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   EDITORIÁL 

  

Stojíme na dráhe rozletu 

 

Zmyslom života je prejaviť sa. Robíme tak aj my. 

Vyšli sme z tieňa na slnečnú stranu ulice a vyrobili sme prvé 

číslo elektronického mesačníka Logistika Dnes Magazín. 

Prostredníctvom neho Vám bude prinášať analýzy 

a prognózy ďalšieho vývoja dopravy, logistiky a s nimi 

prepojených odvetví národného hospodárstva. 

Cítime, že Slovensko dnes vyčerpalo tradičné 

extenzívne zdroje ekonomického rastu: veľkú zásobu 

kvalifikovanej a lacnej pracovnej sily, ako aj ďalší prílev 

zahraničného kapitálu. Voľné pracovné sily už u nás nie sú 

k dispozícii. Z hľadiska kapitálu slovenskú ekonomiku už 

nie je možné nafúknuť. Nedokáže viac prijať novú 

automobilku ani ďalšiu veľkú zahraničnú investíciu. Nemal 

by v nich kto pracovať. 

Jasne vidíme, že vyspelé krajiny Európy nezaložili 

svoj rast na slabej mzde, na dumpingových cenách ani na 

ustavičnom príleve montážnych liniek. Stavili na 

spoľahlivejšie zdroje, najmä na výskum, vývoj a inovácie. 

Zdroje poznatkov sú totiž na rozdiel od pracovnej sily 

a kapitálu nevyčerpateľné. Kto to pochopí a zavedie do 

praxe, bude rásť ďalej. 

Prvé číslo nášho časopisu uzrelo svetlo sveta. Jedno z 

najnovších prísloví hovorí, že kto nezmení kurz, utopí sa v 

stagnácii. Vzali sme teda kormidlo do vlastných rúk a vydali 

sme sa na plavbu. Veríme, že veľkú dávku tvorivého kyslíka 

a dobrý vietor do plachiet nám dodáte aj Vy, naši čitatelia a 

inzerenti. 

 

Alexander Sotník 

Jozef Brezovský 



   ROZHOVOR 

  

Pavol Jančovič, ČESMAD Slovakia: 

Treba zastaviť úpadok slovenských 

dopravcov 

Cestná doprava patrí k jednej z najvýznamnejších súčastí logistických procesov, 

zamestnáva len na Slovensku desiatky tisíc ľudí. Rok 2019 pokladajú dopravcovia za 

najhorší v dejinách a začiatok tohto roku bol veľmi hektický, čo spôsobili protesty 

autodopravcov i rokovania so slovenskou vládou. O roku 2019, problémoch 

dopravcov i o ich očakávaniach hovoríme s Pavlom Jančovičom, prezidentom 

Združenia cestných dopravcov ČESMAD Slovakia. 

 

 
Rok 2019 bol hodnotený ako najhorší pre autodopravcov. Prečo? 

Podnikanie v cestnej doprave čelí obrovskej kríze. Na rozdiel od iných odvetví národného 

hospodárstva sa dopravcovia ani v roku 2019 nedočkali pozitívneho prístupu zo strany štátu, keď 

poslanci neschválili zníženie vekovej hranice vodičov kamiónov a autobusov, ďalej sa stále 

neznížila neúnosná daň z motorových vozidiel a navyše sa aj vysoké poplatky za mýto 

nepremietli do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Navyše k tomu všetkému tu máme jedno z 

najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej EÚ. 

 



   ROZHOVOR 

Čo sa v tomto roku mení? Naplnili sa už 

sľuby vlády? 

Z toho mála pozitívneho spomeniem zvýšenie 

zliav za prejazdené kilometre v systéme 

elektronického výberu mýta. Veríme, že budú 

zakomponované aj legislatívne zľavy na 

daniach z motorových vozidiel tak, ako to bolo 

dohodnuté s ministrom financií a prisľúbené 

premiérom Pellegrinim. Veľmi by som si však 

želal, aby sa konečne zmenil aj prístup nie len 

ku nám dopravcom, ale najmä k podnikateľom 

na Slovensku. Som presvedčený, že významné 

možnosti na zlepšenie podnikateľského 

prostredia sú najmä v daňovo-odvodovom 

zaťažení zamestnávateľov i zamestnancov. Ak 

by sme naozaj chceli zabrániť únikom na DPH, 

tak by sme ju zrušili medzi podnikateľskými 

subjektami, a zaradili až na samý koniec 

reťazca. Nič nové, vo svete dávno zaužívané, a 

tým by sme vedeli nielen ušetriť, ale najmä 

zabrániť podvodom. Z týchto zdrojov potom 

vytvoriť lepší a spravodlivejší systém. 

 

Kde je záruka, že nová vláda to nezmení? 

Spomínané opatrenia nás len približujú v 

podmienkach bližšie ku našej zahraničnej 

konkurencii, voči ktorej sme boli, a stále sme, 

vo veľkej nevýhode. Politikom sa síce veriť 

nemá, ale verím v „zdravý rozum“. 

 

Pre verejnosť je kamionista ten zlý. Ako 

zmeniť tento nepriaznivý obraz? 

Je to veľmi jednoduché. Problém nie je vo 

verejnosti, ale ani v kamionistoch. Problém je 

v tom, že Slovensko nemá adekvátnu cestnú 

infraštruktúru. Narozdávali sme finančné a 

daňové stimuly najmä zahraničným 

investorom, ale cesty čo obchádzajú mestá, 

mosty, tunely a diaľnice, sme akosi pozabudli 

budovať. Dnes majú takmer všetci v 

produktívnom veku prácu, plus tu pracujú 

cudzinci, všetci potrebujú cestovať, kamióny 

do fabrík voziť tovar, vyvážať výrobky, ale 

niet kadiaľ, keďže nie sú cesty. Tých pár, čo tu  

máme, sú preplnené a zväčša aj poškodené. 

Kde sú kompetentní ľudia a teda tí, čo 

zodpovedajú za tento stav? Vo vláde, na 

ministerstvách, ale určite nie v kamiónoch.  

 

Ako vidíte budúcnosť alternatívnych 

pohonov na Slovensku? 

Trend globálneho otepľovania, ako aj uhlíková 

neutralita, sú veľmi dobrým motívom na 

expanziu alternatívnych pohonov. V osobnej 

doprave to skôr vidím na elektrické pohony v 

kombinácii so zdieľaním vozidiel, pri 

autobusovej, resp. nákladnej, (v úvode najmä 

rozvozovej) to bude stlačený alebo aj 

skvapalnený plyn. Plyn je čisté médium a 

navyše sa nevyrába v jadrových či uhoľných 

elektrárňach. Nedostatočná infraštruktúra a 

zanedbaná sieť alternatívnych čerpacích staníc 

Slovensko celkom určite odsúva z líderských 

pozícií, ale lokálne najmä mestské oblasti budú 

postupne penetrované alternatívnymi pohonmi. 

Vytvorenie systému a podpora zo strany štátu 

je nevyhnutnosťou. 

 

Aká bude podľa vás budúcnosť cestnej 

dopravy na Slovensku? 

Cestná nákladná doprava je na Slovensku 

absolútne nenahraditeľná. Sme malá krajina, 

tak je len logické, že v rámci vnútroštátnej 

dopravy prakticky niet alternatívy. Na druhej 

strane je tu veľmi vysoké riziko vytláčania nás 

zo strany zahraničnej konkurencie a trend 

poklesu podielu slovenských dopravcov, 

podieľajúcich sa na prepravných výkonoch, to 

len potvrdzuje. Je preto nevyhnutné urýchlene 

na Slovensku nastaviť konkurencieschopné 

podmienky pre našich dopravcov, aby sme 

zastavili ich úpadok, resp. relokácie do 

zahraničia. 

 

Jozef Brezovský 

 



   INTERNET VECÍ 

 

Internet vecí - Strategická 

technológia desaťročia 
Žijeme vo veku prepojeného sveta. Technológie sa uplatňujú vo všetkých oblastiach 

ľudskej činnosti. Mobilita, cloud, internet vecí, poskytovanie digitálneho hlasu fyzickým 

predmetom. Technológie spájajú, komunikujú, zdieľajú dáta. Ale ako sa k týmto 

informáciám dostaneme?  Od roku 1969 zbierali spoločnosti základné dáta 

o operáciách prevodom z fyzickej do digitálnej formy s využitím čiarových kódov 

a snímačov. V súčasnosti už prostredníctvom lokalizácie pohybu, trasy, mobilných 

zariadení a možností RFID technológie získavame dáta o všetkých ľudských aktívach 

v reálnom čase. 

S tým, ako sa stávajú ľudské zdroje mobilnejšie, informácie o firemných aktívach poskytujú pohľad, 

ktorý manažéri potrebujú na rýchlejšie a lepšie rozhodnutia z ktoréhokoľvek miesta na svete. 

Zásielky balíkov sú dnes schopné oznamovať, kde sa presne nachádzajú, kam smerujú a v akom sú 

stave.  



   BLOCKCHAIN 

Nové trendy 

 

Prístup k zákazníkovi je osobnejší. Manažéri 

môžu napríklad pracovať výkonnejšie a 

premyslenejšie s riešeniami  ZEBRA 

Technoligies. Informačne prepojený podnik sa 

stal skutočnosťou.  

Firma KODYS Slovensko dlhodobo 

spolupracuje so spoločnosťou ZEBRA 

Technolgies, svetovým lídrom v oblasti 

inovatívnych technologických riešení v oblasti 

automatickej identifikácie.  Súčasťou skupiny 

je aj spoločnosť Motorola Solutions. „Táto 

akvizícia priniesla našej firme nové 

technológie. Rozširuje portfólio služieb, ktoré 

môžeme ponúknuť zákazníkom. Ide najmä 

o technológie mobilného computingu t.j. prácu 

s mobilnými dátami a  snímanie čiarových 

kódov RFID. Tieto dve entity sa opierajú 

o veľkú sieť obchodných partnerov. 

V súčasnosti môžeme spoločne pokryť 

požiadavky zákazníkov vo väčšine sveta,“ 

konštatuje  Kateřina Klosová, Chanel Acount 

Manager spoločnosti ZEBRA Technologies 

pre východnú Európu. Práve v tomto období 

s využitím tejto revolučnej technológie 

KODYS Slovensko vyvíja nové aplikácie, 

ktoré pomôžu zmeniť doterajší spôsob 

fungovania rôznych firiem a iných subjektov 

a umožnia im objaviť nové možnosti. 

V súčasnosti sa v oblasti IT vyskytujú trendy, 

o ktorých sa nielen hovorí, ale musia na ne 

zamerať všetky vyspelé  podniky. Je to 

predovšetkým ustavične sa rozširujúca oblasť 

využívania mobilných zariadení až 

k najmodernejším senzorom. Trendom tohto 

desaťročia je rozširovanie  internetu veci 

(všetkého), ktorý je schopný zosieťovať a 

kombinovať spojenie ľudí, procesov, zariadení, 

dát, vecí a činností v internetovom prostredí, 

a rozširovať ich prostredníctvom cloudu 

kdekoľvek a kedykoľvek pri súčasnom 

získavaní ďalších informácií.. „Cieľom je 

poskytnúť klientom prvý kontakt pre oblasť, 

ktorú chcú riešiť v duchu nových trendov v 

oblasti priemyselných IT. V súčasnosti 

zamestnávame  7100 ľudí, ktorí vytvorili 4200 

patentov. Priemyselnými informačnými 

technológiami obsluhujeme 95 % spoločností 

z rebríčka Fortune 500,“ hovorí K. Klosová. 

Podľa prieskumu Forrester Consulting až 80 % 

lídrov svetových firiem sa domnieva, že 

internet vecí je prvoradou strategickou 

technológiou najbližšieho desaťročia. 25 % 

svetových firiem dnes využíva niektorú 

z foriem internetu vecí a ďalších 40 % je 

v procese implementácie niektorého z týchto 

riešení. K softvérovým a hardvérovým 

komponentom zapojeným do internetu vecí 

pribúdajú aj oblasti služieb a servisu, čím sa 

internet vecí transformoval na vyššiu úroveň, 

ktorou je internet všetkého (Internet of 

Everything). 

