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   EDITORIÁL 

Európsky plán obnovy 

ekonomiky prinesie nové dane 

 

Dnes je zrejmé, že vo svete po korone sa 

enormne zvýši počet ľudí bez práce a výrazne 

klesne kúpna sila obyvateľstva. Bohatí budú 

naďalej bohatnúť, stredná trieda sa uspokojí aj 

so stagnáciou a chudobní ešte viac 

schudobnejú. Niektorí experti predpovedajú, 

že globalizácia sa zastaví a krajiny sa začnú 

uzatvárať do seba. Bude to naozaj tak? Z 

pohľadu malej a extrémne otvorenej 

ekonomiky, akou je slovenská, sa globalizácia 

javí ako ekonomicky priaznivá. Vyrábame a do 

sveta vyvážame totiž početný sortiment 

osobných motorových vozidiel, výrobkov 

strojárskeho, elektrotechnického či 

chemického priemyslu a zároveň dovážame 

všetko potrebné pre život. Od 

poľnohospodárskych produktov po elektroniku 

a digitálne prístroje osobnej spotreby. Ťažké 

časy však prichádzajú vtedy, ak naše produkty 

prestanú vyspelé ekonomiky v dôsledku krízy 

či z príčiny logiky konkurenčnej ceny 

objednávať a kupovať. Táto možnosť sa stala 

skutočnosťou. 

Keďže sme súčasťou EÚ, ktorej 

ekonomika je koronakrízou postihnutá silným 

vlnobitím, treba hľadať riešenie. V krízových 

rokoch 2008 – 2009 to bola idea 

kvantitatívneho uvoľňovania. Centrálne banky 

nakupovali vládne dlhopisy a komerčný 

bankový systém zaplavili peniazmi. Lenže 

pôvodne plánované jednorazové opatrenie sa 

stalo návykom. Finančné prostriedky európski 

daňoví poplatníci vo svojich peňaženkách 

takmer nepocítili. Zarábali však banky, pretože 

nekryté peniaze podporili vznik veľkej inflácie 

v oblasti akcií a cien nehnuteľností.  

Pretože kvantitatívne uvoľňovanie sa 

neosvedčilo, EÚ prichádza v pláne obnovy 

ekonomiky s inou možnosťou: namiesto 

dlhopisov navrhla rapídne zvýšenie svojho 

dlhodobého rozpočtu formou obrovskej 

pôžičky (najnovšie až 2 bilióny eur). Pozitívny 

rozdiel od kvantitatívneho uvoľňovania je v 

tom, že rozpočet EÚ je pod oveľa väčšou 

kontrolou a viaže sa na dodržiavanie pravidiel.  

Enormnú pôžičku od finančných trhov 

by EÚ začala splácať v roku 2028 počas 

nasledujúcich 30 rokov. Nie je to však zároveň 

stávka aj na to, či EÚ prežije ďalšie tri 

desaťročia? Z pohľadu testu jednoty EÚ bude 

tento záchranný plán zrejme kľúčový. 

Splácanie dlhu by malo využiť kombináciu 

vyšších príspevkov od členských štátov a 

nových európskych daní či ciel. Plánujú sa 

vyberať na vonkajšej Schengenskej hranici a 

platili by ich firmy, ktoré nie sú členmi EÚ. 

Uvažuje sa aj o cle na výrobky z ekologicky 

„neporiadnych“krajín, o digitálnej dani či o 

zdaňovaní plastov. Požičané peniaze by 

európskej ekonomike pomohli zvládnuť škody 

z pandémie, mohli by ju však pripraviť aj na 

ďalšiu podobnú krízu v budúcnosti. Je to tiež 

šanca zvrátiť skeptickú náladu v najviac 

postihnutých krajinách a predísť hroziacej 

politickej kríze v EÚ. 

Na americkej jednodolárovke je nápis: 

IN GOD WE TRUST. Niektorí ekonómovia 

žartom vravia, že súčasnej situácii vo svete by 

lepšie zodpovedal nápis – IN DEBT WE 

TRUST. Aké šťastie, že na euorbankovkách 

žiaden slogan nemáme!   

 

Redakcia 

 



   ROZHOVOR 

  

Andrej Doležal:  

Bez diaľnice sa nezaobídeme 
Andrej Doležal sa stal novým ministrom dopravy a výstavby SR koncom marca. 

„Mojou prioritou je dokončenie D1 a D3 a pokračovať v príprave tých 

nerozostavaných úsekov diaľnic, ktoré vytvoria chrbtovú dopravnú sieť. Zároveň ale 

musíme investovať do železnice,“ hovorí Andrej Doležal v exkluzívnom rozhovore pre 

Logistika Dnes. 

Môžete predstaviť plány ministerstva na najbližšie 4 roky? 

Mojou prioritou na pozícii ministra dopravy a výstavby je zefektívniť a zrýchliť 

výstavbu nájomných bytov. Zároveň chcem vytvoriť férové prostredie pre funkčné a 

transparentné hospodárske súťaže na cestné aj železničné infraštruktúrne projekty tak, 

aby sa mohlo zapojiť čo najviac uchádzačov s cieľom získať čo najlepšiu cenu a 

kvalitu. Rovnako chcem riešiť problematiku mýtneho tendra, a to v úzkej spolupráci s 

NDS. V neposlednom rade je mojím cieľom vytvoriť stimulujúce a motivujúce 

prostredie pre odborníkov na ministerstve aj v podriadených organizáciách. ... 



   ROZHOVOR 

No a v neposlednom rade sú tu tiež 

eurofondové projekty – tie z aktuálneho 

programového obdobia, pri ktorých je 

nevyhnutné dočerpať eurofondy a zároveň 

prichádza nové programové obdobie, čo 

znamená poctivú prípravu, aby boli úspešné pri 

uchádzaní sa o európske peniaze. Chceme, aby 

Slovenskej republike už neprepadli žiadne 

peniaze. 

 

Jednou z priorít každého ministra dopravy 

je dobudovať diaľnicu do Košíc. Termín sa 

však stále posúva. Myslíte, že sa to práve 

Vám podarí? 

Ten termín sa neustále posúval a dnes môžem 

úprimne povedať toľko, že naozaj neviem 

zodpovedne povedať termín dokončenia 

diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami. 

Dôvodom je posledný nerozostavaný úsek 

Turany – Hubová, kde sa prerábal projekt na 

tunelový variant a v ďalšej príprave dochádza 

k neustálym odvolaniam sa dotknutých 

subjektov a naťahovaniu termínov. Tu vidím 

ako jednu z možností ústavný zákon o 

strategických investíciách štátu, inak sa 

obávam, že sa ďalej nepohneme.  

 

Aký model financovania diaľnic 

uprednostňujete? Uvažujete nad PPP 

projektami? 

Pri každom projekte sa vždy zvažuje 

najefektívnejší spôsob financovania, teda aké 

sú možnosti štátneho rozpočtu alebo treba 

hľadať kapitál niekde inde. Dnes na výstavbu 

čerpáme najmä zdroje EÚ, ktoré je potrebné 

naplno využiť. Treba si uvedomiť, že PPP 

projekty alebo verejno-súkromné partnerstvá 

prinášajú možnosť investovať značný finančný 

kapitál tam, kde štátna pomoc nestačí, resp. nie 

je povolená. Hovoríme najmä o veľkých 

projektoch verejného záujmu, akým je dnes 

napr. výstavba obchvatu Bratislavy. Ide o 

legitímny a najmä efektívny spôsob  

financovania, ktorý sa využíva všade vo svete, 

pričom nejde len o dopravné projekty. Štát 

neprichádza o svoj majetok, ale ho postupne 

spláca koncesionárovi, resp. strategickému 

partnerovi, ktorý vložil svoj vlastný súkromný 

kapitál. Zároveň si súkromný investor prenáša 

na seba aj riziká s tým spojené. Aj preto ide 

pre štát o výhodný spôsob spolupráce. 

 

Je výstavba diaľnic taká dôležitá? 

Nezaobídeme sa bez nich? 

Nezaobídeme. Príliš dlho sa všetky zdroje a 

energia investovali do prípravy diaľnic a 

zanedbali sme cesty I. triedy a železnice. Teraz 

vlastne nemáme ani jednu poriadnu celistvú 

dopravnú sieť. Preto je mojou prioritou 

dokončenie D1 a D3 a pokračovať v príprave 

tých nerozostavaných úsekov diaľnic, ktoré 

vytvoria chrbtovú dopravnú sieť. Zároveň ale 

musíme investovať do železnice, je to 

požiadavka Európskej únie, s ktorou 

maximálne súhlasím a som tiež za to, aby sa 

maximum dopravy presunulo na železnicu ako 

ekologickejšiu formu dopravy. 

 

Ako by podľa Vás mohla vyzerať podpora 

pre cestných dopravcov, ktorí majú stále 

problémy či už kvôli vysokým daniam z 

motorového vozidla, mýtu, odvodom a pod.? 

To, čo môžeme autodopravcom ponúknuť, je 

kvalitná cestná sieť a jej férové spoplatnenie. 

Čo sa týka výstavby, to som popísal vyššie. Čo 

sa týka spoplatnenia, pripravujeme nový 

mýtny tender, od nového systému spoplatnenia 

očakávam najmä to, že z vybraného mýta 

pôjde gro financií naspäť štátu na údržbu a 

zlepšovanie cestnej siete, ktorú využívajú 

všetci občania vrátane autodopravcov. Zároveň 

bude systém kompatibilný s celoeurópskym 

mýtnym systémom, ktorý by mal byť o 

niekoľko rokov jednotný v EÚ.  

 



 

Aký je Váš názor na vybudovanie 

širokorozchodnej trate cez Slovensko? 

Gestorom tohto projektu sa stal na základe 

rozhodnutia ešte minulej vlády Úrad 

podpredsedu vlády pre investície a 

informatizáciu a preto mi neprináleží sa k tomu 

vyjadrovať. 

 

Je z vašej strany záujem pozdvihnúť riečnu 

nákladnú dopravu? Existuje nejaká 

stratégia podpory riečnej dopravy? 

Áno, zaväzuje ma k tomu aj programové 

vyhlásenie vlády. Máme pomerne ambiciózny 

plán na podporu budovania infraštruktúry 

vodnej dopravy a prístavov, ktorá je 

predpokladom na zvýšenie objemu 

prepravovaného tovaru lodnou dopravou. 

