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   EDITORIÁL 

Kúpili sme si čas za obrovské peniaze 

 

Niektorí európski ekonómovia označovali po 

roku 2000 Slovensko prívlastkom 

„ekonomický tiger“. Bolo to v období, keď sa 

vláda M. Dzurindu odhodlala vykonať niektoré 

závažné ekonomické, sociálne a daňové 

reformy. Všetky ďalšie vlády už podobnú 

odvahu nenašli. Slovensko dodnes prešľapuje 

namieste a v mnohých oblastiach akoby 

skamenelo na chvoste Európskej únie. Do toho 

prišla epidémia koronavírusu...  

Európska únia s ratingom AAA si na 

svetových finančných trhoch požičia 750 

miliárd eur. Cieľom je oživiť hospodárstvo 

členských štátov. Z fondu obnovy môže 

Slovensko získať 7,5 mld. eur, ďalších 18,6 

mld. bude môcť čerpať z eurofondov v ďalšom 

období. Podmienkou však je, že vláda predloží 

Európskej komisii do októbra rozsiahly a pre 

ňu prijateľný plán reforiem. K dispozícii bude 

mať aj 8 miliárd, ktoré ešte nevyčerpala z 

rozpočtu EÚ, pričom ďalších 6,8 mld. si bude 

môcť požičať za trojáčkový únijný rating.  

Naliehavá otázka znie: čo urobíme s týmito 

obrovskými finančnými prostriedkami? 

Dokážeme pripraviť reformné plány hodné 

spoločnosti 21. storočia? Realizácia projektov 

musí byť totiž zmysluplná a finančne návratná. 

Peniaze vložené do týchto projektov musia byť 

efektívne, inak ich nedokážeme ich splácať. 

Dokáže vláda načas pripraviť plán 

modernizácie našej krajiny? Aká bude jej 

stratégia, aké budú naše priority?  

Ako rýchlo zmodernizujeme našu železničnú a 

cestnú infraštruktúru, začneme konečne 

budovať digitálnu infraštruktúru a znalostnú 

ekonomiku? Obnovou by mali prejsť aj  

zaostalé regióny. Aké lokálne politiky 

prijmeme na riešenie regionálnych rozdielov? 

Na aký spôsob chceme transformovať 

automobilový priemysel, aké rozvojové 

impulzy ponúkneme dodávateľským firmám v 

oblasti automotive? Kto a kedy predostrie 

zásadnú reformu roky neriešeného školstva a 

zdravotníctva? 

Pracovníci rôznych ústavov SAV sa dlhodobo 

venujú zásadám trhu práce, nevyhnutnosti 

reformy dôchodkového a sociálneho systému. 

Oprime sa o ich odbornosť! Ak nepredložíme 

v rámci európskeho semestra strategické 

inovačné reformné projekty, ktoré SR posunú 

ďalej, peniaze nedostaneme. V čakárni na 

únijné peniaze je veľké množstvo projektov. V 

októbri musíme predložiť kompletnú predstavu 

plánu, ako na to chceme ísť. Slovensko zatiaľ 

predviedlo smutne len „pozoruhodný“ výkon. 

Pri mimoriadne priaznivom vývoji epidémie 

nového koronavírusu sme „dosiahli“ rekordný 

prepad priemyselnej výroby, podvyživenú 

„pomoc“ veľkým a stredným podnikom, 

takmer dokonalý prepad malého podnikania a 

posiaľ nevídaný rozvrat verejných financií. 

Namiesto serióznej prípravy projektov 

modernizácie  ekonomiky sme sa zaoberali 

najmä škandálnymi diplomovkami či 

pripravovanou novelou interrupčného zákona, 

ktoré polarizujú spoločnosť. 

Po nátlaku Francúzska, Talianska, Španielska, 

Portugalska a Grécka pristúpila napokon 

Európska únia na drahý špás. Rekordnou 

pôžičkou si kupuje osem rokov. Okrem čoraz 

reálnejšieho mešca peňazí je však na území 

únie zväčšujúce sa jazero dlhov. Grécko, 

Taliansko a Španielsko ich už majú také 

vysoké, že únia sa rozhodla uchýliť k finte: 

namiesto jej jednotlivých členov si požičala 

ako celok. Niektorí analytici už otvorene 

hovoria, že ide o začiatok federalizácie 

zjednotenej Európy. Máme pred sebou 

rozhodne zaujímavú budúcnosť.  

Redakcia 

 



   ROZHOVOR 

  

Geis: Logistický operátor vždy 

vychádza v ústrety svojim zákazníkom 
Skupina Geis so sídlom v nemeckom Bad Neustadte pôsobí na Slovensku od roku 

2006, kedy prevzala slovenskú prepravnú spoločnosť TEN Expres. Integrácia 

spoločnosti do systémov skupiny bola dokončená v roku 2011, kedy došlo aj k zmene 

mena na Geis SK. Spolu s českou sesterskou firmou Geis CZ zabezpečuje na česko-

slovenskom území  komplexné logistické služby. „V čase koronavírusu boli 

samozrejme zákazníci zhovievavejší, napríklad k termínu doručenia zásielok, ale 

situácia sa dostáva rýchlo do normálnych koľají,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore 

Marian Vaculčiak, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Geis SK. 

 

Aký očakávate rok 2020 z ekonomického hľadiska? 

V prvých piatich mesiacoch roku 2020 boli naše ekonomické výsledky veľmi dobré. Bohužiaľ 

pandémia koronavírusu a hlavne jej nepredvídateľný ekonomický dopad sťažil možnosť 

kvalifikovane odhadnúť ďalší vývoj tohto roku. Aktuálne nie je ešte doba na predikciu. 



   ROZHOVOR 

  

Počas karantény sa darilo najmä e-

commerce a kuriérskym službám. 

Neoľutovali ste vtedy predaj balíkových 

služieb? 

Z môjho pohľadu bolo rozhodnutie rodiny 

Geis správne. Balíkové služby poskytovala 

skupina iba na Slovensku a v Českej republike 

a hlavne tvorili minimálny podiel obratu 

skupiny. Teraz sa venujeme naplno našim 

klasickým produktom, ktoré môžeme o to viac 

rozvíjať a zdokonaľovať. Takže skrátka 

neľutujeme. 

 

Veľká investícia smerovala do triediacej 

linky vo Zvolene. Využívate ju ešte? 

Balíkové služby sme prenechali DPD Group 

ako celok, čiže aj so zariadením. Táto otázka je 

skôr na nich. 

 

 

Zmení koronakríza správanie zákazníkov? 

Nemyslím si, že dôjde k nejakej zásadnej 

zmene. V čase koronavírusu boli samozrejme 

zákazníci zhovievavejší, napríklad k termínu 

doručenia zásielok, ale situácia sa dostáva 

rýchlo do normálnych koľají.  

 

Koľko máte na Slovensku prevádzok a 

zamestnancov? 

Aktuálne máme 9 pobočiek. Osem z nich je 

súčasťou nášho prepravného systému. Každá z 

nich zabezpečuje všetky naše produkty, teda 

nielen paletovú prepravu (Cargo), ale aj 

celovozovú prepravu, dokládky a skladovú 

logistiku. A tiež sprostredkujú leteckú a 

námornú prepravu. Jedna pobočka je zameraná 

čisto na skladovú logistiku. Aktuálne 

zamestnávame viac ako 230 kmeňových  

 



 

zamestnancov, ale musíme k tomu pripočítať 

brigádnikov, zmluvných dopravcov a ich 

zamestnancov. Takže pre Geis na Slovensku 

pracuje celkom 550 ľudí. 

 

Plánujete ďalší rast? 

Samozrejme, v prvom rade plánujeme ďalší 

rast prepravných objemov. Na česko-

slovenskom trhu sme jednotkou v oblasti 

vnútroštátnej systémovej prepravy kusových a 

paletových zásielok. Udržať si toto postavenie 

je naozaj výzva. Ak vezmeme do úvahy firmy 

zabezpečujúce full-service v logistike, držíme 

sa taktiež na špici. Naše zariadenia, a to sa 

netýka len logistických areálov, techniky, ale 

aj softvérových riešení, musíme udržiavať na 

čo najvyššej technickej úrovni. To znamená 

priebežnú modernizáciu, rozširovanie siete, či 

pravidelnú obmenu vlastného vozového parku. 

Čo predstavuje značné investície. 

 

Veľa sa hovorí o automatizácii a robotizácii. 

Aký je váš názor na ich nasadenie v 

logistike? 

Bez automatizácie a robotizácie sa 

nezaobídeme. Ako som už niekoľkokrát 

spomenul v rôznych médiách, Geis v tomto 

ohľade využíva skupinové know-how. 

Napríklad, ako jediná prepravná spoločnosť v 

Českej republike a na Slovensku (od roku 

2013) využívame na svojich centrálnych 

prekladiskách špeciálnu reťazovú dráhu pre 

premiestňovanie zásielok. Automatizácia sa ale 

prejavuje hlavne v skladovej logistike 

(kombinácia rôznych modifikácií dopravníkov, 

páternosterových systémov s technológiami 

pre vychystávanie, ako je pick-by-light, pick-

by-voice, pickovanie prstovými skenermi 

alebo rukavicami, ...). 

Logistický operátor vždy vychádza v ústrety 

svojim zákazníkom a modernizuje technológie 

vo svojom vlastnom záujme. Na druhej strane  

 

 

je treba vždy starostlivo zvážiť vhodnosť 

investícií do automatizácie v súvislosti so 

súčasnými aj plánovanými objemami. Ako 

vždy platí, že je potrebné použiť zdravý rozum 

a zvážiť efektivitu riešenia. 

 

Nedávno sa objavila informácia o ceste 

kamiónom z Číny do Európy za 15-17 dní. 

Považujete to za nový trend v preprave? 

Ako riešite prepravu tovaru z Ázie? 

Áno, dokonca túto prepravu realizoval Geis. 