 

Vysoká pridaná hodnota 

 

Informácie rastú enormným tempom. Ich 

objem zahlcuje podnikové informačné 

systémy. Novou platformou na ich spracovanie 

sa stáva internet všetkého. Umožňuje triedenie 

informácií, čím možno získať údaje pre lepšie 

a aktuálnejšie rozhodovanie, ako aj 

komplexnejšie riešenia. Firmy vnímajú tento 

trend a sú pripravené využívať nové 

technológie nielen v priemyselnom prostredí.  

Analýzy a štúdie predpokladajú, že 

nasledujúcich rokoch sa v priemyselnom 

prostredí použitie internetu všetkého znásobí. 

Z koncepčného hľadiska internet vecí vykazuje 

niekoľko spoločných znakov. Fyzické 

predmety - zariadenia a snímače - majú 

spoločnú schopnosť pripájania sa na internet. 

Následne využívajú schopnosť zbierať 

informácie z internetu a navzájom 

komunikovať. Informácie môžu obsahovať 

rôzne dáta zozbierané buď z prostredia, ako aj  



 

od užívateľov „Výrobcovia narábajú so 

zariadeniami, majú snímače, k dispozícii je 

cloud ako súčasť internetu, nástroje na analýzu 

a na zber obchodných informácií. Disponujú 

údajmi pochádzajúcimi zo systémov CRM, 

údaje pochádzajúce z rôznych ERP transakcií a 

taktiež údaje zo sociálnych sietí . Ich súčinnosť 

zvyšuje schopnosti  zamestnancov a aktivuje 

ich. Predstavujú kľúčové nástroje na 

prepojenie pracovníkov s obchodnými 

partnermi,“ podotýka Brian Marcel, predseda 

medzinárodnej skupiny  IBCS Group.  Podľa 

neho je cesta k internetovému spojeniu 

všetkého otvorená a prinesie nové možnosti 

pre poskytovateľov pridanej hodnoty v riadení 

podnikových procesov. 

 

Príležitosti v logistike 

 

Informácie v súčasnosti predstavujú enormný 

objem. Je potrebné všetky nielen zbierať, ale aj 

analyzovať. Až potom poskytujú údaje vhodné 

na podnikateľské rozhodnutia. Okrem toho je 

nevyhnutné mať k dispozícii určité aplikácie, 

ktoré všetky dáta premenia na zmysluplné 

informácie. Na ich základe môžu podnikatelia 

určitým spôsobom konať. „Už dnes používa 96 

% všetkých spoločností určitú formu internetu 

vecí. V roku 2020 očakávame prepojenie 50-

tich miliárd zariadení.,“ dodáva Brian Marcel.  

Spôsobov využitia internetu vecí je mnoho: 

užívateľ sa napríklad dozvie, kedy jeho 

zariadenie či stroj bude potrebovať údržbu, aby 

sa predišilo rôznym poruchám predtým, než 

potenciálne nastanú. V súčasnosti už existujú 

náramky monitorujúce zdravotný stav. Možno 

ich pripojiť na smartfónovú aplikáciu, ktorá 

monitoruje činnosť srdca, krvný tlak či 

glykémiu. Takto pozbierané údaje následne 

putuť k lekárovi, ktorý v prípade potreby pošle 

pacientovi  správu s ďalším odporúčaním. 

Lietadlo A 380 ma 19 500 rôznych snímačov, 

ktoré medzi sebou ustavične komunikujú. 

 

 

V oblasti zasielateľstva je možné nainštalovať 

na balík zariadenie, ktoré neustále sníma jeho 

teplotu počas celej púte dodávateľským 

reťazcom. Zasielateľ sa dozvie všetko, 

dokonca aj to, či balík náhodou nespadol.  „V 

rámci produkcie KODYS Slovensko dlhší čas 

prinášame zákazníkom riešenia v oblasti 

čiarových kódov. V súčasnosti poskytujeme aj 

služby s pridanou hodnotou vo sfére internetu 

vecí,“  poznamenáva Brian Marcel.  

 

Alexander Sotník 

 

 

 

Príklad využitia internetu vecí 

Výrobca motoriek Harley Davidson 

využíva internet vecí na monitorovanie 

svojich strojných zariadení. Vo 

výrobnom závode sa vyrábajú motorky na 

objednávku. Znamená to, že firma nemá 

žiadne skladové zásoby. Zásluhou internetu 

vecí sa im podarilo skrátiť čas výroby 

nového produktu z jedného roku na jeden 

a pol týždňa. Čas cyklu montáže motorky 

skrátili  z 18-tich mesiacov na dva týždne. 

Na produkcii motocyklov ušetrili 200 

miliónov dolárov za rok. 

 



   BLOCKCHAIN 

 

Blockchain našiel 

uplatnenie aj v automotive 
Spoločnosti Ernst & Young (EY) a Equidato Technologies spoločne predstavili pred 

dvomi rokmi koncept riešenia podpory riadenia dodávateľského reťazca 

v automobilovom priemysle na báze technológie blockchain. Riadenie dodávateľských 

vzťahov je jednou z najväčších výziev, ktorej musia v súčasnosti čeliť výrobcovia 

automobilov. Producenti a veľkí dodávatelia na vyšších stupňoch dodávateľského 

reťazca využívajú robustné ERP systémy, dodávatelia na nižších stupňoch sa spoliehajú 

na menej sofistikované systémy či dokonca na kancelárske aplikácie. Medzi hlavné 

technické problémy, na ktoré treba reagovať, sú heterogénnosť a neprepojenosť IT 

prostredí a nedostatočná viditeľnosť relevantných informácií medzi jednotlivými 

účastníkmi dodávateľského reťazca. 

Zvýšenie konkurenčnej schopnosti  

Jedným z možných riešení je využitie inovatívnej technológie blockchain. Prináša možnosti 

zdieľaného registra transakcií so zabezpečím dôvery bez potreby centrálnej autority, princíp 

distribuovaného konsenzu a presnú časovú značku. Technológia blockchain je schopná zabezpečiť 

dostupnosť, škálovateľnosť, nezvratnosť a spätnú overiteľnosť transakcií prostredníctvom 

najmodernejších kryptografických algoritmov. 

 



   BLOCKCHAIN 

„Konferencia Newmatec 2018 ponúkla 

výbornú príležitosť na predstavenie nášho 

inovatívneho konceptu. Ide totiž 

o rešpektované znalostné fórum zamerané na 

nové materiály, technológie a inovácie 

určujúce trendy v automobilovom priemysle. 

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 

výrobcov automobilov a dodávateľov 

súčiastok. Na demonštrovanie našej vízie sme 

si nemohli vybrať lepšie podujatie,“ hovorí 

Jaroslav Kačina, generálny riaditeľ spoločnosti 

Equidato.  

Hlavnou pridanou hodnotou projektu EY 

a Equidato je transparentnosť v riadení 

dodávateľského reťazca, ktorá do celkového 

procesu vnáša viac efektívnosti 

a nezanedbateľný potenciál úspory nákladov. 

Riešenie sa sústreďuje na objednávateľsko-

dodávateľský cyklus automobilových 

súčiastok. Umožňuje viditeľnosť relevantných 

informácií pre všetky zapojené subjekty 

s cieľom zlepšiť ich individuálne a spoločné 

rozhodovanie. Od nového riešenia sa očakáva 

zníženie nadbytočných  nákladov spojených 

s oneskoreniami, vynechaním, nepresnosťami, 

nezrovnalosťami či presúvaním problému na 

partnera z inej úrovne dodávateľského reťazca. 

Výsledkom by malo byť zníženie ceny 

konečného produktu a zvýšenie konkurenčnej 

schopnosti na trhu.  

 

Výhody pre automobilový priemysel 

Riešenie ponúkne ďalšie výhody: prístup 

všetkých subjektov k aktuálnym a spoľahlivým 

údajom o udalostiach v dodávateľskom  

reťazci, harmonizáciu údajov z rôznych ERP 

systémov, adresnejšie nastavovanie výrobných 

plánov zo strany OEM tovární. Zlepší sa tiež 

overiteľnosť toku so zreteľom na princíp „just 

i time“, optimalizácia stavu zásob a zlepšenie 

schopnosti dodávateľského reťazca reagovať 

na zmeny objednávok, ako aj analýzy príčin 

dodávateľských výkyvov. Riešenie má 

potenciál využívať údaje uložené v sieti 

blockchain ako základ na vytváranie 

účtovných záznamov v rámci cyklu order-to-

pay (objednávka, dodací list, akceptačný 

protokol, faktúra). „Za najväčší úspech nášho 

spoločného úsilia považujem súčinnosť 

technologického know-how Equidato 

s globálnym konzultantským potenciálom 

spoločnosti EY, ktoré vyústilo do unikátneho 

konceptu uplatnenie disruptívnej technológie 

blockchain a jej integrácie s ERP riešeniami v 

oblasti riadenia a monitorovania 

dodávateľského reťazca v automobilovom 

odvetví,“ konštatuje Peter Borák, partner pre 

poradenstvo v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti EY na Slovensku. 

V automobilovom priemysle možno 

technológiu blockchain využiť nielen na 

zefektívnenie dodávateľsko-odberateľského 

reťazca, ale aj na bezpečné a dôveryhodné 

zaznamenávanie úkonov v celom životnom 

cykle automobilu. Významnou oblasťou 

využitia technológie blockchainu je sledovanie 

a overovanie pravosti súčiastok 

a komponentov. 

A. Sotník

 
Čo je blockchain 

• Ide o úložisko zmysluplne zvolených údajových záznamov tzv. transakcií alebo udalostí. 

• Záznamy sú zoskupené do vzájomne previazaných blokov, ktoré ich definitívne chránia pred modifikovaním alebo 

vymazaním.  

• Nový blok údajov je veľmi rýchlo a automaticky replikovaný do všetkých uzlov siete blockchain. 

• Pomocou moderných kryptografických algoritmov a komunikačných protokolov dokáže blockchain zaistiť dostupnosť, 

pravosť a nepopierateľnosť zaznamenaných údajov. 

• Údaje sú viditeľné pre všetkých užívateľov siete. Výnimkou môžu byť vybrané dôverné údaje, ktoré možno chrániť 

šifrovaním. 

• Používatelia sa dokážu jednoznačne zhodnúť na pravosti a dôveryhodnosti údajov aj bez potreby arbitra. 



   ROZHOVOR 

 

Naďa Kováčiková, VGP: 

Slovensko má stále veľký potenciál 

 

Firma VGP – Industriálne stavby je dcérskou spoločnosťou belgickej developerskej 

skupiny VGP. Na Slovensku pôsobí od roku 2008. Spoločnosť momentálne vlastní 62 

parkov v 11 krajinách Európy. O plánoch firmy na Slovensku nám porozprávala Naďa 

Kováčiková, Obchodný riaditeľ spoločnosti VGP – Industriálne stavby. 

 

Kde všade momentálne pôsobí spoločnosť VGP na Slovensku? 

Na Slovensku zatiaľ spoločnosť VGP pôsobí v lokalitách Malacky, Bratislava a Zvolen. 

Samozrejme, sledujeme vývoj na trhu a stále hľadáme ďalšie vhodné pozemky. 

Niektoré pre konkrétnych klientov, iné na špekulatívnu výstavbu. Týka sa to 

atraktívnych lokalít pri diaľnici či pri väčších mestách, ale aj tzv. sekundárnych lokalít. 

Tie sú zväčša určené už na BTS (build to suit) projekty. 



   ROZHOVOR 

Oplatí sa v súčasnosti stavať špekulatívne? 

Určite oplatí. Vidíme to v Bratislave a aj vo 

Zvolene. Neobsadenosť logistických priestorov 

na pohybuje okolo šiestich percent, takže stále 

ostáva priestor aj na špekulatívnu výstavbu. 

Ideálne je postaviť časť haly pre konkrétnych 

klientov a časť špekulatívne. Týka sa to 

predovšetkým západného Slovenska. 

 

Rozhodli ste sa stavať pri Zvolene. Veľa 

developerov však nemieri ďaleko od 

Bratislavy. Prečo vidíte potenciál na 

strednom Slovensku? 