Kľúčové bude zabezpečenie finančných 

zdrojov na tento účel. No podobne ako v 

prípade železničnej dopravy, aj vodná doprava 

predstavuje ekologickejšiu formu a v snahe o 

jej pozdvihnutie máme oporu v Európskej únii. 

 

Stále sa hovorí o ekologickej stránke pri 

doprave. Pritom stále dominuje cestná 

doprava a prepravcovia nemajú príliš 

záujem o kombinovanú dopravu. Je záujem 

zo strany štátu dostať viac tovaru na 

koľajnice? 

Kombinovaná doprava pre dopravcov znamená 

predovšetkým vyššiu časovú spoľahlivosť a 

treba zdôrazniť, že výrazne šetrí naše životné 

prostredie, čo je dnes stále častejšie 

diskutovanou témou. Z našej pozície ako 

ministerstva dopravy máme za povinnosť 

vytvárať hlavne legislatívne podmienky pre 

úspešný rozvoj kombinovanej dopravy a takto 

ju pretláčať do popredia. Samotný presun 

ťažkej nákladnej dopravy na koľajnice dnes 

zastrešujú predovšetkým intermodálne 

terminály. Konkrétnym príkladom je 

automobilový priemysel na Slovensku, ktorý 

doslova potrebuje prevážať nové autá, teda  

 

hotový tovar po koľajniciach priamo od 

výroby do celého sveta. Takto dnes funguje 

napríklad Terminál intermodálnej prepravy 

Lužianky, pri Nitre, ktorý využíva najmä 

automobilka Jaguar Land Rover, ale aj iné 

firmy na skladovanie a expedovanie svojej 

produkcie. A od minulého roka sa začala 

prevádzka nového terminálu kombinovanej 

dopravy v Žiline – Tepličke, ktorého výstavba 

bola financovaná z prostriedkov EÚ. Dnes 

poskytuje služby na otvorenom 

nediskriminačnom princípe a je vybudovaný 

na území, ktorým prechádzajú významné 

medzinárodné dopravné spojenia do a z Českej 

republiky, na Ukrajinu, do Poľska, Rakúska a 

Maďarska. 

 

Nemá štát záujem sprivatizovať železničné 

Cargo? 

Veľmi pozorne vnímam súčasnú situáciu a 

spolu s odborníkmi intenzívne diskutujeme o 

ďalšom smerovaní spoločnosti. Pravdou je, že 

v súčasnej dobe významne klesli objemy 

nákladnej dopravy. Je však dôležité, aby sme 

modernizovali naše trate, na čo máme aj v 

aktuálnom Operačnom programe Integrovaná 

Infraštruktúra 2014-2020 vyčlenené peniaze, 

ktoré chceme aj vyčerpať, aby sme tak mohli 

prechádzať na vyššiu rýchlosť a byť 

konkurencieschopným partnerom. Ako som už 

povedal, preprava tovaru po železnici má svoju 

budúcnosť aj vzhľadom na svoju kapacitnú 

výhodu, spoľahlivosť a tiež ako ekologický 

druh dopravy. 

 

Pripravujete nejaké novinky v oblasti 

elektronického mýta? 

Ako som povedal, v prípade mýta je prioritou 

získať lepšie podmienky pre štát a zároveň 

musí byť kompatibilné s budúcim spoločným 

európskym systémom spoplatnenia cestnej 

siete. 

Jozef Brezovský 



   INOVÁCIE 

 

Firmy uspejú iba vďaka IT inováciám 
 

V konkurenčnom boji firiem udáva tempo digitálna transformácia. Onedlho budú na 

trhu miešať karty len tí, ktorí uskutočnia technologickú premenu svojej firmy. 

Využívať by pri tom mali aj výhody umelej inteligencie, nových obchodných modelov 

a špičkových IT technológií. 

 

Jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať technológie v 

podnikoch, majú všetky popredné svetové spoločnosti poskytujúce služby v oblasti 

IT. Dan Hushon, Senior vice president a Chief technology office v spoločnosti DXC 

Technology hovorí, že podniky, ktoré chcú prosperovať v novom digitálnom svete, 

budú musieť uskutočniť radikálnu transformáciu „Čoraz viac spoločností pripravuje 

alebo aplikuje svoju digitálnu stratégiu. Dobrou správou je, že technológie a 

platformy, na ktorých fungujú, sú čoraz dômyselnejšie. Adaptabilnejšie firmy si ich 

môžu nechať ušiť doslova na mieru,“ konštatuje. 



   INOVÁCIE 

Z nedávneho prieskumu „Digitálna transformácia 

na Slovensku“ vyplynulo , že viac ako polovica 

(58 %) podnikov už transformáciou uskutočnila a 

tretina ju plánuje zrealizovať v tomto roku. ,,Z 

našich skúseností však vieme, že niektoré podniky 

považujú za digitálnu transformáciu aj také 

procesy, ktoré ňou nie sú. Napríklad prechod z 

papierovej komunikácie na digitálnu,“ poznamenal 

Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC 

Technology na Slovensku.  

Dan Hushon hovorí, že v nasledujúcom období 

bude v biznise dominovať šesť dôležitých trendov. 

 

Obchod na IT platformách 

Nové obchodné modely s prechodom na zdieľané 

informačné platformy umožní spoločnostiam 

rýchlejšie reagovať na zmeny na trhu, byť 

produktívnejšími a rozhodovať sa na základe 

najnovších informácií. Zdieľané informačné 

platformy totiž dokážu spracovať rozsiahle 

analýzy, sledovať tok informácií v podniku a 

vytvárať dynamické prostredie pre hosting 

produktov a služieb.  

Nové platformy umožnia spoločnostiam presunúť 

úsilie o úpravy z infraštruktúry na špičkové 

aplikácie a vylepšiť tak používateľský zážitok pre 

zákazníkov. Tieto platformy poskytnú nielen 

základ na vylepšenie procesov, ale aj telemetriu a 

štatistiky. Kto sa rýchlo adaptuje, môže 

dvojnásobne až päťnásobne zrýchliť biznis. 

 

Dopyt po IT špecialistoch 

Technologické zmeny v podnikoch sa prejavujú aj 

na dopyte po digitálnych zručnostiach 

zamestnancov. Ide najmä o prevádzku počítačov, 

integráciu, analýzu a riadenie informácií. V 

Európe v súčasnosti chýba viac ako 800.000 a na 

Slovensku 10.000 IT špecialistov. Aby však firmy 

maximalizovali svoj výkon s obmedzeným počtom 

špecialistov, budú sa musieť naučiť distribuovať 

prácu cez platformy s využitím machine learningu, 

inteligentnej automatizácie či iných nástrojov. Na  

vzostupe sú aj techniky ako crowdsourcing, 

najímanie si kompletných tímov, inkubátory a 

strategické akvizície talentov. O tom, kto v 

nasledujúcom desaťročí vyhrá, a kto stratí, 

rozhodnú IT talenty. 

 

Dômyselné využívanie dát 

Podniky prestanú tušiť, tipovať a hádať. Namiesto 

toho začnú v plnej miere využívať dáta. 

Podnikatelia sa zhodujú v tom, že zárukou 

úspechu je umelá inteligencia. Na kvantifikáciu 

podnikania budú firmy využívať digitálne 

systémy. Pokročilé techniky strojového učenia im 

umožnia, aby sa lepšie rozhodovali s menším 

počtom údajov. Práve v zbere a vyhodnocovaní 

dát vidia významný prínos celkovej digitálnej 

transformácie aj takmer dve tretiny (64 %) 

slovenských firiem. 

 

Dôraz na bezpečnosť 

Podniky sa budú zameriavať na ochranu pred 

hrozbami kybernetických útokov, ale aj pred 

prírodnými katastrofami či ľudskými zlyhaniami 

plánovaním a praktickými testami. Cieľom je 

neustále zdokonaľovanie. Len vtedy udalosti tohto 

druhu zanechajú čo najmenšie stopy. Viac ako tri 

tretiny (76 %) slovenských firiem vníma 

bezpečnosť podniku a dát ako top prioritu. 

Digitálnu transformáciu považujú za záruku 

bezpečnosti a ochrany pred digitálnymi rizikami. 

Je to zaujímavý pohľad. V skutočnosti bezpečnosť 

podniku nie je hlavným cieľom digitálnej 

transformácie, ale jej vedľajším účinkom. 

 

Obchodné stratégie na báze digitálu 

Prechod na digitálne podnikanie ponúkne firmám 

bohaté informačné zázemie, na ktorom môžu 

budovať svoj ďalší biznis. Vďaka technológiám 

môžu využívať rozsah informácií naprieč celou 

firemnou štruktúrou, čo im pomôže pri hľadaní 

nových trhov a zákazníkov. Kľúčom ku 

konkurenčnej výhode bude fungovanie  



 

 

obchodných stratégií na báze digitálneho 

podnikania a z toho vyplývajúceho prirodzeného 

toku informácií. Pre správny výber vhodných 

digitálnych nástrojov je však potrebné zabezpečiť 

aj spätnú väzbu, ktorá bude zbierať dáta zo 

všetkých segmentov podnikania, napríklad z 

marketingu, výroby či z logistiky. 

 

Digitálny podnik s AI 

„Transformácia na digitálny podnik znamená 

vniesť informácie do každej interakcie s klientom, 

partnerom, zamestnancom a firemným procesom. 

Digitálne podniky využívajú informácie na 

uskutočnenie informovaných rozhodnutí 

spôsobom, aký doteraz nebol možný – na 

tromfnutie konkurencie plánovaním a realizáciou. 

Tieto technologické trendy podčiarkujú jeden 

kritický koncept: spoločnosti uspejú iba cez proces 

dlhodobej inovácie,“ uzatvára Dan Hushon. 

Podniky, ktoré využívajú umelú inteligenciu, budú 

mať v rukách esá. Medzi príklady patria dnes  

 

 

 

internet vecí, informačné systémy pre 

zamestnancov, automatické generovanie obsahu, 

rozpoznávanie a zachytenie obrazu. Hlavne v 

prípade umelej inteligencie bude platiť, že to, čo 

sme považovali za sci-fi, sa stáva realitou. 

 

 

Alexander Sotník 

 



 

Ľuboš Imre, Toyota Material Handling: 

Automatizácia je prechod na iný 

systém myslenia a fungovania 
 

Toyota Material Handling je súčasťou Toyota Industries Corporation, globálneho lídra v oblasti 

manipulácie s materiálom od roku 2001, ktorá je aktívna v piatich regiónoch sveta pod značkami 

Toyota, BT, Raymond a Cesab. Ako sa vyvíja trh s manipulačnou technikou, či je záujem o 

automatizáciu a aké sú dnešné trendy, hovorí Ľuboš Imre, Managing Director spoločnosti Toyota 

Material Handling Slovensko. 