Určite to ale nie je trend. Naše oddelenie 

leteckej a námornej prepravy, ktoré sa takouto 

prepravou zaoberá, organizuje prepravu tak, 

aby bol zákazník spokojný. Zjednodušene 

možno povedať, že keď záleží skôr na čase 

doručenia než na cene, budeme využívať 

leteckú prepravu, keď na čase veľmi nezáleží a 

ide nám o optimálnu cenu, zvolíme námornú 

prepravu, a keď je to tak "na polovicu", 

môžeme využiť železnicu. Nová hodvábna 

cesta je dobrým riešením pre zásielky z Ázie v 

pomere cena/výkon. 

 

Ako u vás funguje zberná služba a pre 

akých zákazníkov je určená? 

Náš produkt Cargo, to je práve spomínaná 

zberná služba. Ide o systémovú prepravu 

kusových a paletových zásielok. My 

využívame systém hub & spoke, ktorý je 

veľmi efektívny. Vo vnútroštátnej preprave 

nám umožňuje doručiť paletovú zásielku 

nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí na 

území celého Slovenska a aj do niektorých 

oblastí susedných štátov. Produkt Cargo 

ponúka taktiež celý rad služieb, ako je 

doručenie na dobierku (COD), rôzne druhy 

avizovania, elektronický dodací list atď. 

Všeobecne môžeme povedať, že tento systém 

je výhodný pre prepravu menšieho množstva 

paletizovaného tovaru, cca od jednej do piatich 

paliet. Pokiaľ je zásielka väčšia, mal by 

špeditér uvažovať o inej prepravnej  



 

technológii, teda dokládke alebo celovozovej 

preprave. Systém zbernej služby funguje 

podobným spôsobom aj medzinárodne. 

Umožňuje prepravu zásielok do a z celej 

Európy na báze pravidelných zberných liniek. 

Výhodou je vopred známy cestovný poriadok a 

možnosť využívať všetky služby partnera v 

krajine doručenia, ako napríklad fixné 

doručenie v dohodnutom dni/čase, doručenie 

autom s hydraulickou plošinou, výber 

dobierky, avizovanie zásielky pred doručením, 

colné služby, archivácia prepravných 

dokladovať a pod. 

 

Vo Zvolene ste testovali elektrické dodávky. 

Je tento typ dopravných prostriedkov pre 

vás ešte stále zaujímavý? 

Elektrické dodávky boli pre nás zaujímavé 

práve v súvislosti s kuriérskymi službami v 

balíkovej preprave. V našich produktoch sa 

skôr osvedčujú kombinované alebo plynové 

pohony. Aj tu ale existujú obmedzenia, ako 

napríklad zákaz vjazdu do garáží v nákupných 

centrách, ktoré bohužiaľ veľmi často 

zásobujeme. 

 

Uvažujete o ich nasadení? 

Áno, aj napriek nedostatkom uvažujeme o ich 

nasadení, a to hlavne v mestskej distribúcii. 

 

Časť zákazníkov preferuje tzv. zelenú 

logistiku. Ako sa tomuto trendu 

prispôsobujete? 

V prvom rade sme pristúpili k certifikácii 

podľa ISO 14001 a zaviedli systém 

environmentálneho manažmentu. To sa 

prejavuje na všetkých našich prevádzkach. 

Okrem šetrenia výrobnými prostriedkami 

alebo triedenia odpadu s prísnym odpadovým 

hospodárstvom využívame napríklad namiesto 

klasického svetla LED osvetlenia, v nových 

budovách preferujeme svetlíky, ktoré dávajú  

 

viac denného svetla. Určite nemáme ekológiu 

iba ako nástroj marketingu, tak ako sa s tým 

stretávame vo výberových konaniach. Ale aj 

ekológia niečo stojí a máloktorý zákazník je 

ochotný priplatiť za prepravu v prospech 

zlepšenia životného prostredia. 

 

Ako sa zmenia logistické služby? Nastane 

podľa vás nejaká zmena? Aké trendy 

očakávate v najbližšej budúcnosti? 

Logistické služby sa budú meniť hlavne v 

oblasti skladovej logistiky, kde nastupuje 

automatizácia a robotizácia. Tá uľahčí ľudskú 

prácu, spresní procesy a zníži chybovosť. Čo 

sa týka dopravných služieb, určite, hlavne v 

systémových prepravách dôjde k rozšíreniu 

servisu. Virtuálny prepravný svet prinesie ešte 

lepšie informácie o zásielkach, ich stave alebo 

čase doručenia, bude možné vo väčšej miere 

meniť parametre pre doručenie, viac a častejšie 

kombinovať. A preprava vozidlami bez vodiča 

je už teraz (aj keď zriedkavou) skutočnosťou. 

Myslím si, že zmeny sa budú diať ešte 

rýchlejšie, ako sme doteraz boli zvyknutí. 

 

Jozef Brezovský 



   AUTOMATIZÁCIA 

 

Prínosy automatizácie ocení 

každá moderná firma 
 

Éra Industry 4.0. zasiahla v plnej miere odvetvie priemyslu i logistiky. V súčasnom 

období je hlavným cieľom mať čo najužšie spolupracujúce a komunikujúce stroje, 

zariadenia, logistické automatické systémy a správne orientovaných ľudí. Je to 

obdobie v ktorom firmy hľadajú spôsoby ako zvýšiť produktivitu, a preto sa snažia 

postupne automatizovať jednotlivé procesy, logistiku nevynímajúc.  

 

Každé etapa technologickej revolúcie si vyžaduje schopnosť pružne reagovať na 

meniace sa technológie, výrobne procesy či vnútorné systémy. Pripravenosť, veľká 

dávka predvídavosti, orientácia na trhu a technologická vyspelosť sa stávajú 

základnými ingredienciami úspechu a schopnosti vyhovieť náročným požiadavkám 

na automatizáciu systémov v priemysle. 



   AUTOMATIZÁCIA 

„V logistike súčasné obdobie Industry 4.0 

znamená prepájanie viacerých technológií, 

automatizáciu, digitalizáciu, vnútorné procesy. 

Pre nás je to najmä schopnosť poskytnúť 

zákazníkom vysoko efektívne inteligentné 

riešenie, ktoré môže znížiť chybovosť a zvýšiť 

výkonnosť výroby, skladovania či 

poskytovaných služieb,“ hovorí Patrik Smolka, 

projektový manažér Linde Robotics. 

 

Vzájomná komunikácia systémov 

Najčastejšie automatizovanou skladovou 

technikou sú regálové zakladače a 

vysokozdvižné vozíky. Ak sa má táto technika 

bez vodiča bezpečne pohybovať, je potrebné 

vybaviť každé vozidlo potrebnými senzormi, 

ktoré snímajú jeho aktuálnu polohu, údaje o 

momentálnom pohybe a v prípade 

vysokozdvižných vozíkov aj polohu vidlíc. 

Senzory zároveň monitorujú bezprostredné 

okolie. Každé skladové vozidlo musí byť 

vybavené komunikačným zariadením na 

obojstrannú komunikáciu so systémom riadenia 

skladu (WMS). „Jednou zo základných úloh v 

logistike je transport tovarov či už v sklade, 

alebo priamo vo výrobe. Pre nás to znamená 

nájsť a poskytnúť vhodné automatizované 

riešenia, ktoré sú schopné pracovať autonómne a 

zároveň spolupracovať s ostatnými systémami v 

prevádzke,“ konštatuje Stanislav Fukna, 

manažér logistických riešení Toyota Material 

Handling Slovensko. Dôležité je tiež rozšírenie 

WMS o nadstavbu, ktorá zabezpečí komunikáciu 

so všetkými automatizovanými vozidlami. 

Prijíma nielen informácie o ich polohe, ale 

pôsobí aj naopak: vysiela vozidlám pokyny k 

práci. Administrátorovi systému poskytuje  



 

prehľadné a aktuálne informácie o momentálnej 

situácii v sklade. Z tohto dôvodu je veľmi 

dôležité okótovať celý sklad a detailné súradnice 

následne vniesť do WMS. Systém musí poznať 

podrobné súradnice každej pozície a mať 

nadefinované všetky povolené trasy, po ktorých  

sa technika bude pohybovať. „Takýmto 

vzájomným prepojením sa zvyšuje efektívnosť 

riešenia, dosahuje sa prehľad nad kompletným 

procesom v reálnom čase. V dnešnej dobe to 

umožňuje pružne reagovať na akékoľvek 

zmeny,“ hovorí Marian Jančík, manažér 

logistických systémov spoločnosti Jungheinrich. 

 

Indukcia a laser 

Pre určenie aktuálnej pozície vozidiel sa v praxi 

osvedčili dve technológie. Prvá z nich, takzvaná 

indukcia, funguje na základe zabudovaného 

elektrického vodiča v podlahe skladu v trasách 

pohybu vozidiel. Automatizované vozidlá majú 

na spodnej časti zariadenie, ktoré na princípe 

magnetickej indukcie sledujú elektrický vodič. 

Druhou technológiou je laser. V tomto prípade 

sú vozidlá vybavené kývajúcim sa majákom, 

zariadením vysielajúcim laserový lúč do 

všetkých smerov. Tento mechanizmus zároveň 

prijíma odrazené lúče. V okolí trás pohybu sú v 

sklade rozmiestnené zrkadlá odrážajúce laserové 

lúče z vozidiel. Riadiace jednotky vozidiel sú 

potom schopné z týchto odrazov vypočítať 

aktuálnu polohu vozidla. 

Manažéri spoločnosť Linde, Jungheinrich a 

Toytota MH - špecialisti na skladovú techniku - 

sa roky venujú dôkladnému skúmaniu potrieb 

zákazníkov a neustále sa snažia vytvárať 

komplexné riešenia na mieru. „Naše 

automatizované systémy sú súborom vzájomne 

prepojených prvkov, digitálne vyspelých a 

analyticky nastavených na najvyššiu úroveň 

efektivity. Či už ide o klasické robotické vozíky 

navádzané geonavigáciou, ktoré sú 

integrovateľné veľmi jednoducho v rámci 

rôznych operácií pri naskladňovaní,  

 

vyskladňovaní alebo preprave tovaru, cez 

dopravníky, automatické vysoko husté regálové 

systémy (shuttle), kontajnerové 

systémy(AutoStore), sortery, až po riadiace 

systémy ako je WMS,“ uvádza P. Smolka. 

