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   EDITORIÁL 

 Svet sa nám technologicky vzďaľuje 

V poslednom čase si často kladiem naliehavú 
otázku. Zmenšuje sa technologické zaostávanie 
Slovenska za svetom? Vychádza mi, že 
Slovensko doteraz nezachytilo hlavné 
civilizačné procesy vedomostnej spoločnosti a 
digitálnej ekonomiky. Hospodárska politika 
Slovenska po roku 1993 fakticky konzervuje 

industriálny režim. 

Vyspelé krajiny investovali veľké peniaze do 
rozvoja vedy, výskumu, vývoja, do 
vzdelávania a moderných technológií. Vložené 
investície sa im vracajú v podobe mnohých 
efektov a ziskov. Ich konkurenčná schopnosť 
na svetových trhoch rastie. Slovensko v 
poslednom období investovalo do týchto 
oblastí žalostne málo. Aj preto je dodnes 
odkázané na príchod zahraničného 
investičného kapitálu.  

Naša kapitálová štruktúra je zastaraná. Chýba 
najmä znalostný a informačný kapitál. 
Hospodárstvo organizuje klasická industriálna 
hierarchia s vysokým stupňom monopolizácie, 
koncentrácie a centralizácie. Výsledkom je 
nízka konkurenčná schopnosť prevažnej 
väčšiny produkcie s malým podielom 

informatizácie a digitalizácie. 

Svetoznámy ekonóm a mysliteľ Joseph 
Schumpeter vytvoril koncept kreatívnej 
deštrukcie. Podľa neho sa na vyššiu úroveň 
dostávajú podniky, ktoré dokážu kombinovať 
staršie výrobné faktory s novými, čo je 
prvoradý predpoklad úspešnosti a prežitia v 
období zmien.  

Americká futurologička Barbara Marx-

Hubbardová hovorí o vedomej evolúcii. 
Človek má po prvý raz k dispozícii také 
poznanie a technológie pomocou ktorých môže 
vedome ovplyvňovať evolučný proces. 
Futurológovia ho ponímajú aj v podobe 
evolúcie ekonomického systému, spoločnosti a 

civilizácie tak, že bude možné prekonať 
krízové javy.  

Slovenská súčasnosť je však spojená so zväčša 
industriálnym ekonomickým modelom a jeho 
paradigmou. Ekonomika sa vníma ako čosi 
statické, ako nejaký stroj. Teoretické 
ekonomické koncepty, ktoré popisujú statický 
ekonomický organizmus sú zastarané a stali sa 

nefunkčné. Transformácia civilizácie smerom 
k informačnej spoločnosti spôsobila, že 
dynamika vývoja rozbila statickú štruktúru. 
Napriek tomu naši ekonómovia trávia veľa 
času pripravovaním rozpočtov, čiže určitými 
krátkodobými problémami a nezaoberajú sa 
problematikou dlhodobých časových 
horizontov. Problémy spoločnosti sa tak len 
kumulujú.  

Ciele kormidelníkov slovenskej ekonomiky sú 
jednoduché: ak budú rozhodujúce priemyselné 
sektory produkovať zisk, zdroje sa rozdelia aj 
na rozvoj ostatných spoločenských sfér - na 

školstvo, zdravotníctvo, vedu, vývoj, výskum 
či ekológiu. V ekonomicky vyspelých 
krajinách sveta však funguje opačná prax. 
Priemysel, poľnohospodárstvo, veda, výskum, 
školstvo, zdravotníctvo tvoria integrovaný 
celok, pričom investície do vedy, výskumu, 

školstva či zdravotníctva sa premietajú do 
zvyšovania výkonnosti a konkurenčnej 
schopnosti celej ekonomiky.  

Z uvedeného vyplýva, že pre budúcnosť 
slovenských firiem je veľmi dôležité, aby sa 
problematikou stratégie a riadenia 
transformácie v období Industry 4.0 začali 
intenzívne zaoberať ich top manažmenty. 
Myslí si to dnes aspoň polovičný počet 
riadiacich pracovníkov? Ak nie, je táto situácia 
veľmi vzdialená od reálnych potrieb. Pretože 
Industry 4.0 nie je len technologická, ale 
predovšetkým kvalitatívna zmena.  