 

Ako sa vaša firma vysporiadala so súčasnou krízou? 

Pandémia koronavírusu postihla v podstate všetkých, aj keď musím povedať, že v marci to u nás ešte 

také citeľné nebolo. Bolo to spôsobené najmä dopracovaním už rozbehnutých projektov a končil 

nám finančný rok. Takže v marci sme nezaznamenali v podstate ešte žiadny pokles záujmu. 

Fungovali sme viac-menej v štandardom režime, ale postupne začal klesať záujem o servisné výkony 

u niektorých zákazníkov, ktorí začali zatvárať svoje výrobné prevádzky. ... 

ROZHOVOR 



ROZHOVOR 

 

To sa naplno prejavilo v apríli, keď výrobu 

odstavili automobilky a ich dodávatelia. Klesol 

logicky aj záujem o kúpu novej manipulačnej 

techniky. Očakávam, že tento znížený záujem 

bude pretrvávať aj v máji a júni. 

 

Výroba sa už obnovila vo väčšine podnikov, 

takže záujem o manipulačnú techniku by 

mal byť.  

Časť zákazníkov odložila svoje investičné 

rozhodnutia, niektorí sú tlačení obnovou 

flotily, u iných sú projekty rozbehnuté. Čiže je 

to v rôznych štádiách riešenia. Očakávame, že 

záujem sa postupne bude vracať, aj keď je 

otázkou, ako tento niekoľkomesačný výpadok 

ovplyvní čísla celého roka. 

 

Ekonómovia očakávajú vývoj v tvare 

písmena V, resp. U. V každom prípade by 

však mal prísť rast. Očakávate podobný 

vývoj? 

Neberie sa do úvahy jeden efekt v slovenskom 

priemysle. Nám už trh začal klesať minulý rok, 

prakticky počas celých 12 mesiacov. To 

znamená, že aj investičné rozhodnutia boli 

menšie ako v predchádzajúcom období. 

Očakávať teraz, že sa všetko vráti na čísla z 

obdobia pred nejakými 15 mesiacmi, je vlastne 

nereálne. Či to bude mať tvar písmena V, U 

alebo L, ťažko predpokladať. Všetko záleží na 

tom, aká bude priemyselná výroba a spotreba, 

ako sa budú predávať nové autá a iné 

priemyselné výrobky, a od toho budú závisieť 

výrobné kapacity a potom aj potreba 

manipulačnej techniky. 

 

Niektorí ekonómovia predpovedajú zmenu 

v správaní spotrebiteľov a pokles dopytu po 

určitých veciach. Napríklad po častých 

nákupoch áut či elektroniky. Aký to bude 

mať vplyv na logistiku? 

Ľudia sú dosť naviazaní na používanie vecí, 

takže takáto zmena sa nestane zo dňa na deň. 

Určite je trendom u mladšej generácie zdieľaná 

ekonomika a krátkodobý prenájom vecí. 

Staršia generácia však na toto nabieha omnoho 

pomalšie. Trend tam určite je, ale nemyslím si, 

že to bude mať zásadný vplyv na logistiku.  

 

 

Určite nie najbližších 5 rokov. Treba aj 

pripomenúť, že stále rastie e-commerce, ktorý 

zvyšuje nároky na logistiku. Čiže ak by aj v 

jednom segmente záujem o manipulačnú 

techniku klesol, v inom segmente stúpne. 

 

V súčasnosti je trendom automatizácia, ako 

ju vnímajú vaši zákazníci? 

Rozumné firmy idú určite týmto smerom. 

Vyvolali to dva efekty. Prvým je potreba 

zvyšovania produktivity, druhým nedostatok 

kvalitných ľudí na pracovnom trhu. Dané 

skutočnosti ovplyvňujú potrebu uvažovania 

nad automatizáciou procesov. Ale v každom 

segmente to je iné, aj spôsob ochoty investovať 

sa líši od priemyselného odvetvia. Tam, kde 

cítili veľký tlak, či zo strany rastu produktivity 

či nedostatku kvalitných pracovníkov, to bolo 

oveľa rýchlejšie. V segmentoch, kde neboli 

pod takýmto tlakom, bol ten záujem skôr 

informatívny. 

 

Dá sa ale predpokladať, že pracovný trh sa 

zmení, porastie nezamestnanosť, a ľudí 

bude dostatok. Nespomalí to záujem o 

automatizáciu? 

Určite nie. Treba si uvedomiť, že nárast 

nezamestnanosti sa týka iba určitých 

pracovných kompetencií. Technicky 

vzdelaných ľudí bol na trhu nedostatok už pred 

touto krízou a nebudú dostupní ani v 

najbližšom období, keďže ide dlhodobý 

problém slabej previazanosti zamerania 

vzdelávania s ohľadom na potrebu ekonomiky. 

Rast nezamestnanosti napríklad v sektore 

služieb neznamená, že títo noví nezamestnaní 

sa dokážu uplatniť v priemysle. 

 

O aký typ automatizácie majú zákazníci 

najväčší záujem? 

Záujem je širokospektrálny. Je aj o 

poloautomatické riešenia regálových 

systémov, ktoré ponúkame už 20 rokov. 

Samozrejme, neustále ich modernizujeme a 

vylepšujeme. Čo sa týka nejakého globálneho 

trendu v oblasti automatizácie logistických 

procesov a manipulácie s materiálom, je to 

komplikovanejšie. Priemyselné podniky najprv  



začali automatizovať nejaké procesy, napríklad 

balenie či ukončenie výrobného procesu, resp. 

výrobnú linku. Proste procesy, ktoré tvorili 

core business firmy. Až potom sa začali 

zamýšľať nad ďalšími procesmi, ako doprava 

materiálu na linky, skladovanie a podobne. Ide 

o veľmi komplexný problém. Mnohí zákazníci 

si začali uvedomovať, že nestačí vytrhnúť iba 

jeden proces a automatizovať ho osamotene ak 

chcú dosiahnuť prínosy „Priemyslu 4.0“ , ale 

proces automatizácie je dlhodobý a musí byť 

dobre pripravený. Automatizácia nie je nákup 

produktu, ale prechod na úplne iný systém 

fungovania postupnými krokmi. Samozrejme, 

najjednoduchší spôsob, ako začať napríklad v 

logistike, je automatizácia jedného procesu, 

napríklad dopravy hotových výrobkov do 

skladu a postupne pokračovať ďalej. 

 

Neodrádzajú firmy vysoké investície, ktoré 

si automatizácia vyžaduje? 

Ani nie. Tam kde automatizácia má zmysel, sa 

návratnosť pohybuje v horizonte dvoch až 

štyroch rokov. To sú výborné a zmysluplné 

čísla pre každú firmu. 

 

Práve dnešná situácia teda automatizácii do 

istej miery nahráva. 

Určite, pretože podniky na nej môžu do 

budúcna ušetriť. Samotná automatizácia 

väčšinou nemá zmysel u firiem, ktoré fungujú 

na jednu zmenu. Pri firmách, ktoré fungujú na 

tri zmeny, môže byť návratnosť rýchla. 

 

Zákazníci často hľadajú čo 

najkomplexnejšie riešenie, ale zároveň za čo 

najnižšiu cenu. Ako sa to dá skĺbiť? 

Zákazníci musia v prvom rade vedieť, čo 

vlastne chcú. Musím povedať, že práve  



 

 

nákupcovia to vždy nevedia. V prvom rade 

musí vzniknúť projektový tím, zložený so 

zástupcov zákazníka a dodávateľa, ktorý 

identifikuje potreby a možnosti riešenia. 

Potom môže vzniknúť nejaký projekt, ktorý sa 

bude realizovať. Vždy to musí byť o 

partnerstve dodávateľa a zákazníka a nie iba o 

nákupe produktu. Inak to nebude fungovať. 

 

Li-Ion batérie sú momentálnym trendom v 

oblasti manipulačnej techniky. Čo ponúka 

vaša spoločnosť? 

Li-Ion technológia sa za posledné roky veľmi 

posunula, navyše cena batérií klesla. Čiže 

záujem o toto riešenie rastie. Na druhej strane 

sa očakáva od zákazníkov, že zmenia svoje 

správanie, čo sa týka nabíjania batérií. Boli 

zvyknutí dať batériu po skočení pracovnej 

zmeny do nabíjarne a tam ju 8 hodím nechať 

nabíjať. U Li-Ion to však takto nefunguje. 

Môžu sa medzi dobíjať, priam musia a zároveň 

majú dlhšiu životnosť, je s nimi jednoduchšia 

manipulácia s ohľadom na bezpečnosť. My už 

dnes ponúkame množstvo techniky s touto 

technológiou. Prakticky v každom modelovom 

rade máme vozík s Li-Ion. Zvolili sme cestu 

výroby vlastných Li-Ion batérií priamo vo 

Švédsku. Je tu totiž jeden nezanedbateľný 

aspekt. Softvér batérie a vozíka musia byť 

kompatibilné a riadiť systém nabíjania. Zvoli 

sme modulárny systémy, čo znamená, že stačí 

vymeniť len jeden modul a batéria bude 

naďalej fungovať v prípade poruchy časti 

batérie. Je to omnoho lacnejšie ako meniť celú 

batériu, čo bola technológia prvej vlny Li-Ion 

batérií. 

 

Ako je to s komunikáciou zariadení s vašim 

servisným centrom, resp. medzi sebou? 

Už minulý rok sme prešli na komunikáciu 

manipulačnej techniky s našim centrom 

riadenia flotily Toyota I_Site, ktorý má rôzne 

stupne uplatnenia ako štandardné riešenie pre 

skladovú techniku. V prvom stupni 

komunikuje informácie, ako vozík funguje. V 

ďalšom stupni sleduje správanie konkrétneho 

vodiča a jeho efektivitu práce, nabíjanie, 

samotnú manipuláciu stroja ako aj nárazy a  

 

 

podobne. Vozíky môžu byť vybavené aj GPS 

modulom, takže vieme sledovať ich pohyb aj 

po rozsiahlom areáli zákazníka. Zákazník si 

proste môže navoliť, čo chce sledovať 

pomocou našej správy flotily Toyota I-Site. 

Samozrejmosťou je aplikácia pre smartfóny či 

rôzne upozorňujúce e-maily či SMS správy. 

 

V poslednej dobe sa čoraz viac hovorí aj o 

ekologickom aspekte. Ako je to v prípade 

manipulačnej techniky? 