 

Analýza možných riešení 

Voľba vhodnej technológie a techniky závisí od 

mnohých faktorov. Pred zavedením účinnej 

technológie odporúčajú experti vykonať detailnú 

analýzu možných riešení od špecializovanej 

firmy. Odborníci následne určia kľúčové faktory 

na posúdenie vhodnej technológie. Bude sa 

stavať nový sklad ako automatický, alebo ide o 

klasický sklad s úmyslom prestavať ho na 

automatický? Dôležité je určiť rozsah 

automatického skladu. Automatizácia má totiž 

zmysel až od istej hranice veľkosti skladu a od 

počtu vykonávaných operácií. Zodpovedať treba 

tiež otázku o povahe skladovaného tovaru. 

Automatický sklad nie je vhodný v prípadoch 

manipulácie s drobnými, čiastočnými baleniami 

alebo pri tovare so špeciálnymi nárokmi na 

skladovanie či manipuláciu. „V portfóliu našej 

spoločnosti máme AGV vozíky mnohých 

kategórii. Od transportných bezoblužných 

vozíkov ERE 225a pre dlhé trasy, schopných 

prenášať väčší počet paliet na dlhé vzdialenosti, 

stohovacích AGV vozíkov EKS 215a s pridanou 

funkciou pracovať s jednotkami skladovanými v 

regálovom, prípadne v shuttle systéme, až po 

plnouatomatické skladové systémy typu 

HBW/AKL. Z pohľadu softwérových nástrojov 

ponúkame nielen WMS skladové hospodárske 

systémy, ale aj iné asistenčné logistické riešenia, 

napríklad Pick-to-Light, Pick-by-Voice, nástroje 

pre RFID a podobne,“ upozorňuje M. Jančík. 

Spoločnosť Toyota MH má v ponuke 

automatický systém Toyota Autopilot, ktorý jej 

odborníci neustále vylepšujú a dopĺňajú o nové 

funkcie. „Systém Autopilot obsahuje 

manipulačnú techniku. Sú to jednotlivé typy 

automatických vysokozdvižných vozíkov a  



 

ťahačov, laserová navigácia a tiež softvér, ktorý 

riadi pohyb a prideľovanie úloh jednotlivým 

vozíkom podľa požiadaviek prichádzajúcich z 

prevádzky. Hlavnou výhodou systému Autopilot 

je jeho škálovateľnosť, čo umožňuje rozdeliť 

proces automatizácie do niekoľkých etáp,“ 

zdôrazňuje S. Fukna. 

Mnohé sklady pracujú s pomerne veľkou 

frekvencia zmeny sortimentu a obrátkovosti. 

Nastaviť a vyladiť automatický sklad je pomerné 

náročné a zdĺhavé. Treba vedieť, že takéto 

riešenie prináša efekt predovšetkým v prípadoch, 

keď má sklad dlhodobé a stabilné nastavenie. 

Skladovať sortiment so značnými výkyvmi v 

zložení či množstve v automatizovanom sklade 

je neefektívne. 

 

Tempo sa zrýchľuje 

Zavedenie automatizácie vedie k zníženiu 

nákladov na skladových zamestnancov. 

Odborníci prepočítali, že každé automatizované 

vozidlo ušetrí v prípade trojzmennej prevádzke 

minimálne štyroch pracovníkov. Prináša tiež 

zníženie prevádzkových nákladov skladu, 

napríklad vo vykurovaní alebo osvetlení, ktoré 

pri automatizovanej prevádzke nemusí byť také 

intenzívne. Automatizácia umožňuje vyššiu 

kapacitu skladu. „Automatické systémy sú 

užitočné tam, kde sa manipuluje s tovarom. 

Zabezpečujú horizontálny transport paliet, 

spolupracujú s dopravníkmi, zaskladňujú a 

vyskladňujú regály. Ich možné prepojenie so 

skladovým softvérom vytvára prakticky 

bezobslužný skladový systém,“ vysvetľuje S. 

Fukna. 

Podľa M. Jančíka bude prítomnosť človeka v 

skladoch vždy potrebná. Avšak nasadenie vyššie 

zmieňovaných technológii umožní posúvať jeho 

zodpovednosti do iných sfér. „V prípade 

automatických riešení v logistike spolu s 

inteligentným zberom dát v reálnom čase bude 

človek tým, ktorý sa bude rozhodovať, ako v  

 

 

danom momente ovplyvniť riadené logistické 

procesy. Znamená to, že prínosom je komplexné 

zautomatizovanie štandardných, opakujúcich sa 

manipulačno-transportných a iných procesov, 

čoho dôsledkom je presun ľudí na prácu s oveľa 

vyššou pridanou hodnotou,“ podotýka. 

P. Smolka hovorí, že skladové priestory sú 

miesto, kde je neustály tok materiálu, ľudí a 

manipulačnej techniky. Podľa neho kedysi 

zapĺňala sklady ťažká železná technika, pričom 

papiere a štítky na krabiciach spomaľovali 

procesy a spôsobovali chaos. Obrovské 

množstvo ľudí, potrebných na obsluhu skladu, 

zvyšovalo nehodovosť a finančné náklady pre 

zamestnávateľov. „Prínosy automatizácie v 

sklade boli preto jasne predikované už dávno: 

zabezpečiť vybavenie v sklade tak, aby sa všetky 

tieto faktory komplikujúce prevádzku 

eliminovali a nastaviť procesy ako plynulý 

materiálový tok so schopnosťou rýchleho 

reakčného času a nízkej škodovosti pri 

rentabilnej nákladovosti.“  

Vývin technológií na automatizáciu skladov sa 

deje čoraz rýchlejším tempom. V blízkej 

budúcnosti môžu priemyselné a logistické firmy 

určite očakávať zvýšenie záujmu o najnovšie 

automatizované skladové technológie.  

 

Alexander Sotník 

 

 

 



   ROZHOVOR 

  

WMS poskytuje komplexné a 

komfortné riadenie skladových a 

distribučných operácií 
KODYS SLOVENSKO je popredným systémovým integrátorom v oblasti automatickej 

identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. „Už od roku 1995 staviame na 

inováciách, zákazníckom prístupe a komplexnosti dodávaných riešení,“ hovorí Michal Fišer, 

obchodný riaditeľ. 

 

Čoraz kompletnejšia automatizácia výrobných liniek a technologických procesov prináša 

nevyhnutnú potrebu monitoringu výroby, teda spracovávania informácií v reálnom čase. 

Aká je ponuka vašej firmy v tomto smere? 

Ponúkame riešenie v podobe mobilných i stacionárnych informačných technológií, ktoré 

nasadzujeme priamo do jednotlivých kľúčových bodov technologických procesov. Poskytujú 

okamžité informácie všetkým stupňom riadenia, zásobovania, kontroly kvality, prípravy expedície 

a podobne. Uplatnenie tu nachádzajú napríklad plnoautomatické, stacionárne i ručné snímacie 

body, etiketovacie zariadenia či mobilné terminály na zber dát. Samozrejmosťou sú komponenty 

rádiového sieťového prepojenia všetkých pracovísk. 



   ROZHOVOR 

Akú spoľahlivú technológiu odporúčate v 

prípade skladových operácií v malých 

skladoch? 

Do počtu troch skladníkov bude postačovať i 

mobilná skladová aplikácia, ktorá bude 

vychádzať z biznis logiky ERP systému, resp. 

jeho modulu skladového hospodárstva. V 

menších skladoch umožňuje rýchlo a efektívne 

vykonávať skladové operácie (príjem, výdaj 

tovaru, vzorkový predaj, inventúra) pomocou 

mobilných terminálov s integrovaným snímačom 

čiarových kódov. Automaticky vytvára príjmové 

a výdajové doklady bez nutnosti ručného 

prepisovania údajov z a do informačného 

systému. Príjemky a výdajky sa z mobilného 

terminálu automaticky prenesú do informačného 

systému, čím sa znižuje chybovosť pri ručnom 

prepisovaní dát. Zároveň sa šetrí čas potrebný na 

ručné zadávanie údajov do systému. Pri štyroch 

a viac skladníkoch už odporúčame WMS v 

základnej funkcionalite. 

 

V prípade veľkých skladov nachádza 

uplatnenie technológia systému riadenia 

skladu - WMS. Uveďte niekoľko dôvodov pre 

jej implementáciu v skladových prevádzkach. 

WMS je riešenie, ktoré komplexne pokrýva a 

riadi celý sklad. Všetky skladové procesy v ňom 

na seba logicky nadväzujú. Má svoju vlastnú 

databázu v ktorej si uchováva históriu. Z WMS 

systému si ju hocikedy môže užívateľ vytiahnuť. 

Vidí nielen celú históriu skladových činností, ale 

aj výkonnosť jednotlivých pracovníkov. 

Systémy riadenia skladu pomocou WMS, 

optimalizujú, zrýchľujú a spresňujú všetky 

skladové procesy. Umožňujú spravovať 

skladové zásoby v reálnom čase. WMS je 

motivačný nástroj aj pre pracovníkov v sklade 

na dosiahnutie vyšších miezd. Progresívne firmy 

totiž ohodnocujú skladových pracovníkov podľa 

počtu vyskladnených položiek v kombinácii s 

hmotnosťou tovaru. Najefektívnejší pracovníci si 

zarobia najviac.  

 

Čo v prípade, ak sa firmy rozhodnú pre 

implementáciu WMS, ale nemajú 

kompatibilné informačné systémy? 

