovakia sa dohodla s odborovou organizáciou ZO OZ KOVO Kia 
na znení nového dodatku ku kolektívnej zmluve. Výrobným zamestnancom 
zaručuje nárast tarifných miezd o 130 eur v roku 2023, 110 eur v roku 
2024 a 120 eur v roku 2025. Administratívni zamestnanci si v každom roku 
prilepšia v priemere o 7 %. 

Okrem nárastu tarifných miezd sa Kia Slovakia so zástupcami zamestnan-
cov dohodla na mimoriadnom bonuse 1 300 eur v roku 2023. Výška mi-
moriadneho bonusu v roku 2024 sa bude odvíjať od výšky infl ácie v pred-
chádzajúcom roku a môže dosiahnuť 1 000 eur. Pozitívne zmeny nastanú 
aj vo výške nočného príplatku, ktorý sa v roku 2024 navýši na 2,2 eur 
a v roku 2025 na 2,3 eur za hodinu. 
„Sme radi, že sa nám podarilo rýchlo dospieť k dohode a zamestnancom 
Kia Slovakia sa počas nasledujúcich troch rokov budú nadštandardne zvy-
šovať mzdy. Nový dodatok ku kolektívnej zmluve okrem nadpriemerného 
rastu miezd zaručí našim zamestnancom dlhodobú stabilitu refl ektujúc aktu-
álnu sociálnu a hospodársku situáciu ako aj zmeny v automobilovom prie-
mysle,“ povedal Seok Bong Kim, prezident a CEO spoločnosti Kia Slovakia. 
„Výsledok kolektívneho vyjednávania považujeme, najmä vzhľadom na 

Zvyšovanie miezd v Kia Slovakia

makroekonomické ukazovatele, za prijateľný a vcelku ho hodnotíme ako 
dobrý. Pre pracujúcich znamená zachovanie a rast životnej úrovne aj v zlo-
žitej dobe. Zároveň je dobrým odrazovým mostíkom a prípravou pre vy-
jednávania v roku 2025,“ dodal Martin Čech, predseda ZO OZ KOVO 
Kia Žilina.
Kolektívne vyjednávanie sa v Kia Slovakia podarilo uzavrieť po necelých 
dvoch mesiacoch od jeho začiatku. Okrem iného obsahuje aj zvýšenie 
maximálnej výšky príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové 
sporenie zamestnancov na 30 eur. Ďalším bodom dohody je jeden deň 
zásluhovej dovolenky na zotavenie ročne nad rámec zákona pre každého 
zamestnanca, ktorý v príslušnom kalendárnom roku dovŕši päť rokov pra-
covného pomeru v Kia Slovakia.
V roku 2022 priemerná mzda výrobných zamestnancov prekročí hranicu 
2 000 eur. Vďaka novej dohode porastie v nasledujúcich rokoch opäť rých-
lejšie než je trhový priemer. Zvýšenie tarifných miezd v nasledujúcich troch 
rokoch zároveň potvrdzuje, že Kia Slovakia patrí z pohľadu odmeňovania 
medzi lídrov nielen v žilinskom regióne, ale aj v rámci Slovenska. Od roku 
2023 priemerná mzda nových zamestnancov na pozícii operátora výroby 
bez predchádzajúcich skúseností a odpracovaní 12 mesiacov presiahne 
hranicu 1 500 eur.

Za Štefanom Rosinom starším
Slovenský priemysel prišiel o jednu zo svojich najvýraznejších osobností posledných desaťročí. Dr. h.c. Ing. Štefan 
Rosina starší – zakladateľ holdingu MATADOR Group – navždy odišiel 5. novembra 2022, krátko potom, čo 7. júla 
2022 oslávil životné jubileum 90 rokov.
Štefan Rosina, st. venoval celý svoj profesijný život rozvoju gumárenskej výroby na Slovensku. Do fabriky v Púchove 
nastúpil v roku 1950, keď sa tam rozbiehala výroba pneumatík. Patril do skupiny prvých zamestnancov. Postupne 
sa prepracoval do vedenia fi rmy, neskôr ju riadil z najvyššej pozície. Ako žiak „baťovskej“ školy si uvedomoval ne-
vyhnutnosť obsadenia dôležitých pozícií kvalitnými ľuďmi a manažérmi. Zároveň si uvedomoval dôležitosť inovácií 
a sledovania trendov v oblasti strojárskej výroby. Podnik Gumárne 1. Mája Púchov, neskôr Gumárne Púchov, po 
zmene režimu transformoval na fi rmu Matador Púchov. 