Toyota Material Handling vznikla v Európe na 

základoch švédskej firmy BT. Nejde len o 

škandinávsky model, pre Toyota Material 

Handling je celosvetovo práve 

environmentálny prístup jedným zo 

základných princípov fungovania. Firma sa 

pravidelne umiestňuje na prvých priečkach v 

oblasti hodnotenia udržateľnosti. My, ako 

slovenská pobočka, sme v tejto oblasti, už 

druhý rok po sebe získali hodnotenie EcoVadis 

Gold.  

 

Zaujíma tento aspekt aj zákazníkov? 

Samozrejme, časť zákazníkov sa o to zaujíma. 

Väčšinou ide o nadnárodné firmy, ktoré sa 

riadia korporátnymi pravidlami pri nákupoch. 

Tieto sa už automaticky vyžadujú v tendroch. 

Ale postupne sa to šíri aj ďalej. 

Environmentálny aspekt zohľadňuje aj 

legislatíva a mení sa aj myslenie ľudí. 

 

Rastie záujem o operatívny lízing? 

Zvýšil sa o tretinu až o polovicu v porovnaní s 

rokmi pred finančnou krízou v rokoch 2008 – 

2009. Boli segmenty, ktoré nezvykli používať 

operatívny lízing, dnes prakticky nie je 

segment, ktorý by ho nepoužíval. Nárast bol 

určite spôsobený rozmachom v oblasti 

automotive a logistiky. Pre zákazníkov, ktorí 

majú vysoké využitie techniky, nemá zmysel 

každých 4 – 5 rokov kupovať nové stroje, 

rozmýšľať nad spôsobom financovania a starať 

sa, kam so starou technikou. Pri operatívnom 

lízingu, u nás to voláme dlhodobý prenájom, 

má zákazník jedného partnera, ktorý mu 

poskytne financovanie, servis, obmenu strojov.  

 



Proste kompletný servis za stabilnú cenu 

služby počas niekoľkých rokov. 

 

Akú máte veľkú prenájmovú flotilu? 

Čo sa týka krátkodobých prenájmov, 

fungujeme na regionálnej úrovni. Táto flotila 

pre Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko 

má vyše 2000 strojov. Čo sa týka operatívneho 

lízingu, vlani sme prekročili hranicu 1000 

vozíkov aktívnych pod zmluvou na Slovensku. 

 

V oblasti manipulačnej techniky je pomerne 

veľká konkurencia. Akú stratégiu zvoliť, 

aby firma bola úspešná? 

Ešte pred expanziou operatívneho lízingu a 

veľkých priemyselných zákazníkov sme 

budovali firmu na dobrých vzťahoch s malými 

a strednými podnikmi na Slovensku. Myslím, 

že aj po 25 rokoch, čo sme na trhu, naši 

zákazníci tento prístup oceňujú a ostávajú nám 

verní. Na druhej strane sme budovali aj 

kvalitné servisné služby. Toto nám ostalo v 

našej firemnej DNA. Získať zákazníka 

pomocou nízkej ceny techniky je ľahké. Ale 

firmy by si mali uvedomiť, čo ďalej, ako to 

bude so servisom, poradenstvom či pri 

rozširovaní flotily alebo automatizácii. To 

práve naši zákazníci oceňujú, že možno nie 

sme najlacnejší, ale myslíme aj na ich 

budúcnosť a neustále investujeme do nových 

riešení pre zvýšenie ich efektivity manipulácie. 

 

Hovorili sme o investíciách zo strany 

zákazníkov. Ale do čoho sa chystá 

investovať vaša firma? 

Ohľadom investície do spoločnosti na 

Slovensku sme za posledné roky naše 

fungovanie i materiálne zabezpečenie 

prispôsobili veľkosti trhu. Máme 100 

zamestnancova a naše poradno-predajné, ako 

aj servisné tímy pôsobia vo všetkých 

regiónoch Slovenska. Byť flexibilný, znamená 

byť regionálny, a to sa nám darí. Ďalšie 

investície postupne nabiehajú do rozširovania 

našej ponuky a podpory nových technológií 

ako je Li-Ion, palivové články a samozrejme 

automatizácia manipulácie s materiálom. 

 

Jozef Brezovský 



   DIGITALIZÁCIA 

Inteligentná automatizácia a 

digitalizácia v dobe korony 
Koronakríza rozdelila podniky na dve skupiny. V jednej sú podniky, ktorých prevádzku 

núdzová situácia paralyzovala, v druhej sú spoločnosti, ktoré čelili rapídnemu zvýšeniu 

odbytu porovnateľnému so sezónnymi maximami. Výsledok koronakrízy je však pre obe 

skupiny rovnaký: urýchlenie digitalizácie, optimalizácia procesov, kontinuálne 

inovovanie a nastavovanie nových prevádzkových, ako aj obchodných modelov. 

 

Pandémia však nie je jedinou príčinou. Je len jedným z niekoľkých globálnych 

faktorov, na ktoré budú musieť v blízkej budúcnosti podniky reagovať, aby mohli 

pokračovať v podnikateľských činnostiach udržateľným a konkurencieschopným 

spôsobom. Pandémia ochorenia COVID-19 zastavila celý svet. Koronakríza má však 

opačný účinok na digitalizáciu a inteligentnú automatizáciu, keďže práve nové 

technológie poskytujú riešenie krízovej situácie, ako aj pre svet po pandémii. 



   DIGITALIZÁCIA 

Prepisovanie podnikových priorít 

Optimalizácia výrobných a zásobovacích 

procesov, zoštíhľovanie výroby a logistiky, 

zvyšovanie efektívnosti výrobných postupov a 

výkonnosti zariadení, ako aj redukcia 

prevádzkových nákladov boli najčastejšími 

motiváciami pre digitalizáciu a nasadzovanie 

technológií štvrtej priemyselnej revolúcie. 

Pandémia koronavírusu a jej okamžitý dosah 

na výrobné podniky a zásobovacie reťazce 

začala radikálne prepisovať priority podnikov. 

Na prvé miesto sa dostala sanácia škôd, ktorá 

má za cieľ zachrániť podnik a v ideálnom 

prípade zabezpečiť najrýchlejší návrat do stavu 

pred pandémiou. 

Zmena priorít však v tomto prípade neznamená 

zmenu nástrojov. Práve naopak, relevantnosť 

digitalizácie pod tlakom aktuálnych udalostí a 

hospodárskych vplyvov ešte stúpla. Digitálna 

transformácia a adaptácia nových technológií, 

úzko súvisiaca s revíziou vnútropodnikových a 

mimopodnikových procesov, sa pre mnohé 

podniky stáva otázkou prežitia. Kríza vyvolaná 

šírením ochorenia COVID-19 tak prispieva k 

zrýchľovaniu digitalizácie a inteligentnej 

automatizácie. 

 

Inteligentná automatizácia pred 

koronakrízou 

Nové technológie prinášajú nové spôsoby a 

koncepty s priamym dosahom na zaužívané 

postupy a obchodné modely. Digitálne 

technológie transformujú všetky odvetvia a 

segmenty a zároveň aj ovplyvňujú fungovanie 

v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a v 

neposlednom rade aj samotných koncových 

užívateľov. 

Digitalizácia priemyslu a logistiky sa za 

posledné roky zaradila medzi hlavné priority 

podnikov aj vzhľadom na nesporné benefity a  

pridanú hodnotu, ktorú do procesov vnáša. 

Dôkazom je existencia aspoň čiastočnej 

digitalizácie takmer v každom podniku, 

minimálne v podobe základného 

vnútropodnikového digitálneho systému 

týkajúceho sa finančno-administratívnych 

procesov. 

Konzultačná spoločnosť PwC pravidelne 

monitoruje situáciu digitálnej transformácie 

výrobných podnikov. Podľa jej prieskumu, 

realizovaného ešte pred vypuknutím pandémie, 

až 91 % dopytovaných spoločností potvrdilo, 

že v súčasnosti investuje do vytvorenia 

digitálnych podnikov v Európe. 

Spoločnosti označili za hlavný dôvod 

investície do technológií štvrtej priemyselnej 

revolúcie predovšetkým očakávania celkového 

zvýšenia efektívnosti podniku o 12 %, ktoré by 

sa malo prejaviť v horizonte 5 rokov. Medzi 

hlavné oblasti investícií zaradili integrované 

plánovanie a lepšie využívanie zariadení, 

vyplývajúce z digitálnej automatizácie. 

Spoločnosti identifikovali ako jednu zo 

stratégií na dosiahnutie cieľov zvýšenia 

efektívnosti procesov prepojenie podniku 

zvnútra a zvonka prostredníctvom 

integrovaného MES systému. 

Prepájanie zariadení a ostatných zložiek v 

prevádzke a v podniku na spoločnej digitálnej 

platforme predstavuje len jeden z prvých 

krokov k úspešnej digitalizácii. Plánovanie a 

riadenie výroby v reálnom čase, konsolidácia a 

rozšírenie efektívnosti procesov, ako aj 

zvýšenie prevádzkovej flexibility zabezpečujú 

väčšinou moderné MES/MOM systémy 

(Manufacturing Execution 

System/Manufacturing Operation Management 

System) alebo podobné riešenia inteligentnej 

výroby. Spravidla sú to riešenia založené na 

princípoch kyberneticko-fyzikálnych 

výrobných systémov a platforiem Internetu  

 



 

vecí (IoT) a služieb (IoS). 

Súčasťou týchto transformačných procesov je 

aj integrácia MES systému alebo obdobného 

riešenia inteligentnej výroby s ERP 

infraštruktúrou podniku, resp. s rozsiahlejším 

digitálnym ekosystémom podniku. Následkom 

nie je len digitalizácia interných procesov 

(vertikálna integrácia), ale aj procesov 

viažucich sa na ostatné zložky vo výrobnom 

reťazci, ktoré môžu často siahať za hranice 

konkrétneho závodu (horizontálna integrácia) 

naprieč dodávateľsko-odberateľským 

reťazcom. 

Zvyšuje sa aj tendencia nasadzovania nových 

technológií, akými sú napríklad digitálne 

dvojčatá, ktoré prispievajú k štíhlejším a 

produktívnejším výrobným činnostiam. Z 

prieskumu vyplýva, že množstvo podnikov, 

ktoré momentálne implementujú inovatívne 

technológie, sa v nadchádzajúcich piatich 

rokoch zdvojnásobí. 