Tento problém vyriešia naši odborníci, ktorí 

zariadia, aby firma, ktorá sa rozhodla zaviesť 

WMS svojím ekonomickým (ERP) systémom s 

nami spolupracovala. Na Slovensku si s 

poskytovateľmi ERP systémov v rámci dobrých 

priateľských vzťahov nekonkurujeme, skôr sa 

vzájomne dopĺňame. Existujú firmy, ktoré vo 

svojom ERP majú aj WMS, vtedy si riešia 

problémy s dodávateľom ERP. Veľa firiem a 

ľudí si však mýli pojem skladového 

hospodárstva s WMS. Sú to dve rozdielne veci. 

Skladové hospodárstvo je vždy súčasťou 

ekonomického systému firmy, väčšinou aj s 

prepojením na účtovníctvo. V rámci skladového 

hospodárstva firma eviduje príjemky a výdajky a 

stav v sklade. WMS eviduje rozloženie tovaru na 

sklade a riadi prácu v sklade, čo je obrovský 

rozdiel. V mnohých prípadoch musíme tento 

rozdiel manažmentu firiem vysvetliť a ukázať 

funkcionalitu WMS, aby pochopili našu ponuku.  

 

Ktoré vami ponúkané riešenie WMS má v 

súčasnosti najlepšie parametre? 

Z nami ponúkaných riešení najvyššiu úroveň 

dosahuje HighJump Warehouse Edge od 

spoločnosti Körber Supply Chain. Poskytuje 

komplexné a komfortné riadenie všetkých 

skladových a distribučných operácií a, navyše, 

súčasne prepojí sklad so zvyškom spoločnosti. 

Systém HighJump WE zvyšuje prehľad o celom 

dodávateľsko-odberateľskom reťazci, stupňuje 

produktivitu, znižuje náklady, zrýchľuje plnenie 

dodávok, rapídne zvyšuje spokojnosť 

zákazníkov atď. Zároveň umožňuje riadiacim 

pracovníkom mať úplný prehľad o skladových 

zásobách, o efektivite skladu a produktivite 

zamestnancov skladu formou prehľadných 

reportov a štatistík. Samozrejmosťou je využitie 

technológií automatickej identifikácie - 

čiarových kódov, RFID, bezdrôtových sietí, 

hlasového vychystávania a ďalších technológií. 

Naša spoločnosť je certifikovaným partnerom  

 



 

spoločnosti HighJump pre oblasť Slovenskej 

republiky a ponúka implementáciu lokalizovanej 

verzie.  

 

Už dlhší čas sú v skladových operáciách v 

obľube systémy Pick by Voice. Kde vidíte ich 

najväčšie prednosti? 

Systém hlasom riadených operácií možno využiť 

najmä pri kompletizácii vyskladňovaných 

zásielok, vo veľkoskladoch a distribučných 

centrách. Predstavujú komplexné riešenia 

zahŕňajúce hardvérové a softvérové vybavenie a 

ich implementáciu do podnikového a 

informačného systému. Naša spoločnosť 

implementuje hlasové riešenia postavené na 

technológii Honeywell Voice Solution (bývalý 

Voccollect). Skladovým pracovníkom umožňuje 

voľnosť pohybu s voľnými rukami a očami. 

Tento proces eliminuje manuálny vstup dát. 

Jednotlivé pracovné úkony umožňuje vykonávať 

rýchlejšie, presnejšie a s vyššou produktivitou. 

Znižuje sa faktor omylnosti ľudského činiteľa, 

rastie operatívny potenciál jednotlivých operácií, 

čo sa prejavuje v znižovaní nákladov a v rýchlej 

návratnosti investícií. 

 

 

 

 

Určujúcimi parametrami úspechu 

logistických a mnohých iných firiem sú čas, 

rýchlosť a neomylnosť informácií... 

Práve preto sa na presnú identifikáciu zásielok, 

ako aj na získanie informácií o ich okamžitej 

pozícii používajú komplexné systémy riadenia 

logistických operácií. Svoje nezastupiteľné 

miesto v tomto procese majú technológie 

čiarových kódov, rádiových čipov (RFID), ako 

aj technológie automatických snímacích brán či 

aplikátorov etikiet priamo na dopravníkoch. 

Dáta sa prostredníctvom lokálnych Wi-Fi alebo 

celoplošných GSM rádiových sietí prenášajú 

online do riadiacich systémov. V nich sa 

okamžite spracúvajú a poskytujú všetky 

potrebné informácie pre interné riadiace procesy, 

pre kuriérov v teréne, ale tiež pre klientov, 

napríklad prostredníctvom internetu. 

 

Alexander Sotník 



   AUTOMATIZÁCIA 

 

Ako vychystávať lepšie a rýchlejšie 

s menším počtom operátorov? 

Stavte na automatizáciu! 
 

Vývoj posledných týždňov a mesiacov postavil firmy pred nové výzvy. Okrem iného 

musí mnoho z nich riešiť otázku, ako majú zamestnanci v sklade vychystávať 

objednávky a dodržiavať  pritom bezpečnú vzdialenosť. Ďalšou výzvou je zvýšená 

pozornosť venovaná hygiene. V neposlednom rad je tu odpoveď na otázku, ako rýchlo 

a bezchybne vychystávať s menším počtom operátorov v sklade (pokiaľ je nutné 

rozdeliť zamestnancov na niekoľko smien). Jedným z možných riešení je investícia do 

automatizovaných skladových systémov. Tieto znižujú fyzické zaťaženie operátorov, 

pomáhajú zlepšiť interné procesy a zvýšiť produktivitu pri vychystávaní. Pokiaľ ešte 

váhate, či je automatizácia to pravé práve pro vás, potom vám môžu nasledujúce 

riadky možno poslúžiť ako inšpirácia. 



Optimalizácia pracovných zón za účelom dodržiavania sociálneho odstupu  

Použitie automatizovaných skladových systémov umožňuje jednoduché zavedenie pracovných zón. Niekoľko automatizovaných 

zariadení je možné spojiť do jednej pracovnej stanice. Každej pracovnej stanici je možné priradiť jedného zamestnanca. 

Zamestnanci teda už nebudú musieť chodiť uličkami medzi regálmi a vzájomne sa stretávať. Celú smenu môžu pracovať 

v rámci svojej priradenej pracovnej stanice a dodržiavať pri tom stanovený odstup od ostatných zamestnancov.  

Pracovné zóny sú navrhnuté s rozstupom 2 metrov od seba. Pre dodatočnú ochranu môžu byť jednotlivé zóny navzájom 

oddelené plexisklom.  

Pracujte s nižším počtom personálu a s vyššou produktivitou  

Automatizované skladové systémy znižujú nároky na pracovnú silu a zároveň zvyšujú produktivitu práce. To oceníte aj v čase 

keď je nutné znížiť počet zamestnancov v sklade. Systémy typu Kardex Shuttle XP, Megamat RS alebo VLM pracujúce na 

princípe „tovar k obsluhe“ a privážajú tovar na základe požiadavky operátora do výdajového otvoru. To umožňuje 

zamestnancom vychystávať a zostať pri tom na určenom mieste v rámci pracovnej stanice bez toho, aby trávili čas pochôdzkami 

po sklade a vyhľadávaním položiek.  

Tieto systémy teda výrazne zvyšujú produktivitu zamestnancov, pretože im umožňujú pracovať v rámci určenej pracovnej 

stanice, a to s menšou fyzickou námahou a s vyššou produktivitou. Zavedenie automatizovaných skladových systémov môže 

pomôcť firme znížiť nároky na obslužný personál až  

o 66 %. Vďaka tomu je možné dať zamestnancom, pôvodne viazaným v sklade, iné úlohy (napríklad také, ktoré súvisia 

s čistením a dezinfekciou a následne nebude nutné na tieto práce prijímať nové pracovné sily). 

Vďaka princípu „tovar k obsluhe“ je možné zvýšiť produktivitu v sklade a celkove jeho priepustnosť. To umožňuje vychystávať 

väčší počet objednávok a to vo výrazne  kratšom čase. Niektorí zákazníci firmy Kardex sú dnes schopní vychystávať za rovnaký 

čas až o 400 % viac položiek za v porovnaní s vychystávaním z klasického regálového skladu  

Vytvorte miesto pre dodržiavanie odstupu  

Dodržiavanie sociálneho odstupu sa môže javiť ako takmer neriešiteľný problém a to najmä pre výrobné podniky a distribučné 

centrá, ktoré už aj tak zápasia s nedostatkom miesta. V niektorých prípadoch by dodržiavanie predpísaného rozostupu 

znamenalo, že bude pre operátorov možné pracovať len na každej druhej pracovnej stanici. To by znamenalo dramatické 

zníženie produktivity. Vďaka použitiu automatizovaných skladových systémov môžete v sklade alebo výrobe získať 85 % 

povodne nevyužitej plochy. Automatizované skladové systémy vám umožni naplno využiť vaše súčasné skladové priestory 

a zároveň môžete vďaka nim usporiadať pracovné stanice tak, aby korešpondovali s predpismi týkajúcimi sa dodržiavania 

sociálneho odstupu.  

Zavedenie automatizovaných sladových systémov okamžite zníži priestorové nároky na skladovanie v porovnaní so 

skladovaním v statických a paletových regáloch, a to hneď dvakrát: za prvé využitím pôvodne nevyužitej svetlej výšky a za 

druhé komprimáciou skladovania, teda maximálnym zahustením pre maximálnu kapacitu. To všetko vďaka celkovo vyššej 

efektivity automatizovaných skladových systémov v porovnaní s klasickými regálmi, viď dole:  

Porovnanie skladových systémov vzhľadom na priestor a produktivitu  

Technológia Kapacita 

(nevyužitý priestor v rámci 
jednotky) 

Priestor 

(nevyužitá svetlá výška  
pri výške stropu 12 m) 

Statické regály / policové 

systémy 

50–70 % 70 % 

Horizontálne karusely 25 % 30 % 

Vertikálne karusely 20 % 10 % 

Vertikálne výťahové 

systémy (VLM) 

10 % 10 % 

Systémy Vertical Buffer 

Module (VBM) 

15 % 10 % 

 

Covid-19 bezprecedentným spôsobom ovplyvnil procesy vo výrobe a distribúcii na celom svete. V snahe ochrániť 

zamestnancov a pracovné operácie zavádzajú firmy nové postupy tak, aby mohol byť dodržovaný sociálny odstup 

zamestnancov. Zavedenie automatizácie môže byť odpoveďou na otázku, ako upraviť operácie vo vašom sklade alebo výrobe 

tak, aby boli dodržiavané zdravotné predpisy a predišlo sa prípadnému rozšíreniu nákazy do budúcna. 

