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   EDITORIÁL 

Istá je len neistota 

 

Ktosi múdry kedysi povedal, že okrem prehranej 

bitky, je najsmutnejšou vecou bitka vyhraná. 

 

Agresívne útočiaci koronavírus vymkol ľudstvu 

všetky dôležité kĺby. V našich obydliach nám rozhodil 

všetky poistky. Väčšina z nás už preventívne nariadenia 

vlády emočne spracovala. Firmám, podnikateľom 

a živnostníkom však namiesto emócií pomôže najmä 

racionalita. Minulosť je za nami, budúcnosť je 

nepredvídateľná. Hlavným časom dneška je prítomnosť. 

 

Sme malá, mimoriadne otvorená ekonomika zameraná 

na dodávky pre veľkých svetových hráčov. Situácia nás však 

prinútila zatvoriť všetky štyri automobilky, pričom hlavní 

odberatelia našich produktov zatvárajú prevádzku za 

prevádzkou. 

 

Keď sa zamyslíme, čo treba vykonať, aby firmy 

neskolabovali, vidíme najmä dve hrozby – prepúšťanie 

zamestnancov a finančné vykrvácanie hospodárstva. Ak 

totiž podnik zatvorí prevádzku a nechá svojich 

zamestnancov doma, živiť ľudí bez práce dlho nevydrží. 

 

Dočasným východiskom sa javí optimálne nastavenie 

mechanizmu štátnej pomoci a eurofondov na pomoc 

podnikom, podnikateľom a živnostníkom tak, aby sa 

nezamestnanosť znížila na minimum. Kľúčovou úlohou 

bude zabezpečiť likviditu finančného systému a postupne ju 

presúvať do najohrozenejších prevádzok. 

 

Európsku úniu čaká rok defenzívneho manévrovania. 

Škoda, že po kríze spred desiatich rokov jej ekonomika 

rástla len za cenu ďalšieho zadlžovania, pričom 

pripravované finančné injekcie sú vlastne peniaze z predaja 

štátnych dlhopisov, ktoré netvoria úspory vygenerované 

v minulosti. 

 

Boj so zákerným nepriateľom ľudstvo napokon 

zvládne. Ľútosti za mŕtvymi a za poškodenou  ekonomikou 

sa však nevyhne. Nás teší, že za snahou o opätovné 

rozbehnutie výroby bude stáť v prvej línii určite aj doprava 

a logistika. 

 

Redakcia 



   ROZHOVOR 

  

Tibor Majzún, cargo-partner SR: 

Ekonomická výhodnosť  

sa snúbi so zeleným projektom 

S desiatkami týždenných liniek v priamom LCL zbernom servise patrí spoločnosť 

cargo-partner medzi vedúcich poskytovateľov zberných prepráv v námornej, leteckej 

a železničnej preprave. Štyri z nich vedú cez Transsibírsku magistrálu. Vďaka 

priamym prepravám bez prekládok poskytuje LCL servis rýchly tranzitný čas, 

primerané ceny a predchádzanie riziku  poškodenia pri prekládke. Najnovšie 

informácie nám poskytol Tibor Majzún, riaditeľ cargo-partner na Slovensku. 

 
Aký bol rok 2019 pre spoločnosť cargo-partner na Slovensku? 

Čo sa týka obratu, bol porovnateľný s rokom 2018, ktorý bol veľmi úspešný. Napriek tomu, že bol 

z nášho hľadiska viac investičný, som veľmi spokojný.  Dokončili a prebrali sme ďalšiu fázu 

výstavby nášho skladu v Dunajskej Strede v tesnej blízkosti spoločnosti METRANS (Danubia). 

Sme jediný poskytovateľ logistických služieb na Slovensku, ktorého sklad je priamo prepojený s 

kontajnerovým terminálom. Vytvorili sme dovedna 18 200 m2 skladovej plochy. S čínskym 

dodávateľom komponentov pre automobilky v stredoeurópskom regióne sme v našom sklade... 



   ROZHOVOR 

...rozbehli zaujímavý projekt. Nastavili sme v 

ňom procesy EDI prepojenia. Projekt je stále v 

nábehovej fáze.  

 

Čím všetkým ste museli vybaviť vaše nové 

skladové kapacity? 

Dodali sme modernú skladovú techniku a nové 

technológie, prvý raz na Slovensku využívame 

úzke uličky a indukčné vedenia pre 

vysokozdvižné vozíky, čo nám vytvára ďalšie 

možnosti rozvoja. Rozbehli sme zaujímavé 

automotive projekty. Verím, že v tomto roku 

nám táto činnosť prinesie výrazné benefity. 

 

Ako ste si počínali v námornej a leteckej 

doprave? 

Letecká a námorná preprava zabezpečuje 

spoločnosti väčšinu obratu. cargo-partner túto 

činnosť vykonáva už vyše tridsaťpäť rokov. 

Prevádzkujeme pobočky v Číne, v krajinách 

juhovýchodnej Ázie, v Kórei, v Indii, na Srí 

Lanke a na Tajwane, v strednej a východnej 

Európe, ako aj v Írsku, Švédsku a Turecku, kde 

má cargo-partner vlastné kancelárie. V rámci 

celosvetovej siete pôsobíme aj v USA v New 

Yorku, Chicagu, Los Angeles, v Houstone a v 

štáte Tennessee. 

V leteckej preprave tvoria import a export 

spoločnosti približne po 50 %. V námornej 

preprave sme v minulom roku zaznamenali 

nárast, import dosahuje dvojnásobok exportu. 

cargo-partner Slovensko vybaví zhruba 1 500 

kontajnerových jednotiek mesačne. Naše 

projekty v námornej a leteckej doprave majú 

rastový potenciál. 

 

Nemáte obavy z environmentálnych rizík, 

ktoré priniesol výskyt koronavírusu? 

V rámci nášho zámorského obchodu je našim 

najväčším trhom Čína, juhovýchodná Ázia a  

 

Ďaleký východ. Situáciu pozorne sledujeme.  

Január bol zatiaľ obchodne veľmi dobrý, 

február hodnotím ako mierne lepší, ale ťažko 

predpovedať, čo sa bude diať ďalej. Lodiari 

totiž začínajú odstavovať lode, letecké 

spoločnosti redukujú pasažierske lety, zatiaľ 

však prevádzkujú cargo prepravy.  

 

Počul som, že v poslednom čase putujú vaše 

kontajnery na Slovensko z Malaševíc do 

Českej Třebovej. 

Osvedčilo sa nám budovanie vlakových 

spojení a preprava zberných kontajnerov po 

železnici. V spolupráci so skupinou 

METRANS využívame v súčasnosti 

transkontinentálne spojenie z Číny do Poľska a 

následne do Českej Třebovej, odkiaľ vozíme 

kontajnery priamo do Dunajskej Stredy. 

METRANS totiž nedávno spustil tento servis z 

poľských Malaševíc.  

V dôsledku šírenia sa koronavírusu sa nám 

systém prepravy kontajnerov z Číny zmenil. 

Veľa vlakov totiž jazdilo z Wu-chanu, kde 

vzniklo ohnisko nákazy. V súčasnosti sa 

smerovania vlakov menia z týždňa na týždeň. 

Servis však pokračuje. Niektorí klienti sa 

dostali do problémov s prepravou 

komponentov do výroby. Keďže lodiari 

nedodali plánované kapacity, alternatívou pre 

nich je železnica. Preprava vlakom je síce 

drahšia, ale časovo kratšia. Mnohí z nich našu 

ponuku využívajú. 

  

Na Transsibírskej magistrále patrí cargo-

partner medzi priekopníkov v nákladnej 

železničnej doprave.  

Kontajnerovú železničnú prepravu na Novej 

hodvábnej ceste poskytujeme už od roku 2016. 

K existujúcim železničným spojeniam zo 

Šanghaja a Shenzhenu pridal cargo-partner 

zberný servis z oblasti severnej Číny do  

 



Varšavy. Konsolidačným miestom je Tianjin, 

pričom distribúcia z Poľska potom smeruje do 

ostatných častí Európy.  

 

Čo znamená pre carogo-partner mať dva 

veľké sklady priamo v areáli METRANS-u, 

popredného operátora kombinovanej 

dopravy? 

Naša vzájomná spolupráca vznikla v roku 

1994, keď sa METRANS zjavil na trhu so 

svojím prekladiskom v Uhříne Vsi. Odvtedy 

sme začali aktívne využívať jeho služby. 

METRANS je významný železničný 

kontajnerový operátor. Jeho činnosť sme 

chápali ako jednu z možností organickej 

súčasti kombinovanej dopravy. Okrem 

námorného úseku sme totiž vnútroeurópsky 

dopravný úsek museli zabezpečiť buď 

kamiónmi alebo kombinovanou dopravou, kde 

METRANS získal dominantné postavenie na 

trhu v Čechách a na Slovensku. Ako 

medzikontinentálny špeditér sme sa rozhodli 

využiť novo postavené kontajnerové 

prekladisko v Dunajskej Strede. Zainvestovali 

sme do 6 ha pozemku a postavili sme prvý a 

neskôr aj druhý sklad. Ich činnosť nám prináša 

výhody. Pracovníci METRANS-u nám 

kontajnery vyložia z vlakov priamo pred brány  

 

skladu. Priame prepojenie prekladiska a 

skladov nám umožňuje skrátiť tranzitný čas o 

jeden až dva dni, čo prináša určitú cenovú 

výhodu. Týmto spôsobom sme schopní 

vybavovať väčšie objemy zásielok, než keby 

sme všetky kontajnery dovážali do skladov 

kamiónmi.  