Obzvlášť to platí v prípade technológie 

digitálnych dvojčiat, keďže spolupráca a 

prepojenie pracovnej sily a výrobných a 

zásobovacích zariadení predstavuje kľúčovú 

oblasť pri zvyšovaní a zoštíhľovaní výrobných, 

ako aj ostatných podnikových procesov. 

Súčasťou stratégií digitálnej transformácie je aj 

nasadzovanie inteligentných algoritmov na 

účely dátovej analýzy. Z prieskumu vyplýva aj 

to, že viac ako 50 % spoločností už nejakú 

formu inteligentných algoritmov využíva na 

spracovanie dát vedúcich k vytváraniu 

kvalifikovanejších a rýchlejších rozhodnutí. 

Podľa PwC až 77 % investícií plánovaných na 

strednodobé obdobie 5 rokov sa vyčlenilo na 

digitalizáciu a automatizáciu už existujúcich 

podnikov v Európe. Spoločnosti v prípade 

týchto investícií počítali s návratnosťou v 

rozsahu 2 až 5 rokov. 

 

 

Zrýchľovanie digitalizačných a 

automatizačných iniciatív 

Pod zrýchľovanie digitálnej transformácie a 

implementáciu nových technológií sa podľa 

štúdie PwC podpisujú aj dve súčasné globálne 

tendencie, ktoré majú priamy vplyv na 

podnikové procesy. Kladie sa predovšetkým 

ešte väčší dôraz na konkrétneho zákazníka a na 

naplnenie jeho individuálnych želaní a 

preferencií na produkty a služby, a to aj v 

režime sériovej výroby s cieľom častejšej 

rotácie sortimentu, ako aj jeho variability. 

Konvenčné technológie neumožňujú 

špecifickejšiu personalizáciu produktov v 

sériovej výrobe vzhľadom aj na zložitú 

subdodávateľskú sieť, ale aj na prísne 

hierarchizované a štandardizované výrobné 

postupy a dodacie lehoty. Digitalizácia 

výrobného procesu a nasadenie technológií 

inteligentnej výroby transformujú výrobné a 

zásobovacie procesy na dynamické, agilné a 

inteligentné. 

Digitálna automatizácia tak umožňuje vyrábať 

personalizované produkty, v niektorých 

prípadoch dokonca do takej miery, že vznikne 

jedinečný produkt. Navyše, tento typ 

výrobného procesu je možné prevádzkovať bez 

toho, aby upravovanie produktov podľa 

rôznych preferencií malo negatívny dosah na 

lead time výrobného cyklu alebo výslednú 

kvalitu produktov. 

Nové technológie prinášajú kľúčové 

predpoklady a vlastnosti nielen na 

individualizáciu produktu, ale aj na vznik 

prevádzky vyrábajúcej tovary na objednávku, 

tzn. „šité na mieru“ podľa parametrov a zadaní 

zákazníkov, s čím súvisí aj zmena výrobnej 

stratégie z princípu tlaku („make-to-stock“) na 

princíp ťahu („make-to-order“). 

Transformáciu výrobného konceptu je možné 

vďaka novým technológiám uskutočniť aj pri  



 

rozsiahlejších výrobných objemoch a za 

podstatne nižšie náklady, ako to doposiaľ 

umožňovala forma projektovej výroby. Výroba 

sa taktiež stáva predmetom transformácie 

podľa obchodného modelu služieb (XaaS, 

Anything As a Service - čokoľvek ako služba) 

a v dôsledku digitalizácie a automatizácie 

modernými technológiami sa tak bude aj 

čoskoro vnímať – ako služba na požiadanie 

(„Manufacturing-on-Demand“). 

 

Koronavírus zasahuje do digitalizácie 

Druhý trend urýchľujúci digitalizáciu a 

automatizáciu predstavuje regionalizácia 

výroby alebo decentralizovaná výroba. Účelom 

tohto modelu je dostať výrobné podniky čo 

najbližšie ku koncovým odberateľom, a tak 

minimalizovať vzdialenosť (aj vzhľadom na 

logistiku poslednej míle) a čas medzi výrobou 

a finálnym dodaním (odovzdaním tovaru). 

Podobne ako pri metóde Just-in-Time, keď 

dochádza k správnemu zásobovaniu do vopred 

zadefinovaného časového slotu, predovšetkým 

aj vzhľadom na ostatné priamo nadväzujúce 

procesy, regionalizácia výroby predstavuje 

obdobný model výroby a zásobovania v 

priestore (takpovediac „Just-in-Place“).  

Viac ako polovica firiem v prieskume PwC 

vyhodnotila redukciu logistických procesov a 

znižovanie nákladov na prepravu ako 

významný faktor na škálovanie konceptu 

digitálnych podnikov a tovární. 

Globálne rozšírenie nákazy COVID-1 9 a 

nasadenie prísnych preventívno-

bezpečnostných opatrení viedlo v mnohých 

prípadoch k prerušeniu zásobovacích reťazcov 

a k následnému paralyzovaniu výrobných 

podnikov. 

Podniky zistili, že vo viacerých prípadoch 

potrebujú diverzifikovať zásobovacie reťazce  

 

pre prípady núdzových situácií, ale aj vniesť 

väčšiu flexibilitu do už existujúcich 

logistických tokov. Podniky, ktoré by mohli 

pokračovať vo výrobe, zasa čelia otázkam, ako 

dostať svoje výrobky priamo k zákazníkom v 

prípade, že je kritická časť logisticko-

distribučnej infraštruktúry výrazne obmedzená. 

Regionalizácia (decentralizácia) výroby 

poskytuje čiastočné riešenie na túto situáciu. 

Súčasná koronakríza prinútila podniky 

zásobujúce za bežných okolností iné 

spoločnosti a prevádzky (B2B segment) 

preorientovať sa takmer zo dňa na deň na 

segment koncových užívateľov (B2C). 

Takáto bezodkladná významná zmena biznis 

modelu sa podarila predovšetkým firmám, 

ktoré už mali implementované inteligentné 

riešenia na dynamické riadenie procesov. 

Vďaka novým technológiám disponujú 

dostatočne flexibilnými a agilnými procesmi, 

aby takýto obrat o 180° dokázali zrealizovať a 

pokračovať vo svojich podnikateľských 

činnostiach bez prestojov, výpadkov a 

nadbytočných finančných nákladov. 

Kríza zapríčinená novým koronavírusom 

významne prepíše doterajšie plány v mnohých 

spoločnostiach. Pokiaľ sa digitalizácia 

doposiaľ nenachádzala medzi prioritami, budú 

podniky musieť prehodnotiť strategické plány, 

ak chcú v činnosti pokračovať po kríze. 

Podobne je to aj s automatizáciou, keď 

následkom súčasnej krízy sa očakáva podobný 

boom aj v tejto oblasti ako pri digitalizácii. 

 



   ROZHOVOR 

  

Ben Goertzel: Robotika z domova, 

z kancelárie i z komerčných 

prevádzok 
Ben Goertzel je v súčasnosti jednou z najvýznamnejších kapacít v oblasti robotiky a 

umelej inteligencie (AI). Je zakladateľom a súčasným generálnym riaditeľom 

SingularityNET, spoločnosti, ktorá sa zameriava na spájanie AI a blockchainu s 

cieľom vytvoriť decentralizovaný otvorený trh pre užívateľov. Pôsobí tiež vo funkcii 

hlavného výskumníka vo firme Hanson Robotics, ktorá vytvorila robot AI Sophia. Je 

predsedom Artificial General Intelligence Society a OpenCog Foundation a 

výskumným profesorom vo Fujian Key Lab pre inteligentné systémy na Xiamen 

University of Technology v Číne. Pôsobil tiež ako riaditeľ výskumu v spoločnosti 

Singularity Institute. 



   ROZHOVOR 

Keď som minulý rok na konferencii o umelej 

inteligencii videla vašu Sophiu, ohromili ma 

niektoré výrazy ľudskej tváre, ktoré dokázala 

zachytiť. Akými ďalšími inteligentnými 

vylepšeniami prešla Sophia popri svojich 

mikroexpresiách?  

Sophia sa neustále zlepšuje. Teraz má nohy a 

valivú základňu podľa ktorej si môže dokonca 

zvoliť spôsob pohybu. Sophia má zdokonalené 

ruky, môže odzrkadľovať mimiku a citlivosť 

výrazov tváre partnera pri konverzácii. Dokáže 

animovať viac ako 60 výrazov. Na sledovanie 

pohybu sme ju vybavili vstavanými kamerami, 

ktoré koordinujú pohyby hlavy a očí na udržanie 

očného kontaktu. Pomocou svojich nových rúk 

môže Sophia dokonca kresliť obrázky, ktoré sú 

integrované s jej spracovaním videnia. 

Od minulého leta sme tiež veľa experimentovali 

s rôznymi systémami AI na riadenie dialógu v 

prirodzenom jazyku Sophie, vrátane systému 

OpenCog AGI - alebo systému umelej 

všeobecnej inteligencie - prebiehajúceho v rámci 

firmy SingularityNET. Keď sa na vedenie 

dialógu používa OpenCog, dokáže Sophie 

zostaviť svoje vlastné odpovede a už nemusí 

vyberať preddefinované úryvky dialógu. 

 

Nie je OpenCog projekt, ktorého cieľom je 

vybudovať otvorený rámec umelej 

inteligencie s otvoreným zdrojom? Viem, že 

návrh je primárne poháňaný vašim 

výskumom, ktorý je v podstate architektúrou 

robotov a virtuálneho stelesnenia poznania, 

ktoré vedú k umelej inteligencii ekvivalentnej 

človeku. 

Máte absolútnu pravdu. OpenCog v súčasnosti 

používa viac ako 50 spoločností, vrátane 

spoločnosti Cisco. V budúcom roku sa tešíme na 

používanie pokročilejších nástrojov OpenCog a 

SingularityNET AI na zlepšenie dialógu Sophie 

a jej emocionálnych a pragmatických ľudských 

interakcií. Cieľom je, aby robotka Sophia a 

ďalšie podobné „osoby“ pochopili úplne všetko, 

čo povie človek. Tak ďaleko očividne ešte nie 

sme, ale robíme pokroky a je to náš  

technologický cieľ. Ak sa to podarí, z robotov 

podobných Sophii sa stanú pozoruhodne cenné 

nástroje na domáce a komerčné prostredie pre 

ľudí, pričom pre roboty a ľudí to bude 

predstavovať pôdu pre vzájomné učenie sa.  

 

Ako navrhujete osobnosť pre robota? 