Keby sme ho nevideli, tak tam nie sme. 

(smiech) S dokončením diaľnice po Zvolen 

tam chceme byť medzi prvými. Trvalo nám 

rok, kým sme získali potrebné povolenia, ale 

tento rok už začneme stavať. Na strednom 

Slovensku je veľa výrobných i logistických 

firiem, ktoré majú 

záujem o kvalitné a nové 

priestory, najviac so 

sektoru potravinárskych 

firiem, ktoré by sa rady 

presťahovali. Snažíme sa 

prispôsobiť dopytu 

a budeme klientom 

ponúkať aj menšie 

plochy na prenájom. 

Celková plocha nášho 

areálu je zhruba 10 

hektárov a zastavaná 

plocha bude 

 

predstavovať asi polovicu, čo budú tri haly. 

Prvá hala by mala mať 8000 metrov 

štvorcových a najmenšia jednotka, ktorú 

budeme ponúkať 1500 metrov štvorcových. 

V Bratislave to býva minimálne dvojnásobok. 

Síce väčšinu parkov máme v primárnych 

lokalitách, tento projekt vnímame ako veľmi 

perspektívny. 

 

Prinášate do miest, v ktorých pôsobíte, aj 

stovky pracovných miest. Ako v tejto 

súvislosti spolupracujete so samosprávami? 

Napríklad v Malackách sa pravidelne 

stretávame na pracovných stretnutiach 

s primátorom mesta, kde sa riešia rôzne 

požiadavky na zlepšenie života pracovníkov 

v priemyselnom parku. Napríklad sme zriadili 

autobusové zastávky v našom areáli, prispeli 

sme na osvetlenie ulice v blízkosti 

priemyselného parku atď. Taktiež sa riešia 

projekty na zlepšenie dopravy či dokonca 

výstavba ubytovne pre zamestnancov firiem 

v priemyselnom areáli. 

 

Ako sa v čase menia požiadavky nájomcov? 

Sú náročnejší? 

Určite sú. Všetky nové haly plánujeme stavať 

v súlade s certifikátom BREEAM Very Good.  

 

 

Ide o globálny nezávislý systém posudzovania  

udržateľnosti budov a infraštruktúrnych 

projektov. Táto akreditácia je v celom našom 

odvetví uznávaná ako popredný štandard. 

Zvyšuje to atraktivitu haly pre klientov. Nie je 

to len marketingová záležitosť, je to signálom 

pre klienta, že hala je ekologickejšia 

a udržateľnejšia. Zahŕňa nie len ekologické  

 



 

 

a rôzne úsporné aspekty, ale aj prístrešky pre 

bicykle, nabíjacie stanice pre elektromobily 

a podobne. Plánujeme i solárne panely na 

streche hál. 

 

Veľa ľudí, kritizuje developerov, že po 

krajine vybudovali len škaredé šedé kocky. 

Dá sa docieliť, aby logistické nehnuteľnosti 

boli aj pekné? 

Pravdaže. Máme projekt haly v Mníchove, kde 

je zelená fasáda s . Inšpirovali sme sa 

a plánujeme rovnaké riešenie aj vo Zvolene. 

Vyzerá to veľmi pekne. Celkový vzhľad 

zatraktívňujú tiež dažďové jazierka, ktoré 

slúžia na zadržiavanie dažďovej vody v území. 

 

 

Ako sa vyvíja váš projekt pri Bernolákove, 

teda VGP Park Bratislava? 

Čakáme na dokončenie diaľničného zjazdu, 

ktorý je momentálne vo výstavbe. Zatiaľ 

ideme stavať technickú infraštruktúru 

a verejnú komunikáciu, ktorá spojí 

Bernolákovo s diaľnicou. V septembri by sa 

mala začať výstavba prvej haly v parku. 

Samozrejme, závisí to od dokončenia zjazdu, 

ktorý je v réžii Národnej diaľničnej 

spoločnosti. Celý pozemok má takmer 56  

 

 

 

 

hektárov a zastavaná plocha bude viac ako 

250 000 metrov štvorcových. 

 

Dá sa povedať, či začnete stavať skôr vo 

Zvolene alebo v Bratislave? 

Predpokladáme, že skôr vo Zvolene, kde 

čakáme s podaním žiadosti o stavebné 

povolenie. V Bratislave nás brzdí poplatok za 

rozvoj, ktorý považujeme za katastrofálne 

legislatívne obmedzenie. Stavebný zákon by sa 

v tomto smere mal zmeniť. 

 

Sledujete rozmach e-commerce? Ako sa mu 

prispôsobujte? 

Určite sledujeme a klienti z tohto segmentu sú  

 

pre nás veľmi dôležití 

predovšetkým v brati-

slavskom parku, ktorý úplne 

spadá do konceptu last mile. 

Boom e-commerce sa 

postupne presúva zo 

západnej Európy cez Česko 

na Slovensko. Ľudia sú stále 

pohodlnejší a tovar by už 

najradšej mali doma hneď 

po kliknutí na nete. Tomu sa 

musia pripôsobovať nielen  

 

 

logistické a kuriérske firmy, ale aj developeri. 

 

Ako vidíte trh s logistickými 

nehnuteľnosťami o 10 rokov? 

To je ťažká otázka. Ale myslím, že 

s dokončením diaľnic a ciest je na Slovensku 

stále veľký potenciál na výstavbu nových 

logistických parkov. Pomôže tomu aj ďalší 

rozvoj e-commerce. 

 

Jozef Brezovský 



   DEVELOPMENT 

 

Severná brána“ – druhý dych pre 

priemysel severného Slovenska 
Firma Licitor Development, slovenská developerská a investičná spoločnosť, 

ktorá sa zameriava na výstavbu komerčných a rezidenčných projektov, 

predstavuje nový projekt North Gate, jednu z najväčších brownfieldových 

rekonštrukcií v rámci severného Slovenska.  

 
Projekt North Gate pozostáva z rekonštrukcie troch výrobných hál bývalého areálu 

ťažkého strojárstva – ZŤS v Martine s celkovou rozlohou 73 000 metrov štvorcových.  

 
Prvá fáza projektu North Gate T10 (North Gate – Traktoráreň) bola dokončená v roku 

2018 a na ploche 12 500 metrov štvorcových ponúka skladové a administratívne 

priestory. Tejto etape predchádzala rekonštrukcia haly T4 (North Gate – Skúšobňa 
motorov), ktorá v roku 2017 priniesla 2 500 metrov štvorcových priestorov vhodných 

pre logistiku, distribúciu, ľahký ale aj ťažký priemysel. Vďaka druhej fáze North Gate 

T42 (North Gate – Veľká obrobňa) v rámci areálu pribudlo 41 300 metrov štvorcových 
rovnakého využitia ako hala T4, navyše s novými kancelárskymi priestormi o výmere 

5 600 metrov štvorcových. 



   DEVELOPMENT 

„Spoločnosť Licitor Development sa snaží 

postupne obnovovať zabudnutý areál, ktorý 

kedysi dýchal životom a prácou. V roku jeho 

nadobudnutia sme venovali všetko úsilie 

celkovému nastaveniu správy areálu a jeho 

údržby, v rámci čoho bola obnovená zimná a 

letná údržba komunikácií, zeleň vo vnútri 

areálu a strážna služba. Po úvodnej etape sa 

začalo s koncepčnou projektovou prípravou 

areálu ako jedného celku,“ hovorí Patrik 

Kurimský, jeden z konateľov spoločnosti 

Licitor Development. 

„V roku 2017 sme uskutočnili kompletnú 

rekonštrukciu bývalej skúšobne motorov 

určenej pre konkrétneho zahraničného 

investora. Podľa našich informácií je tu dnes 

zamestnaných už viac ako päťdesiat 

zamestnancov. V rovnakom roku sme začali s 

rekonštrukciou haly bývalej traktorárne, kde 

dnes pracuje  približne 250 pracovníkov,“ 

hovorí Martin Jaroš, jeden z konateľov 

spoločnosti Licitor Development. 

Tím realitno-poradenskej spoločnosti JLL 

získal exkluzívny mandát na zastupovanie 

klienta pri prenajímaní priestorov. „V rámci 

prvej fázy projektu prebehla v roku 2018 

kompletná rekonštrukcia bývalej traktorárne, 

vďaka ktorej získal nový nájomca, spoločnosť 

Humana, približne 12 500 m2 moderných 

výrobno-skladových priestorov v najvyššej 

kvalite, v blízkosti centra mesta Martin. 

Úspešné ukončenie prvej fázy otvorilo dvere 

pre realizáciu druhej etapy projektu, ktorá 

ponúkne komplexne zrekonštruované 

priemyselné a kancelárske priestory na 

prenájom od cca 2 000 m2. 

Areál North Gate je vzhľadom na svoju polohu 

a kvalitu lákadlom pre lokálne aj zahraničné 

výrobné, obchodné a logistické spoločnosti,“ 

hovorí Jakub 

Volner, vedúci 

oddelenia priemy-

selných nehnu-

teľností JLL. 

Komplex sa 

nachádza priamo 

v meste Martin, 

v blízkosti diaľ-

nice D1 Žilina – 

Dubná Skala 

a hlavného želez-

ničného ťahu BA - 

KE. Región je 

známy vyše 70-

ročnou tradíciou zbrojárskej a strojárskej 

výroby v spojitosti s kvalitnou kvalifikovanou 

pracovnou silou. Celkovo bolo v bývalých 

závodoch vyprodukovaných približne 1 500 

lokomotív,  2 500 ťažobných lokomotív, 

61 000 poľnohospodárskych a 14 000 lesných 

traktorov. 

„Projekt bude zrealizovaný do 12 mesiacov 

a poskytne spoločnostiam flexibilný priestor na 

dlhodobý prenájom. Obchodný význam 

regiónu vzrastie aj po dobudovaní tunela 

Višňové, ktorý bude o pár rokov predstavovať 

ideálne podmienky na vytvorenie súmestia 

Žilina – Martin,“ dodáva Miroslav Mizera 

z oddelenia priemyselných nehnuteľností JLL. 



 

Martin Urban, Jungheinrich: 

Blízko k zákazníkovi – 

bližšie k trhu 
 

Spoločnosť Jungheinrich AG s hlavným sídlom v Hamburgu je celosvetovo vedúcim 

dodávateľom produktov, riešení a služieb pre internú logistiku. V Slovenskej republike 

zriadil Jungheinrich samostatné zastúpenie v roku 1997 a na tunajšom trhu je lídrom v 

oblasti manipulačnej a skladovej techniky. Jungheinrich Slovensko sa vyznačuje 

komplexnosťou riešení a širokou servisnou sieťou. 

 

„Zásluhou digitalizácie a internetu vecí bude možné integrovať zariadenia manipulačnej 

a skladovej techniky do nadradených informačných systémov v súlade s trendmi 

Industry 4.0,“ hovorí Martin Urban, konateľ spoločnosti Jungheinrich. 

ROZHOVOR 



   ROZHOVOR 

Ktoré nové trendy v oblasti manipulačnej a 

skladovej techniky vnímate v súčasnosti? 

Do logistiky už zasiahla Industry 4.0. Pre nás 

to znamená prepojiteľnosť všetkých 

výrobných, logistických a informačných 

systémov. V súlade s týmto trendom budú 

všetky zariadenia manipulačnej techniky, 

poháňané elektromotorom, vybavené 

komunikačným modulom. Prostredníctvom 

neho budú prepojiteľné navzájom a tiež 

s nadradeným systémom. Najnovšie typy 

vozíkov Jungheinrich, ktoré uvádzame na trh, 

sú už v súčasnosti vybavené  tzv. telematickým 

modulom, ktorý túto funkcionalitu 

zabezpečuje. V súčasnosti je prostredníctvom 

neho možne sledovať pohyb vozíka v sklade a 

zbierať prevádzkové údaje. Zákazníci si tak 

dokážu zanalyzovať, koľko vozíkov potrebujú, 

či ich využívajú optimálne, či by nebolo 

výhodnejšie nasadenie iných typov vozíkov a 

podobne.  