Počas deväťdesiatych rokov ju dokázal udržať konkurencie schopnú a vybudovať z nej popredného slovenského výrobcu pneumatík. Zároveň tým 
položil základy dnešnej Matador Group, ktorá sa neskôr z gumárenskej výroby stiahla a stala sa dodávateľom kategórie TIER1 pre automobilový 
priemysel. Firmu v dobrej kondícii odovzdal svojim rodinným nasledovníkom, ktorí ju úspešne vedú dodnes. 
Štefan Rosina, st. sa tak zaslúžil nielen o to, aby sa na Slovensku vyrábali pneumatiky svetovej kvality, ale aj o to, že fi rma existuje dodnes a aj naďalej 
zamestnáva tisícky ľudí. Okrem rozvoja fabriky a gumárenstva významne prispel aj k rozvoju mesta Púchov z hľadiska priemyselného, technologické-
ho, kultúrneho, akademického a športového. Od roku 2013 bol čestným občanom mesta Púchov. 
 Česť jeho pamiatke!
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Vý robné  stroje a zariadenia: 
obrá bacie stroje, tvá rniace a fré zovacie stroje, laserové  stroje, CNC obrá banie, roboty, 
lisy, formy, ná radie, ná stroje, zariadenia na spracovanie plastov a gumy, spá janie ma-
teriá lov, lož iská , hydraulika, pneumatika.

Technoló gie a materiá ly: 
kovoobrá banie, automatizá cia, robotizá cia, zvá ranie a delenie materiá lov, zlievarens-
tvo, povrchové  ú pravy, elektronika, informač né  technoló gie a digitalizá cia (CA...tech-
noló gie, softvé r, virtuá lna realita, modelovanie...), poč í tač ová  podpora strojá rskej vý ro-
by v konš trukcii, technoló gii a vý robe – CAD, CAM, PLM systé my, adití vna vý roba, 3D 
tlač , konš trukč né  materiá ly (oceľ , hliní k, guma, plasty...), technické  materiá ly – kovy, 
plasty, ľ ahké  a farebné  kovy, kompozitný materiál, spracovanie plechu, inž iniering, 
nanotechnoló gie a iné  progresí vne technoló gie, povrchové  ú pravy. Logistika, mani-
pulač ná  technika, metroló gia, skú š obní ctvo, triboló gia, veda, vý skum, vzdelá vanie, 
Industry 4.0. 

Automobilky a ich vý roba: 
automobilky, dodá vateľ ské  a subdodá vateľ ské  fi rmy, dizajn, motory, prevodové  ú stro-
jenstvo a jeho č asti, karosé rie, pohonné  systé my, lakovne, montá ž ne a kompletizač né  
linky, servis, ú drž ba, vý voj jednotlivý ch komponentov a agregá tov automobilov, tech-
noló gia montá ž e. 

HLAVNÉ TEMATICKÉ CELKY

Vydavateľ stvo LEADER press, s.r.o. vydá va č asopis ai magazine zameraný  na automobilový  priemysel, strojá rstvo a eko-
nomiku už  šestnásty rok. ai magazine vychá dza pravidelne ako dvojmesač ní k v mesiacoch: marec, má j, jú l, september, 
november, december. Prí spevky sú  uverejň ované  v slovenč ine a č eš tine. Sú č asť ou kaž dé ho vydania je register dodáva-
teľských fi riem a kvôli lepšej prehľadnosti a orientácii v časopise aj zoznam publikujú cich a inzerujú cich fi riem, uvedený 
na konci každého vydania. 