V súčasnosti je vytvorenie umelej osobnosti 

technologickým „čiernym umením“. Je to 

zložitý proces, ktorý si vyžaduje kódovanie 

konkrétnych pravidiel na množstvo správaní a 

reakcií, vrátane jazykových, fyzických a 

emocionálnych. Významnú úlohu hrá strojové 

učenie, ako aj školiace modely na osvojenie 

správania, založené na údajoch konania a 

chovania sa ľudí.  

 

Kedy bude robot ako Sophia schopný 

absolvovať Turingov test? Myslíte si, že 

prídeme do bodu, keď už nedokážeme rozlíšiť 

rozdiel medzi robotom a človekom? 

V súčasnosti sme už len pár rokov od systému 

AI, ktorý dokáže prejsť Turingovým testom, čo 

znamená, že bude schopný napodobniť ľudský 

dialóg, avšak bez skutočného pochopenia toho, o 

čom to hovorí. Na fyzický robot, ktorý úspešne 

absolvuje Turingov test, si pravdepodobne ešte 

niekoľko rokov počkáme. Ide tu o to, že keď 

robot vyzerá ako človek, ľudia mu niekedy 

pripíšu viac inteligencie, porozumenia a 

uvedomenia, ako v skutočnosti môže mať.  

Z obchodného hľadiska a z hľadiska 

uspokojovania ľudských potrieb je to veľké plus. 

Niektorí ľudia však vidia etické problémy, 

najmä v prípadoch, ak si ľudia vytvoria hlboké 

emocionálne spojenie s AI alebo s robotom na 

základe nesprávneho predpokladu, že AI im 

rozumie a vcíti sa do nich hlbšie, ako je tomu v 

skutočnosti. 

Domnievam sa, že je dôležité, aby tvorcovia 

umelých inteligencií a robotov boli otvorení a 

jednoznační v styku so zákazníkmi a poučili ich 

o tom, s akým typom umelej inteligencie alebo 

robotickým systémom komunikujú.  



 

Aký je všeobecný výskum nových aplikácií 

AI? 

AI sa uplatňuje všade, vo všetkých oblastiach 

ľudského úsilia. Obzvlášť ma fascinujú aplikácie 

AI v biomedicínskom svete. Vidíme čoraz viac 

výsledkov vychádzajúcich z používania AI na 

analýzu údajov o klinickej medicíne alebo 

genomike, vytvorenia novej diagnostiky alebo 

navrhnutia nových terapií. Pri našej práci v 

skupine SingularityNET používame OpenCog a 

ďalšie nástroje AI na analýzu DNA 

supercentenárov - ľudí vo veku 105 a viac rokov 

- a nachádzame najrôznejšie dramatické veci 

týkajúce sa ich DNA. 

AI sa tiež vo veľkej miere používa na 

diagnostikovanie chorôb plodín na základe 

snímok z listov rastlín a na sledovanie šírenia 

chorôb plodín z leteckých snímok. Aj keď to 

nemusí byť komerčne podnikavé ako AI v 

rozpoznávaní tváre, využitie AI v 

poľnohospodárstve má ďalekosiahly vplyv na 

ľudstvo. 

 

Ste známy ako priekopník umelej všeobecnej 

inteligencie (AGI). Ako sa to premieta do 

našich životov?  

V zásade sa AGI vzťahuje na AI, pričom sa obe 

môžu naučiť riešiť problémy celkom odlišné od 

problémov, ktoré boli začlenené do 

programovania alebo školenia. Aby to bolo 

možné dosiahnuť, musí byť AI schopná 

zovšeobecniť sa pomerne robustne na základe 

svojich predchádzajúcich skúseností. 

Životaschopná AI musí byť schopná 

interpretovať svoje vlastné skúsenosti v širšom 

kontexte. 

 

Súčasnú revolúciu „úzkych AI“ vnímam ako 

predpoklad k oveľa väčšej revolúcii AI, ktorá 

má prísť po revolúcii v AGI. Úzky systém 

AGI je systém, ktorý zobrazuje výkonnú 

všeobecnú inteligenciu, ale je silne zaujatý 

schopnosťou smerom k určitej konkrétnej 

oblasti, ako je napríklad biomedicínsky  

 

 

výskum, dokazovanie matematickej vety 

alebo urbanistické plánovanie. 

Vzhľadom na silné obchodné zameranie 

súčasného poľa AI sa zdá pravdepodobné, že 

cesta k úplnému AGI na ľudskej úrovni prejde 

celým radom úzkych AGI systémov, ktoré 

postupne zvyšujú schopnosti. Vytvorenie, 

nasadenie a výučba úzkych AGI systémov bude 

predstavovať nielen technickú, ale tiež 

koncepčnú výzvu, pretože tieto systémy 

rozširujú naše chápanie základov inteligencie, 

výpočtu, života a myslenia. 

Predpovedám vytvorenie AGI, porovnateľné s 

tvorivým myslením človeka, v priebehu 5-30 

rokov. Je potrebné urobiť veľa práce, ale som 

presvedčený, že odteraz máme celkom jasný 

plán na AGI využívajúci OpenCog a 

SingularityNET. 

 

Aké sú vaše súčasné názory na technologické 

giganty Amazon, Google, Facebook, 

Microsoft a Apple vzhľadom na ich 

dominancia v zásobníku AI a ekosystém, 

ktorý budujú? 

Táto dominancia im umožnila v oblasti AI 

postupovať veľmi rýchlo vpred. Zároveň si 

myslím, že dominancia veľkých spoločností 

bude pre ľudstvo veľmi nebezpečná, ak nebude 

rýchlo regulovaná. Veľké korporácie zohrávajú 

dôležitú úlohu v modernom technologickom 

ekosystéme, ich úloha by však nemala byť len v 

najímaní popredných vývojárov AI, v prijímaní 

akýchkoľvek údajov o všetkom a o všetkých a 

následným riadením AI.  

Ja a moji kolegovia zo siete SingularityNET sme 

presvedčení, že vytvorenie prospešných úzkych 

aplikácií AI a všeobecne prospešných AGI sa s 

väčšou pravdepodobnosťou uskutoční, ak bude 

základná štruktúra algoritmov učenia sa a 

zdokumentovania AI decentralizovaná vo 

vlastníctve, kontrole a dynamike. 

Decentralizovaná štruktúra riadenia umožní sieti 

agentov AI riešiť väčšie množstvo potrieb a 

problémov a využívať príspevky od väčšej škály 

ľudí a spoločenských organizácií. 



 

Chápem, že centralizované organizácie sa 

nakoniec musia sústrediť úzko, aby dosiahli 

efektívnosť. Ale decentralizované organizácie 

môžu byť rôznorodejšie a môžu tiež flexibilne 

zavádzať výrobky na trhy, ktoré neposkytujú až 

takú vysokú návratnosť investícií. Toto je jeden 

z dôvodov, prečo smartfóny so systémom Linux 

dominujú rozvojovému svetu. 

 

Open-source AI je tu veľkou témou v ROBO 

Global, najmä vzhľadom na to, že Microsoft 

sa teraz zaviazal investovať 1 miliardu 

dolárov do projektu OpenAI. Môžete 

povedať viac o svojom novom podniku 

SingularityNET? Aký je jeho skutočný účel?  

SingularityNET je úplne otvorená, 

decentralizovaná platforma AI s víziou 

demokratizovať najmodernejšie AI a súbory 

údajov, pretože si myslíme, že AI je príliš 

výkonná technológia na to, aby sa udržala iba vo 

veľkých organizáciách. Skúmame spôsoby, ako 

môžeme priniesť základné aspekty tejto 

technológie ľuďom, ktorí ju dnes nemusia 

nevyhnutne úplne pochopiť. Ide nám tiež o 

neziskové organizácie, malé a stredné podniky a 

dokonca aj o jednotlivcov, ktorí nám dôverujú a 

chcú pochopiť, ako technológia funguje. 

V súčasnosti máme v komunite asi 100 000 ľudí 

a veľa prispievateľov po celom svete, ktorí sa 

angažujú vo vízii, a ktorí s nami komunikujú v 

diskusných skupinách a na Twitteri. Usilujeme 

sa zmeniť paradigmu, aby sme zosúladili stimuly 

a vytvorili dôveryhodnejší a ekonomickejší 

systém prospešný pre ľudstvo. 

S kolegom Cassio Pennachin sme vytvorili aj 

komerčnú skupinu „Singularity Studio“. Zaoberá 

sa vývojom podnikových softvérových 

produktov AI, ktoré majú byť licencované pre 

veľké korporácie. Singularity Studio sa 

zameriava aj na financie, zdravotnícke 

technológie, udržateľnosť a vertikály internetu 

vecí. V súčasnosti už máme niekoľko 

významných zákazníckych vzťahov. V analógii 

Linuxu môžeme povedať, že Singularity Studio 

je pre SingularityNET niečo také, ako Red Hat  

 

pre Linux. Účelom Singularity Studio je 

vytvárať ekonomickú hodnotu a riadiť rast 

ekosystému platformy SingularityNET. To 

nepriamo podporí rast Singularity Studio tým, že 

povedie k prítomnosti ďalších nástrojov AI v 

platforme, z ktorej budú môcť produkty Studia 

čerpať. 

 

Ako funguje SingularityNET v spojení s 

niektorými robotickými prácami, ktoré ste 

vykonali? 

SingularityNET poskytuje platformu a 

infraštruktúru, v ktorej môžu agenti AI 

navzájom spolupracovať a poskytovať služby 

zákazníkom za spravodlivo dohodnuté ceny - 

čisto decentralizovaným spôsobom bez 

centralizovaného kontrolóra. Technológia 

Blockchain sa využíva na umožnenie 

decentralizovaného riadenia a vysokej úrovne 

bezpečnosti vo všetkých aspektoch systému. 

Takáto decentralizovaná platforma AI sa môže 

účinne uplatniť v každom odvetví, ale má 

osobitnú silu v každej oblasti, v ktorej zohrávajú 

kľúčovú úlohu údaje od veľkého počtu bežných 

používateľov produktu. Je to preto, že spodný 

rámec založený na blockchainoch spôsobuje, že 

ochrana údajov, bezpečnosť údajov a 

demokratická správa sietí sú mimoriadne 

prirodzené. Robotika z domova, z kancelárie a 

komerčných prevádzok sa tomuto profilu veľmi 

dobre hodí. SingularityNET je dokonale 

navrhnutý tak, aby slúžil ako bezpečný „oblak 

robotov“ za veľkou pokojnou armádou robotov 

Sophia a iných sociálnych robotov všetkého 

druhu. Teším sa z budúcnosti umelej inteligencie 

a z úlohy, ktorú bude hrať v podnikoch a v 

našom osobnom živote. 