 

Môže váš telematický modul využívať aj 

servisné stredisko? 

Dobrá otázka. Tento modul veľmi dobre 

poslúži aj servisom. Uvediem príklad. Keď sa 

robí údržba či oprava vozíkov, príde náš 

servisný technik ku klientovi s notebookom, 

ktorý pripojí k vozíku a následne mu 

diagnostický softvér ukáže, v ktorej časti 

vozíka je porucha a ktorý dielec treba vymeniť. 

Prostredníctvom nášho telematického modulu 

bude servis oveľa jednoduchší. Technický 

špecialista bude totiž schopný z kancelárie na 

diaľku identifikovať poruchu. Objedná 

náhradný dielec, následne príde servisný 

technik k zákazníkovi a vozík mu opraví.  

Vďaka ďalšiemu trendu - Big data, bude 

možné snímať prevádzkové stavy vozíkov ako 

napr. otáčky motora, teplotu, vibrácie. Na 

základe porovnania s predpísanými 

štandardmi, budeme schopní identifikovať  

poruchu ešte predtým, než reálne nastane. Po 

našich zisteniach upozorníme klienta na 

blížiacu sa poruchu a môžeme konať. Big data 

nám umožnia aplikovať proaktívny prístup s 

cieľom zabezpečiť maximálnu 

prevádzkyschopnosť techniky. Takto bude 

vyzerať servis budúcnosti. 

 

Dôležitou témou automatizovaných skladov 

je bezpečnosť prevádzky skladových 

zariadení a manipulačnej techniky. 

Cieľom je eliminovať alebo redukovať na 

minimum poškodenie techniky, pracovných 

úrazov. Digitalizácia prispeje aj k zvyšovaniu 

bezpečnosti prevádzky. Nadradený systém 

bude podrobne sledovať pohyb techniky 

v sklade. Pohyb manipulačnej techniky aj 

pracovníkov v sklade bude monitorovaný 

nadradeným systémom, ktorý vopred aktívne 

zasiahne v prípade hroziacej kolízie, napríklad 

tak, že jeden z vozíkov vyradí z pohybu. 

Skladoví pracovníci môžu mať vo vreckách 

pracovných oblekov bezpečnostné čipy, ktoré 

ich včas upozornia na blížiace sa 

nebezpečenstvo.  

 

V blízkej budúcnosti budú zrejme skladové 

vozíky pracovať bez vodičov. 

 

V súčasnosti už prevádzkujeme skladové 

vozíky s automatizačným modulom bez 

vodiča. Vozíky fungujúce v automatickom 

režime sú vhodné pre zákazníkov so 

stabilnými procesmi pre často sa opakujúcu 

manipuláciu rovnakých materiálov a tovarov. 

Každý systém však má svoje výhody aj 

nevýhody. Vozíky s manuálnym systémom 

majú väčšiu flexibilitu. Investičné náklady sú 

nižšie, vozíky netreba programovať 

a zamestnávať špecialistov zabezpečujúcich 

prevádzku systému. Vstupná investícia do 

automatizovaných vozíkov je vysoká. Ich 

 



 

 

prevádzka sa programuje na základe 

požiadaviek zákazníka. Pri ich zmene je 

nevyhnutné preprogramovanie systému. 

Manuálny systém si podľa mňa udrží svoje 

miesto. Na niektoré logistické operácie sa však 

bude používať kombinácia obidvoch systémov, 

prípadne poloautomatický systém. Napr. 

skladová navigácia, ktorá zvyšuje produktivitu 

práce v internej logistike. Vodičom vozíkov, 

fungujúcich v manuálnom režime, pomáha 

rýchlejšie nájsť miesto zaskladnenia 

a vyskladnenia tovaru. Máme aj vychystávacie 

vozíky, kde obsluha kráča popri nich. Na 

základe signálu vysielača, ktorý nosí obsluha 

vo vrecku, vozík nasleduje skladníka. Ten má 

prázdne ruky a môže ľubovoľne manipulovať 

s tovarom. Hoci vývoj smeruje 

k automatizácii, manuálna obsluha má stále 

svoje opodstatnenie minimálne na najbližších 5 

až 10 rokov.     

 

Ako ďaleko ste postúpili v oblasti 

automatizácie a aké najnovšie skladové 

systémy ponúkate? 

Na Slovensku máme niekoľko zaujímavých 

referencií. Pred dvoma rokmi sme dodali 21 

kusov automatických vysokozdvižných 

vozíkov pre spoločnosť IKEA Components 

v Malackách. V minulom roku sme ukončili 

práce na dvoch plne automatických skladoch 

pre spoločnosť Continetal Automotive Zvolen. 

Vieme ponúknuť plne automatizované nízko- a 

vysokozdvižné vozíky, ťahače, ale aj 

vysokoregálové zakladače pre úzke uličky 

skonštruované na báze overených, sériovo 

vyrábaných štandardných vozíkov.  

Iným riešením sú automatické sklady na 

skladovanie paliet, alebo menších prepraviek. 

Dokážeme pokryť väčšinu požiadaviek našich 

zákazníkov v oblasti vnútropodnikovej 

logistiky, automatický systém navrhnúť, 

dodať, nainštalovať, uviesť do prevádzky  

 

 

 

a servisovať prostredníctvom našej servisnej 

siete viac ako 80 servisných technikov na 

celom Slovensku. Automatické sklady šetria 

nielen pracovnú silu, ale aj dokážu lepšie 

využívať skladové priestory. Zákazníci 

oceňujú výrazné zníženie chybovosti a strát 

tovaru, čo im ušetrí peniaze. 

 

Vaša spoločnosť manipulačnú techniku aj 

prenajíma. Aký záujem zo strany klientov 

pociťujete v tomto smere? 

Dopyt po tejto službe rastie. Všeobecný trend 

nie je vlastniť, ale používať. Zákazníci sa chcú 

venovať najmä svojmu core biznisu 

a nezaoberať sa správou flotily manipulačnej 

techniky. Vozíky prenajímame na dobu už od 

pol dňa a viac. Pri dlhodobom prenájme 

formou operatívneho leasingu je štandardom 

obdobie troch až piatich rokov. Je vhodný pre 

firmy s väčším počtom vozíkov a intenzívnou 

prevádzkou, prípadne pre zákazníkov, ktorí 

majú limitované investičné prostriedky, ktoré 

potrebujú investovať do hlavného predmetu 

ich podnikania. Krátkodobý prenájom 

odporúčame zákazníkom so sezónnymi 

výkyvmi, keď v určitých častiach roka 

potrebujú viac manipulačnej techniky, v iných 

si vystačia so svojou základnou flotilou. Veľmi 

krátke prenájmy využívajú napr. firmy, ktoré 

inštalujú výrobné linky, organizátori 

kultúrnych a športových podujatí na naloženie 

a vyloženie aparatúry a pod.  

 

Jungheirich ponúka aj repasovanie 

manipulačnej techniky. Uskutočňujete túto 

činnosť vlastnými silami? 

Manipulačnú techniku repasujeme buď 

v servisnej dielni u nás v centrále v Senci, 

alebo ju posielame na priemyselný repas do 

špecializovaného závodu Jungheinrich 

v Drážďanoch. Tam prebieha repas v súlade 

s presne zadefinovanými postupmi a procesmi,  

 



 

 

s cieľom zabezpečiť maximálnu kvalitu 

a spoľahlivosť repasovaných vozíkov. 

Jednoznačne je definované, ktoré diely sa majú 

vymeniť. Napr. pohyblivé súčasti vozíkov sa 

vymieňajú, napriek tomu, že sú funkčné. Po 

dôkladnej repasácii vyzerá vozík ako nový. Na 

predaj sa ponúka so zárukou a so 

stopercentným servisným zabezpečením. Je to 

veľmi výhodné riešenie pre menej náročné 

aplikácie. 

 

Srdcom vysokozdvižného vozíka je batéria. 

Aké trendy pociťujete v tomto smere? 

V oblasti manipulačnej techniky sa 

jednoznačne presadili elektrické 

vysokozdvižné a nízkozdvižné vozíky. Ich 

predaj predstavuje až 80 % slovenského trhu. 

Veľmi rýchlo rastie aj dopyt po vozíkoch s 

líthium-iónovými batériami, ktoré sú na trhu 

už niekoľko rokov. Súvisí to s poklesom ich 

cien. Jedným z benefitov pre zákazníka vo 

viaczmennej prevádzke je fakt, že dokáže 

fungovať s jednou batériou a nemusí ju 

vymieňať. Jedna líthium-iónová batéria totiž 

nahradí v prevádzke dve klasické. Má dlhšiu 

životnosť, zákazník nemusí budovať nabijáreň 

a ušetrí priestor. Predpokladám, že o päť rokov 

nebude líthium-iónová technológia témou, ale 

štandardom.  

 

Pomáha vašej brandži súčasný boom 

spojený s elektromobilitou v oblasti 

automotive? 

Rozhodne. Výrobcovia automobilov a batérií 

sa zaoberajú presne tým, čím aj my – ako čo 

najrýchlejšie nabiť batériu. Pre elektromobily 

už dnes existujú rýchle nabijárne, kde je 

možné nabiť batériu v priebehu polhodiny. 

Keď sa časy nabíjania skrátia na 10 minút, 

situácia bude podobná ako súčasné tankovanie 

benzínu či nafty do áut. Nedávno sme uviedli  

 

 

 

 

na trh tri typy vysokozdvižných vozíkov, 

vrátane typu retrak, poháňaných výlučne 

líthium-iónovými batériami. Vďaka tomu, že 

batérie sú kompaktnejšie, menšie a ľahšie, sa 

mení aj konštrukcia vozíkov. Vozíky sú 

obratnejšie v uličkách, čo je výhodou oproti 

vozíkom s klasickými batériami. Integrácia 

líthium-iónovej technológie do konštrukcie 

vozíka zabezpečuje výnimočné úžitkové 

vlastnosti, maximálnu bezpečnosť, výkon a 

efektívnosť.  

 

V poslednom období vystupuje do popredia 

zelená logistika spojená s ochranou 

životného prostredia a s redukovaním 

uhlíkovej stopy. 

V spoločnosti Jungheinrich sa na Slovensku 

touto problematikou zaoberáme už 20 rokov. 

Tlak cítime zo západnej Európy a najmä 

z Nemecka. Naša odpoveď je v elektrifikácii 

manipulačnej techniky. Historicky sme boli 

orientovaní na výrobu vozíkov s elektrickým 

pohonom. V tomto roku uvedieme na trh 

vozíky s nosnosťami nad 5 ton na báze 

elektrického pohonu, ktoré postupne nahradia 

vozíky so spaľovacím motorom aj pre 

manipulačné činnosti v externom prostredí. 

Snažíme sa tiež redukovať energetickú 

náročnosť a emisie vytvorené v procese 

výroby. Ekologický riešením je aj repasácia 

vozíkov či výroba nových vozíkov 

z recyklovateľných materiálov.  

 

A. Sotník    

 

 



   MONITORING 

Monitoring: Vozidlá pod kontrolou 
 

Navigačné systémy uľahčujú vodičovi orientáciu v neznámom prostredí a umožňujú 

pred cestou naplánovať si trasu. Ale majú aj ďalšiu užitočnú vlastnosť – monitorujú 

používanie vozidla. Tento systém je určený pre všetkých, ktorých zaujíma, ako 

zamestnanci využívajú pridelené automobily. Na druhej strane, vodiči ho príliš v láske 

nemajú. 

 

Spôsob, akým môže zákazník sledovať svoje motorové vozidlo je rôzny, niektorí 

zákazníci využívajú systém integrovaný vo vlastnej firme tzv. vlastné dispečerské 

pracovisko, iní využívajú zasielanie požadovaných parametrov cez externú službu. 

Nezáleží na tom, či je osobné alebo nákladné. Týmto má majiteľ vozového parku presný 

prehľad o tom, kde sa jeho auto deň predtým nachádzalo. „Monitoring nákladných 

vozidiel je určite náročnejší. Hlavne čo sa týka nároku na funkcionality riešenia. 