Ak vás téma dodržovania sociálneho odstupu v sklade zaujala, neváhajte a prečítajte si White Paper. 

 

https://cz.info.kardex-remstar.com/social-distancing-white-paper-0-0
https://cz.info.kardex-remstar.com/social-distancing-white-paper-0-0
https://cz.info.kardex-remstar.com/social-distancing-white-paper-0-0
https://cz.info.kardex-remstar.com/social-distancing-white-paper-0-0


   TERÉNNE VOZÍKY 

 

Terénne vozíky  

zvládnu aj náročný terén 
 

Hlavnou výhodou terénnych vysokozdvižných vozíkov je vyššia svetlá výška podvozku 

a možnosť extrémnej ťažnej sily motora pri vyšších otáčkach, vďaka čomu dokážu 

spaľovacie vozíky prekonávať náročnejší terén a stúpanie. 

 

Tieto schopnosti sú ešte umocnené v prípade hydrostatického pohonu, ktorý prenáša 

krútiaci moment cez regulačné čerpadlo na hydromotory kolies prúdením 

hydraulického oleja. „Aj z týchto dôvodov, je podľa môjho názoru, v teréne 

nasadených viac ako 90 % vozíkov so spaľovacím motorom, čo by sa malo v 

budúcom roku zmeniť po nástupe nového Li-Iónového čelného vozíka EFG P30i,“ 

vysvetľuje Martin Kozlov, produktový manažér spoločnosti Jungheinrich. 

 



   TERÉNNE VOZÍKY 

 Samozrejme, záleží od toho, čo si pod pojmom 

terénny vozík predstavujeme. Spaľovacie vozíky 

nie je možné používať v interiéri, keďže 

uvoľňujú nebezpečné plyny do ovzdušia, preto 

je koncept spaľovacích vozíkov uspôsobený do 

vonkajšieho prostredia. „Náš dodávateľ vyrába 

terénne vozíky iba so spaľovacími motormi, a 

ani u iných významných výrobcov sme nenašli 

elektrický terénny vozík,“ dopĺňa Pavol 

Opatovský, generálny riaditeľ spoločnosti Linde 

Material Handling Slovenská republika. 

 

Cenové rozdiely vozíkov 

Logicky, rozdiel je aj v cene elektrických 

vysokozdvižných vozíkov a tých so spaľovacím 

motorom. „Ak ide o prvotnú investíciu, tak cena 

spaľovacích vozíkov je podstatne nižšia aj z toho 

dôvodu, že pri elektrických vozíkoch je potrebné 

zabezpečiť batériu a nabíjač. V dnešnej dobe sa 

spoločnosti skôr zameriavajú na celkové 

prevádzkové náklady za určité obdobie. Ak teda 

berieme do úvahy náklady na údržbu a chod 

samotného vozíka pri aktuálnych cenách 

pohonných hmôt a elektrickej energie, celkové 

náklady aj s prvotným nákupom techniky sú v 

priebehu piatich rokov nižšie v prípade 

elektrického vozíka,“ konštatuje Martin Kozlov. 

Väčšinu logistických operácií dokážu pokryť 

čelné vysokozdvižné vozíky s nosnosťou od 1 do 

5 ton. „Výnimočne je potrebné manipulovať s 

bremenom až do hmotnosti 9 ton a ťažiskom vo 

vzdialenosti 900 mm, čo stále dokážeme 

vysokozdvižným vozíkom,“ tvrdí Martin 

Kozlov. V prípade potreby vyššej nosnosti sa 

pravdepodobne jedná o špeciálne upravenú 

manipulačnú techniku pre daný účel. „Nami 

dodávané vozíky sú rozdelené na 5 typových 

radov v rozsahu nosností od 1200 kg až do 5000 

kg. Obvykle sa nestretávame s požiadavkou na 

väčšie nosnosti terénnych vozíkov. Ak sa však 

taká požiadavka vyskytne, je možné siahnuť po 

ponuke iných významných výrobcov s 

nosnosťou vozíkov až do 7000 kg,“ približuje 

Pavol Opatovský. 

 

Vplyv na životnosť  

má pravidelná údržba 

Najpoužívanejšie sú určite super elastické 

kolesá, kvôli ich výnimočnej výdrži. V 

náročnejšom teréne sa môžu použiť plné 

pneumatiky s odpruženým jadrom „SolidAir“, 

ktoré mierne tlmia vibrácie. Najlepšie tlmiace 

vlastnosti poskytujú vzdušnicové pneumatiky, 

ktoré sú ale náchylné na prepichnutie. Dezén 

pneumatík je vybavený tzv. „traktorovým“ 

(šípovým) vzorom kvôli lepšej trakcii v teréne. 

Hlavný vplyv na životnosť v takomto nasadení 

má pravidelná údržba, keďže nečistotám sú 

vystavené hlavne klzné časti zdvíhacieho 

zariadenia. Závisí aj na pracovnom prostredí v 

ktorom je vozík nasadený a na jeho samotnej 

výbave. „V teréne vieme doplniť vozík o 

hydraulické tlmenie nákladu, rôzne typy filtrov 

nasávania motora alebo ochranný plášť 

podvozku čo môže značne predĺžiť jeho 

životnosť. V našej prenájmovej flotile máme 

napríklad plne funkčný hydrostatický vozík s 

dátumom výroby 2008,“ hovorí Martin Kozlov. 

Ako konštatuje Pavol Opatovský, životnosť 

závisí od spôsobu používania a obtiažnosti 

aplikácie. Je prirodzené, že pri jazde v ťažkom 

teréne sa niektoré časti stroja opotrebujú 

rýchlejšie. Preto je dôležitá poctivá pravidelná 

údržba a starostlivosť o terénny vysokozdvižný 

vozík. 

 

Výrobcovia pracujú  

na čiastkových zlepšeniach 

Vzhľadom na okrajový segment trhu sa v tejto 

oblasti neočakávajú žiadne mimoriadne 

konštrukčné novinky. „Výrobcovia však stále 

pracujú na čiastkových zlepšeniach  

 



inšpirovaných vývojom štandardných 

vysokozdvižných vozíkov. Zameriavajú sa na 

znižovanie spotreby a emisií výfukových plynov 

(napr. pre EÚ: Stage V). Do terénnych vozíkov 

už inštalujú nové zariadenia na kontrolu hodnôt 

a funkcii stroja (napr. digitálny displej). 

Vylepšujú i manévrovacie a prejazdné vlastností 

v teréne,“ tvrdí Pavol Opatovský. Vývoj 

zodpovedá dnešnému trendu zvyšovania 

bezpečnosti a ochrany životného prostredia. 

V budúcom roku uvedie Jungheinrich na trh 

prvý vysokonapäťový, líthium-iónový čelný 

vysokozdvižný vozík určený do vonkajšieho 

prostredia. Používa špeciálne vyvinutý elektro-

hydrostatický pohon a dva elektromotory. Tie 

napájajú dva v ráme integrované Li-ion 

batériové moduly, každý s kapacitou 25 kWh. 

Revolučný EFG P30i má o štvrtinu rýchlejšiu 

rýchlosť zdvíhania a zvládne až o tretinu prudšie 

stúpania. Pre tento vozík bol vyvinutý vonkajší 

nabíjač SLH 400i s ochranou IP54, ktorý dokáže  

pracovať pri teplotách -20 až +55 °C. Celý 

koncept využitia Li-Iónových vozíkov vo 

vonkajšom prostredí ešte dopĺňajú stacionárne a 

prenosné systémy uskladnenia energie 

„Powerbanky“.Tie sa nabijú cez noc lacným 

prúdom, prípadne obnoviteľným zdrojom 

energie a neskôr môžu zdvojnásobiť rýchlosť 

nabíjania našich nabíjacích staníc. 

 

 

Jozef Brezovský 

 

 

 



   DIGITALIZÁCIA 

 

Prístav Hamburg zdokonaľuje 

digitálnu integráciu 
 

Podvodné drony, nákladné autá bez vodičov, colné odbavenie bez papiera – tak bude 

onedlho vyzerať prístav v Hamburgu. 

 

Sebastian Saxe, hlavný riaditeľ úseku digitalizácie prístavného úradu v Hamburgu - 

HPA, hovorí o digitalizácii zajtrajška: „Dnes už digitálne riadime premávku v 

prístave, či už na železnici, vo vode alebo na ceste. Tieto skúsenosti sú dôležité pre 

celé mesto a vzťahujú sa na komplexný dopravný systém. Budúci rok už bude umelá 

inteligencia hlavnou témou pri usmerňovaní premávky. Projekt Green4Transport 

bude fungovať v interakcii s inteligentnými semaformi a mal by viesť nákladné 

vozidlá cez križovatky v stĺpcoch.“ 



   DIGITALIZÁCIA 

5G pomôže implantácii projektov 

Zavedením 5G v oblasti testovania prístavov sa 

uľahčí implementácia ďalších vizionárskych 

projektov. „Táto infraštruktúra je potrebná na to, 

aby sme sa vydali na cestu vpred so všetkými 

účastníkmi prístavu. Pokiaľ ide o drony alebo o 

pomenovanie ich technického názvu, nie je 

možné prehliadnuť UAV (bezpilotné vzdušné 

prostriedky) v prístave. HPA už úspešne používa 

UAV na prieskum a kontrolu zostavenia ingoty a 

nábrežia. Napríklad drony lietajú okolo nosičov 

mostov Köhlbrand a kontrolujú ich prípadné 

poškodenie,“ konštatuje S. Saxe.  