 

Lisa Chai, vedúca výskumná analytička 

spoločnosti ROBO Global 



   UMELÁ INTELIGENCIA 

 Nasledujúce desaťročie výrazne 

zmení výrobu a logistiku 
 

Analytici spoločnosti Gartner predstavili hlavné technologické trendy na najbližších päť 

rokov. Budú sa týkať veľkého množstva priemyselných a logistických spoločností. Firmy 

ovplyvnia najmä systémy so schopnosťou učiť sa. Prispôsobivosť a schopnosť 

inteligentných systémov konať autonómne ovplyvnia firmy najmä v budúcom roku.  

 

Umelá inteligencia už víťazí nad najlepšími majstrami vo svojich odboroch. Použitie 

umelej inteligencie (AI) na lepšie rozhodovanie v riadení dodávateľských reťazcov, 

detailnejšie spracovanie obchodných procesov a zákazníckych skúseností bude hnacím 

motorom digitálnych iniciatív až do roku 2025. 



   UMELÁ INTELIGENCIA 

 Artificial intelligence na vzostupe 

„Techniky AI sa rýchlo rozvíjajú. Ak chcú 

organizácie technologicky pokročiť, budú 

musieť investovať do prípravy dát, do 

integrácie, algoritmov a tvorby modelov. Je 

nutné rozhýbať užšiu spoluprácu medzi 

vedcami pracujúcim s dátami, vývojármi a 

vlastníkmi obchodných a podnikateľských 

procesov,“ uvádza David Cearley, 

vicdeprezident spoločnosti Gartner pre 

výskum.   

Možnosti inteligentných aplikácií by mali 

firmy skúmať ako spôsob rozšírenia ľudských 

schopností a nie ako náhradu pracovnej sily. Z 

tohto pohľadu sa umelá inteligencia stáva 

významným faktorom v oblasti softvéru, 

logistiky a služieb vrátane plánovania 

podnikových procesov. Zásluhou AI zvládajú 

fyzické predmety prirodzenú interakciu s 

ľuďmi a so svojím okolím. Umelá inteligencia 

je zdrojom pohybu autonómnych vozidiel, 

robotov a dronov. Formou internetu vecí 

prepája subjekty navzájom napr. predmety 

dennej potreby alebo priemyselné stroje. 

 

Svet prepojených digitálnych dvojčiat 

Dobre zostrojené a navrhnuté digitálne 

dvojčatá podnikových aktivít môžu významne 

pomôcť v procesoch riadenia a 

rozhodovania.Pri koncepte digitálneho 

dvojčaťa ide o digitálny model systému z 

reálneho sveta. Napojením na senzory 

fyzických náprotivkov možno sledovať stav, 

reagovať na zmeny, zlepšovať prevádzkové 

parametre a zvyšovať pridanú hodnotu. 

Spočiatku sa uplatnia digitálne dvojčatá v 

jednoduchej forme. Postupne sa však budú 

vyvíjať. Umožnia zber a virtualizáciu 

vhodných dát. Budú tiež využívať príhodné 

analytické metódy a s ich pomocou pohotovo 

reagovať na podnikateľské požiadavky. 

„Postupom času budú digitálne obrazy takmer 

každej časti nášho sveta medzi sebou 

dynamicky prepojené so svojimi skutočnými 

náprotivkami. Vďaka funkciám s využitím 

umelej inteligencie bude možné uskutočňovať 

pokročilé simulácie, analýzy a riadenie 

prevádzok,“ konštatuje D. Cearley.  

Z dlhodobého posunu smerom k svetu 

prepojeným digitálnych dvojčiat začne 

profitovať väčšina odvetví od priemyslu, cez 

logistiku až po verejnú správu.   

 

Broker udalostí zmení spôsob riadenia 

Základom digitálneho podnikania a biznisu v 

logistike, v priemysle a v iných oblastiach je 

koncept  obchodu, ktorý je vždy pripravený 

hľadať nové obchodné príležitosti, tzv. 

digitálne obchodné okamihy. Môže byť nimi 

čokoľvek, čo možno zaznamenať digitálne – 

vrátane stavov, ich zmien, napríklad 

dokončenie objednávky alebo pristátie lietadla. 

Vďaka tzv. brokerom udalostí, akými sú 

internet vecí, cloud, blockchain či umelá 

inteligencia môžu byť obchodné príležitosti 

nájdené rýchlejšie a analyzované podrobnejšie. 

Samotná technológia však nestačí. Dôležitá je 

tiež zmena kultúry a spôsobu riadenia 

využívajúca model brokera udalostí. 

Nové typy kybernetických útokov, virtuálni 

kolegovia s umelou inteligenciou či nový 

prístup k budovaniu internetových sietí patria 

podľa spoločnosti Cisco medzi hlavné trendy 

budúcich rokov. Nevyhne sa im ani oblasť 

logistiky. 

Intuitívne systémy predvídajú akcie  

Postupujúca digitalizácia dostala siete pod taký 

tlak, ako nikdy doteraz. Vďaka uvedeniu sietí, 

ktoré sa automaticky prispôsobia svojmu 

účelu, sieťové odvetvie vstupuje do novej éry. 

Ide o viac ako len o novú technológiu.  



 

Kombinuje najnovšie inovácie - virtualizáciu, 

strojové učenie či inovácie v oblasti 

bezpečnosti. Takéto siete spájajú pripojené 

zariadenia do jednej fabriky a netreba ich 

nastavovať ručne. Namiesto toho správca siete 

určí jej zámer a ona sa sama prispôsobí. 

Súčasne sieť poskytuje spätné dáta v reálnom 

čase a využíva ich na optimalizáciu svojej 

prevádzky. Ide o intuitívny systém, ktorý 

predvída akcie, deteguje a rieši anomálie, 

zastavuje bezpečnostné hrozby a neustále sa 

vyvíja a učí. 

Už niekoľko rokov počúvame o internete vecí, 

umelej inteligencii, strojovom učení a dátach, 

generovaných z mnohých pripojených 

zariadení. Stále však existovali mantinely, 

ktoré stáli v ceste ďalšiemu rozvoju. 

Zavedením sietí, ktoré sa automaticky 

prispôsobia svojmu účelu, sa môže naplno 

prejaviť potenciál digitálnych technológií. 

Siete tohto druhu sa rozhodujú na základe 

predchádzajúcich skúseností a v kontexte danej 

situácie, pričom využívajú pokročilé 

bezpečnostné riešenia. Tieto technológie 

ovplyvňujú aj náplň práce IT špecialistov, ktorí 

sa už nebudú musieť venovať rutinným 

činnostiam, ale môžu sa sústrediť na 

budovanie firemnej stratégie. 

 

Nové typy kyberútokov 

Globálne útoky vydieračských softvérov 

WannaCry a Nyetya demonštrovali možnosti 

šírenia a deštruktívne schopnosti moderných 

hrozieb. Spoločnosť Cisco predvída nový, 

omnoho ničivejší typ kybernetických útokov, 

takzvaný DeOS útok (Destruction of Services). 

Napadne organizácie a vymaže dáta, ktoré už 

nebude možné obnoviť. V roku 2018 bude 

vďaka čoraz populárnejšiemu modelu 

„ransomvér ako služba“ omnoho jednoduchšie 

objednať si aj útok vydieračským softvérom.  

 

 

Zneužívať sa budú aj ostatné metódy útokov, 

ako DDoS, spam či adware (softvér 

zobrazujúci nevyžiadané reklamy). 

Organizácie ale budú čeliť ešte jednej, väčšej 

hrozbe – útokom, využívajúcim podvrhnuté 

firemné emaily (tzv. Business Email 

Compromise). Hackeri, ktorí stoja za týmito 

útokmi, majú za cieľ zmiasť finančné 

oddelenia a primäť osobu zodpovednú za 

finančné transakcie poslať im peniaze,  

napríklad pod zámienkou preplatenia falošnej 

faktúry. 

Automatizácia, strojové učenie a AI ale budú 

organizácie chrániť čoraz častejšie. Kľúčovým 

rozdielom sa stane čas, za ktorý je útok 

odhalený a následná minimalizácia škôd. Po 

prvý raz totiž sieť umožní odhaliť 

kybernetický útok aj v šifrovanej komunikácii, 

pričom nenaruší súkromie používateľov. 

 

Virtuálny asistent alebo nový kolega 

V najbližších desiatich rokoch zmení AI a 

strojové učenie aj podobu obchodných 

stretnutí. Už čoskoro budú virtuálni asistenti 

zvládať základné mechanizmy na nastavenie 

novej schôdzky. Postupne sa naučia rozumieť 

hovorenému slovu, vyvodiť z obsahu 

komunikácie kontext, pochopiť zložitú tému, 

vyhotoviť zápis z rokovania a rozposlať ho 

správnym ľuďom. V ďalších rokoch už budú 

virtuálni asistenti automaticky pripravovať 

podklady, napríklad užitočné tabuľky či grafy, 

ešte pred samotnou schôdzkou. A v roku 2027 

už bude virtuálny asistent vedieť manažérom 

odporučiť vhodné zloženie pracovných tímov. 

 

Autonómne zariadenia internetu vecí 

O autonómnych vozidlách sa hovorí stále 

častejšie. Naozaj sa dočkáme minimalizácie 

dopravných nehôd? Alebo ich bude viac? Ako  



 

dokážu autonómne vozidlá reagovať na 

neočakávané rozhodnutia ľudských vodičov? 

Autonómne vozidlá rovnako, ako podobné 

zariadenia (roboty či drony), však majú veľký 

potenciál vďaka rozvoju umelej inteligencie a 

fog computingu. Autonómni roboti budú 

využívať schopnosť neustále sa učiť a robiť si 

samostatnú údržbu. Zmenia vďaka tomu veľa 

oblastí, napríklad ťažobný priemysel či zvoz 

odpadov. Autonómne vozidlá budú najskôr 

nasadené na letiskách a až potom v bežnej 

premávke. Drony sa dnes využívajú 

predovšetkým v komerčnej sfére, ale vďaka 

umelej inteligencii môžu v budúcnosti 

napríklad vytvárať detailné mapy ťažko 

dostupných terénov. 

 

Blockchain a internet vecí  

Najznámejšou aplikáciou, ktorá využíva 

technológiu blockchain je pravdepodobne 

Bitcoin. Táto technológia však prekračuje 

rámce kryptomien a presadí sa aj v ďalších 

oblastiach.  