Spomenul by som najmä funkcionality, ktoré sú bežné pri nákladných vozidlách, ako 

kontrola objemu paliva v nádržiach, informácie z tachografov, presnejšia definícia 

„povolených“ lokalít na úrovni rôznych polygónov, mapové podklady s jemnejším 

členením či integrácia dát do interných systémov dopravných firiem. Všetky tieto dáta 

majú vplyv a aj na väčšie nároky na prenos dát,“ vysvetľuje Ladislav Bors z oddelenia 

B2B Marketing spoločnosti Orange Slovensko. 



   MONITORING 

Jednoduchá aplikácia riešenia 

 

O službu Orange Monitoring vozidiel je medzi 

dopravcami záujem, čo je pochopiteľné, keďže 

chcú mať svoje vozidlá pod kontrolou. „S 

našim riešením sa hlavne zameriavame na 

menšie flotily vozidiel. Neponúkame náročne 

funkcionality pre veľkých dopravcov,“ 

poznamenáva Ladislav Bors. Výhodou Orange 

Monitoringu je, že ide o tzv. „škatuľkové“ 

riešenia, ktoré je jednoducho definovateľné 

a teda aj predateľné, ale je bez možnosti 

prispôsobiť sa na mieru zákazníkovi. 

 

Telekomunikačný operátor sa preto zameriava 

predovšetkým sa menšie a stredné firmy. Ale 

ako dodáva Ladislav Bors, prostredníctvom 

svojich partnerov dokáže Orange reagovať aj 

na potreby veľkých dopravných firiem. Získať 

samotný produkt je pre dopravcu veľmi 

jednoduché. Po podpise zmluvy s firmou 

Orange dostane „škatuľku“ so zariadením. 

 

„Dohodne sa termín inštalácie zariadenia do 

vozidla so servisom, pričom inštalácia je 

zadarmo. Následne zákazník dostane aktivačný 

kód, aktivuje svoj účet cez našu webstránku 

a monitoring je funkčný,“ uvádza Ladislav 

Bors. Orange ponúka aj možnosť stiahnutia 

aplikácie na používanie v mobilnom zariadení. 

Monitoring vozidiel v rámci Európskej únie je 

v cene mesačného paušálu. V krajinách, ktoré 

nepatria do EÚ, zákazník platí za prenesené 

dáta. 

 

Internet vecí ovplyvňuje ponuku 

 

Operátor sleduje aj naďalej trendy 

v monitoringu, ale jeho cieľom ostáva 

poskytovať štandardné riešenie. „Plánujeme sa 

stále zameriavať na živnostníkov a na malé a 

stredné podniky. Neplánujeme zmenu v tejto 

stratégii,“ konštatuje Ladislav Bors. 

Firma však uvažuje o obohatení svojich 

služieb o nové, ktoré súvisia 

s logistikou, ale nesúvisia 

priamo s monitoringom 

vozidiel. „Ako príklad by som 

uviedol našu ponuku pod 

názvom Asset tracking. 

Zameriavame sa na tracking 

zásob, kontajnerov či paliet, 

teda objektov, ktoré nemajú 

vlastný pohon, ani zdroj 

elektrickej energie),“ dodáva 

Ladislav Bors. 

 

Ide o oblasť IoT (internetu vecí), kde bežia 

rôzne pilotné projekty, ako monitoring 

veľkokapacitných kontajnerov, návesov, 

vozňov a podobne. Blízka budúcnosť ukáže, 

ktoré budú môcť zákazníci využiť. 

 

Jozef Brezovský 

 

Hlavné funkcie Orange Monitoringu vozidiel 

 

- monitoring vozidiel s knihou jázd  

- sledovanie služobných i súkromných jázd 

- identifikácia vodiča 

- kontrola štýlu jazdy 

- automaticky import tankovaní 

 



   TRENDY 

Globálne megatrendy v logistike 

a priemysle na rok 2020 
 

Nastupujúce desaťročie prinesie ďalšie revolučné zmeny, ktoré budú mať priamy vplyv 

aj na logistiku a priemysel. Príchod roku 2020 predznamenáva viaceré kľúčové 

globálne trendy. Nenahraditeľnú úlohu v nich zohrajú nové technológie. 

 

Rok 2019 uzatvoril desaťročie digitálnej transformácie. Rok 2020 otvára dekádu 

„smart" transformácie a inteligentnej automatizácie. Riešenia vybavené nástrojmi 

umelej inteligencie (AI) postupne prenikajú do všetkých odvetví. Priekopníkmi 

v nasadzovaní týchto exponenciálnych a disruptívnych technológií sú logistika 

a priemysel. Technológia digitálneho dvojčaťa bude v nadchádzajúcich 5 rokoch 

zaznamenávať kontinuálny rozmach aj vďaka neustálemu rastu globálneho e-

Commerce. Modernizácia riešení na princípe Internetu vecí (IoT), rozširovanie už 

zavedených IoT riešení, ale aj rozsiahlejšie využívanie analýzy veľkých dát (Big Data) a 

cloudových platforiem, patria medzi kľúčové faktory rozvoja digitálnych dvojčiat. 

 



   TRENDY 

Digitálne dvojča 

 

Okrem e-Commerce sa táto technológia 

presadí taktiež v preprave, najmä v dôsledku 

nových riešení inteligentného riadenie 

zásobovacieho reťazca (Supply Chain 

Management). Digitálne dvojča sa bude 

naďalej využívať ako analytický a simulačný 

nástroj v priemyselnom prostredí pre 

monitoring výroby a pohybu tovarov 

v reálnom čase. Umožňuje totiž vytvárať 

spoľahlivé digitálne kópie výrobných 

prevádzok a materiálových tokov so 

skutočnými údajmi. 

Využitie digitálnych dvojčiat vrastie aj 

vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po 

komplexných utonómnych zariadeniach a 

prepojení výrobných a zásobovacích procesov. 

V tomto prípade sa táto technológia nasadzuje 

nielen ako analytický a simulačný nástroj, ale 

už aj vo forme inteligentných informačných 

agentov. 

Títo agenti (softvéroví zástupcovia fyzických 

objektov, napr. výrobné a prepravné 

zariadenia, nástroje a materiály) medzi sebou 

vzájomne komunikujú, prerozdeľujú si úlohy, 

ktoré následne v reálnom priestore vykonávajú 

ich fyzické náprotivky. Synchronizácia a 

koordinácia jednotlivých výrobných a 

zásobovacích procesov, ale i orchestrácia 

viacerých odlišných zložiek (výrobné, 

materiálové, dátové a ľudské zdroje) v reálnom 

čase, je možná len vďaka riadiacim 

kyberneticko-fyzikálnym systémom a 

platformám. 

Príkladom sú súčasné Smart Industry riešenia 

implementované so zámerom automatizácie 

skladovacích procesov a zásobovania. 

Inovatívne e-Commerce spoločnosti už vo 

veľkej miere automatizujú 

procesy vychystávania tovaru. Najčastejšie sa 

tak deje prostredníctvom sekvenčného 

vychystávania s využitím dopravníkového 

pásu. 

Vďaka svojmu digitálnemu dvojčaťu každá 

vychystávacia prepravka na dopravníkovom 

páse vie, aký tovar obsahuje, čo je do nej ešte 

potrebné vychystať a kam smeruje. Vzhľadom 

na prediktívne plánovanie takto auto- 

matizované sklady dosahujú efektívnejšie 

vychystávanie, krátke dodacie lehoty, ale i 

presnejšie riadenie zásobovania. 

Rovnako Milk Run vozík, teda jeho digitálne 

dvojča, vo výrobnom podniku môže vedieť 

aký materiál má priviezť na výrobnú linku 

alebo odtiaľ vyzdvihnúť a doručiť na 

expedíciu. Táto nastupujúca generácia spôsobu 

riadenia internej logistiky sa vďaka jej 

operatívnemu riadeniu v reálnom čase 

označuje ako tzv. dynamický Milk Run. Jeho 

prínosom pre výrobné spoločnosti je 

znižovanie výrobného taktu a eliminácia 

logistických prestojov. 

 

Umelá inteligencia vecí (AIoT) 

 

Súčasné Smart Industry platformy 

s technológiou aktívneho digitálneho dvojčaťa 

už disponujú vlastnosťami kolektívnej 

inteligencie. Jej využívanie sa bude rozširovať 

následkom narastajúceho počtu zariadení. 

Odborníci odhadujú, že do roku 2025 bude 

prepojených až 41,6 miliárd zariadení a dát 

(79,4 zettabytov ) v Internete vecí (IoT). 

K rozširovaniu kolektívnej inteligencie 

prispieva tiež zvyšujúca sa dostupnosť 

technológií umelej inteligencie vrátane 

hĺbkového učenia, spracovania prirodzeného 

jazyka, počítačového videnia, rozoznávania 

reči, alebo dátovej analytiky s prvkami 

predikcie. 

V praxi to znamená, že podnikové siete IoT 

budú prepájať rôznorodý hardvér (vrátane 

výrobných a prepravných zariadení), softvér, 

firmvér, senzory a vnorené zariadenia, ktoré už 

budú disponovať (niektoré už aj v súčasnosti 

disponujú) istým stupňom inteligencie 

a autonómneho správania. Umelá inteligencia 

(AI) sa čoskoro stane štandardnou výbavou 

všetkých vecí nielen v spotrebiteľskom, ale aj 

výrobnom a logistickom prostredí. Podobne 

ako internet spustil štvrtú priemyselnú 

revolúciu, AI bude iniciátorom tej ďalšej. 

Kombinácia technológií Internetu vecí, umelej 

inteligencie a digitálneho dvojčaťa, 

integrovaná prostredníctvom systémových 

platforiem Smart Industry systémov, umožňujú 

vznik novému fenoménu - umelej inteligencii 

 



  

vecí. 

Výsledkom je sieť vecí (holarchia) 

disponujúca inteligentnými subsystémami, 

holónmi. Prísne hierarchické a centralizované 

systémy sú nahradzované decentralizovanými 

systémami a holarchickými štruktúrami. 

Výsledkom je premena povahy digitálnej 

transformácie, z ktorej sa už stáva „smart“ 

transformácia. Jednou z ďalších výrazných čŕt 

nastávajúceho obdobia bude široká 

autonomizácia, ktorej primárnym 

akcelerátorom bude práve AIoT. 

V prostredí logistiky a skladov už tiež 

nachádzame prvé úspešné príklady aplikácie 

umelej inteligencie. Veľkokapacitné sklady 

s rozsiahlou plochou a s tisíckami skladových 

pozícii neustále riešia problém optimálneho 

rozloženia rôznych tovarov. Rozhodovanie 

o tom, na ktorú skladovú pozíciu naskladniť 

práve prijaté balenie tovaru je komplexnou 

úlohou, pričom výsledok musí zahrnúť kritéria 

optimálneho využitia skladovej kapacity, 

efektívneho naskladnenia, ale taktiež čo 

najefektívnejšieho vychystávania daného 

tovaru v najbližšom období. Je to úloha, ktorá 

je výzvou pre pokročilé Smart Industry 

systémy, ktoré dokážu aplikovať technológiu 

strojového učenia (ML) na vytvorenie 

príslušného rozhodovacieho modulu. 

 

 

 

Sila rozšírenej inteligencie 

 

Umelá inteligencia sa stáva nástrojom 

rozširovania kognitívnych schopností 

zamestnancov a urýchlenia rozhodovacích 

procesov, napríklad spracovaním veľkého 

množstva relevantných dát. Koncept rozšírenej 

inteligencie sa 

zakladá na 

kombinácii 

ľudskej a strojovej 

inteligencie. 

Podieľa sa aj na 

automatizácii ruti-

nnej znalostnej 

práce, čo má za 

následok 

rozširovanie 

potenciálu 

pracovníkov na 

riešenie zloži-

tejších problémov, 

mimoriadnych si-

tuácií, ale i tí-

movej spolupráce. 

V nadchádzajúcom 

období tretej gene-

rácie business intelligence (BI), vzhľadom na 

objem rôznoro-dých dát, aké IoT siete už v sú-

časnosti generujú (2,5 trilióna bytov dát denne 

v roku 2019), sa využitie konceptu rozšírenej 

inteligencie stáva nevyhnutným. Množstvo dát,  

ktorými podniky a organizácie v súčasnosti 

disponujú, je nositeľmi skrytej pridanej 

hodnoty, ktorú môžu získavať práve cez 

nástroje prediktívnej a preskriptívnej analytiky. 