 

Ušetríte životné prostredia a zanecháte 

oveľa menšiu uhlíkovú stopu. 

Určite. Svojho času som to prepočítal. Keby 

sme jazdili kamiónmi z Dunajskej Stredy do 

Bratislavy, je to s otočkou 100 kilometrov. 

Objem prepravy zberných zásielok, ktoré 

vykladáme v Dunajskej Strede, tvorí 50-tisíc 

m3 ročne. Je to zhruba tisíc kamiónov za rok.  

Ak to vynásobíme vzdialenosťou medzi 

Bratislavou a Dunajskou Stredou ide o 

vzdialenosť 100-tisíc kilometrov, ktorú 

nemusia prejsť kamióny. Nezaťažia 

infraštruktúru, nevypustia škodlivé exhaláty a 

vo finále ušetríme značné finančné 

prostriedky. V tomto prípade sa u nás výrazne 

snúbi ekonomická výhodnosť so zeleným 

projektom.  

 

Alexander Sotník 



   INTERMODÁLNA DOPRAVA 

 

Budúcnosť patrí 

intermodálnej doprave 
 

Jednou z alternatív ako nahradiť cestnú prepravu vo vnútrozemských štátoch, je 

intermodálna (kombinovaná) doprava, teda využitie environmentálne akceptovateľnej 

železničnej a vodnej dopravy spolu s flexibilitou cestných dopravcov. 

 

Čo spája intermodálnu a multimodálnu dopravu? V oboch prípadoch sa na prepravu 

využíva viac než jeden modálny mód. Odlišuje ich však fakt, že v prípade 

multimodálnych prepráv sa tovar pri prechode z jedného modálneho módu na druhý 

prekladá, zatiaľ čo v prípade intermodálnych (kombinovaných) prepráv sa neprekladá 

tovar, ale iba celá prepravná jednotka, či už je to kontajner, výmenná nadstavba, 

intermodálny náves. Takže tovar, ktorý sa naloží do jednej prepravnej jednotky u 

odosielateľa tovaru príde k jeho príjemcovi v tej istej prepravnej jednotke. 

 



   INTERMODÁLNA DOPRAVA 

Pre súčasnosť je charakteristická variabilita 

tovarových tokov, ako aj skladba tovarov, 

ktoré sa dovážajú do Európy. Krajiny 

produkujúce pre Európu sa hospodársky a 

technologicky menia. Ako prepravná jednotka 

na prepravu tovarov z Ázie sa osvedčil 

kontajner. Pre dobré manipulačné schopnosti 

dokonale vyhovuje cestnej, námornej i 

železničnej doprave.  

 

Základom je kontajner 

V zámorskej kombinovanej doprave hrajú 

kľúčovú úlohu námorné prístavy ako miesta 

sústreďovania veľmi veľkých dopravných 

tokov. Z námorných prístavov putujú zásielky 

kontajnerov v importe po železnici do 

vnútrozemských koncových terminálov, odkiaľ 

sa kontajnery rozvážajú po ceste ku koncovým 

príjemcom alebo opačným postupom pri 

exporte. 

Základom zámorských kombinovaných 

prepráv sú veľké prepravné kontajnery podľa 

normy ISO. Základnou nákladovou jednotkou 

sú 20 stopové TEU kontajnery (Twenty 

Equivalent Unit) manipulované tzv. 

spreaderom, ktoré sú zároveň aj mernou 

jednotkou v kombinovanej doprave. 

V kontinentálnej kombinovanej doprave sa 

presadili výmenné nadstavby, ktorých rozmery 

sú prispôsobené na nakladanie tovaru na 

europaletách. Čoraz väčšiu obľubu však 

získavajú aj manipulovateľné cestné návesy, 

prepravované po železnici na špeciálnych 

kapsových vagónoch. Osobitným druhom sú 

tzv. sprevádzané kombinované prepravy po 

železnici, vnútrozemských vodných tokoch 

alebo moriach. 

 

Integrátor prepravných prúdov  

Základnú infraštruktúru terminálov 

intermodálnej dopravy tvoria najmä 

prekládkové a odstavné koľaje, interná cestná 

sieť, parkovacie, odstavné a úložné plochy, 

základné stabilné a mobilné manipulačné 

(prekladacie) zariadenia, nakladacie rampy a 

terminálové nosiče nákladových jednotiek. 

Dôležitou súčasťou je administratívna budova, 

vstupné a výstupné miesto pre cestné dopravné 

prostriedky (hradlo), ako aj zariadenia na 

bežné opravy a údržbu prepravných, 

dopravných a manipulačných prostriedkov 

terminálu. Týmto je vymedzený okruh 

stavebných. 

Ministerstvo dopravy SR navrhlo základnú 

sieť verejných terminálov intermodálnej 

dopravy pre všetkých , ktorí prejavia záujem a 

splnia základné technické požiadavky. 

Základnú sieť mali vytvoriť štyri terminály 

umiestnené v lokalitách Žilina, Košice, Budča 

pri Zvolene a Bratislava. V niektorých 

materiáloch sa spomína aj železničný uzol 

Leopoldov. Terminály by mali byť umiestnené 

na železničných tratiach intermodálnych 

prepráv. V prípade terminálov Žilina a Košice 

bol termín ukončenia výstavby do konca roka 

2011. Dokončenie terminálu Budča sa 

plánovalo v roku 2012 a terminálu Bratislava v 

roku 2013. Skutočnosť sa od plánov značne 

líši. Dokončiť sa podarilo len terminál v TIP 

Žiline, ktorý v súčasnosti patrí skupine 

METRANS.  

Prioritou v kombinovanej doprave by mala byť 

technická harmonizácia a interoperabilita 

medzi systémami, najmä pre kontajnery a 

výmenné nadstavce, podpora vytvárania 

logistických centier vrátane terminálov, ktoré 

budú slúžiť ako integrátor jednotlivých 

prepravných prúdov. Pri výstavbe 

infraštruktúry kombinovanej dopravy je 

nevyhnutná úzka spolupráca medzi 

zúčastnenými podnikateľskými subjektmi, 

obcami, regiónmi. 

Z nedávnej minulosti je totiž zrejmé, že svet 

potrebuje lepší spôsob prepravy tovarov 

viacerými spôsobmi. 

Alexander Sotník 



   PRÍSTAVY 

 

TOP 10 kontajnerových 

prístavov sveta 
Približne 90 % svetového obchodu závisí od námornej dopravy. Zatiaľ čo objemy 

prepravy po celom svete naďalej rastú, niektoré prístavy z tejto situácie vyťažili viac 

ako iné. Vzostup Číny ako globálneho výrobného strediska viedol k tomu, že čínske 

prístavy spracúvajú viac objemov kontajnerov ako kedykoľvek predtým. 

 

Dostať všetok tovar vyrobený v Číne do rúk spotrebiteľov a firiem z celého sveta nie je 

ľahká úloha. Nie div, že väčšina z desiatich najrušnejších prístavov na svete je v 

Číne.Podľa odhadu asi dve tretiny svetovej kontajnerovej dopravy prechádzajú 

prístavmi v Číne alebo prístavmi v iných krajinách, postavených za čínske investície. 

Ide o 10 najrušnejších prístavov na svete na základe objemu obchodu v miliónoch 

jednotiek TEU. Toto poradie je založené na najnovších údajoch Svetovej rady pre lodnú 

dopravu. 



   PRÍSTAVY 

10. miesto - Tianjin, Čína 

Prístav v súčasnosti prevádzkuje skupina 

Tianjin.  V prevádzke bol už v prvom storočí 

pred našim letopočtom. Jeho vývoj sa však 

začal až v 17. storočí za vlády dynastie Tang. 

Prístav je námornou bránou do Pekingu. Je 

prepojený s hlavným mestom Číny viacerými 

vodnými cestami. Tianjin v roku 2016 vybavil 

14,49 milióna TEU. V roku 2012 to bolo12,3 

milióna TEU. 

 

9. miesto - Jebel Ali, Spojené arabské 

emiráty 

Prístav Jebel Ali v Dubaji je jedným z 

najrušnejších prístavov na planéte. Odborníci 

ho  vyhlásili za najlepší prístav na Blízkom 

východe. Prístavné operácie sa začali v roku 

1979 s cieľom znížiť zaťaženie Port Rashid. V 

roku 2016 vybavil Jebel Ali 15,73 milióna 

TEU, čo bol slušný nárast z 13,30 milióna 

TEU v roku 2012. Prístav prevádzkuje región 

DP World SAE. Jebel Ali sa stal 

najpoužívanejším prístavom amerického 

námorníctva mimo USA. 

 

8. miesto - Qingdao, Čína 

Podľa Svetovej rady pre lodnú dopravu 

spracoval v roku 2016 prístav Qingdao objem 

18,01 milióna TEU. Funguje od roku 1892. V 

prístave je 81 funkčných kotvísk, z ktorých 51 

je vyhradených pre jeden druh nákladu. 

Zvyšných 30 prevádzok zvláda iné druhy 

nákladu. Prístav Qingdao ponúka priame 

prepravné trasy do viac ako 150 krajín. 

 

7. miesto - Guangzhou, Čína 

Po celé storočia bol Guangzhou jediným 

čínskym prístavom prístupným pre väčšinu 

zahraničných obchodníkov. Keď však Briti 

počas prvej ópiovej vojny získali nad ňou  

 

 

kontrolu, stratili svoj monopol. Prístav v 

Guangzhou spracoval v roku 2016 objem 

18,85 milióna TEU. V roku 2012 to bolo 14,74 

milióna TEU. V súčasnosti ho prevádzkuje 

štátna prístavná skupina Guangzhou. 