Z technického hľadiska je blockchain 

ustavične narastajúci reťazec chronologických 

záznamov. Je zabezpečený kryptograficky a 

zdieľať ho môžu všetci užívatelia. Ide vlastne 

o centralizovanú verejnú databázu nemenných 

zašifrovaných záznamov.  

Pilotné projekty sa objavujú v každom odvetví. 

Od autonómnych vozidiel, cez ťažobný 

priemysel až po zdravotníctvo. Napríklad 

energetická spoločnosť môže vďaka 

blockchainu spravovať interakcie medzi 

solárnymi panelmi a rozvodnou sieťou. 

Výrobcovia automobilov zasa uvažujú o 

technológii na autentifikáciu interakcií medzi 

prepojenými vozidlami. Skutočné možnosti 

blockchainu ale umožní až štandardizácia a 

interoperabilita naprieč odvetviami. 

 

 

Prepojenie cloudu a fog computingu 

Verejný cloud existuje už zhruba jedno 

desaťročie. Za ten čas sme sa stali svedkami 

jeho dynamického vývoja – od počiatkov v 

znamení skepsy, cez obdobie experimentov až 

po debaty o tom, či je lepší verejný alebo 

privátny cloud. Cloud však bude využívať 

drvivá väčšina organizácií. Podľa odhadov 

spoločnosti Cisco bude v roku 2021 pochádzať 

95 % dát v dátových centrách z cloudových 

služieb. Využívané pritom budú verejné i 

privátne cloudy. Správa prostredí hybridných 

cloudov ale môže byť zložitá a nákladná. Stále 

existujú veľké rozdiely medzi verejnými a 

privátnymi cloudmi. Je totiž náročné vytvoriť 

aplikácie, ktoré sa môžu medzi jednotlivými 

prostrediami presúvať. Vývojári napríklad 

chcú mať možnosť vyvíjať veci vo verejnom 

cloude, ale aplikáciu nasadiť v súkromnom. 

Každý vie, že potrebuje hybridné prostredie. 

Inžinierske tímy však budú musieť naprieč 

odvetvím spolupracovať, aby vyvinuli nové 

riešenia. 

Dôležitú rolu bude hrať aj prepojenie fog 

computingu a cloudu. Fog computing v spojení 

s internetom vecí, 5G sieťami a umelou 

inteligenciou umožňuje rýchle spracúvať 

obrovské množstvá dát. Pri tradičnom modeli 

prebieha analytika v cloude, vďaka fog 

computingu ju však možno rozšíriť aj na okraj 

siete, kde sa dáta vytvárajú. Fog computing tak 

bude v najbližších rokoch hrať kľúčovú rolu 

tam, kde je nevyhnutná minimálna latencia a 

okamžitá reakcia.  

 

Alexander Sotník 

 



   COGNAC  

Koňak je brandy, ale nie 

každé brandy je koňak 
Mestečko Cognac leží na juhozápadne Francúzska neďaleko hranice dvoch okresov Charente a 

Charente Maritime. V tejto oblasti sa odjakživa pestovala vinná réva. Obchod s vínom sa tu rozvinul 

už v 11. storočí, keď sem prichádzali Normani a vymieňali kožušiny a iné výrobky za víno a soľ.  

V 17. storočí uzrel svetlo sveta koňak – produkt vyrábaný destiláciou miestneho vína. Región 

Cognac sa skladá zo šiestich pestovateľských oblastí: Grand Champagne, Petite Champagne, 

Borderies, Fin Bois, Bons Bois a Bois Ordinaires. Grande Champagne je oblasť s výrazne kriedovou 

pôdou. Podľa väčšiny znalcov je práve táto pôda predpokladom najjemnejších a najlahodnejších 

koňakov. Oblasť Petite Champagne sa rozprestiera okolo Grande Chapagne a má taktiež kriedovú 

pôdu a veľmi dobrú povesť. 



   COGNAC 

 Zmiešaním destilátu z Grande Chapagne a Petite 

Champagne sa získa koňak označovaný ako Fine 

Champagne za predpokladu, že aspoň polovica 

destilátu pochádza z Grande Champagne. 

Borderies je najmenšia oblasť výroby koňaku. Má 

však osobitú mikroklímu. Výsledkom je koňak s 

vôňou fialiek. Oblasť Fin Bois má tvrdé 

vápencové podložie. Koňak je oblý, lahodný a 

rýchlo vyzrieva. V Bon Bois prevažuje ílovitá 

pôda s malý množstvom kriedy. Tunajší koňak 

zreje pomerne rýchlo a jeho chuť je dosť drsná. 

Bois Ordinaires je najodľahlejšia oblasť regiónu 

vyčleneného pre koňak. Zaberá územie pri 

Atlantickom oceáne, ostrovy Oléron a Ré a malé 

okolie mesta St. Aulaye na juhovýchode. Vinič pre 

potreby destilácie sa pestuje iba na ploche 1536 

hektárov, preto sa tu vyrábajú iba malé objemy. 

 

Čo robí koňak koňakom 

Aby sa destilát mohol nazývať koňakom, musí 

spĺňať niekoľko zákonom stanovených 

podmienok: je vyrobený výhradne z povolených 

vín bielych vín Ugni Blanc, Folle Blanche a 

Colombard vypestovaných v regióne Cognac, 

lisovanie a fermentácia sa uskutočňujú ihneď po 

zbere úrody, destiluje sa výlučne metódou 

Charentais. Ide o dvojitú destiláciu v medených 

nádobách, pričom najlepšia časť druhej destilácie 

sa použije na dozrievanie v dubových sudoch z 

oblasti Limousin a Troncąis. Poslednou 

podmienkou je, že dozrievanie musí prebiehať v 

regióne Cognac. Ostatné destiláty (aj francúzske), 

vyrobené destiláciou vína mimo šiestich 

pestovateľských oblasti regiónu Cognac, sa musia 

volať „brandy“. 

Dozretý koňak rôznych ročníkov a regiónov sa 

mieša podľa tajného receptu, ktorý pozná iba 

hlavných ochutnávač. Po namiešaní sa koňak opäť 

ukladá do sudov, aby sa „oženil“ a až potom je 

pripravený na plnenie do fliaš. 

Koňaky sa nechávajú zrieť dlho, čo je medzi 

destilátmi ojedinelé. Dlhým zrením sa potlačí 

počiatočný ostrý nádych a pomalou oxidáciou v 

sude sa rozvinie ušľachtilosť nápoja. Vrchol 

kvality dosahujú koňaky približne medzi 40. a 50. 

rokom. „Po 60. rokoch už koňak nemá čo z dreva 

získať, a ak je naďalej vystavený pôsobeniu 

vzduchu, jeho akosť sa pravdepodobne začne 

zhoršovať,“ konštatuje Alan Braastad-Delamain, 

riaditeľ pálenice Delamain. Jeho slová však 

neplatia všeobecne. Podľa skúsenosti firmy 

Martell môžu vynímočné kvalitné ročníky v 

špičkových sudoch na najlepších miestach v 

sklade dozrievať aj dlhšie. Dôkazom je 100 ročný 

Martel Creation dodávaný v krištálovej karafe 

firmy Baccarat.  

 

Znaky na etikete 

Po druhej svetovej vojne zákon zakázal uvádzať 

vek koňakov v rokoch a nastala ich kategorizácia 

označovaná najprv hviezdičkami, neskôr 

písmenami. Variácií bolo niekoľko a boli pomerne 

neprehľadné. V súčasnosti sa koňaky podľa veku 

zaraďujú do troch základných kategórií: V.S. 

(Very Special). V.S.O.P. (Very Superior Old Pale) 

a X.O. (Extra Old). 

Koňak sa smie verejnosti predávať po uplynutí 

najmenej dva a po roka od 1. októbra roku zberu 

hrozna. Nie je to priemerný vek koňaku, ale jeho 

najmladší podiel, ktorý môže byť v zmesi. Ide o 

úradné kritérium. Elitní zmiešavači sú však hrdí na 

to, že čerpajú z podstatne starších zásob. Svoje 

recepty si úzkostlivo chránia a utajujú.  

Koňak podávame zásadne v izbovej teplote. 

Servírujeme ho ako digestív v koňakovom pohári 

v tvare tulipána. Poháre na koňak treba umývať v 

čistej teplej vode bez saponátov, ktoré by mohli na 

nich zanechať pach. Tesne pred podávaním sa 

odporúča opláchnuť pohár kvapkou koňaku. 

Výrobcov koňakov je viac než 200, takže výber je 

skutočne obrovský. Odporúčame ochutnať tri 

koňaky kategórie X.O., ktoré znalci označili 

prívlastkom „výnimočný“. Prvým je Meukow od 

spoločnosti CCG. Druhým Guerbé z rovnomennej 

rodinnej firmy a tretí Jean Fillioux. Okrem 

skvelých chuťových tónov odstraňujú psychický 

stres a prinášajú rozlet ducha, vzlet fantázie a 

iskrivú predstavivosť.  



On-line                               

magazín 

 

Cenník inzercie pre rok 2020 
Celá strana (formát A4) (210 x 297 mm) 600 € 

½ strana (210 x 148 mm alebo 105 x 297 

mm) 

300 € 

1/3 strany (210 x 99 alebo 70 x 297 mm) 200 € 

¼ strany (105 x 148 mm) 150 € 

PRÍPLATKY 

Titulná strana   50 % 

Strana 2.    25 % 

ZĽAVY 

3 – 6 opakovaní    15 % 

7 – 10 opakovaní    20 % 

nad 10 opakovaní   individuálne 

ŠPECIÁLNA KORONA ZĽAVA VO VÝŠKE 20 % !!! 

Reklamou v on-line Logistika Dnes magazíne dokážete oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie 

reagovať na naliehavé problémy dopravy a logistiky v podmienkach digitalizácie a štvrtej 

priemyselnej revolúcie. Návštevnosť webstránky www.logistikadnes.sk má stúpajúcu 

tendenciu, v súčasnosti je to cca 2500 návštev mesačne. Zároveň zasielame týždňový 

newsletter. Na LinkedIne máme momentálne vyše 1100 sledovateľov, takže reklama 

magazínu bude rozsiahla. Navyše ho umožníme stiahnuť si zadarmo. 

Dátum vydania – mesačne okolo 10. dňa v mesiaci.  

KONTAKT: redakcia@logistikadnes.sk, +421 907 292 192 