Alexander Sotník 



 



   ROZHOVOR 

  

Richard Sulík: Podnikateľské 
prostredie je našou prioritou 
Súčasná situácia je ťažká nielen pre ľudí, ale aj pre podnikateľov vo všetkých 
sektoroch hospodárstva. Ako pomôcť podnikateľskému prostrediu, aké sú priority 
ministerstva hospodárstva, O podnikateľskom „Kilečku“ či o podpore vodíka, sme 

exkluzívne hovorili s Richardom Sulíkom, ministrom hospodárstva SR. 

Naše hospodárstvo už vyčerpalo svoj potenciál, keď čerpalo z lacnej pracovnej 
sily a zahraničných investícií. Pokiaľ sa neposunieme do ďalšej etapy vývoja, 
budeme viac zaostávať za najvyspelejšími krajinami. Ako tomu zabrániť? 

Zabrániť sa tomu dá jedine tak, že vytvoríme stabilné, predvídateľné a 
konkurencieschopné podnikateľské prostredie, ktoré bude atraktívne pre investorov. 

Preto podporujeme hlavne investície s vyššou pridanou hodnotou, investície do vedy 
a výskumu, moderných technológií a také, ktoré prinesú nové pracovné miesta. Už 

som viackrát avizoval, že investičné stimuly budeme smerovať prevažne do najmenej 

rozvinutých regiónov s vysokou nezamestnanosťou a prioritne formou daňových 
úľav. 



   ROZHOVOR 

Uplynulé desaťročie by sme mohli z 
ekonomického pohľadu nazvať aj 
premárnenou dekádou. Vyspelé krajiny už 
nedobiehame takým tempom ako začiatkom 
tisícročia a začíname stagnovať. Je nevyhnutné 
uskutočniť mnohé ekonomické i sociálne 
reformy. Na ktoré z nich si minister 

hospodárstva trúfa? 

Okrem toho, že som minister hospodárstva, som aj 
predseda strany Sloboda a Solidarita. Sme známi 
najlepším programom v mnohých oblastiach, 
najmä však v ekonomike. Odvodový bonus 
a rovná daň sú moje srdcové záležitosti, musia 

však získať širokú podporu koalície. Skôr, než 
prídu na rad takéto veľké reformy, sú veci, ktorým 
viem pomôcť aj v rámci ministerstva. Sem rátam 
najmä výstavbu priemyselných parkov. 

 

Na zlepšenie podnikateľského prostredia 
schválil parlament Vaše „Kilečko“. Aké ďalšie 
opatrenia pre podnikateľov pripravíte v 
najbližšej budúcnosti? 

Podnikateľské prostredie je od začiatku našou 
prioritou. Prvé kilečko malo u podnikateľov 
skvelú odozvu, preto sme sa po jeho schválení 
pustili okamžite do tvorby druhého balíka 
opatrení. Bol som v pozitívnom slova zmysle 
šokovaný z toho, koľko podnetov nám cez leto 

podnikatelia poslali – boli to tisíce. Z nich sme 

vyselektovali približne 900, ktoré sa dajú 
zrealizovať najrýchlejšie a zároveň nebudú mať 
výrazný dopad na štátny rozpočet. Do detailov 
zatiaľ zachádzať nebudem, pretože rokujeme 
s ďalšími ministerstvami, no môžem vám 
garantovať, že pôjde o množstvo užitočných 
opatrení, ktoré odstránia rôzne nezmyselné 
povinnosti a opäť výrazne zjednodušia život 
podnikateľom. 

 

MH SR rokuje so zástupcami samospráv o 
možnom umiestnení štátneho strategického 
priemyselného parku, ktorý by v budúcnosti 
mohlo ponúknuť veľkým zahraničným 
investorom. Ktorú lokalitu preferujete a prečo?  

Lokalít máme vytypovaných viacero. Samozrejme, 
prioritou je východné Slovensko, ktorému by 

strategický park pomohol omnoho viac ako 

regiónom na západe krajiny. Poviem to takto - 

tam, kde nám budú vedieť poskytnúť dobré 
podmienky, spoluprácu, ústretovosť, tam pôjdeme. 
V určitej fáze sa rozhodneme a spravíme 
maximum pre to, aby sme mali jeden park 

pripravený doslova na kľúč. Príde investor a môže 
začať stavať, to je náš cieľ.  