 

6. miesto -  SAR v Hongkongu 

Hongkong sa nachádza uprostred jednej z 

najrušnejších obchodných ciest na svete. 

Hongkonský prístav v roku 2016 spracoval 

objem 19,81 milióna TEU, čo predstavuje 

pokles z 23,12 milióna TEU v roku 2012. Jeho 

výkony v posledných rokoch klesajú v 

dôsledku tvrdej konkurencie z pevninských 

čínskych prístavov. Hongkongský prístav spája 

470 miest po celom svete. Má deväť 

kontajnerových terminálov. 

 

5. miesto - Pusan, Južná Kórea 

Pusan je najväčší prístav v Južnej Kórei, kde 

pôsobí od roku 1876. V roku 2016 vybavil 

19,85 milióna TEU, čo je oproti roku 2012 

nárast o 2, 81 milióna TEU. Prístav sa 

nachádza na  ostrove Yong, ktorý je spojený s 

pevninou padacím mostom. Západná strana 

prístavu sa zameriava na rybolov, zatiaľ čo 

východná strana sa zaoberá obchodnými 

činnosťami. 

 

4. miesto - Ningbo-Zhoushan, Čína 

Prístavy Ningbo a Zhoushan sa v roku 2015 

zlúčili a vytvorili tretí najväčší prístav v Číne. 

Má spojenie s viac ako 600 prístavmi v 110 

krajinách sveta. V roku 2016 vybavil Ningbo-

Zhoushan  21,60 milióna TEU, čo je 

dramatický nárast zo 16,83 milióna TEU v 

roku 2012. Prístav zvyšuje svoju účinnosť, aby 

uspokojil rastúci dopyt. 

 

 



 

 

3. miesto - Shenzhen, Čína 

Shenzhen je sústava prístavov pozdĺž 260 km 

dlhého pobrežia provincie Guangdong. Slúži 

ako exportný uzol pre výrobcov elektroniky a 

ďalšie podniky v okolí delty Perlovej rieky. 

Spoločnosť Shenzhen v roku 2016 vybavila 

23,97 milióna TEU, čo je mierny nárast z 

22,94 miliónov TEU v roku 2012. Shenzhen je 

domovom viac ako troch desiatok prepravných 

spoločností. 

 

2. miesto - Singapur 

Rovnako ako Hongkong, zaznamenal Singapur 

v posledných rokoch pokles objemu pre 

konkurenciu zo strany čínskych prístavov. 

Zostáva však v prvej trojke najrušnejších 

prístavov sveta. V roku 2016 Singapur vybavil 

30,90 milióna TEU, oproti 31,65 milióna TEU 

v roku 2012. Má spojenie s viac ako 600 

prístavmi po celom svete. Singapur je tiež 

jedným z najväčších chladiarenských 

kontajnerových prístavov na svete. 

 

 

 

 

 

1. miesto - Šanghaj, Čína 

Šanghaj sa hrdí korunou najrušnejšieho 

prístavu na svete. V roku 2016 vybavil 37,13 

milióna TEU, oproti 32,53 milióna TEU v roku 

2012. V súčasnosti zahŕňa plocha prístavu v 

Šanghaji rozlohu 470 futbalových ihrísk. Na 

zvládnutie budúceho dopytu rozširuje 

manažment jeho priestory, technické 

vybavenie, pričom zvyšuje efektívnosť tak, 

aby zvládol budúci dopyt. Prístav Šanghaj 

vybavuje z hľadiska hodnoty viac ako štvrtinu 

čínskeho zahraničného obchodu. V poslednom 

desaťročí došlo k nárastu objemu o 71%. 

 

Čína je najdominantnejšou silou svetovej 

námornej dopravy. Krajina investuje značné 

prostriedky do prístavov, ciest a železníc v 

rámci iniciatívy One Belt One Road, ktorá by 

mala aj naďalej posilňovať jej dominantné 

postavenie v lodnej a medzinárodnej doprave. 

 

(as) 



   DUNAJ 

 

Potenciál Dunaja  

čaká na plné využitie 
 

Vnútrozemské prístavy sú prepravné uzly na vodnej ceste, ktoré vykonávajú dôležité 

logistické operácie od prekládky, skladovania až po prepravu nákladu. Spravidla sú 

umiestnené na prirodzenej splavnej rieke, na kanáli, v ojedinelých prípadoch aj na 

jazere. Disponujú akvatóriom, teritóriom a minimálne jednou prekládkovou polohou.  

 

Druhá najdlhšia európska rieka Dunaj (2 850 km) preteká desiatimi krajinami, pričom 

obchodnú plavbu možno na ňom uskutočňovať v dĺžke 2 414 km. Tento veľtok je 

súčasťou dôležitej vodnej cesty Rýn – Mohan – Dunaj, ktorá spája Čierne a Severné 

more. Náklad medzi obomi morami tu možno prepravovať od roku 1992. Stalo sa tak po 

otvorení prieplavu Mohan – Dunaj, keď vznikla 3 500 km dlhá vodná cesta, ktorá 

preteká pätnástimi krajinami Európskej únie. 



   DUNAJ 

 Najväčší percentuálny podiel na prekládke (22 

%) majú rumunské, bulharské (20 %) a srbské 

prístavy (16 %). Dôležitým dunajským 

prístavom je aj Prístav Bratislava. Disponuje 

veľmi dobrým technickým vybavením. 

Problémom sú jeho súčasné výkony. V roku 

2017 preložil v exporte 2, 039 mil. ton tovaru.  

 

Riečne plavebné podmienky  

Horný Dunaj s dĺžkou 624 km tvorí úsek z 

nemeckého Kelheimu po maďarskú Gonyu a 

má charakter horskej rieky so sklonom 

približne 37 cm na kilometer toku. Plavidlá 

plávajúce po prúde dosahujú rýchlosť 16 až 18 

km/h, proti prúdu 9 až 13 km/h. Na tomto 

úseku sa nachádza najväčší počet vodných 

diel.  

Stredný Dunaj od Gonye po rumunskú 

Drobetu Turnu Severin meria 860 km. Má 

charakter nížinnej rieky so sklom 8 cm na 

kilometer. Rýchlosť plavidiel po prúde je 18 až 

20 km/h, proti prúdu 9 až 13 km/h. Na tomto 

úseku sa nachádza najväčšie dunajské vodné 

dielo - Železné vráta I. Vzniklo v spolupráci 

Rumunska a bývalej Juhoslávie. Do prevádzky 

ho uviedli v roku 1972.  

Dolný Dunaj s charakterom nížinnej rieky sa 

tiahne v dĺžke 931 km od Drobety Turnu 

Severin po ústie Čierneho mora. Klesá 

približne o 4 cm na kilometer toku. Lode tu po 

prúde plávajú rýchlosťou 18 až 20 km/h, proti 

prúdu 11 až 15 km/h. Dolný Dunaj je splavný 

lodnou zostavou, ktorá môže pozostávať až z 

deviatich tlačných člnov. Jediným vodný 

dielom sú Železné vráta II.  

 

Prepravné kapacity 

Na Dunaji sa nachádza množstvo prístavov a 

terminálov. Najväčšie vnútrozemské prístavy 

na hornom Dunaji sú Kelheim, Regensburg, 

Straubing, Deggendorf, Passau, Linz,  

Enns/Enndorf, Ybbs, Krems, Korneuburg, 

Viedeň a Bratislava. V štyroch prístavoch 

Regensburg, Linz, Viedeň a Bratislava s 

ročnou prekládkou viac ako 1 milión ton sa v 

roku 2016 preložilo 7, 394 mil. ton tovaru, čo 

je 20 % z celkového objemu prekládky na 

celom Dunaji. 

 

 

 

Na strednom Dunaji sa nachádzajú tieto 

vnútrozemské prístavy: Györ- Gönyü, 

Budapešť, Dunaujvaros, Dunavecse, Paks, 

Bogyislo, Baja, Mohacs, Osijek, Vukovar, 

Apatin, Bogojevo, Backa Palanka, Beocin, 

Novi Sad, Belehrad, Pančevo, Smederevo a 

Prahovo. V najväčších z nich (Budapešť, 

Dunaujvaros, Novi Sad, Belehrad, Pančevo a 

Smederevo) činila v roku 2016 prekládka 

7,988 mil. ton, teda 21,6 % z celkového 

preloženého množstva na Dunaji. 

Najväčší počet prístavov je na dolnom úseku 

Dunaja, predovšetkým v Rumunsku. Prístavy 

dolného Dunaja: Vidin, Lom, Oryahovo, 

Somovit, Belene, Svisthov, Russe, Turtakan, 

Silistra, Moldova Veche, Orsova, Drobeta 

Turnu Severin, Giurgiu, Cernavoda, Braila, 

Galati, Tulcea, Giuriulesti, Reni, Izmail, Killa 

a Ust-Dunajsk.  

Najväčšie prístavy dolného Dunaja – Giurgiu, 

Braila, Galati, Tulcea, Vidin, Lom, Svisthov, 

Russe, Reni a Izmail – v roku 2016 preložili  

 



 

 

21, 557 mil. ton, čo je 58,4 % z celkového 

preloženého množstva. 

 

Na Rýne to ide lepšie 

V porovnaní s Rýnskou vodnou cestou sú 

výkony na Dunaji oveľa nižšie. Tento fakt 

zapríčinil rozpad RVHP a východného bloku, 

transformačné procesy v podunajských 

krajinách, občianska vojna v Juhoslávii a  

 

 

 

 

zničenie troch mostov v Novom Sade počas 

náletov amerických vzdušných síl, čo plavbu 

medzi stredným a dolným Dunajom 

pozastavilo na niekoľko rokov.  