Elektronická  forma ai magazine – k dispozí cii pre kaž dé ho a bezplatne
Ako prvý  č asopis na Slovensku vo svojej kategó rii je ai magazine k dispozí cii aj v elektronickej podobe už od začiat-
ku vydávania. Aktuálne číslo si možno bezplatne prelistovať či stiahnuť vo formáte pdf z odkazu na titulnej stránke 
www.aimagazine.sk. V sekcii archív na domovskej strá nke č asopisu www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk. sú sprí-
stupnené aj vš etky doterajš ie vydania časopisu.

Vychádza 
Vychádza od roku 2008

od roku 2008DVOJMESAČNÍK

DVOJMESAČNÍK

EDIČNÝ PLÁN 2023

Rubriky ai magazine 

• Top téma dňa 
• Svet lídrov – profi ly fi riem a osobností 
• Success story made in... 
• Dodávatelia 
• Materiály, technológie, produkty 
• Robotika, automatizácia
• Zváranie 
• Plasty 
• Veda, výskum, vzdelávanie 
• Konštrukcia, inovácie, vývoj
• Logistika 
• Digitálny podnik 
• Priemysel a dizajn 
• Metrológia
• Hospodárske spektrum 
• Novinky svetových výrobcov 
• Legislatíva z Bruselu 
• Environmentalistika 
• Ekonomika a fi nancie 
• Listujeme v histórii

www.aimagazine.sk  www.leaderpress.sk



ADRESÁTI ČASOPISU
Vrcholový a stredný manažment fi riem v autopriemysle, strojárstve 
a v dotknutých  odvetviach priemyslu, výrobcovia, subdodávatelia, 
konštruktéri, technológovia, manažéri, vysokoškolskí a stredoškol-
skí pedagógovia, študenti a doktorandi vysokých škôl, stredné 
a učňovské odborné školstvo, inštitúcie štátnej správy, poraden-
ské, vzdelávacie a školiace organizácie, zväzy a združenia pôso-
biace v sektore priemyslu, obchodné komory, ďalšia podnikateľ-
ská, odborná i laická verejnosť.

Distribučné kanály vydavateľstva LEADER press, s.r.o. sú priame a ad-
resné. Jadro distribúcie tvorí doručovanie ai magazine direct mailom 
– poštou alebo doručovateľskou službou. Ďalšiu časť nákladu tvorí 
predplatné. Významná časť distribúcie je expedovaná na veľtrhoch, 
konferenciách, fi remných podujatiach v SR a ČR. V plnohodnotnej 
elektronickej forme je časopis bezplatne dostupný pre každého zá-
ujemcu na www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

DISTRIBÚCIA

TECHNICKÉ PARAMETRE
Formát:  210 x 297 mm 
Rozsah: minimálne 60 plnofarebný ch strá n 
 plus obálkové strany

Priemerný 
plánovaný náklad:  5 000 ks
Cena: 4 €/120 Kč

KONTAKTNÉ ÚDAJE
LEADER press, s.r.o. 
Dolné Rudiny 2956/3
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

Edič ný  plá n na rok 2023 má  rá mcový  charakter a kaž dé  vydanie je priebežne aktualizované  a obsahovo dopĺ ň ané  o informácie týkajúce sa 
aktuá lneho diania v slovenskom a českom hospodárstve i s ohľadom na celoeurópsky a globálny ekonomický kontext. Tematické zameranie 
jednotlivých vydaní tiež refl ektuje aj konanie veľ trhov, konferencií a iných odborných podujatí. 

ČÍSLO VYDANIA UZÁVIERKA DÁTUM VYDANIA TÉMY

ai magazine 1 16. 02. 02. 03. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, digitá lny podnik, robotika, zvá ranie, senzory, 
elektronika, elektrotechnika, metrológia 

ai magazine 2 20. 04. 05. 05. veľ trhové  vydanie k MSV Nitra (23. – 26. 5. 2023), obrá banie, automatizá cia, robotika, plasty 
a guma, ergonómia, vybavenie výrobných hál, energetika, meranie a regulácia, meracia 
technika, technológie ochrany životného prostredia 

ai magazine 3 15. 06. 03. 07. automatizá cia, robotika, obrá banie, digitá lny podnik, logistika, povrchové úpravy, internet vecí 
a dátová infraštruktúra, priemyselné značenie 