 

Okrem hospodárskej stagnácie je problémom 
neustály rast mzdových nákladov, čím naša 
ekonomika stráca na konkurencieschopnosti. 
Čo podniknete v tomto smere? 

V koalícii máme dohodu, že každé ministerstvo 

zníži svoje výdavky minimálne o 10 percent. Je 

najvyšší čas. Nemusí ísť len o mzdové náklady, 
ale aj výdavky na tovary a služby. Túto úlohu som 
dal aj všetkým organizáciám, ktoré patria pod 
rezort hospodárstva. Je pravda, že za posledných 
15 rokov štátna správa len bujnela a bujnela. 
Mojím cieľom je preto zoštíhliť ju minimálne 
o spomínaných desať percent, ideálne o 20 %.  

 

Zaostávanie Slovenska za vyspelou Európou 
zvýrazňuje aj stav nášho školstva a 

vzdelávania, ktoré má v konečnom dôsledku 
súvis s našou konkurencieschopnosťou. Čo 
navrhujete na zlepšenie tohto stavu? 

Slovensko za posledné roky nevenovalo školstvu 
takú pozornosť, ako by bolo treba a vlak nám 
pomaly začal unikať. O reformách a veľkých 

zmenách sme počúvali nonstop, no zásadné 
výsledky jednoducho chýbali. Aj preto  sme 

ministerstvo školstva zverili do rúk Braňa 
Grohlinga, ktorý presne vie, čo má robiť. Je 
odhodlaný a pevne verím, že na konci volebného 
obdobia si budeme môcť povedať, že odviedol kus 

dobrej roboty.  

 

Slovensko nám opakovane opúšťajú naše 
súčasné i budúce elity. Nízka úroveň univerzít, 
vedy a výskumu vedie k úniku mozgov. Verejné 
a súkromné výdavky v tejto oblasti na 
Slovensku hlboko zaostávajú za priemerom 
Únie Takýto vývoj môže výrazne znížiť  



 

inovačný potenciál krajiny a tým aj jej 

konkurencieschopnosť. 

Súhlasím. Na Slovensku máme množstvo kapacít, 
ktorým doteraz chýbali adekvátne podmienky na 
to, aby sa mohli realizovať. Bez peňazí to 
jednoducho nejde, aj preto pracujeme na zvýšení a 
stabilizácii financovania vedy a výskumu.  

 

V programovom vyhlásení SaS ste voličom 
sľúbili zaviesť rovnú daň, najviac na úrovni 19 
% a bez výnimiek. Rovná daň by zlepšila 
podnikateľské prostredie a motiváciu, znížila 
výdavky na sociálnu sieť a vytvorila 
predpoklady na ďalší rast. Splníte tento sľub? 

Ako som už uviedol vyššie, na veľké kroky treba 
podporu celej koalície. K veľkým krokom však 
vedú tie menšie a uvidíme, na čo sa nakoniec 

nájde vôľa a odvaha. Môj názor je, že rovná daň 
by bola skvelou správou pre všetky odvetvia.   

 

Podporili by ste odpredaj Bratislavskej burzy 

cenných papierov a Centrálneho depozitára 
cenných papierov strategickému partnerovi? 

Na odpredanie centrálneho depozitára relevantný 
dôvod nevidím, burze by to však z dlhodobého 
hľadiska mohlo pomôcť. Samozrejme, po širšej 
politickej diskusii.  

 

Vami navrhovaný odvodový bonus by mohol 
nahradiť dnešných 13 rôznych odvodov a cca 
100 rôznych sociálnych platieb. Myslíte, že by 
odvodový bonus ako komplexná reforma 
odvodov a sociálnych dávok, mal šancu na 
schválenie dnešným parlamentom? 

Odvodový bonus je hlavne o zjednodušení 
systému, to je jeden z bodov Programového 
vyhlásenia vlády. Rovnako odstránenie 
nespravodlivosti a v neposlednom rade zníženie 
odvodov.  