V roku 2016 sa na Dunaji, vrátane jeho 

prítokov, prepravilo cca 60 miliónov ton 

nákladu. Prognóza vývoja prepravy tovarov na 

rok 2019 bola na úrovni 94, 417 mil. ton. 

Optimistický variant na rok 2020 počíta s 

prepravou 110, 655 mil. ton rôznych tovarov. 

Alexander Sotník 

 

Medzinárodné riečne prístavy musia spĺňať nasledovné technické a prevádzkové kritériá: 

• poloha na vodnej ceste medzinárodného významu, 

• musia byť prepojené so základnými železničnými a cestnými trasami, 

• ročná prekládková kapacita prístavu by mala byť minimálne 0,5 mil. ton za rok, 

• musia byť vybavené prekládkovými zariadeniami schopnými prekladať kontajnery ISO 1 A až C, 

• sú povinné disponovať všetkými manipulačnými zariadeniami, ktoré sú nevyhnutné pre bežné operácie v 

medzinárodnej doprave, 

• musia poskytovať vhodné podmienky na rozvoj prístavnej priemyselnej oblasti. 



   SPaP 

 

Trimodálny terminál  

SPaP plní dôležité úlohy 
 

Významným hráčom kombinovanej dopravy je akciová spoločnosť Slovenská plavba a 

prístavy (SPaP). Zaoberá sa lodnými prepravami tovarov všetkých druhov na Dunaji v 

sieti západoeurópskych vodných ciest od Severného po čierne more. Okrem prekladu 

tovarov v prístavoch Bratislava a Komárno, s možnosťou uskladnenia v krytých 

skladoch i na voľných plochách, ponúka aj prekládku veľmi ťažkých a nadrozmerných 

kusov tovaru do hmotnosti 560 ton. V areáli SPaP sa nachádza jediný slovenský 

trimodálny kontajnerový terminál. Poskytuje priame spojenie ucelenými vlakmi, door-

to-door služby, ako aj možnosť využitia vodnej cesty. 



   SPaP 

 Prekladisko trimodálneho kontajnerového 

terminálu SPaP má v súčasnosti rozlohu 

23.000 m2, skladovacia kapacita činí 2000 

TEU. Je vybavené portálovým žeriavom 

mostového typu, a štyrmi čelnými 

kontajnerovými nakladačmi. Tri z ich sú od 

výrobcu Kalmar, jeden od firmy Hyster. 

Terminál má päť prekládkových koľají s 

dĺžkou od 330 až 350 metrov. Dopravná koľaj, 

kde dochádza k odovzdávaniu kontajnerov, 

meria 750 metrov.  

 

Všestranné aktivity 

Medzi doplnkové služby pre zákazníkov patrí 

nastavovanie teploty, PTI test, suché a mokré 

začisťovanie kontajnerov, lepenie a 

odstraňovanie označovaní ADR. „Robíme aj 

drobné opravy kontajnerov. Napriek tomu, že 

máme na to vybavenie, do veľkých opráv sa 

nepúšťame. Problémom je totiž kvalifikovaná 

pracovná sila. Ceny väčších opráv sú často 

vysoké, čo zákazníci nechcú akceptovať. 

Krajiny mimo územia EÚ opravujú kontajnery 

lacnejšie,“ vysvetľuje B. Dobrotka, vedúci 

oddelenia colnej deklarácie a terminálu 

kombinovanej dopravy spoločnosti SPaP.  

Trimodálny kontajnerový terminál SPaP bol 

donedávna zameraný proimportne. V jeho 

priestoroch sa však množili prázdne 

kontajnery. Pred niekoľkými mesiacmi firma 

pravidelne posielala dve plavidlá, každé s 

kapacitou 60 TEU, do Budapešti, Viedne, 

Kremsu, Linzu a do Regensburgu. V 

súčasnosti sa vozia do prístavu aj kontajnery s 

tovarom. Je ich približne 5 %. Zvyšok tvorí 

preprava prázdnych kontajnerov. Z dôvodu 

nautických podmienok na Dunaji a časovej 

náročnosti dodávok pre zákazníkov, sa však 

veľa naložených kontajnerov po Dunaji 

neprepravuje. Prepravné termíny sú z dôvodu 

vysokej či nízkej hladiny Dunaja často 

rizikové. Exportné kontajnery sa vozia najmä z 

Budapešti, ktoré sa následne prekladajú na 

 

 slovenské vlaky do prístavu Bremerhaven.  

„Oproti bazénu Pálenisko sme otvorili malú 

plocha s výmerou zhruba 5000 m2, kde sme 

premiestnili všetkých zákazníkov, ktorí sa 

zaoberajú prenájmom, predajom a údržbou 

kontajnerov. Tým sme zvýšili kapacitu nášho 

hlavného depa a rozšírili sme sa aj na druhú 

stranu bazéna Pálenisko,“ hovorí P. Dobrotka.  

 

Dôležité európske cesty 

Kontajnerový terminál SPaP prevádzkuje 

priame vlakové spojenie do prístavu 

Bremerhaven v Nemecku, do slovinského 

Koperu, do Antwerp v Belgicku a do riečneho 

prístavu Mělník v Čechách. Tesne pred 

otvorením je linka do prístavu Rijeka v 

Chorvátsku.  

Manažment SPaP dlhší čas uvažoval o 

spolupráci s prístavom Antwerpy zameraným 

predovšetkým na chémiu. V tomto smere 

vysielali signály aj jeho klienti, ktorí si žiadali 

priame spojenie. „Po dohode s prístavom 

Amtwerpy sme v spolupráci so železničným 

dopravcom Lineas otvorili do tohto dôležitého 

prístavu vlakové spojenie s frekvenciou 

dvakrát týždenne. Momentálne nejde o ucelené 

vlaky, ale o väčšie skupiny vozňov.  

V súčasnosti rokujeme s veľkou chemickou 

firmou v Antwerpách, pre ktorú by sme chceli 

zabezpečovať prepravné služby na náš 

terminál,“ konštatuje B. Dobrotka 

Trimodálny kontajnerový terminál SPaP je 

otvorený pre spoluprácu s každým 

zákazníkom, ktorý má možnosť pripraviť si 

vlastný projekt kontajnerového vlaku. 

Manažment sa totiž dokáže za určitých 

podmienok dohodnúť s akýmkoľvek 

dopravcom a poskytnúť zákazníkovi kvalitné a 

spoľahlivé služby. 

 

 

 



 

 

Významným zákazníkom je MAERSK 

Od roku 2004 do roku 2009 sa plocha, 

prenajímaná predošlým firmám, stala 

prekladiskom spoločnosti MAERSK. V tom 

období už objemy tovarov, prepravované 

lodiarskymi spoločnosťami, rapídne rástli. 

Kľúčovým sa stal rok 2010. V tom čase si 

manažment SPaP kládol naliehavé otázky a 

premýšľal, ako ďalej: odíde MAERSK z 

terminálu na iné miesto, alebo vedenie SPaP 

dokáže zriadiť terminál tak, aby bol MAERSK 

hlavným zákazníkom? Po súhlasnom 

rozhodnutí spoločnosť SPaP otvorila v októbri 

2010 vlastný kontajnerový terminál.  

V rámci počiatočných investícií kúpila 

spoločnosť nové nakladače pre terminál, 

odborníci nainštalovali kamerový systém a 

kontajnerový terminál sa postupne posúval 

vpred. „Museli sme sa prispôsobiť nárokom 

spoločnosti MAERSK. Ako svetový lodiar č.1 

mal najvyššie štandardy. Kto zvládne 

požiadavky spoločnosti. MAERSK, dokáže 

obsluhovať akéhokoľvek lodiara. Nemalo by 

ho nič zaskočiť,“ konštatuje B. Dobrotka. 

Začiatky boli ťažké, v riadení terminálu sa 

používali excelovské tabuľky, zdieľané zložky, 

čo bola na dnešné časy skutočná partizánčina. 

MAERSK už v tom období zaviedol EDI 

komunikáciu. Pre kontajnerový terminál SPaP 

sa existenčnou nutnosťou javil sofistikovaný 

program, aby dokázal poskytovať štandardy, 

na ktoré sú zvyknuté zahraničné firmy. V 

spolupráci s českou firmou CID International 

sa manažmentu podarilo obstarať si veľmi 

dobrý komunikačný systém. „Podľa mojich 

skúseností je to jeden z najlepších softvérov na 

riadenie kontajnerového prekladiska v 

krajinách V4. Chceme inovovať, zapájať sa do 

pilotných projektov a zákazníkom poskytovať 

maximum pridanej hodnoty. Na jednej z 

konferencií SpeedChain v Prahe som spolu so 

spoločnosťou CID robil prezentáciu terminálu, 

pričom som informoval o zavedení a význame  

 

 

nášho systému. Bolo pre mňa prekvapením, 

keď kolegovia z konkurencie, povedali, že 

máme lepší softvér, ako oni. Potešilo ma, že 

sme sa posunuli ďalej ako naši rivali,“ 

podotýka B. Dobrotka.  

 

V znamení pokroku 

Manažment kontajnerového terminálu SPaP sa 

plánuje zapojiť do pilotného projektu, ktorý sa 

zaoberá zadávaním pozícií kontajnerov na 

terminál prostredníctvom GPS. Je to novinka v 

stredoeurópskom regióne. Princíp je 

jednoduchý: na výložník nakladača je 

umiestnený snímač, ktorý podľa súradníc 

zaznamená presnú polohu kontajnera. Strojník 

už nebude musieť zadávať súradnice v slotoch. 