S pohľadom smerujúcim dopredu je tiež možné 

si predstaviť, že podvodné drony budú 

monitorovať sedimentárne usadeniny v rieke 

Labe alebo automatizované systémy využívané 

na údržbu alebo núdzové riadenie.  

HHLA už úspešne používa na svojich 

termináloch robotické automaty. Jan 

Bovermann, vedúci oddelenia rozvoja 

spoločnosti HHLA, zdôrazňuje, že nepretržitý 

pokrok v automatizácii je možné dosiahnuť iba  

 

integrovaným inkluzívnym myslením. 

„Digitálna kultúra spoločnosti sa nedá merať 

podľa toho, koľko projektov sa realizuje. 

Rozhodujúcimi faktormi sú vízia, kultúra a 

spolupráca. Znamená to tiež rovnaké zapojenie 

zamestnancov, zákazníkov, poskytovateľov 

služieb a dodávateľov “ uvádza J. Bovermann. 

 

Digitálna kultúra v prístave 

Ulrich Wrage, generálny riaditeľ spoločnosti 

Dakosy, poskytovateľa IT služieb 

špecializovanej na logistiku, kladie dôraz na 

digitálnu kultúru v prístave Hamburg, ktorý 

postupom času dosiahol 95-percentnú úroveň 

digitalizácie. Je do nej zapojených približne 

2000 spoločností. Tento výsledok sa dosiahol 

najmä prostredníctvom dôvery. Všetky 

spoločnosti zapojené do dopravného reťazca boli 

prepojené s platformami Dakosy, aby integrovali 

a urýchlili procesy. „Tajomstvo platforiem 

Dakosy sa týka zapojenia všetkých hráčov  

 



 

 

vrátane tých, ktorí navzájom priamo súťažia,“ 

hovorí U. Wrage. Colné odbavenie sa začína 

digitálne, zatiaľ čo kontajner sa ešte len blíži k 

Hamburgu.  

Ako funguje sieťové prepojenie spoločnosti a 

inštitúcie v Hamburgu demonštruje koordinačné 

centrum plavidiel Hamburg - HVCC. Gerald 

Hirt, šéf HVCC, sa s hrdosťou pozerá na 

posledné dva roky. Prepravné spoločnosti, 

námorné ústredia, konkurenčné terminály a 

nedávno aj vnútrozemská lodná doprava 

profitujú z tohto rozhrania. HVCC konsoliduje 

príslušné údaje od rôznych účastníkov, 

interpretuje ich a zostavuje predpovedný prehľad 

plavidiel, ktoré sa blížia k prístavu v Hamburgu. 

Tento údaj sa potom sprístupní všetkým 

zúčastneným.  

 

 Nespia ani ostatné prístavy 

Plavba lodí v prístave Hamburg je teraz plynulá. 

„Ani iné prístavy nespia,“ zdôrazňuje S. Saxe. V 

posledných rokoch sa rýchlosť technologického 

rozvoja neustále zvyšovala a stále pokračuje. 

„Dopravcovia nastavili rytmus,“ dodáva Wrage. 

Globálne obchodné skupiny, akými sú Amazon 

a Alibaba, totiž dôkladne preskúmajú, čo port 

môže alebo nemôže robiť. Spoločnosť Digital 

Hub Logistics Hamburg, ktorá je 

medzinárodným strediskom v oblasti inovácií v 

oblasti digitálnej transformácie logistiky na súši, 

na mori i vo vzduchu, prináša nové impulzy pre 

„Prístav 4.0“. Generálny riaditeľ Johannes Berg 

dúfa, že ďalší významný impulz pre inováciu v 

logistike prinesie práve prístav Hamburg. 

 

Zdroj: Port of Hamburg Magazine 

 

 

 

V roku 2021 sa v Hamburgu koná 

svetový kongres mobility a logistiky 

 

Slobodné a hanzové mesto Hamburg je 

hostiteľom svetového kongresu ITS - 

Inteligentné dopravné systémy a služby v 

roku 2021. Spolu s Federálnym 

ministerstvom dopravy a digitálnej 

infraštruktúry - BMVI, bude mesto 

Hamburg organizovať ôsmy svetový 

kongres ITS v prestavanej budove 

Kongresového centru v Hamburgu, 

výstavného centra a priľahlých mestských 

častí od 11. do 15. októbra 2021. Na 

zabezpečenie úspechu svetového kongresu 

ITS 2021 založil mestský štát začiatkom 

roku 2018 100-percentnú dcérsku 

spoločnosť - ITS Hamburg 2021 GmbH. 

Hanseatic City-State získal kongres v súboji 

s inými mestami v tvrdej medzinárodnej 

konkurencii. Hamburg sa prihlásil už v 

apríli 2016. Na rieke Labe sa očakáva 

približne 10 000 odborníkov z oblasti 

dopravy a IT, ako aj zo sveta podnikania, 

univerzít, výskumných ústavov a politiky. 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

 

Logistické riešenie  

pre bublinky 
 

Priemyselný sektor s vínom a destilátmi potrebuje logistické riešenia na mieru. Zo 

svojich pobočiek v Norimbergu v Nemecku a Hörschingu v Rakúsku DACHSER 

zásobuje retaily, reštaurácie a eventy prémiovými produktami značky Moët Hennessy. 

Spoločnosť tiež poskytuje komplexnú ponuku služieb s pridanou hodnotou pre všetky 

aspekty obchodu s vínom a destilátmi. 

 

Šampanské je niečo špeciálne − aj čo sa týka doručovania. Mníchovský vyhlásený 

klub P1 sídli v zadnej časti múzea umenia Haus der Kunst a každý týždeň tu cez 

barový pult zmenia svojho majiteľa tucty fliaš šampanského. Napriek tomu ale 

zásobovanie kamiónom nie je možné. „Nie je tu nakladacia rampa, takže šampanské 

dodávame menšími vozidlami," vysvetľuje Stefan Kaufer, Key Account Manager, 

DACHSER Food Logistics. 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Šampanské je niečo špeciálne − aj čo sa týka 

doručovania. Mníchovský vyhlásený klub P1 sídli 

v zadnej časti múzea umenia Haus der Kunst a 

každý týždeň tu cez barový pult zmenia svojho 

majiteľa tucty fliaš šampanského. Napriek tomu 

ale zásobovanie kamiónom nie je možné. „Nie je 

tu nakladacia rampa, takže šampanské dodávame 

menšími vozidlami," vysvetľuje Stefan Kaufer, 

Key Account Manager, DACHSER Food 

Logistics.  

Dodávky do Hotela Adlon, na jednu z 

najprestížnejších adries v Berlíne, čelia podobnej 

výzve. Pred prvé uzamykateľné dvere na úrovni 

ulice, obvyklé miesto odovzdávania zásielok, ale 

prepravca hodnotný tovar postaviť nemôže. 

„Namiesto toho naložíme fľaše na vysokozdvižný 

vozík, dovezieme ich do podzemnej garáže a 

odtiaľ do skladu," vysvetľuje Stefan Kaufer. 

 

Logistické riešenia z jedného zdroja 

Každý rok prepraví DACHSER pre Moët 

Hennessy Germany takmer 30 000 paliet takých 

značiek, ako sú Moët & Chandon, Veuve Clicquot, 

Dom Pérignon, či koňak Hennessy z okolia mesta 

Reims vo Francúzsku do Norimbergu. Tu v 

centrálnom sklade pre Nemecko zaberajú 

výberové značky alkoholu 6 000 paletových miest. 

Pre distribúciu v Rakúsku má DACHSER k 

dispozícii ďalších 1 500 paletových miest v 

Hörschingu v blízkosti Linzu. DACHSER 

pobočky dodávajú tieto výrobky nielen do hotelov 

a reštaurácií, ale aj cateringovým spoločnostiam, 

lodiarskym a retailovým spoločnostiam. Avíza o 

dodaní a objednávky sú poskytované 

prostredníctvom rozhrania EDI a spracovávané 

elektronicky po celý čas cesty zásielky až po jej 

dodanie. 

"Z vinice až do regálu − to je naše motto. Ako 

spoločnosť poskytujúca komplexné riešenia 

ponúkame široké portfólio služieb pre segment 

obchodu s vínom a destilátmi," uvádza Alfred 

Miller, Managing Director DACHSER Food 

Logistics. 

„Už niekoľko rokov náš biznis v oblasti logistiky 

pre víno a destiláty neustále rozširujeme. Naprieč 

celou sieťou DACHSER dnes pre tento priemysel 

používame cca 10 percent všetkých našich 

paletových miest na celom svete," vysvetľuje 

Alfred Miller, Managing Director DACHSER 

Food Logistics. „To zahŕňa prepravné riešenia po 

celom svete prostredníctvom našej silnej európskej 

logistickej siete pozemných prepráv a leteckých, 

námorných prepráv a komplexných a 

integrovaných skladových riešení, skladov v 

Európe špeciálne prispôsobených pre skladovanie 

alkoholických výrobkov a ďalších logistických 

služieb. Tie zahŕňajú aj výstavbu predajných 

displejov, celé spektrum baliacich služieb a 

služieb určených pre miesto predaja, a to vrátane 

spracovania spotrebnej dane." 