 

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb. je platný s 
menšími úpravami vyše 40 rokov. Keďže bol 

koncipovaný ešte v minulom režime, je zrejmé, 
že už dávno neodráža realitu modernej  

 

spoločnosti, je komplikovaný, zložitý a sťažuje 

investičnú činnosť. Kedy už bude konečne 
prijatý stavebný zákon zohľadňujúci potreby 
Slovenska v 21. storočí? 

Áno, z môjho pohľadu treba stavebný zákon 
jednoznačne prekopať, pretože jeho súčasná 
podoba jednoducho nie je dobrá. V programe SaS 

sa nachádza prakticky kompletný návod, ako na 
to.   

 

Ceny energií majú výrazný vplyv nielen na 
konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky, 

ale sú aj významnou položkou rozpočtov 
slovenských domácností. Spomedzi členských 
štátov EÚ vynakladajú slovenské domácnosti 
najväčšiu časť svojich príjmov práve na 
náklady spojené s úhradou energií. Ceny 
elektriny pre priemyselných odberateľov a 
podnikateľov patria medzi najvyššie v regióne 
V4. Čo s tým chcete urobiť? 

Ceny energií v prvom rade určuje nezávislý 
regulátor – teda Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví (ÚRSO). My sme urobili prvý 
a mimoriadne dôležitý krok – na čelo tohto úradu 
sme vybrali nezávislého odborníka a profesionála 
Andreja Jurisa. Nastavenie férových cien energií 
je jednou z jeho najväčších priorít. Verím, že bude 

robiť transparentnú, nezávislú a nediskriminačnú 
cenovú reguláciu, ktorá v konečnom dôsledku 
môže znamenať práve zníženie cien.   

 

Nedávno ste podporili vznik Centra výskumu 
vodíkových technológií v Košiciach. V čom 
vidíte výhody a potenciál vodíkovej 
technológie? 

Vodík považujem za energonosič budúcnosti. 
Vznikom takéhoto centra robíme ďalší krok v 
podpore rozvoja vodíkových technológií. Tieto 
technológie sú na začiatku svojho cyklu a ich 
odpadovým produktom je len voda, čo je 
obrovskou výhodou. Ak to spoločne uchopíme, tak 
vodík je veľkou šancou pre Slovensko, či už 
v doprave, priemysle alebo energetike. Máme na 
to šikovných ľudí, máme potenciál a preto chceme 

hrať v budúcnosti v oblasti vodíka prvé husle. 

Jozef Brezovský 



   SKLADOVANIE 

 Paletový regál – jednoduchý, 
ale stále nenahraditeľný 

Filozofia konštrukcie paletového regálu vychádza z požiadaviek zákazníka na určitú 
nosnosť danú hmotnosťou a rozmerom ukladaných paliet. Zároveň je však cieľom 
dodávateľa ponúknuť čo najlepšiu cenu, aby uspel v súboji s konkurenciou. Z tohto 

dôvodu musí byť konštrukcia čo najjednoduchšia a najľahšia, a navyše dostatočne 
variabilná a celkom bezpečná. 

 

Paletové regály sú primárne určené na skladovanie tovaru vo veľkoobjemových 
baleniach (palety, gitter boxy a pod.) s vyššou hmotnosťou a s možnosťou uskladnenia 
na čo najvyššiu možnú výšku podľa možností skladu. „Hlavná funkcia paletových 
regálov je prehľadné a efektívne skladovanie tovaru na paletách, ich výhodou je 
využitie celkovej výšky haly a dokonalý prístup k jednotlivým skladovacím 
jednotkám,“ konštatuje Michal Gajdoš, Key Account Manager spoločnosti BITO - 

Skladovacia technika. 