Systém bude vedieť určiť sám automaticky 

pozíciu kontajnera. Jeho zavedenie zefektívni 

prácu, odpadne množstvo práce checkerov, ale 

aj runerov, ktorí by museli obchádzať vlaky, 

sledovať kamióny a podobne. „Checkeri a 

runeri dnes majú svoje tablety, pričom sú v 

spojení s naším kontajnerovým komunikačným 

systémom. Informácie si navzájom zdieľame. 

Otvorením nového gate sa nám podarilo zvýšiť 

priepustnosť terminálu,“ vysvetľuje B. 

Dobrotka. Problémom bol totiž nával 

kamiónov v exponovaných obdobiach dňa, čo 

vytváralo stresové prostredie pre dispečera.  

Dnes má terminál viacerých dispečerov, dobre 

a spoľahlivo pracujúci riadiaci systém, čím sa 

otvárajú možnosti aj na získavanie nových 

zákazníkov, čo je pre firmu rozhodujúce. 

 

Alexander Sotník 

 



   DUNAJ 

 

METRANS s dobre 

nastaveným cieľnikom 
 

Pravidelné ucelené vlaky spoločnosti METRANS prepravujú do vnútrozemia všetky typy 

kontajnerov (štandardné, cisternové a chladiarenské) z námorných prístavov Hamburg, 

Bremerhaven a Koper. Železničnou kontajnerovou dopravou spája firma aj ďalšie 

európske centrá – napríklad Duisburg a Rotterdam. 

  

Import prichádza na Slovensko v prevažnej miere z juhu, cez prístavy na Jadrane a cez 

prístav Pireus. Ide hlavne o import produktov z Ďalekého východu. Export zase opúšťa 

Európu cez prístavy Severného mora. 



   METRANS 

 METRANS prevádzkuje 14 terminálov v 

piatich krajinách. Od apríla 2019 pribudol do 

tejto siete TIP Žilina. V roku 2018 to bol HUB 

terminál Poznaň, v roku 2017 HUB terminál 

Budapešť. METRANS snaží každý rok 

priniesť niečo nové, čo podporí rozvoj regiónu 

a prinesie i optimalizáciu nákladov. Práve 

preto začal METRANS vypravovať vlaky i do 

a zo Žiliny. Firma tým znížim podiel cestnej 

prepravy na celkových nákladoch. Kvôli 

kratšej vzdialenosti na ceste a dlhšej 

vzdialenosti po železnici ušetrí nielen firma, 

ale i zákazník. V roku 2018 zapojil 

METRANS do svojej siete štyri terminály v 

Poľsku. V roku 2018 sa firme podarilo zvýšiť 

počet týždenne vypravených vlakov zo 450 na 

500. Z prevádzkového hľadiska to bol jeden z 

náročnejších rokov. 

 

Logistika pre Európu 

Rozširovanie kapacity terminálov je zložitá 

záležitosť, pretože ich územie je pevne 

ohraničené a nové vhodné lokality pre 

kontajnerové terminály možno nájsť len ťažko. 

Ide väčšinou o hľadanie vnútorných rezerv a 

optimalizáciu procesov.  

Vlaky spoločnosti METRANS spájajú 

vnútrozemské kontajnerové terminály v Českej 

republike, na Slovensku, v Maďarsku, 

Nemecku, v Beneluxe, Rakúsku, Slovinsku a v 

Poľsku. Sieť vysoko sofistikovaných 

kontajnerových terminálov a moderných 

železničných uzlov Praha, Česká Třebová, 

Dunajská Streda, Budapešť a Poznaň 

umožňuje kontajnerovú prepravu nielen z a do 

námorných prístavov, ale aj vzájomné a účinné 

dopravné prepojenie jednotlivých krajín a 

regiónov. Všetky tieto aktivity sa dajú zhrnúť 

pod heslo „Globálna logistika pre Európu.“ 

METRANS má významné aktivity aj na 

rakúskom a maďarskom trhu, najmä 

prostredníctvom terminálov v Budapešti a v 

Kremse. Obsluhuje však aj iné terminály,  

napríklad Salzburg, Enns, Linz a Viedeň. Linz 

si manažment spoločnosti zvolil za jedno z 

ďalších centier, ktoré úspešne odsluhuje 

prepravné tovarové toky na trase sever – juh. 

Vyriešil sa tým i nadbytok prázdnych 

kontajnerov z Česka, Slovenska a z Maďarska, 

potrebný pre exporty z Rakúska. Servis tohto 

druhu optimálne dopĺňa jestvujúce služby, 

pretože terminál v Linzi sa podarilo napojiť na 

prístavy Hamburg, Bremerhaven a Koper.  

 

Intermodálna stratégia  

V Čechách a na Slovensku je METRANS 

vnímaný väčšinou ako operátor spájajúci 

vnútrozemské štáty s prístavmi. Intermodálne 

aktivity však naďalej rozvíja v Nemecku, kde 

už tiež patrí medzi významných hráčov na 

trhu.  

Hlavnou firemnou prioritou bolo, je a bude 

zachovanie kontinuity vývoja skupiny 

METRANS. Ide najmä o udržanie vysokej 

kvality poskytovaných služieb, ako aj o rozvoj 

ďalších produktov tak, ako to bude trh a 

zákazníci vyžadovať. Vedenie firmy vyvíja 

nové produkty, na ktorých participuje a vyvíja 

ich spolu s partnermi a zákazníkmi. Jedným z 

nich sú tzv. dedikované logistické vlaky, 

určené pre konkrétneho klienta.  

Odhadovať budúci vývoj je zložité. 

Manažment METRANS-u verí, že 

intermodálna preprava má svoje opodstatnenie 

a aj naďalej sa bude rozvíjať. Jej rozvoj závisí 

od mnohých faktorov: Bude medzinárodná 

obchodná výmena stagnovať alebo rásť, 

obmedzí brexit cestné prepravy a bude to 

impulzom pre intermodálne prepravy, porastie 

aj naďalej objem priamych prepráv po 

železnici z Číny, zmení sa dopravný zemepis v 

oblasti firemnej pôsobnosti, a napokon, aký 

objem prepráv bude existujúca infraštruktúra 

ešte schopná pojať? METRANS chce byť 

pripravený reagovať na novú situáciu a rýchlo 

 



 

 sa prispôsobiť novým trendom. Napríklad v 

spolupráci s partnermi v súčasnosti Hodvábnou 

cestou prepravuje 30 – 40 vlakov mesačne. 

V roku 2018 prevzal METRANS do svojich 

štruktúr spoločnosť POLZUG, čím rozšíril 

intermodálne aktivity aj na územie Poľska. Išlo 

o zložitú akciu, ktorá si vyžadovala súčinnosť 

a podporu mnohých útvarov. Opätovne sa 

potvrdilo, že METRANS sa môže oprieť o 

interný informačný systém, ktorý tvorí 

chrbticu firemnej činnosti tak z hľadiska 

plánovania a obsluhy vlakov, ako aj riadenia 

terminálových operácií. Po krátkom 

zapracovaní nových kolegov mohli začať 

ponúkať aj na poľskom trhu produkty a 

kvalitný servis, na aký si už zákazníci skupiny 

METRANS zvykli. V Poľsku spustilo vedenie 

firmy prevádzku štyroch terminálov a do 

činnosti uviedlo železničnú spoločnosť 

METRANS Polonia. 

 

Investície a budúcnosť 

Firemná flotila priebežne rastie tak, aby sme 

bola celá skupina schopná pokryť väčšinu 

prepravných požiadaviek vlastnej trakcie. 

Popri 40-tich vlastných lokomotívach 

Bombardier Traxx MS2 prevádzkuje firma aj 

20 prenajatých lokomotív Bombardier a 

Siemens. Okrem týchto trakčných vozidiel je v 

činnosti rad ďalších naftových traťových 

lokomotív a posunovacích rušňov. V 

Hamburgu pôsobia dve hybridné lokomotívy 

ALSTOM PRIMA H3. METRANS bol prvý, 

kto podobné zariadenia v Hamburgu uviedol 

do prevádzky.  

 

 

Do roku 2022 plánuje manažment firmy 

realizovať investície za 350 miliónov eur. 

Finančné prostriedky použije na rozvoj 

terminálov, nákup nových lokomotív a 

vagónov a tiež na modernizáciu prevádzok. 

Aj klasický intermodál potrebuje zmeny. 

METRANS vozil kedysi len kontajnery. Dnes 

už vidieť na jeho vlakoch aj návesy a výmenné 

nadstavby. Na to je potrebná technika, ktorou 

je možné tieto nákladové jednotky prekladať. 

Diaľková kamiónová preprava trpí akútnym 

nedostatkom vodičov, diaľnice sú preplnené a 

k tomu prichádzajú ďalšie reštriktívne 

opatrenia v západoeurópskych krajinách, ktoré 

majú za cieľ obmedziť ďalší príliv kamiónov z 

východnej Európy. Logickým riešením je 

intermodálna preprava, ktorá sa vie týmto 

problémom vyhnúť, avšak po zahltení 

železničnej dopravnej infraštruktúry už ďalší 

rast nebude možný. Z tohto dôvodu je nutné za 

intermodálnu prepravu neustále lobovať a 

vyzdvihovať jej význam. Slovenská 

ekonomika je otvorená a silno naviazaná na 

obchodnú výmenu. Bez kvalitnej dopravnej 

obslužnosti nebude môcť ako celok kvalitne 

fungovať. 