ai magazine 4 24. 08. 08. 09. veľ trhové  vydanie k MSV Brno (10. – 13. 10. 2023), automatizá cia, obrá banie, digitalizá cia 
vý roby, plasty, guma, kompozity, zváranie, environmentalistika, rozvody a fi ltrácia vzduchu 

ai magazine 5 19. 10. 03. 11. obrá banie, adití vna vý roba, automatizá cia, tribotechnika, logistika, prediktívna údržba, kontrola 
kvality, hutné materiály a zlievarenstvo

ai magazine 6 23. 11. 07. 12. logistika, zvá ranie, obrá banie, robotika, adití vna vý roba, produktivita výroby, umelá inteligencia 
vo výrobe, meracia technika 

Súčasťou kaž dé ho vydania ai magazine sú príspevky a prezentácie súvisiace s nosnými strojárskymi technológiami, ktoré sú kľú-
čové v segmente automotive, a tiež príspevky a prezentácie zamerané na aktuálne trendy transformácie výroby, ako sú: Industry 
4.0, inová cie, priemyselná automatizá cia, digitalizá cia, produktivita a zvyšovanie efektívnosti výroby. 

Elektronická verzia – viac informácií, vyššia čítanosť. Bezplatná dostupnosť
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Production machinery and equipment: 
machine tools, forming and milling machines, laser machines, robots, presses, mo-
ulds; tools, instruments, equipment for processing plastics and rubber; bonding mate-
rials, bearings, hydraulics, pneumatics, CNC-machining.

Technologies and materials: 
metal-working, automation, robotics, welding and cutting of materials, foundry, fi -
nishing; electronics, information technologies and digitisation (CA… technologies, 
software, virtual reality, computer modelling…), computer support of mechanical en-
gineering in construction, technology and manufacturing - CAD, CAM and PLM sys-
tems, additive manufacturing, 3D printing, construction materials (steel, aluminium, 
rubber, plastics,…), technical materials - metals, plastics, light and non-ferrous metals; 
sheet metal processing, engineering, nanotechnologies and other advanced techno-
logies; surface treatment. Logistics, handling equipment, metrology, testing and con-
trol technology, tribology, science, research, education.

Automobile factories and their production:
automobile factories, supplier and sub-supplier companies, news from worlds’ pro-
ducers, design, engines, gear system and its parts, auto-bodies, fuel systems, paint 
shops, assembly and assembly lines, service and maintenance; development of indi-
vidual components and car aggregates, assembly technology.

MAIN TOPICS

LEADER Press, Ltd. Publishing has been printing ai magazine focused on the automotive industry, engineering and 
economics for the sixteenth year. ai magazine is available regularly as a bimonthly publication in the following months: 
March, May, July, September, November, and December. Papers are published in Slovak and Czech language. Each issue 
includes a register of supplier companies and, for better clarity and orientation in the magazine, a list of publishing and 
advertising companies at the end of each issue.

Electronic form of ai magazine – available for everyone and free of charge
As the fi rst magazine in Slovakia in its category, ai magazine is also available in electronic form since its foundations. 
The current issue can be browsed free of charge or downloaded in pdf format from the link available on the title page 
www.aimagazine.sk. All previously published issues of the magazine are available in the archive section on the homepage 
of the magazine www.aimagazine.sk or www.leaderpress.sk.

Electronic Version - More information, More Readability

J o u r n a l  a b o u t  t h e  a u to m o t i ve  i n d u s t r y,  e n gi n e e r i n g  a n d  e co n o my

EDITORIAL PLAN 2023

Issued
Issued

since 2008

since 2008

Columns of the ai magazine 

• Top Day topic
• The leaders´ World - company profi les 
 and profi les of celebrities
• Success story made in...
• Suppliers 
• Materials, Technologies, Products 
• Robotics, Automation
• Welding 
• Plastics
• Science, Research, Education
• Construction, Innovation, Development
• Logistics
• Digital Factory
• Industry and Design
• Metrology 
• Economic Spectrum 
• Innovations of World´s Producers 
• Legislative from Brussels 
• Environmental 
• Economics and Finances 
• Browsing in history

a u t o m o t i v e  i n d u s t r y

®
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TECHNICAL PARAMETERS
Size:   210 x 297 mm 
Page range:  minimum of 60 full-color 
  pages plus cover pages
Planned circulation:  5 000 pcs.
Price:  4 EURO/120 CZK 