 

Priestor pre darčekové zásielky 

Preto navyše okrem služby vychystávanie pre 

retailové spoločnosti vyčlenila norimberská 

pobočka DACHSER veľa priestoru pre 

dokončovacie operácie pre špeciálne darčekové 

zásielky. S hodnotou dosahujúcou štvorciferné 

číslo za jednu fľašu je potrebné, aby bol každý, kto 

s takým tovarom manipuluje, obzvlášť opatrný a 

dodržiaval špeciálne preventívne bezpečnostné 

opatrenia. „Starostlivosť pri manipulácii s našimi 

výrobkami spoločne s flexibilitou pre najrôznejšie 

špeciálne kampane, ktoré realizujeme, to sú naše 

kľúčové požiadavky, ktoré musí logistický partner 

spĺňať," hovorí Piotr Majchrzak, CFO spoločnosti 

Moët Hennessy Germany. Zamestnanci nosia 

látkové rukavice, aby mohli zabaliť darčeky pre 

špeciálne príležitosti. „Pracovníci v sklade 

kontrolujú, či je na fľaši správne nalepená vineta a 

či je balenie úplne bez akejkoľvek chyby," 

vysvetľuje Michael Scheid, General Manager, 

DACHSER Food Logistics v Norimbergu. Ak je 

všetko prekontrolované bez tej najmenšej chyby, 

darčeková sada je opatrená správou podľa priania 

zákazníka alebo blahoželaním a odoslaná 

balíkovou službou. 

 

 



Z Plesu v opere až po Oktoberfest 

Okrem individuálneho darčekového balenia 

prepravuje DACHSER v rámci svojich služieb s 

pridanou hodnotou najrôznejšie druhy nadmerných 

displejov. V roku 2019 spoločnosť prepravila do 

retailových outletov okolo 5800 displejov plus 

propagačné materiály. A môže sa jednať, rovnako 

ako v poslednej dobe, aj napríklad o model skútra 

Vespa či o rikšu, ktoré sa pre propagáciu 

používajú v predajniach s potravinami v reťazcoch 

Metro a Edeka. Moët Hennessy Germany sa tiež 

zúčastní mnohých prominentných podujatí, okrem 

iného napríklad drážďanského Plesu v Opere, 

galerijnej akcie Gallery Weekend Berlin a 

mníchovského pivného festivalu Oktoberfest. 

Na takéto akcie posiela sklad DACHSER v 

Norimbergu spoločne s fľašami aj poháre, nádoby 

na ľad, vlajočky a displeje. „Na poháre sme 

nakúpili priemyselnú umývačku riadu," vysvetľuje 

Michael Scheid, pretože podnosy s použitými 

pohármi sa po akciách vracajú späť do 

Norimbergu. Všetky sa umyjú, poškodené sa 

vyradia a tie ostatné sa opäť zaskladnia, aby boli 

pripravené pre ďalšiu príležitosť. 

Pre sviatočné príležitosti ponúka DACHSER aj 

ďalšiu službu: na pobočke v Hörschingu v 

Rakúsku sú priamo v sklade na fľaše 

vygravírované motívy na želanie zákazníka. 

Laserový gravírovací stroj môže na kontajnery pre 

tieto vysoko kvalitné nápoje vyryť meno či 

gratuláciu v priebehu niekoľkých minút. Takéto 

adresné výrobky môžu byť ponúkané napríklad 

hosťom veľkých športových udalostí − ako sú 

svetoznáme lyžiarske preteky Hahnenkamm v 

Kitzbühle. 

Ak by sa fľaša šampanského alebo destilátu počas 

poskytovania služieb v DACHSERi rozbila, hrdlo 

fľaše spoločne s korkom a jeho drôtenou klietkou 

sa dá do uzatvárateľnej nádoby a všetko sa 

zdokumentuje. Dôvodom je spotrebná daň na 

šumivé vína a destiláty. Moët Hennesy preniesol 

na DACHSER zodpovednosť aj v tejto oblasti: 

všetko začína takzvaným daňovým skladom, ktorý 

DACHSER pre svojho zákazníka prevádzkuje.  

Fľaše sa dovezú z Francúzska do Nemecka − 

oslobodené od spotrebnej dane − a tu sa uskladnia. 

Daň nie je splatná do okamihu, kým sú výrobky 

prepravené k zákazníkovi. „Colníci v pravidelných 

intervaloch sklad navštevujú a kontrolujú počty 

hrdiel fliaš," vysvetľuje Stefan Kaufer. Keď dá 

colný úrad pokyn, Moët Hennessy je oslobodený 

od platenia spotrebnej dane za rozbité fľaše. 



   STAVEBNÍCTVO 

 

Rozhýbe stavebníctvo po koronakríze 

slovenskú ekonomiku? 
 

Kým pred krízou sa za hlavný pilier slovenskej ekonomiky považoval automobilový 

priemysel, odborníci sa aktuálne zhodujú na tom, že oživeniu ekonomiky v recesii 

najviac pomôže stavebníctvo. To sa vo forme stavieb a budov podieľa na tvorbe 

hrubého fixného kapitálu v hospodárstve, vytvára diela dlhej životnosti a je 

významným indikátorom konjunkturálneho vývoja celej ekonomiky. Ako sektor 

stavebníctva ovplyvnila koronakríza a prečo nepotrebuje jednorazovú finančnú 

pomoc od štátu?  

 

Koronakríza ovplyvnila činnosť 96 % stavebných spoločností, ktoré v rámci 

polročnej analýzy slovenského stavebníctva oslovila spoločnosť CEEC Research. 

Podľa jej zistení, ktoré boli publikované v máji, sa opatrenia štátu proti pandémii 

prejavili najviac v poklese zisku a zároveň vo zvýšených nákladoch spoločností. 



  STAVEBNÍCTVO 

Stavebníctvo pritom vytvára významnú časť 

hrubého domáceho produktu. Podľa Ročenky 

slovenského stavebníctva 2019, ktorú vydalo 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, v roku 

2018 bol podiel stavebníctva na tvorbe hrubého 

domáceho produktu na úrovni 7,8 % a odvetvie 

zamestnávalo približne 7,0 % z celkového počtu 

osôb pracujúcich v hospodárstve SR.  

Význam správneho naštartovania tohto piliera 

hospodárstva je umocnený aj tým, že 

stavebníctvo realizuje stavby a budovy, ktoré sú 

dôležitou súčasťou investícií, resp. tvorby 

hrubého fixného kapitálu v celom hospodárstve. 

Podiel stavieb a budov na tvorbe hrubého 

fixného kapitálu pritom dosiahol v ostatnom 

známom štatistickom údaji z roku 2018 44,7 % 

(zdroj MDaV SR). Vzhľadom na naviazanosť na 

odchýlky a pohyby v ekonomike je stavebníctvo 

zároveň indikátorom konjunkturálneho vývoja a 

pôsobí multiplikačne na rozvoj ďalších odvetví. 

Inak povedané, straty stavebných firiem 

spôsobené obmedzeniami pre koronakrízu sa 

následne prejavia aj ako straty v ďalších 

segmentoch hospodárstva.  

 

Niektorí prosperovali 

Spoločnosti, ktorých koncovým zákazníkom sú 

domácnosti a jednotlivci, negatívne vplyvy 

koronakrízy nezaznamenali. Ľudia ostali doma 

a mali priestor a čas realizovať obnovu, stavbu či 

rekonštrukciu svojich domov alebo záhrad. 

„V našom segmente sme nezaznamenali výrazné 

negatívne zmeny, práve naopak,“ povedal 

Marko Szőcs zo slovenskej spoločnosti Austria 

Beton Werk. „Keďže rodinný dom a jeho okolie 

nadobudli počas koronakrízy oveľa väčší 

význam, pociťovali sme v období pandémie 

zvýšený záujem o komplexné úpravy domovov 

našich zákazníkov.“ Ani uzatvorenie hraníc 

tohto slovenského výrobcu stavebných 

materiálov neovplyvnilo. „Nie vo výraznej 

miere, keďže sa naša výroba špecializuje hlavne 

na lokálny slovenský trh a jeho rozvoj,“ dodal 

M. Szőcs z ABW. 

Podobné skúsenosti so zvýšeným dopytom mala 

napríklad aj spoločnosť Gardeon, špecializujúca 

sa na produkty vylepšujúce záhrady. „Pandémia 

našu prácu extrémne neovplyvnila. Zákaziek je 

stále dostatok aj vďaka tomu, že sme sa rýchlo 

prispôsobili situácii a spustili sme napríklad 

možnosť bezkontaktných obhliadok v našom 

výstavnom centre. Je pravda, že bolo trošku viac 

času na vývoj, za čo sme vďační, pretože sme 

tak mohli zlepšovať produkty a servis pre našich 

zákazníkov,“ reagovala Martina Švábiková, 

chief marketing officer spoločnosti Gardeon. 

 

Nedostatočné kapacity aj problémy v logistike  

Úplne inej situácii museli počas pandémie čeliť 

spoločnosti realizujúce veľké projekty alebo 

subdodávky technológií k stavbe potrebnej 

infraštruktúry. Pandémia utlmila väčšinu 

stavebných a výrobných aktivít, potom ich síce v 

prvej fáze uvoľňovania opatrení zasa 

naštartovala a rozbehnuté stavebné projekty 

pokračovali, no pre chýbajúce výrobné kapacity 

postupne došlo k ich spomaleniu.  

"Pandémia najskôr spôsobila spomalenie 

stavebných prác, tie sa však po prijatí 

nevyhnutných opatrení postupne opäť 

naštartovali. Pochopiteľne, pri takomto projekte 

je každé zdržanie komplikáciou. Našťastie, 

aktuálne pokračujú práce podľa plánu a 

dokončenie stavby očakávame v pôvodnom 

termíne," hovorí Adriana Škriniarová, 

spoluautorka projektu Agapé Senior Park, ktorý 

vyrastá v obci Horný Bar neďaleko Bratislavy a 

jeho otvorenie je naplánované na január 2021. 

Firmy realizujúce stavebné zákazky museli 

znížiť počet pracovníkov na stavbách a citeľne 

chýbali aj pracovné posily zo zahraničia. 

Podnikanie firiem bolo do značnej miery  

 



 

ovplyvnené uzavretím hraníc a s tým súvisiacim 

sťaženým pohybom osôb a tovaru. 

„Samozrejme, aj my sme čelili istým 

obmedzeniam hlavne z dôvodu uzavretia hraníc 

štátov, v ktorých máme výrobné závody,“ 

reagoval Branislav Augustín zo spoločnosti Sika 

Slovensko. 