 

Alexander Sotník 



   ROZHOVOR 

  

Voltia preráža na  

veľkých európskych trhoch 

Spoločnosť Voltia pôsobí na trhu od roku 2011 a jej hlavným zameraním je 

premena vozového parku jednotlivých, najčastejšie doručovacích 

spoločností na elektrický. Robí tak prostredníctvom poradenskej a 

implementačné podpory a zároveň ponúka efektívne a cenovo 

najdostupnejšie elektrické dodávky vo svojej kategórii. 

 
Svoje vozidlo Voltia vyvinula v roku 2017 a okamžite sa o neho začali 

zaujímať európske spoločnosti ako DHL, DPD, GLS či PPL, ale napríklad 

aj česká Alza, ktorá ho testovala ako možnú posilu pre svoj AlzaExpres pre 

oblasť Prahy. Dnes už vozidlá Voltia jazdia vo veľkých európskych 

metropolách. Viac nám v rozhovore prezradil Juraj Ulehla, spolumajiteľ a 

výkonný riaditeľ spoločnosti Voltia. 



   ROZHOVOR 

Voltia nedávno oslávila 500 vyrobených áut. 

Aká je však história vašej firmy? Viem, že 

ste boli napr. oceneným startupom. 

Áno, je to pravda. V roku 2018 sme uspeli v 

European Startup Prize, kde sme sa ako jediná 

spoločnosť zo strednej a východnej Európy 

dostali do top10 startupov v oblasti mobility. 

Voltia vznikla v roku 2011, aby pomáhala 

firmám meniť ich vozový park na elektrický. 

Vyvinuli sme napríklad kalkulačku TCO, ktorá 

dokáže veľmi presne porovnať celkové 

prevádzkové náklady dieselového a elektro 

vozidla. Od roku 2017, kedy sme predstavili 

prvú elektrická dodávku Voltia, rastie každý 

rok naša produktová kapacita o desiatky až 

stovky percent. Máme klientov v 11 krajinách. 

S našimi vozidlami sa môžete stretnúť 

napríklad v Londýne, Paríži, Dortmunde, 

Kyjeve, Talline alebo Bratislave. 

 

Prečo ste si vybrali práve vozidlo Nissan e-

NV200? Ako prebiehali rokovania s 

Nissanom? 

Nissan eNV200 má ako model najlepšie 

technické parametre z pomedzi malých 

elektrických dodávok (najvýkonnejší motor, 

najvyššiu nosnosť, pojme najviac m3 tovaru) a 

zároveň od svojho uvedenia v roku 2013 vedie 

rebríčky predajnosti – práve v kategórii 

malých elektrických dodavok. Nemohli sme si 

zvoliť lepšie auto na prestavbu z malého na čo 

najväčšie. 

 

Aká je vaša konverzia a prečo je vaša 

dodávka taká žiadaná? 

Ide o kombináciu charakteristík, kde kľúčová 

je najmä (avšak nielen) cena. Podarilo sa nám 

nájsť recept na zníženie nákupnej ceny vozidla 

a jeho následným používaním klient platí za 1 

km jazdy (tzv. TCO) a za 1 m3 priestoru 

najmenej v celej Európe. Plus sme to postavili  

na platforme bestselleru a povestnej 

„japonskej" kvalite a úspech sa dostavil. 

 

Viem, že už budete mať od Nissanu aj 

vlastné označenie modelového radu. 

Áno. Modelová rada sa bude nazývať Nissan 

e-NV200 XL Voltia v skratke „XL“. Sme 

veľmi hrdí, že sa nám podarilo si presadiť 

svoje meno do Nissan modelovej rady, ale ešte 

viac, že Nissan bude tento model predávať po 

celej Európe. 

 

Veľké úspechy máte v západnej Európe. 

Ako vnímajú, že ste slovenská firma? 

Uspeli sme napríklad v Paríži, kde sme získali 

od Chronopostu, ktorý je súčasťou skupiny La 

Poste, zákazku na dodávku 400 elektro 

vozidiel Nissan e-NV200. Rovnako úspešní 

sme v Londýne, aj na celých britských 

ostrovoch. Tam sa nám po pilotnom projekte v 

Londýne podarilo v januári získať zákazku od 

významného distribútora tlače, ktorý rozváža 

noviny a časopisy po jednotlivých častiach 

Británie a Írska. V rámci ostrovov je to 

vzácnosť, pretože väčšina e-vozidiel býva 

umiestňovaná výhradne v Londýne. Okrem 

toho sme začiatkom roka oznámili podpis 

zmluvy s jednou z troch hlavných britských 

spoločností, zaoberajúcich sa prestavbou 

automobilov. Naše vozidlá sa tak budú vyrábať 

v troch krajinách – na Slovensku, vo 

Francúzsku a najnovšie vo Veľkej Británii. 

Zaujímajú sa o ne takí giganti ako je Amazon, 

a pod. Zatiaľ sme sa nestretli s nejakým 

vyložene negatívnym vnímaním, že sme 

slovenská firma, možno pretože sme v prvom 

rade medzinárodná firma. 

 

Ako je to s konkurenciou veľkých 

zabehnutých značiek? Ste veľmi mladá 

firma... 

 



 

Konkurencia zatiaľ moc veľká nie je. Veľké 

automobilky akosi pozabudli elektrifikovať 

last-mile delivery segment, čo nám nahráva. 

Navyše pred nedávnom oznámil ukončenie 

výroby náš hlavný konkurent v Európe – 

nemecká spoločnosť StreetScooter. 

 

Nie sú elektromobily ešte stále príliš drahé? 

Ako je to s leasingom, resp. operatívnym 

leasingom? Poskytujete ho? 

Elektromobily sú z roka na rok cenove 

výhodnejšie a s nástupom masovej produkcie 

sa cena zníži ešte viac. Najmä ich prevádzkové 

náklady sú oveľa nižšej ako u dieselu alebo 

benzínu, a to 3 až 4nasobne. Aj preto bude mat 

do budúcnosti zmysel premýšľať o predĺžení 

leasingovej doby zo štyroch napríklad na šesť 

rokov. Čo sa týka leasingu, tak sme napojení 

na kľúčových hráčov na trhu. 

 

Aká je úloha vašich ambasádorov a koľko 

ich máte? 

Úloha našich externých ambasádorov je pre 

nás nesmierne dôležitá, lebo sa snažia 

edukovať trhy. Sú to rešpektovaní experti na 

elektromobilitu. Máme ich v súčasnej dobe do 

desať – pôsobia vo Francúzsku, Číne, Veľkej 

Británii, ako aj v Česku, Poľsku, Nemecku či 

na Ukrajine. 

 

Kde všade sa vyrábajú Vaše vozidlá? 

Naše auta sa vyrábajú aktuálne v troch 

krajinách – pre zapadnú Európu vo 

francúzskom Lavale (spoločnost Gruau), pre 

Britské ostrovy a Írsko v anglickom 

Wednesbury (Bevan Group), resp. strednú a 

východnú Európu u nás na Slovensku v Trnave 

(Hollen). 

 

 

 

 

Aká je situácia na našom trhu? Myslíte, že 

je záujem firiem o elektromobilitu 

dostatočný? 

Áno, myslím, že záujem o elektromobilitu zo 

strany firiem tu je. Postupne sa zvyšuje. 

Dôkazom je aj spustenie dotácii v decembri 

2019, kedy sa minuli všetky finančné 

prostriedky v priebehu menej ako štyroch 

minút. 

 

Ako je to s nabíjacími stanicami? Je ich už 

dostatok? (v Európe i u nás) 

Čo sa týka nabíjacích staníc, aktuálne ich je v 

EÚ okolo 203 tisíc (zdroj: eafo.eu) a stále 

rýchlo pribúdajú. Najviac ich ma Holandsko , 

potom Nemecko, Veľká Británia a Nórsko. 

Slovensko ich má v súčasnej dobe okolo 500 

(zdroj: eafo.eu). 

 

Aké sú plány Voltie do budúcnosti? 

Venovať sa naďalej trhom, na ktorých sa 

globálne dohodneme s Nissanom, a spolu s 

nimi a ďalšími veľkými partnermi, pomôcť – v 

tomto segmente – elektrifikovať celú Európu. 

V pláne máme tiež spustenie celoeurópskej 

platformy, ktorá by ľudom aj firmám uľahčila 

prechod na elektromobilitu. 

 

Jozef Brezovský 



   EDI 

 

Potenciál rastu EDI  

je stále ešte obrovský 
 

Podstatou EDI (Electronic Data Interchange) je automatická výmena obchodných 

dokladov z informačného systému jednej strany do informačného systému protistrany. 

Ide výlučne o štruktúrované dáta, nie obrázky vo formáte PDF zasielané e-mailom. 

 

Elektronická výmena dát vytrvalo rastie ako do objemu zasielaných správ, tak aj ich 

rozsahu. Okrem klasických oblastí typu FMCG či automobilového priemyslu už dávno 

prerástla aj do ďalších sektorov. Pred časom sa začalo hovoriť o EDI 2.0, tak nás 

logicky zaujímalo, o čo ide. 



   EDI 

 „EDI 2.0 nie je žiadny oficiálny štandard. My 

sme tento termín prvýkrát použili v roku 2009 

po tom, ako sme ku klasickému EDI pridali 

tiež eFakturaciu a rozšírili náš systém ORiON 

o možnosť komunikácie cez dátové schránky. 