CONTACT
LEADER press,Ltd. 
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
the Slovak Republic

Tel.: +421 41 565 2755
 +421 905 495 177
 +421 911 209 549

+421 904 209 549
E-mail: leaderpress@leaderpress.sk

www.leaderpress.sk 
www.aimagazine.sk

DISTRIBUTION
Distribution Channels of the LEADER press publisher are direct 
and targeted. The core distribution is the delivery of the ai maga-
zine directly - by mail or courier to managers, marketers and other 
employees of companies. Another part is the subscription. A signifi -
cant part of the distribution is dispatched on sales at the trade fairs, 
conferences, companies’ undertakings in the Slovak Republic, the 
Czech Republic. This journal is at disposal for every interested per-
son free of charge in the full-value electronic form at the web-sites 
www.aimagazine.sk, www.leaderpress.sk.

Top and middle management of fi rms in auto-industry, engineering 
and related industries, manufacturers, subcontractors, engineers, 
technologists, managers, academics and school teachers, students 
and doctoral students, secondary and vocational training schools, 
government institutions, consultancy, educational and training 
organizations, unions and associations working in the industry 
section, other business, professional and general public.

TARGET GROUP

The editorial plan for year 2023 has a general character and each issue is continuously updated and supplemented with information on current 
events in the Slovak and Czech economy, as well as with regard to the European and global economic context. The thematic focus of specifi c 
editions also refl ects the trade fairs, conferences and other professional events.

ISSUE NUMBER USUBMISSION 
DEADLINE 

PUBLISHING 
DATE 

KEY FOCUS OF THE ISSUE

ai magazine 1 16. 02. 02. 03. machining, additive production, automation, digital enterprise, robotics, welding, sensors, 
electronics, electrical engineering, metrology

ai magazine 2 20. 04. 05. 05. trade fair edition for MSV Nitra (May 23 – 26, 2023), machining, automation, robotics, 
plastics and rubber, ergonomics, equipment of production halls, energetics, measurement 
and regulation, measuring technology, environmental protection technologies

ai magazine 3 15. 06. 03. 07. automation, robotics, machining, digital enterprise, logistics, surface treatment, internet of 
things and data infrastructure, industrial marking

ai magazine 4 24. 08. 08. 09. trade fair edition for MSV Brno (October 10 – 13, 2023), automation, machining, 
digitization of production, plastics, rubber, composites, welding, environmental studies, air 
distribution and fi ltration 

ai magazine 5 19. 10. 03. 11. machining, additive production, automation, tribotechnics, logistics, predictive 
maintenance, quality control, metallurgical materials and foundry

ai magazine 6 23. 11. 07. 12. logistics, welding, machining, robotics, additive production, production productivity, 
artifi cial intelligence in production, measuring technology

Each issue of ai magazine includes contributions and presentations related to key engineering technologies, which are key in 
the automotive segment. Moreover, there are contributions and presentations focused on current trends in production transfor-
mation, such as: Industry 4.0, innovation, industrial automation, digitization, productivity and increasing production effi ciency.
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Milí priatelia, v decembrovom vydaní ai magazine môžete vylúštením krížovky získať praktické darčeky – 
okrem iného aj výbornú kávu – od výrobcu špičkových a mimoriadne produktívnych obrábacích strojov s viac ako 
storočnou históriou – spoločnosti Yamazaki Mazak. Vašou úlohou je vylúštiť a doplniť slogan spoločnosti: „Zamierte 
... znenie tajničky...“. Ak nám pošlete správne znenie tajničky spolu so svojím menom, adresou a telefónnym číslom 
na emailovú adresu redakcie: leaderpress@leaderpress.sk do 16. februára 2023, zaradíme vás do žrebovania 
o cenu. Meno vyžrebovaného lúštiteľa potom uverejníme v ai magazine č. 1/2023, ktoré vyjde začiatkom marca. 
Správne znenie tajničky z novembrového vydania ai magazine o kvalitné ručné náradie od spoločnosti Hoffmann Group: „Žijeme nástrojmi a náradím“. 
Spomedzi správnych lúštiteľov sme vyžrebovali Ľuboša Glajsu z Partizánskeho. Gratulujeme!