 „Naša dcérska spoločnosť, ktorá sa zameriava 

na dodávky energií, zaznamenala prepad 

príjmov. Sťažil sa pohyb našich zamestnancov 

na zahraničných zákazkách v Maďarsku, 

Francúzsku a Veľkej Británii, čo spôsobilo ich 

pozastavenie, resp. predĺženie dokončenia. 

Meškali dodávky jednotlivých zariadení a tovaru 

aj na zákazkách realizovaných na Slovensku, čo 

taktiež spôsobilo oddialenie dokončenia 

projektov,“ povedal zástupca generálneho 

riaditeľa pre obchodné záležitosti PPA 

CONTROLL, a. s., Ing. Erik Vicena.  

Opatrenia ovplyvnili aj import a export 

produktov, ktoré firmy v podnikaní využívajú. 

„Nakoľko veľká časť komponentov potrebných 

k realizácii našich zákaziek je dovážaná zo 

zahraničia, museli sme v tomto období hľadať 

alternatívne riešenia alebo jednoducho predĺžiť 

termín dodania tam, kde nebolo možné iné 

riešenie. Mnohí dodávatelia si začali účtovať 

tzv. corona prirážku, ktorá navýšila cenu 

komponentov,“ pokračuje Ing. Erik Vicena.  

„Export našich produktov bol zo začiatku takmer 

nulový, dnes sa pomaly dostáva z najhoršieho 

von. Iná je situácia pri potrebe leteckej prepravy, 

kde z dôvodu jej pozastavenia nie je možné 

pokračovať v realizácii a uvádzaní diel do 

prevádzky napriek tomu, že dodávky sa 

zrealizovali ešte pred nástupom krízy, ale pri 

ďalších činnostiach je nevyhnutná osobná účasť 

našich špecialistov.“ 

Napriek tomu sa tejto slovenskej spoločnosti 

podarilo počas krízy vďaka dlhoročnej finančnej 

stabilite a uvoľnenému trhovému prostrediu  

 

 

 

získať aj nové zákazky. „Tie by sme 

pravdepodobne za normálnych okolností 

nezískali,“ doplnil E. Vicena z PPA 

CONTROLL.  

 

Štartér ekonomiky 

Koronakríza stavebníctvo teda nepoložila úplne 

na lopatky a zároveň môže toto odvetvie pomôcť 

oživiť ekonomiku. Podnikatelia v stavebnom 

sektore by však viac než jednorazovú finančnú 

injekciu od štátu uvítali vyhlásenie väčšieho 

množstva verejných zákaziek. Podľa analýzy 

spoločnosti CEEC Research by si to prialo až 76 

% opýtaných. „Historicky patrí stavebníctvo k 

určitým štartérom ekonomiky, hlavne v 

obdobiach recesie. Stavebné a najmä 

infraštruktúrne projekty vždy boli a stále sú 

kľúčové pri udržaní ekonomiky v ťažších 

ekonomických časoch,“ je presvedčený aj 

Branislav Augustín zo spoločnosti Sika 

Slovensko.  

Pomôcť by mohli aj finančné prostriedky, ktoré 

budú k dispozícii z Európskej únie. Úlohou 

Slovenska bude rozumne ich investovať 

a v maximálnej možnej miere využiť. „V tomto 

období je potrebné ešte viac podporiť projekty 

z oblasti zdravotníctva, výstavby infraštruktúry a 

ekologizácie výroby energií. Systémový prístup 

k riešeniu dôsledkov pandémie je účinnejší ako 

jednorazová finančná pomoc, ktorá má iba 

krátkodobý efekt, ale nerieši dlhodobé hľadisko. 

Zabezpečenie financovania veľkých projektov 

pomôže stabilite pracovného trhu a pri 

zjednodušení procesu financovania sa zrýchli 

kolobeh finančných prostriedkov, čo 

v konečnom dôsledku ovplyvní ekonomickú 

situáciu celej krajiny,“ uzatvára Erik Vicena z 

PPA CONTROLL. 

 

 

 



   RUM 

 

Rum – ohnivý nápoj z 

cukrovej trstiny 
 

Rum je alkoholický nápoj vyrobený fermentáciou a destiláciou melasy alebo šťavy z cukrovej trstiny. 

Destilát, číra tekutina, zvyčajne dozrieva v dubových sudoch. Väčšina rumov sa vyrába v karibských 

a stredoamerických krajinách, ale aj v iných oblastiach sveta produkujúcich cukrovú trstinu, 

napríklad v Indii, na afrických ostrovoch Maurítius a Reúnion a tiež na Filipínach. 

 

Rum sa vyrába v rôznych variantoch. Ľahké rumy sa bežne používajú v koktailoch, zatiaľ čo „zlaté“ 

a „tmavé“ rumy sa obvykle konzumujú rovné alebo upravené. Prémiové rumy sú vyrobené tak, aby 

sa konzumovali rovné alebo ľadové. 



   RUM 

Rum sa podieľa na kultúre väčšiny karibských 

ostrovov a námorných provincií. Nápoj má dávne 

a slávne vzťahy s kráľovským námorníctvom a 

pirátstvom. Rum slúžil aj ako populárne médium 

hospodárskej výmeny. 

Pôvod slova „rum“ nie je jasný. Najčastejšie 

akceptovanou hypotézou je súvislosť s 

„rumbullionom“, nápojom vyrobeným z vriacich 

stopiek cukrovej trstiny, prípadne s pojmom 

„rumbeating“, čo bolo slangové slovo pre 

„rozdrvenie“ tejto plodiny. Hoci pôvod týchto slov 

a povaha ich vzťahu nie sú jasné, obidve slová sa 

ako „rum“ vynorili v angličtine približne v 

rovnakom čase v roku 1651.  

Rozdeľovanie rumu na zmysluplné zoskupenia je 

komplikované, pretože neexistuje žiadny jednotný 

štandard na to, čo predstavuje rum. Pojem „rum“ 

totiž definujú rôzne pravidlá a zákony krajín, ktoré 

ho vyrábajú. Mexiko vyžaduje, aby rum zrel 

minimálne osem mesiacov. Dominikánska 

republika, Panama a Venezuela vyžadujú dva 

roky. Argentína definuje rum ako biele, zlaté, 

ľahké a „extra svetlo“. Grenada a Barbados 

používajú výrazy biely, nepremokavý a vyzretý, 

zatiaľ čo USA definujú rum niekedy ako likér, 

inokedy ako ochutený rum. 

 

Regionálne variácie 

V rámci Karibiku má každý ostrov alebo výrobná 

oblasť jedinečný štýl. Zvyčajne sa tieto štýly dajú 

zoskupiť podľa tradične hovoreného jazyka. 

Vzhľadom na veľký vplyv portorikánskeho rumu 

sa väčšina rumu konzumovaného v Spojených 

štátoch vyrába v štýle „španielsky hovoriaceho“. 

Anglicky hovoriace oblasti sú známe tmavšími 

rumami s plnšou chuťou, ktorá si zachováva 

väčšie množstvo základnej melasovej arómy. Pre 

tento štýl sú typické rumy z Bahám, Antiguy, 

Trinidadu a Tobagu, Grenady, Barbadosu, Svätej 

Lucie, Svätého Vincenta a Grenád, Belize, 

Bermúd, Svätého Krištofa, Guyany a Jamajky. Na 

niektorých miestach sa podáva verzia s vysokým 

obsahom alkoholu s názvom „Rude Rum“ alebo 

„John Crow Batty“. Tento výraz, označujúci 

domáci silný rum, sa objavuje na Novom Zélande 

od začiatku 19. storočia.  

Francúzsky hovoriace oblasti sú známe svojimi 

poľnohospodárskymi rumami (rhum agricole). 

Tieto rumy sa vyrábajú výhradne zo šťavy z 

cukrovej trstiny. Zachovávajú si väčšie množstvo 

pôvodnej chuti tejto plodiny a sú spravidla drahšie 

ako rumy na báze melasy. Pre tento štýl sú typické 

rumy z Haiti, Guadeloupe a Martiniku. 

Oblasti, ktoré boli pôvodne súčasťou španielskej 

ríše, tradične produkujú rumy s pomerne hladkou 

chuťou. Tento charakter zastupujú rumy z 

Kolumbie, Kuby, Dominikánskej republiky, 

Guatemaly, Nikaraguy, Panamy, Filipín, 

Portorika, Venezuely a amerických Panenských 

ostrovov. Kanárske ostrovy produkujú medový 

rum známy ako Ron miel de Canarias, ktorý nesie 

chránené zemepisné označenie. 

 

Destilát tvrdých chlapov 

Rum si obľúbili najmä anglickí moreplavci. 

Veliteľstvo vojenského námorníctva totiž rýchlo 

zistilo, že rum zlepšuje pracovnú a bojovú 

morálku námorníkov. V roku 1731 stanovilo 

oficiálny denný prídel pre všetkých námorníkov 

starších ako 18 rokov na pol pinty 80-percentného 

rumu. V roku 1850 bol prídel znížený na osminu 

pinty a zostal zachovaný až do roku 1970.  

Jednu z najdôležitejších postáv v histórii rumu bol 

pirátsky kapitán Henry Morgan. V staršom veku sa 

usadil na Jamajke a začal vyrábať svoj povestný 

rum. Zomrel v roku 1688, ale jeho rum Captain 

Morgan žije dodnes. 

Približne pred desiatimi rokmi zaplavili naše 

kaviarne a špecializované predajne karibské rumy. 

Tradičné značky El Dorado, Pyrat, Rumbulion 

profesor Cornellius, Zacapa, Diplomatico, 

Platnation, ale aj luxusné rumy Milionario X.O, 

Cartavio X.O, Zafra 30 r., Presidente Marti či 

Austrian Empire Navy Rum potešia chuťové 

poháriky priateľa toho jedinečného nápoja. 

 

Alexander Sotník 
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