V niektorých odvetviach výroby a logistiky sa 

koncept rozšírenej inteligencie nasadzuje už 

v súčasnosti. Smart Industry systémy dnes už 

dopĺňajú niektoré ľudské kognitívne 

schopnosti, napríklad vizualizáciou plánu 

práce alebo pracovných inštrukcií. Systém 

v takom prípade pracovníkom v reálnom čase 

vyhodnocuje ich vyťaženie. Na základe toho 

následne prispôsobuje konkrétny plán práce 

pracovníka. Najbližšiu úlohu, vrátane 

inštrukcií pre jednotlivé pracovné úkony 

potom zobrazí, čím sa zároveň rapídne znižuje 

doba zaškolenia. 

Podobným príkladom sú pracovníci skladu, 

 



 

ktorým systém na základe aktuálnych 

požiadaviek zostavuje vychystávacie zoznamy 

a určuje trasy medzi jednotlivými skladovými 

pozíciami, aby eliminoval ich zbytočné 

pohyby a prestoje. Týmto spôsobom rozšírená 

inteligencia zvyšuje výkonnosť vychystávania 

tovaru. V niektorých riešeniach dochádza ku 

kompletnej digitalizácii a automatizácii 

papierovej agendy prevodiek, sprievodiek, 

prijímacích, vychystávacích a dodacích 

protokolov. 

 

Eko-logistika a ekologické sklady 

 

Vzhľadom na celospoločenský problém, aký 

klimatická kríza momentálne predstavuje, bude 

zelená logistika dominantnou témou 

nadchádzajúceho desaťročia. Nielen e-

Commerce, ale tiež veľkoobchod 

a maloobchod, sa budú snažiť minimalizovať 

svoju uhlíkovú stopu a mieru odpadov 

prevádzky. 

Udržateľná logistika sa už začala prejavovať 

nárastom recyklácie a nasadzovaním opätovne 

použiteľných obalov. Avšak udržateľná 

prevádzka sa netýka len e-Commerce 

a maloobchodu, ale aj výrobných podnikov. 

Elektromobilita zatiaľ nie je univerzálnou 

odpoveďou. 

Okrem inteligentných dispečerských riešení 

(napríklad vo forme TMS systémov), ktoré 

optimalizujú prepravné trasy, sa rovnaké 

princípy budú uplatňovať so zámerom lepšieho 

vyťaženia menšieho množstva dopravných 

prostriedkov aj na podnikovej úrovni. To sa 

týka aj aplikácie konceptov efektívnej 

prepravy, využívaných v súčasnosti 3PL 

spoločnosťami, na mikro-úroveň podniku. 

Cieľom je radikálna eliminácia prepravovania 

„vzduchu“ a prázdnych obalov, t.j. zníženie 

množstva spotrebovanej energie na prepravu. 

Riešenia postavené na koncepte dynamického 

Milk Run rozvozu alebo zvozu materiálu už 

v súčasnosti umožňujú agilnú formu 

vnútropodnikovej a medzipodnikovej 

logistiky, ktorej prínosom je významná 

redukcia počtu potrebných jázd. 

Trend, ktorý je momentálne na vzostupe sú 

ekologické sklady. Okrem eliminácie odpadov 

a zbytočných obalov sa podniky postupne  

 

 

púšťajú do kompletnej digitalizácie papierovej 

agendy. Inteligentné systémy riadenia 

materiálových tokov sa preto tiež stávajú 

súčasťou ekologických opatrení v skladoch 

vrátane technológie umelej inteligencie. 

Ak je totiž tovar v sklade rozložený 

inteligentne (dynamickými a inteligentnými 

naskladňovacími stratégiami), operátori sa už 

v sklade nepohybujú chaoticky. Súčasťou 

ekologických opatrení v sklade predstavuje 

taktiež koncept „net-zero“, kedy budova 

skladu vygeneruje iba také množstvo energie, 

aké sama spotrebuje. 

 

Pokročilá integrácia zásobovacieho reťazca 

 

Integrácia zásobovacieho reťazca spojená 

s automatizáciou vedie k implementácii riešení 

s širšou funkcionalitou, dynamickou 

škálovateľnosťou a rozšíriteľnou 

automatizáciou. Medzi tieto riešenia sa 

zaraďuje aj nová generácia WMS riešení, tzv. 

WES systémy (Warehouse Execution System). 

Ako napovedá označenie, WES je možné 

vnímať ako ekvivalent MES systémov pre 

skladové procesy a zásobovanie. WES systémy 

vnášajú do skladov a riadenia zásobovania 

vyššiu mieru dynamizácie procesov a zároveň 

sú užšie integrované na ďalšie systémy vo 

výrobnom a materiálovom toku ako sú 

napríklad MES, TMS, či QMS systémy. 

Inteligencia, dynamické škálovanie a flexibilná 

automatizácia budú predstavovať kľúčové 

vlastnosti pre zásobovacie reťazce, pričom 

práve WES systémy prinášajú tieto tri princípy 

do riadenia zásobovania a skladových 

procesov. Na skladové operácie sa totiž WES 

systémy pozerajú ako na ucelené procesy, teda 

na prácu, ktorú je potrebné plánovať, 

rozvrhovať a riadiť. Vďaka tomu sa otvárajú 

nové možnosti na optimalizáciu týchto 

procesov, ako aj ich pokročilú integráciu 

s ostatnými procesmi v rámci zásobovacieho 

reťazca. 

 

Automatizácia poslednej míle („Last Mile 

Delivery“) 

 

Neustále rastúci sektor e-Commerce 

a využívanie omni-kanálovej distribúcie 

 



 

vytvárajú tlak na logistiku poslednej míle. 

Práve posledná míľa tvorí časť zásobovacieho 

reťazca, ktorá predstavuje pre podniky 

ekonomickú a ekologickú výzvu. 

Aktuálny trend „Uberizácie“ doručovateľstva 

(migrácie na obchodný model poskytovania 

služieb „na požiadanie“ priamym kontaktom 

medzi spotrebiteľmi prostredníctvom 

mobilných technológií za účelom efektívneho 

doručovania tovarov) bude aj naďalej 

pokračovať, práve vďaka možnostiam, ktoré 

riešenia na báze Internetu vecí (IoT) a umelej 

inteligencie prinášajú. 

Okrem revízie obchodných modelov 

zasielateľstva však bude logistika poslednej 

míle podliehať väčšej automatizácii. Súčasťou 

automatizačných postupov prekladísk 

a logistických hubov poslednej míle je 

implementácia princípov dynamického 

riadenie „chaotických“ skladov, automatizácia 

expedície a integrácia s TMS systémami 

(napríklad prostredníctvom WES systémov). 

Rozšírená analytika využívaním strojového 

učenia v prediktívnych modelov za účelov 

simulácie a projekcie odberateľského 

správania ako aj prognózovania materiálových 

tokov a trás. 

 

Rozvoj 5G sietí 
 

Nástup 5G sietí radikálne zrýchli prenos 

veľkoobjemových dát a prinesie rozsiahle 

zmeny v IoT riešeniach. Vysoká rýchlosť 

(1Gbps), nízka komunikačná latencia (menej 

ako 1ms) a nízka energická spotreba 5G sietí 

prispeje k transformácii Internetu vecí 

a umožní vznik jeho rozsiahlych sietí aj 

vzhľadom na dátovo bohatšiu komunikáciu 

medzi zariadeniami, systémami a robotmi. 

Spustenie 5G sietí predstavuje jeden 

z predpokladov, ktorý urýchli iniciatívy 

a postupy „smart“ transformácie výrobných 

podnikov priemyselným riadiacimi systémami 

a zvýšenou robotizáciou. 5G siete urýchlia 

prenos veľkých objemov dát a responzivitu 

zariadení pripojených v IoT sieti, použitie a 

spracovanie dát v reálnom čase, ako aj výmenu 

dát s GPS či zariadení so zabudovanými 

kamerami (napríklad autonómne vozidlá, 

AGV). Zároveň príde aj k rozšíreniu  

 

univerzálnosti a škálovateľnosti súčasných 

mobilných sietí pre priemyselné použitie. 

 

Distribuovaná (decentralizovaná) výroba 

 

Trendy udržateľnosti, transformácia z 

poskytovania produktov na poskytovanie 

služieb a detailnejšia personalizácia produktov 

a služieb majú a budú mať zásadný vplyv na 

výrobu a výrobné podniky. Zatiaľ čo výrobné 

systémy a procesy, predovšetkým sériová 

výroba sa v súčasnosti realizujú princípom 

tlaku (výroba veľkého množstva produktov, 

ktoré sú neskôr ponúkané potenciálnym 

zákazníkom), v súčasnosti už zaznamenávame 

postupný posun k výrobnému systému ťahom 

(výroba na objednávku, produkt vstupuje do 

výrobného procesu až v momente, keď už má 

zákazníka). 

Transformácia na systém ťahu súvisí aj 

s novými technológiami, ktoré umožňujú 

efektívnejšie riadenie zdrojov v reálnom čase, 

kratšie výrobné cykly a Just-in-Time 

dodávanie. Uvedený princíp tvorí jadro 

distribuovanej (decentralizovanej) výroby, 

ktorej koncept by sa mal výraznejšie rozšíriť 

v nadchádzajúcich rokoch. Sieť mini (mikro) 

podnikov bude poskytovať výrobu už ako 

službu. 

Cieľom decentralizovanej výrobnej siete, teda 

zhluku výrobných „uzlov“, ktoré nie sú 

koncentrované na jednom mieste, je vyrábať 

čo najbližšie k miestu zákazníckeho odberu. 

Pôjde tiež o redukciu logistických presunov, čo 

má za následok zníženie uhlíkovej stopy. 

Sústava výrobných „uzlov“ (mini- a mikro-

podniky) už bude riadená kyberneticko-

fyzikálnymi systémami s integrovanými 

digitálnymi dvojčatmi a inteligentnými 

autonómnymi agentmi, napríklad Smart 

Industry platformami. Smart Industry 

platformy transformujú súčasný systém 

sériovej výroby na tzv. „plug and play“ 

výrobu, čo znamená, že vzniká agilná, 

energeticky-efektívna a zdroje šetriaca 

udržateľná výrobná prevádzka. 

Smart Industry systémy už v súčasnosti 

umožňujú podnikom disponovať 

rekonfigurovateľnou a škálovateľnou výrobou, 

ktorej výsledkom je masová personalizácia 

 



 

(„customizácia“ výrobkov pri veľkých 

výrobných objemoch alebo šaržiach). 

Distribuovaná výroba bude modulárna - s 

flexibilne nastaviteľnými výrobnými 

kapacitami, parametrami a funkcionalitami. 

Smart Industry systémy a platformy spolu 

s novými technológiami predznamenávajú 

nový výrobný koncept, ktorý bude definovaný 

decentralizovanou ekologickou prevádzkou 

ako službou na požiadanie („Manufacturing-

on-Demand“). 

 

Technológia distribuovaných záznamov 

(DLT) 

 

Technológia distribuovaných záznamov (DLT) 

je momentálne predovšetkým asociovaná 

s blockchainom a kryptomenami, ale postupne 

si svoje uplatnenie nachádza aj mimo 

finančného sektoru. Momentálne sa testujú 

možnosti tejto revolučnej technológie. Už teraz 

je však jasné, že svoje uplatnenie nájde aj 

v logistike. V prvom rade vnáša 

transparentnosť do logistických procesov 

a dodávateľských reťazcov. Technológia DLT 

taktiež zabezpečuje v jednotlivých procesoch 

bezpečnosť, transparentnosť, traceabilitu 

a urýchlenie transakcií. 