Vodorovne
A:  herec a moderátor; potravinové a šatové škodce; prvá polovica polovice; francúzsky 

mužský člen 
B:  anglická dĺžková miera; dub po anglicky; jeden po anglicky; šofér lietadla
C:  český futbalista; lepenka proti vode; mesto v Číne; najvyššia karta
D:  slovinský šachista; starorímska minca; česká značka automobilov; University of Toronto
E:  interbanking; identifi kačný doklad; chvost kométy; mydlo po anglicky; skratka pre 

samca v biológii
F:  jeden po nemecky; pilot F1 Alain... ; deň po maďarsky; básnická spojka alebo
G:  okrasná tráva lipnica; meno Ce-tunga; spodný diel jury; choroba
H:  vlna hudobne; Oskar bez začiatku; rumunské platidlo; druh Lady
I:  neodborník; štát v Severnom Atlantiku; výzor, tvar 
J:  rieka v Rusku; roztavená hornina bez dĺžňa; chumáč trávy; dezinfekcia pacienta
K:  sopečné pohorie v Maďarsku; kartársky výraz; chemický prvok
L:  európska vesmírna agentúra; cestovný doklad; oslavná pieseň bez dĺžňa; sólo 

v opere; značka Rádia 
M: slovenský futbalový brankár; otrava; mamina sestra; severozápad
N:  Matovičovo hnutie bez mäkčeňa; jemné plátno; soľ po francúzsky; skratka Ukrajiny 
O:  volanie o pomoc; Technické laboratoře Opava; sestrička z Nemocnice na okraji 

mesta; cesta po maďarsky; ligot

Zvisle
 1: 1. časť tajničky; polyméry po latinsky;
 2: Ja som po anglicky; Ibrahim domácky; kamerunský futbalista; dedina po rusky
 3: 3 slovom; previnenie; zriedený lekársky; nie tu; ako po anglicky
 4: predložka genitívu; španielsky národný hrdina; chuť inak bez mäkčeňa; stará plošná
   miera 
 5: 2. časť tajničky; roh, kút po nemecky; dlhy; koralový ostrov
 6: Mária nárečovo; zlato po španielsky; ruská jednotka hmotnosti; vrchná časť obleku 
 7: japonská značka tlačiarní; živica stromov; 3. časť tajničky 
 8: guľa na hranie; obec pri Revúcej; pokolenie; Enterprice Europe Network
 9: European Nucleotide Archive; planétka; severské domáce zviera; rýchly pozdrav;
   lámka, podagra 
10: domáci zvierací miláčik po anglicky; český výrobca stoličiek; oddelená – vytriedená 
   časť; na tomto mieste 
11: podpora; spojka; symetrála; väzenie
12: starší slovenský hokejista; EČV Popradu; koniec po nemecky; predajca 
   telekomunikačnej techniky 
13: olej po latinsky; priateľ po francúzsky; omám alkoholom; sídlo v Dánsku
14: mesto vo Fínsku; región na juhovýchode Slovenska; Banská Štiavnica; medveď 
   po latinsky 
15: tento po rusky; predložka inštrumentálu; EČV Čadce; anonymní alkoholici; 
   4. časť tajničky

Hrajte o cenu od spoločnosti
KRÍŽOVKA
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Pomôcky: Vitos, Šivic, Tob, Yn, Onana, Aale, Loso, Šmicer, arpent, Remeta
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Nechte se 
inspirovat 

našimi videi.

Valk Welding CZ s.r.o.
Místecká 985,
CZ-73921 Paskov

Tel. +420 556 730 954
info@valkwelding.com 
www.valkwelding.com
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Flexibilní robotizace 
Vašeho svařování
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S logikou pre 

Dostaňte sa z bludiska vďaka 

inteligentným 
nástrojom ISCAR

HIGH FEED GRIP HOLDER
LOGI CHAM3T H R E E  F L U T E C H A M D R I L L

MAXIMÁLNA 
PRODUKTIVITA

vyššiu produktivitu !
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App Store Obchod Play
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