Chceli sme sa trochu vymedziť proti tradičným 

EDI poskytovateľom, pretože naše riešenie od 

jeho vzniku vnímame ako širšiu platformu pre 

moderné cloudové služby,“ vysvetľuje David 

Reichel, produktový manažér ORiON EDI v 

spoločnosti GRiT. 

Teda podobne neexistuje ani žiadne EDI 3.0. 

Pomenovanie môže analogicky odkazovať na 

ďalšie generačný posuny, keď firmy spoločne 

s elektronickou výmenou dokladov 

automatizujú aj ďalšie procesy – napríklad 

vyčítanie údajov z faktúr alebo ich 

financovanie. Systémy sú dnes natoľko 

prepojené, že sa stiera hranica medzi tým, čo 

ešte EDI je a čo už nie je. 

 

Najväčšia penetrácia je v automotive 

Čo sa týka penetrácie EDI vo firmách, veľmi 

záleží na odvetví. V segmente automotive a 

rýchloobrátkového tovaru je penetrácia veľa 

vysoká, niektoré odbory naopak EDI ešte 

vôbec nepoužívajú alebo s ním poprední hráči 

len začínajú. „Určite vidíme priestor pre vyššie 

využitie,“ konštatuje David Reichel. 

Okrem spomínaných odborov je EDI veľa 

obľúbené v odbore DIY (napríklad Hornbach), 

v e-commerce alebo u veľkoobchodov s 

elektrotechnickým materiálom. Poslednou 

dobou sa rozširuje aj do veľkoobchodov so 

stavebninami. Na Slovensku je EDI silné 

hlavne v automotive a po vzore Česka sa 

rozširuje do e-commerce, kde je ale jeho 

potenciál ešte stále veľký. Pomaly preniká aj 

do odborov stavebnín (DEK), 

elektroveľkoobchodov (Hagart:Hal) alebo 

športových potrieb (Sportisimo). Postup 

zavádzania EDI na trhu je zvyčajne taký, že ho 

zavedú najprv veľkí odberatelia, ktorých 

potom nasledujú ich dodávatelia. Vzorovým 

príkladom je český e-commerce, kde EDI 

zaviedli e-shopy ako Alza.cz alebo MALL.cz, 

čo viedlo k rýchlej penetrácii veľkej časti 

odvetvia. 

 

Logistika ešte stále zaostáva 

Dôvod nárastu nasadenia EDI je jednoduchý – 

automatizácia je aktuálne jeden z najväčších 

buzzwordov v B2B. Z výrobnej oblasti sa 

posunula aj do ďalších oblastí podnikania a 

firmy si pomaly uvedomujú, že zastarané 

procesy postavené na manuálnej práci bez 

pridanej hodnoty nie sú udržateľné. Či už kvôli 

úspore miezd, konkurencieschopnosti, 

očakávanej kríze alebo kvôli tomu, že na trhu 

je nedostatok kvalifikovaných ľudí. „EDI je 

špičkové a preverené riešenia pre 

automatizáciu práce s dokladmi. Bez EDI musí 

niekto vo firme vziať do ruky každú faktúru, 

skontrolovať ju a zaevidovať. Potom k nej 

vyhľadáva príjemku, kontroluje, či sedí 

množstvo a ceny, prepisuje údaje z faktúry do 

podnikového systému a ukladá faktúru na 10 

rokov do archívu. Je to prácny proces, v 

ktorom hrozí obrovské riziko ľudskej chyby,“ 

tvrdí David Reichel. 

Elektronické faktúry síce šetria čas strávený 

prepisovaním, ale EDI ide oveľa ďalej – 

automatizuje celý proces príjmu faktúry. 

Faktúra dorazí, spracuje sa, skontroluje sa. Ak 

systém narazí na chybu, pošle dodávateľovi 

správu, čo má opraviť. Fakturant/ka rieši len 

výnimočné prípady, s ktorými si softvér sám 

neporadí. 

Ďalším dôvodom je rozširovanie EDI na 

medzinárodnom trhu. Svet začína EDI vnímať  

 



 

ako niečo samozrejmé. „Naši noví zákazníci sú 

často prekvapení, aké veľké množstvo ich 

obchodných partnerov je na EDI 

pripravených,“ poznamenáva David Reichel. 

Niektoré logistické firmy v Česku a na 

Slovensku však namiesto EDI ešte stále 

vyvíjajú vlastné technologické riešenia. Často 

pritom úplne zbytočne. „Keď si totiž 

zahraničná firma nájde v Česku či na 

Slovensku logistického providera, zvyčajne po 

ňom automaticky vyžaduje riadenie pomocou 

EDI, ktoré podporuje celý rozsah logistických 

procesov. K niečomu takému dochádza 

napríklad vo farmácii, kde práve spolupráca so 

zahraničnými partnermi privádza 

farmaceutické veľkoobchody k nasadzovaniu 

EDI, hoci na lokálnom trhu používali vlastný 

komunikačný formát PDK,“ upozorňuje David 

Reichel. 

 

Obchod nekončí hranicami Česka či 

Slovenska 

Najobľúbenejšími EDI správami sú ORDERS 

(objednávka tovaru), DESADV (avízo o 

odoslaní tovaru) a INVOIC (faktúra za tovar). 

Ďalej firma GRiT registruje veľký záujem o 

správu ORDRSP (potvrdenie objednávky), a v 

poslednej dobe sa stretáva sa aj so správou 

QUOTES (ponuka). S narastajúcim využitím 

EDI komunikácie a celkové automatizácie 

výmeny dokladov však rastie záujem aj o 

notifikácia typu APERAK a COMDIS 

(potvrdenie o prijatí objednávky protistranou 

alebo prijatie faktúry a jej akceptácie). 

Ako tvrdí David Reichel, EDI je všeobecne 

vhodné pre každú firmu, ktorá rieši veľa 

dokladov a má štandardizované výrobky či 

tovaru. Akonáhle ide mesačný počet 

spracovaných dokladov do stoviek, sú úvahy o 

EDI úplne na mieste. Na opačnom póle sú 

potom firmy, ktoré vystavujú doklady za rôzne  

 

služby a plnenie je vždy unikátne. Takéto 

spoločnosti EDI skôr nevyužijú. Podobne EDI 

nedocenia firmy, ktoré mesačne spracúvajú 

jednotky či nízke desiatky dokladov. 

Výhodou samotného centra ORiON EDI je 

šírka služieb, ktoré poskytuje. „ORiON 

jednoducho prepojíte s riešením iNVOiCE 

FLOW pre automatické spracovanie prijatých 

faktúr, s nástrojom Roger pre urýchlenie 

splatnosti faktúr pre dodávateľov alebo s 

cloudovým skladovým systémom LOKiA 

WMS,“ približuje David Reichel. 

Ešte stále je obrovský potenciál v rozšírení 

EDI do ďalších odborov. S otvárajúcim sa 

svetom sa výrobcovia a obchodníci stále 

častejšie stretávajú s požiadavkami na EDI 

komunikáciu od svojich zahraničných 

partnerov – či už chcú dodávať do Amazonu, 

alebo napríklad odoberať tovar od dodávateľa 

z cudziny. Obchod nekončí hranicami Česka či 

Slovenska a EDI jeho rozvoju ako 

medzinárodný štandard napomáha. „Navyše si 

všímame, že EDI postupne prerastá aj do 

ďalších segmentov, v ktorých je zrejmá snaha 

o vyššiu efektivitu, alebo v ktorých pôsobia 

veľkí a stabilní hráči. Práve tu podľa mňa EDI 

v najbližších rokoch porastie najrýchlejšie,“ 

uzatvára David Reichel. 

 

Jozef Brezovský 



   PRIEMYSEL 4.0 

 

Na ceste ku skladu 4.0 
 

Najčastejšími dôvodmi modernizácie a automatizácie riadenia skladov je nadbytok 

skladových zásob, vysoké množstvo typov tovaru a komplikovaný prístup k informáciám. 

Informácie o činnosti skladu komplikuje niekoľko faktorov. Medzi ne patria najmä 

evidencia miery spotreby, reklamácie, vratky a doba trvanlivosti tovaru. 

 

K optimalizácii riadenia skladovacích procesov dochádza na troch úrovniach. V prvom 

štádiu sa zabezpečuje identifikovateľnosť materiálov a pohybov v sklade a mimo neho. 

Záznamy sú vyhotovované v reálnom čase a sú kedykoľvek dohľadateľné. Okrem zberu 

a analýzy údajov dochádza aj k zadefinovaniu pravidiel uskladňovania a 

vyskladňovania. Vďaka tomu môžu riadiace systémy efektívne a optimálne spravovať 

obsadzovanie skladových pozícií ako aj prioritizáciu jednotlivých úkonov a operácii. 



   PRIEMYSEL 4.0 

 Týmto riešením možno konvertovať neriadený 

sklad na sklad riadený, vrátane príručných 

alebo mobilných zásobníkov nachádzajúcich 

sa na výrobných pracoviskách mimo hlavného 

skladu. Operátori logistiky v tomto type 

riešenia už komunikujú s informačným 

systémom prostredníctvom rozšíreného 

rozhrania človek-stroj, napríklad cez terminály 

alebo mobilné zariadenia. 

 

Inteligentné riešenie skladových procesov 

Nasledujúcim štádiom automatizácie skladu 

predstavuje využitie interkonektivity všetkých 

objektov v sklade prostredníctvom internetu 

vecí (IoT). Na tejto úrovni už dochádza k 

operatívnemu riadeniu skladových procesov, 

buď na základe sady preddefinovaných 

pravidiel alebo prostredníctvom algoritmov. 