Praktické nasadenie momentálne pripravuje 

kanadská maloobchodná sieť Walmart (viac 

než 400 kamenných predajní) aj so svojím e-

shopom, ktorá túto technológiu nasadzuje s  

cieľom sledovania dodávok, overovania 

transakcií a automatizácie platieb voči svojim 

dodávateľom. Spoločnosť vidí hlavné prínosy 

využívania DLT technológie predovšetkým 

v zlepšení sledovania pohybu dodávok 

a preventívneho odhaľovania potenciálnych 

komplikácií a zrýchlenia platieb konsolidáciou 

transakcií v reálnom čase. Medzi ďalšie 

prínosy sa zaraďuje zvýšenie celkovej 

transparentnosti medzi dodávateľmi, pokles 

nákladov na administratívu a využívanie 

presných dát v reálnom čase na rozšírenú 

analytiku a prediktívne prognózy. Riešenia 

založené na DLT technológii integrujú 

a synchronizujú všetky dáta z dodávateľského 

reťazca a logistiky v reálnom čase. 

Podobne je to aj s priemyslom, kedy do 

výrobných procesov bude blockchain vnášať  

 

 

väčšiu transparentnosť, bezpečnosť 

a efektívnosť v zdieľaní dát, čo povedie 

k vzniku nových business modelov. Aj napriek 

tomu, že DLT technológia je momentálne 

v rannom štádiu, jej funkcionalita a vlastnosti 

predurčujú široké spektrum nasadenia 

v nastávajúcom období. 

 

Proaktívna kyberbezpečnosť 

 

S rozširujúcou sa digitálnou transformáciou 

a stúpajúcim množstvom zariadení pripojených 

v Internete vecí (IoT) zároveň stúpa riziko 

kybernetických útokov. Už nielen priemyselná 

špionáž, či únik dát ohrozujú výrobné 

a logistické spoločnosti. Medzi súčasné hrozby 

zaraďujeme aj kyber-útoky paralyzujúce 

výrobné zariadenia a kompromitujúce 

dodávateľské reťazce. So zvyšujúcou sa 

komplexnosťou podnikových digitálnych 

ekosystémov, vrátane systémov inteligentnej 

výroby, bude narastať kritickosť kybernetickej 

ochrany, na ktorej zabezpečenie už nebudú 

postačovať len firemné firewally.  

Bezpečnostný prieskum Netscout odhalil, že 

IoT zariadenie môže byť hacknuté do 5 minút 

od momentu pripojenia do siete, pričom 

narastajú útoky aj na IoT zariadenia chránené 

firewallmi. S rozširovaním sofistikovaných 

technológií súvisí tiež napredovanie 

záškodníckych postupov (automatizované 

botnety) a nárast vyzretejších 

a nebezpečnejších crimeware (malware pre 

automatizáciu kybernetickej trestnej činnosti) 

obzvlášť v súčasnosti, kedy existuje 

samostatný trh poskytujúci kyberútoky ako 

služby. 

Nakoľko ďalšie desaťročie bude patriť umelej 

inteligencii, spoločnosti budú musieť podnikať 

ďalšie kroky na sofistikované riešenia 

zabezpečenia a ochrany inteligentných 

riadiacich systémov vybavených nástrojmi AI. 

Novú výzvu bude predstavovať aj 

automatizácia kyber-útokov a nasadzovanie 

umelej inteligencie na ich vykonávanie. 

Kyberbezpečnosť sa tak spolu s ekologickými 

riešeniami zaraďuje medzi top priority 

nastupujúcej dekády. 

 

Peter Bílik, Anasoft 

 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Modernizácia ergonomicky 

neúnosného procesu 
 
Zákazník z potravinárskeho priemyslu mal vo výrobnom závode problém s ergonómiou. 

Pracovníci na výrobnej linke museli na dopravníkovom páse s vysokou rýchlosťou 

ručne rozdeľovať nanuky do skupín a na výstupe ich ukladať do zásobníkov. 
 

Výstupné zásobníky na konci linky tvorili prestupný bod pred automatizovaným 

balením, označením a finálnou expedíciou. Ergonomicky neúnosný proces si vyžadoval 
modernizáciu. 

 

Najväčšou výzvou na linke bola vysoká rýchlosť postupu a veľké množstvo produktov 
v zásobníku pre jedno balenie. Pracovníci museli stáť bez pohybu so sklonenými 

hlavami nad dopravníkovým pásom a ukladať produkty do vybraných zásobníkov. Tvar 

a šírka dopravníkového pásu nútila ľudí ukladať produkty veľkou rýchlosťou. Ťažká 
práca mala obmedzenia. Pracovníci vydržali na tejto pozícii maximálne 15 minút, 

a potom sa museli presunúť na inú pozíciu, prípadne odísť na prestávku a uvoľniť si 

zaťažené svaly chrbta. 
 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Návrh riešenia 

 

Na základe svojich odborných skúseností navrhla 

spoločnosť JMP kontinuálne vysokorýchlostné pick-

and-place robotické riešenie s využitím troch 

potravinárskych robotov. Ich súčasťou bol proprietárny 

softvérový balík od dodávateľa, ktorý obsahoval 

algoritmus na vysokorýchlostný zber a možnosť 

sledovania produktov v reálnom čase. Na základe 

výsledkov simulácie z linky navrhla spoločnosť JMP 

riešenie, podľa ktorého mala robotická bunka správne 

spracovať 99 nanukov zo sto. 

 

Systém zostavili a uviedli do prevádzky v priestoroch 

JMP. Klient najprv dodal vzorky výrobkov. Zámerom 

bolo zabezpečiť vhodný výber robotických chápadiel 

tak, aby zabezpečili nepretržitú prevádzku robotov. Po 

následnom testovaní odborníci určili, že systém je 

funkčný a pripravený na inštaláciu. Základnou úlohou 

projektu bolo správne definovanie rýchlosti posunu 

výrobku v spojení s variabilitou produktov. 

 

Po nainštalovaní robotickej bunky do výrobných 

priestorov však projektový tím začal čeliť 

nepredvídateľným problémom. Ukázalo sa, že prácu 

robotov najviac ovplyvňovali dvoj-balenia a jedno-

balenia pri rýchlosti dopravníkového pásu 80 cm za 

sekundu. Keďže roboty zberali iba dva produkty naraz, 

väčšiu časť svojho času venovali pohybu od vstupného 

bodu k výstupnému, čím znižovali svoju účinnosť. 

Veľké problémy im spôsobovala variabilita 

produktového toku, miera oneskorenia alebo 

nekonzistentný tok. Medzery medzi produktmi mali 

vplyv na zmenu okamžitej rýchlosti. Produkty, ktoré sa 

nachádzali o niekoľko centimetrov bližšie, ako mali 

byť, spôsobovali okamžité zvýšenie rýchlosti na 180 

kusov za minútu. A naopak, veľké medzery medzi 

výrobkami vyústili do momentálneho poklesu na 100 

kusov za minútu. Keď chcel byť proces funkčný, 

roboty museli byť schopné spracovávať náhle výkyvy 

a vyplniť čas tak, aby bol na výstupe vždy rovnaký 

počet produktov. Počas simulácií sa variabilitou 

nerátalo. Výsledkom boli poloprázdne škatule 

s výrobkami, prípadne roboty nestihli vyzdvihnúť 

požadovaný produkt.  

 

Nový systém s bufferom 

 

Projektový tím zápasil aj s druhou veľkou výzvou – 

s presnosťou ukladania jedno-balenia. Rýchlosť  

dopravníkového pásu v spojení s obmedzením 

rýchlosti skenovania robotov spôsobili ich 

nekonzistentný výkon. Čas snímania robota bol 

približne 12 milisekúnd, rýchlosť dopravníka jedna 

milisekunda, čo sa rovnalo približne milimetrovému 

posunu dopravníkového pásu. Poloha produktu sa 

preto mohla líšiť zhruba o 12 mm, čo vyústilo do 

čiastočného alebo úplne nesprávneho delegovania 

polohy a uchopenia robotom. Tieto problémy 

spôsobovali oveľa nižší, než plánovaný výkon 

robotickej linky. Robotické bunky však už boli 

u klienta nainštalované, takže pracovníci vo výrobe 

museli dobiehať pokles výkonu. 

 

Projektový tím JMP zatiaľ pracoval na riešení 

problému. Vzniklo náročné prostredie, lebo projektový 

tím potreboval spolupracovať s pracovníkmi 

obsluhujúcimi robotické bunky. Projektový tím 

napokon nahradil pásové dopravníky unikátnym 

dopravníkovým systémom s tzv. bufferom, čím sa 

vyrovnala variabilita produktového toku. Ukladanie do 

buffera pozostávalo z radu nezávislých pohonov, ktoré 

prepravovali produkty rôznymi rýchlosťami na 

rôznych smeroch dopravníka. Riešenie spomalilo 

produkty, odstránilo nežiaduce medzery a zároveň 

zarovnávalo produkty podľa potreby. Dopravník sa 

následne zrýchľoval smerom k robotom, čím vytvoril 

jednotný konzistentný pás produktov bez medzier. 

Roboty mohli fungovať v kontinuálnom stave pri 

žiadanej rýchlosti bez akýchkoľvek nárastov alebo 

poklesov toku produktov. 

 

Produktový tím JMP následne nastavil procesy pre 

všetky typy balení na maximálnu rýchlosť. 

Manipulácia s produktmi pri balení nevykazovala 

žiadne chyby. Avšak nepresnosť pri jedno-baleniach 

stále ohrozovala celkový úspech projektu. Produktový 

tím JMP preto do systému chápadiel robotov pridali 

dedikovaný systém riadenia pohybu. Riešitelia 

spolupracovali s dodávateľmi robotov a dosiahli, aby 

bolo riadenia chápadiel v súlade so softvérom 

a zvyškom systému. Skenovací čas dedikovaného 

systému bol približne stokrát rýchlejší než u robota. 

Zlepšila sa aj presnosť robotovej práce. Projektový tím 

úspešne odstránil aj poslednú prekážku. Po 

implementácii nového systému riadenia pohybu 

projekt funguje bezchybne. Spĺňa všetky požadované 

výkonnostné ciele a výdatne zefektívnil výrobný 

proces klienta. 

A. Sotník 



   ROZHOVOR 

Tomáš Kasnyik:  

K úspechu vedú aj staré metódy 
 

Keďže nielen prácou je človek, logistika nevynímajúc, živý, prinášame aj zaujímavý rozhovor o víne. 

V kolíske južnoslovenského vína – v Strekovskom vinohradníckom regióne – vyrába kvalitné 

autentické vína rodinné vinárstvo Kasnyik. O práci vinohradníka a vinára v jednej osobe, ako aj o 

metódach výroby vína, hovorí konateľ spoločnosti Tomáš Kasnyik (na snímke vľavo).  

 

Kedy a ako ste sa dostali k vinárstvu a k výrobe vína? 

Určiť začiatok nášho vzťahu k pestovaniu hrozna a k výrobe vína, ako aj k založeniu našej pivnice je 

veľmi ťažké, lebo okolo rodinného sadu a pivnice pracujeme od nášho detstva. To, čo vieme, nás 

naučili rodičia. Od nich sme prevzali pôvodné rodinné vinohrady, ktoré obrábam spolu s mladším 

bratom. Myšlienka pripraviť naše vlastné víno a plniť ho do fliaš dozrela v rokoch 2004 – 2005. 



   ROZHOVOR 

Na akej ploche hospodári vaše rodinné 

vinárstvo?  

S aktívnou účasťou členov rodiny hospodárime 

na deviatich hektároch vlastnej a prenajatej 

pôdy. Naše vinohrady sú skryté medzi 

kopcami, v centre Strekovského 

vinohradníckeho regiónu. Svojou pôdnou 

štruktúrou sa Strekov odlišuje od väčšiny 

vinohradníckych obcí na juhu Slovenska. 

Vápenatá, ílovito-hlinitá pôda v nadmorskej 

výške 200 – 240 m a skvelé mikroklimatické 

podmienky sú priam stvorené na pestovanie 

vysokokvalitného viniča. Vlastné vinohrady 

obrábame ručne, prenajaté aj pomocou 

mechanizmov. Postupne vysádzame desať až 

dvanásť árov nových vinohradov ročne.  

 

Strekovský región je najteplejší a slnečná 

intenzita je najvyššia na Slovensku. 

Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú na kvalite 

hrozna. Každý rok dosahujeme jeho vysokú 

cukornatosť a výbornú akosť. Región má 

ideálne pôdne podmienky. Kyseliny sa vo víne 

udržia, neodchádzajú, neoxidujú, ale zostávajú 

v ňom a dodávajú mu osobitý charakter. 

 

Kedy ste vyrobili víno pod vašou značkou? 

Naše prvé samostatné víno sme spojili 

s ročníkom 2006. Chceli sme dokázať, že víno 

vieme nielen vyrábať, ale aj fľaškovať lepšie, 

ako naši rodičia.  Zmena z pohľadu na život 

našej pivnice nastala v roku 2008 na základe 

rastúcich skúseností. Spočiatku sme si 

vyskúšali výrobu vín moderným spôsobom. 

Používali sme rôzne pomocné látky, pracovali 

sme modernými metódami, nakúpili sme 

nerezové tanky, špičkovú chladiacu sústavu 

a podobne. Naše vína boli chutné, úspešné. Vo 

víne sme však hľadali aj niečo iné. Urobili sme 

preto krok nazad a zvolili sme si cestu, ktorej 

stredobodom boli miestne prírodné 

podmienky, prírode blízke pestovanie hrozna 

a príprava vína založená na tradičných 

metódach.  

 

Mohli by ste to vysvetliť? 

Pri pestovaní viniča sme prešli na ekologické 

vinohradníctvo. Nepoužívame herbicídy, 

pesticídy ani žiadne umelé hnojivá, ktoré by 

prekryli minerálne látky dostávajúce sa z pôdy 

do hrozna a vína. Proti hubovým chorobám sa 

bránime iba tradičnými látkami a výťažkami 

z byliniek 

 

Popíšte stručne váš výrobný postup. 

Vína pripravujeme podľa Charty autentistov 

prísnou redukciou úrody a pri spontánnom 

kvasení, prevažne v dubových sudoch. 

Vylučujeme používanie akýchkoľvek cudzích 

látok, kvasiniek, enzýmov a ďalších 

preparátov. Hoci uľahčujú život vinára, do 

vína vnášajú cudzie tóny a skresľujú pravý 

charakter strekovského územia. Autentické 

vína majú v sebe ozajstné hodnoty našich 

vinohradov, pokornú prácu a vieru vinára a 

pestovateľa hrozna. Naučili sme sa 

spracovávať víno buď bez síry, alebo s jej 

minimom. Používame dávnoveké alternatívne 

metódy, ktoré dnes uplatňuje málokto.  

 

Každé víno však musí mať konzervačnú 

látku. 

Pochopili sme, že keď chceme vyrábať 

nesírené vína, musíme síru nahradiť. Skúšali 

sme, ako fungujú oranžové vína. Síru, ako 

konzervačnú látku, sme nahradili tanínmi a 

trieslovinami, ktoré sme získali zo šupiek. 

Naše vína konzervujú aj antioxidanty. Keď 

človek pochopí podstatu vína, začne 

napredovať. Podľa mňa každý správny vinár 

túži ukázať, ako do vína pretavil prednosti 

svojho vinohradu, teda to, čo má nad sebou, 

pod sebou a okolo seba. Spolu s bratom 

hľadáme čo najprirodzenejšiu cestu a ustavične  

 



 

experimentujeme. Overujeme si fungovanie 

rôznych metód. Robiť všetko na spôsob 

oranžového vína, alebo klasickou metódou? 

Aké odrody používať? V prvom rade naše, 

strekovské. Zároveň však hodnotíme,  ako 

reagujú na naše výrobné metódy. Od roku 

2008 hľadáme cestu, ako naplno využiť 

prednosti strekovských odrôd. 

 

Ktoré sú typické strekovské odrody? 

V prvom rade Veltín zelený, Rizlig vlašský, 

Frankovka a Vavrinec. Možno by som k nim 

priradil aj Dunaj, ktorému sa v našom regióne 

úžasne darí. S touto mladou odrodou nám však 

chýbajú dlhoročné skúsenosti. Ostatné odrody 

sú už otázniky. V súčasnosti ich totiž 

spracúvame až pätnásť. Okrem Dunaja 

a štyroch typicky strekovských odrôd 

pestujeme ešte Rýnsky rizling, Moravský 

muškát, Tramín červený, Devín, Pinot Noir, 

Alibernet, Cabernet Frank, Cabernet 

Sauvignon a Merlot. V budúcnosti by sme 

opäť radi vyskúšali aj Modrý Portugal, ktorý 

bol do roku 1990 našou typickou odrodou. 

Pomýšľame pestovať aj Furmint, čo však už 

zrejme zostane úlohou pre naše deti.     

 

Aký hodnotový systém a filozofický zámer 

spája strekovských autentistov? 

Našim cieľom je vyrábať vína z vlastných 

vinohradov pomocou autochtónnych 

mikroorganizmov, v ktorých sa čo 

najvierohodnejšie odráža duch miesta 

zachytený osobitou rukou vinára. Upred-

nostňujeme tradičné polohy a ekologické 

hospodárenie v nich. Zachovávame a chránime 

mikroflóru vinohradov a pivníc. Preferujeme 

stredoeurópske odrody viniča a drevené sudy. 

Akceptujeme vplyv počasia daného ročníka 

a neskresľujeme ho. Uprednostňujeme 

stáročiami overené postupy pri pestovaní révy 

a výrobe vín. Produkujeme prírode verné, 

autentické vína v súlade s Chartou autentistu.  

 

 

Čo bolo hlavnou príčinou, že ste sa rozhodli 

ísť touto cestou?  

Podľa nás náhly prechod od tradičného 

vinohradníctva a vinárstva k moderným 

postupom zakrýva a miestami dokonca úplne 

likviduje miestne vinohradnícke a vinárske 

špecifiká. Stráca sa kultúrna a historická 

identita celých vinohradníckych oblastí. 

Výsledný sloh „moderného vína” ovplyvňuje 

napríklad aj opustenie starých, svahovitých 

viničných honov, ktoré po celé storočia 

dotvárali genius loci vinohradníckej krajiny. 

Výsledkom sú plytké a uniformné vína, ktoré 

stratili svoju autenticitu. My, autentisti, sa 

spájame s cieľom zachovania pôvodného, 

pravého vinohradníctva a vinárstva v 

podunajskej oblasti, chrbticu ktorej tvorí 2 860 

km dlhá rieka Dunaj. Od nepamäti bola nielen 

križovatkou národov, ale aj rázcestím 

pontusských a západoeurópskych odrôd viniča. 

 

S akým cieľom vzniklo združenia Autentista 

Slovakia? 

Je prirodzeným vyústením našich dlhodobých 

úvah o víne, ktoré následne samospádom 

rozmotali ďalšie klbko myšlienok a spojili 

podobne rozmýšľajúcich jedincov. Z klbka sa 

začali odvíjať ďalšie a ďalšie myšlienky: 

o kultúrno-historickej identite vinárov, o 

pôvode hrozna, o jedinečnosti určitých polôh, 

o poctivom a úprimnom prístupe ku 

konzumentovi, ale aj o úprimnom prístupe k 

sebe samému a k svojim predkom. Keď sa 

tieto myšlienky, ktoré prichádzali z rôznych 

kútov strednej Európy, začali opäť spájať v 

jeden celok, vznikla idea o autentickom víne. 

 

Ako môže, podľa vás, dospieť vinár ku 

kvalitnej produkcii vína?  

Vinár má dve možnosti. Buď počká na ročník 

a prípadné nedostatky bude riešiť v pivnici 

omocou technológie a pomocných látok, ktoré 

má k dispozícii, alebo bude fungovať tak, ako  

 



 

my. Potrebnú surovinu na víno si 

zabezpečujeme vo vinohrade v stopercentnom 

stave. Aby sme to dosiahli a neriskovali, 

musíme očakávanú úrodu redukovať, aj 

napriek priaznivým podmienkam strekovského 

regiónu. Dnes zbierajú vinohradníci na 

Slovensku 100 až 130 metrákov hrozna 

z jedného hektára. My našu úrodu redukujeme 

na 50 až 60 metrákov z hektára. Je to pre nás 

garancia najvyššej kvality. V snahe dosiahnuť 

čím vyššiu kvalitu, redukujeme úrodu hrozna 

na 1,2 až 1,5 kg na jednom koreni.  

 

Ktoré sú, podľa Vás, najväčšie problémy 

slovenského vinárstva? 

Málokedy môžeme hovoriť o tom, že vinár 

a vinohradník je tá istá osoba. Pokiaľ sa to 

nezmení, problémy budú pretrvávať. 

Vinohradník chce totiž vypestovať čo najviac 

hrozna, zatiaľ čo vinár požaduje čo najväčšiu 

kvalitu. Vinohradník predá úrodu ako 

surovinu, ale už nevie, ako ju spracuje vinár.  

Samozrejme, sú aj výnimky. Podľa mňa by 

vinohradník a vinár  mali vytvárať spoločnou 

prácou vzájomný synergický efekt.  

Na Slovensku vidím dva hlavné problémy. 

Jedným je nízka spotreba slovenského vína. 

Štatistiky ju udávajú od 30 do 40 %. Podľa 

pestovateľov máme na Slovensku už len 8 až 

10-tisíc hektárov rodiacich vinohradov. Česi 

majú približne 50-tisíc hektárov a Maďari až 

65-tisíc hektárov rodiacich vinohradov. 

Najväčším slovenským problémom 

v budúcnosti bude nedostatočná kontrola 

pôvodu. Mnohí slovenskí vinári a tiež veľké 

vinárstva kupujú vo veľkom hrozno zo 

zahraničia, najmä z Talianska, z Maďarska 

a z Macedónska. Dnes kupujú hrozno, 

o mesiac budú kupovať mušt, prípadne mladé 

víno.... Kontrola pôvodu hrozna na Slovensku 

neexistuje. Česi ju robia. Rozborom 

geologického charakteru regiónu je v 

súčasnosti možné určiť pôvod hrozna na 99 %.  

 

 

Zo Strekova predávame hrozno aj do Čiech. 

Česi majú však vypracovanú geologickú mapu 

regiónov. Na základe rozboru ich úrady 

potvrdia, že ide o zahraničné hrozno, takže 

finálny produkt nemôžu predávať ako české, 

prípadne moravské vína. Slovenskí vinári 

dovážajú enormné množstvá hrozna zo 

zahraničia, pričom víno predávajú ako 

slovenské. Tento fakt môže onedlho ešte viac 

zredukovať, prípadne aj zlikvidovať domácich 

pestovateľov.  

 

Aké sú ceny zahraničného a slovenského 

hrozna?  

Macedónske hrozno dnes možno kúpiť za 35 

centov, talianske za 30 centov. Slovenské 

hrozno však stojí 50 centov za kilogram. Ak 

existuje možnosť kupovať lacnejšie zahraničné 

hrozno a z neho vyrobené víno deklarovať ako 

slovenské, z finančného hľadiska niet čo riešiť. 

Keď slovenskí vinári prestanú kupovať hrozno 

od slovenských pestovateľov, nastanú zlé časy.  

 

O čo sa budete usilovať v budúcnosti? 

Vyrábať vlastné jedinečné teroirové vína 

a nerobiť to, čo robí celý svet. Podľa mňa 

najlepšia cesta pre Slovensko a jeho 8 tisíc ha 

rodiacich vinohradov a 5 miliónov 

potenciálnych konzumentov je robiť miestne 

vína. Kto žije v Strekove, mal by robiť čisté 

strekovské vína. Kto má vinohrady a pivnice 

v Pezinku, nech produkuje jedinečné pezinské 

vína. Treba si uvedomiť, že vzhľadom na 

klimatické podmienky nedokážeme predávať 

lacnejšiu surovinu. Na Slovensku nikdy 

nevyrobíme fľašu vína za 1,25 eura, ako 

ju nám dokážu importovať Taliani. Mali by 

sme sa preto zamerať na naše miestne hodnoty, 

ktoré sa stanú nedosiahnuteľné pre 

konkurentov zo zahraničia. 

 

 

Alexander Sotník 
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