Tovar sa už pri skladových operáciách 

nepohybuje podľa statického predpisu, ale 

algoritmy vyhodnocujú potreby v danom 

momente na základe súboru kritérií. Ide 

napríklad o vyťaženie skladových pozícií, 

mieru obrátkovosti alebo sezónnosť. Všetky 

relevantné dáta sa vyhodnocujú s ohľadom na 

aktuálne podmienky a predchádzajúci vývoj 

príslušných ukazovateľov, čím dochádza k 

dynamickému riadeniu zaskladňovacích a 

vyskladňovacích procesov. 

Vzhľadom na operatívne riadenie, ponúka 

takéto riešenie aj väčšiu mieru vizualizácie pre 

obslužný personál, ktorý je presne a detailne 

navigovaný pri plnení jednotlivých úloh 

informačným systémom. 

  

Bezobslužný skladový systém 

Eliminácia ľudského faktoru predstavuje 

najvyššiu formu automatizácie správy skladu 

prostredníctvom uzavretých bezobslužných  

skladových systémov. Hovoríme vtedy o smart 

sklade. Ide o formu plne autonómneho skladu, 

ktorá si už vyžaduje zariadenia na mieru. 

Okrem automatických regálových zakladačov 

aj roboty a flotilu automaticky riadených 

zariadení (AGV), či drony. 

Jednotlivé zariadenia sú samostatne 

organizované a ich činnosť je koordinovaná na 

princípe multi-agentového systému. 

Systémová platforma poskytuje infraštruktúru 

pre interakciu jednotlivých zariadení v takomto 

distribuovanom systéme. 

Výrobcovia skladovej techniky a skladových 

riešení majú v ponuke aj žeriavovo-výťahové 

zariadenia na automatické uskladňovanie 

paliet. Tieto automatické zariadenia zrýchľujú 

tovarový tok a maximalizujú využitie 

priestoru. Dajú sa dajú vybudovať až do výšky 

45 m a dosahujú rýchlosť pohybu 240 m/min a 

rýchlosť zdvihu do 100 m/min. Veľkosť 

skladovej bunky sa odvíja od rozmerov 

najrozmernejšej položky.  

  

Robotické vozíky 

Ide o automaticky navádzané určené na 

použitie v rámci implementácie riešenia podľa 

direktív Industry 4.0. Toyota Material 

Handling Slovensko má v ponuke široké 

spektrum skladových AGV vozíkov pod 

označením Autopilot. Vozíky navigujú rotačné 

laserové skenery s použitím reflektorov, 

rozmiestnených v budove alebo pomocou 

natívnej navigácie. Natívna navigácia využíva 

objekty, ktoré sa vyskytujú v danom priestore. 

Ide o rozpoznateľné referenčné alebo 

orientačné body vo vnútri skladu, akými sú 

steny, regály a pevné objekty. Výhodou 

vozíkov so systémom Autopilot je možnosť 

využívať obe navigačné metódy.  

Alexander Sotník 



   WHISKY 

 

Rajská hudba  

Single Malt Whisky 
Jednodruhové škótske sladové whisky (Sigle Malt) sú zoskupené podľa oblastí. Každá z 

nich je osobitá podnebím, horstvom, pôdou, blízkosťou mora, vresom, ako aj vodou 

použitou na jej výrobu.  

 

Tradičné škótske oblasti výroby Single Malt Whisky sú Nížina (Lowlands), Vysočina 

(Highlands: Speyside, Údolie Livetu a ostatné údolia), Ostrovy (Islay, Skye, Jura, 

Orkneje) a oblasť zvaná Campbeltown. Single Malt Whisky skutoční znalci nikdy 

nechladia ani nepodávajú s ľadom. Pijú ju v pohári so stopkou alebo v pohári 

pripomínajúcu starú petrolejku, pričom ju konzumujú samostatne, prípadne zapíjajú 

čistou vodou. 



   WHISKY 

Exponovaná poloha ostrova Islay na západnom 

pobreží Škótska s výrazne rašelinovou pôdou 

ho predurčujú za producenta najvýraznejších 

jednodruhových sladových whisky. Atmosféra 

ostrova nasiaknutá morskými riasami preniká 

do pôdy, priestorov páleníc a ich skladov, čím 

miestna whisky získava ojedinelý a 

neopakovateľný charakter. 

 

Na ostrove Islay pôsobí v súčasnosti šesť 

páleníc, ktoré vyrábajú vynikajúce značky 

Single Malt Whisky: Ardbeg, Bowmore, 

Bruichladdich, Caol Ila, Lagavulin a 

Laphroaig. Povedzme si v krátkosti o každej z 

nich. 

 

Ardbeg 

Sladovne tejto pálenice boli nezvyčajné tým, 

že nemali ventilátory. Jačmenný slad preto vo 

veľkej miere nasiakol rašelinovým dymom, čo 

je citeľné v starších fľašovaniach. Mnohí 

milovníci Ardbegu veria, že chuť a vôňu 

jabloňového dreva a citrónovej šupky, 

spôsobuje recirkulačný systém v destilačnom 

prístroji. 

Pálenica v súčasnosti nakupuje mimoriadne 

silný rašelinový slad, čo sa prejavuje v každej 

fľaši tohto skvostu medzi nápojmi. Štýl whisky 

je zemitý, veľmi rašelinový, dymový, slaný a 

silný. Znalci ju odporúčajú piť pred spánkom. 

 

Bowmore 

O dedine Bowmore a jej slávnej pálenici 

hovoria milovníci ako o „metropole“ Islaya. 

Pálenicu založili v roku 1779 a dodnes je 

udržiavaná v špičkovej kondícii. Whisky z 

Bowmore tvoria pomyslený stred medzi 

silnými sladovými whiskami južného pobrežia 

(Ardbeg, Lagavulin, Laphroaig) a 

najjemnejšími extrémami severu. Ich charakter 

však nie je kompromisom, ale skôr hádankou 

pre každého, kto ich ochutná. Odhaliť ich 

komplexnosť je skutočným zážitkom. Voda, 

vystavená západným vetrom tu vyviera zo 

železitej skaly a preteká machom, papraďou a 

trstinou priamo do pálenice. Približne 70 % 

whisky vyzrieva v dubových sudoch po 

bourbone, zvyšok v sudoch od sherry.  

 

Bruichladdich 

„Keď obláčiky pary prerušili na týždeň ticho 

Bruichladdichu, jeden nadšenec z Islaya si 

myslel, zvolili nového pápeža,“ traduje sa na 

ostrove. Vyrábal sa tu totiž oveľa 

rašelinovitejší destilát, ako obyčajne. V 

súčasnosti majitelia pálenice od tohto zvyku 

upustili a vyrábajú ľahkú, príjemnú whisky - 

skvelú predohru k ostatným „rozprávkam“ na 

ostrove. Keďže Bruichladdich sa nachádza na 

severnom brehu jazera Loch Indaal, niektorí 

nezávislí stáčači ju nazývajú „whisky z 

Lochindaalu.“  

 

Caol Ila 

Názov tejto whisky v gaelončine znamená 

„Zvuk Islaya“. Pálenica leží v malej zátoke pri 

rašelinovom jazere, nad ktorým sa dvíha svah, 

pokrytý množstvom kvetov. Voda, vyvierajúca 

z pieskovca, je pomerne slaná a značne 

mineralizovaná. Single Malt Whisky z 

pálenice Caol Ila kupujú výrobcovia 

miešaných (blended) whisiek Johny Wolker, 

Bell či Bulloch & Lade ako zložku svojich 

exportných zmesí. Caol Ila má olejový, 

olivovitý a borievkový štýl. V škótsku ju 

považujú za vynikajúci aperitív. 

 

Lagavulin 

Názov tejto whisky znamená „kotlina, kde je 

mlyn“. Táto najsuchšia a najucelenejšia zo 

všetkých dostupných whisiek z Islaya, sa v  

 



 

 

posledných rokoch teší mimoriadnej obľube. 

Skvelým vývozným artiklom je najmä jej 16-

ročné prevedenie sýto jantárovej farby s 

plným, sirupovým, vyzretým a pevným 

rašelinovým telom. Vonia po morskej soli, 

rašeline a z časti aj po sherry. Spočiatku chutí 

ako skvelý zadymený slad, neskôr sa objavia 

náznaky olejnatosti a trávy. Tento obor je plný 

života. Kto ho ochutná určite zacíti medvedie 

objatie rašeliny. 

Laphroaig 

Keď som túto whisky pil prvý raz, pripomínala 

mi vôňu ropnej rafinérie. Znalci vravia, že ju 

môžete milovať alebo nenávidieť. 

Prirovnávajú ju k nemocničnej gáze, ústnej 

vode alebo k dezinfekčnému prostriedku. 

Práve v tom je vtip: jódovitý charakter 

morských rás z ostrova. Keď však túto whisky 

podržíte dlhšie v ústach a poláskate ju 

jazykom, objavíte jej skutočnú krásu: olejové 

telo, sladkosť sladu, ostrosť rašeliny, ako aj 

plný a veľmi suchý záver.  

 

 

 

 

Osobitosť 

Každá Single Malt Whisky je osobitá, 

jedinečná a odlišná, na rozdiel od miešaných 

whisiek, ktoré sú si často veľmi podobné. 

Miešané (zmesové, rezané) whisky 

pripomínajú dobre zohraný, ale trochu 

stereotypný orchester. Single Malt Whisky sú 

však vynikajúci sólisti. Kto sa chce potešiť ich 

virtuozitou, musí si zapamätať, že si poriadne 

priplatí. 

 

Alexander Sotník 
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