   SKLADOVANIE 

 Limity výrobcov sú odlišné 

Každý výrobca má svoj maximálny záťažový 
limit, v štandardnom prevedení regálu, odlišný. 
„META má svoj limit 5500 kg pre úložnú 
úroveň dĺžky nosníka 2700 mm a hĺbky regálu 
1100 kg. Pokiaľ potrebuje zákazník uskladniť 
vyššiu záťaž, rolu hrá veľkosť a váha balenia. 
Najčastejšie za upravuje úložná úroveň 
veľkosti a váhe skladovaného tovaru,“ hovorí 
Dagmar Bublincová zo spoločnosti META 
skladovací technika. V prípade požiadavky na 
uskladnenie tovaru nad limit maximálneho 
štandardu, interný statik počíta úpravu a menia 
sa výstužné prvky systému. Ďalšou možnosťou 
je zdvojenie regálu na hĺbku uskladnenia 
palety. 

„Väčšinou ide o obmedzenie zo strany palety, 
respektíve manipulačnej jednotky, ktorá 
neudrží viac ako má zadefinované. U EUR 
paliet je to napr. 1200 kg. Musí byť 
nepoškodená a originálna, teda vyrobená podľa 
normy. Samozrejme aj regál má svoje limity – 

4500 kg na pár,“ vysvetľuje Kamil Vnučko, 
Managing Director spoločnosti VENEONE. 

Ak chceme ukladať ťažký tovar, v prvom rade 
musíme vedieť, na čom je ten tovar uložený – 

paleta, drevené hranoly atď. Existujú rôzne 
riešenia, ako ukladať veľmi ťažký tovar do 
regálu: napr. kombinácia viacerých rámov, 
ktorých hĺbka je menej ako štandard 1100 mm 
a kratších nosníkov, kde je nosnosť vyššia ako 

u dlhších. 

Štandardné logistické haly umožňujú 
skladovanie do 15 metrov. Ale aj tu platí, že 
limit výrobcov odlišný. „Máme štandardne 
regály do výšky 12 metrov. Vyššie požiadavky 
na rámy už musíme nadstavovať a počítať 
statiku individuálne aj z pohľadu miesta 

realizácie,“ približuje Dagmar Bublincová. 
Ako hovorí Kamil Vnučko, v súčasnosti je z 

hľadiska statiky pri konvenčných regáloch 
strop 13 500 mm. Samozrejme, pokiaľ 

hovoríme o automatizovaných skladoch, tam je 
situácia iná. Ich výška sa pohybuje v 
desiatkach metrov. 20-30 m či dokonca vyššie 
sklady nie sú výnimkou. 

 

Bezpečnosť nie je zadarmo 

Paletové regály je možné vybaviť rôznymi 
bezpečnostnými prvkami, ktoré ich ochránia 
pred poškodením – od kovových až po 
plastové. Najlepšou ochranou je zábrana 
nárazu do regálu. Dnes už je technika 
vybavená rôznymi systémami od indukčného 
vedenia, cez poloautomatizované systémy 
manipulácie s tovarom a mnoho ďalších 
vybavení. Bežnou ochranou regálov sú 
ochranné prvky na rohoch regálových radov, 
alebo je možnosť ochrany každého rámu 
samostatne, napríklad ochranou so „silent-
blokom“, ktorý tlmí náraz. 

 

„V ponuke máme množstvo ochranných 
prvkov rôznych tvarov, vyrobených buď z 
ocele alebo plastu. Každý z nich je určený na 
ochranu iného prvku paletového regálu. 
Najčastejšie ide o samotné stojky, celé rámy, 
rohy regálového systému, ochrany proti 
prepadnutiu tovaru dokonca ochrany 

sprinklerového systému, nájazdy do systémov 
Drive-In atď.,“ vysvetľuje Kamil Vnučko. 
Téma ochrany regálov sa skloňuje veľmi často, 
vždy však narazí na otázku ceny.  



 

Pred stavbou regálového systému treba 
pripraviť halu, resp. podlahu. „Je potrebné 
dodržať všetky súvisiace normy,“ upozorňuje 
Marián Jančík, Logistic Systems Manager 
spoločnosti Jungheinrich. Patria tu napr.: 

rovinnosť DIN 18 202 – tabuľka 3, riadok 3; 
dostatočná nosnosť a kvalita betónu DIN 
1045), odporučenie a predpisov pre skladové 
podlahy podľa STN EN 206-1, podlaha musí 
bezpečne prenášať zaťaženie od vozíkov a 
regálov, ďalej musí dovoliť zapustenie 
hmoždiniek pre ukotvenie pätiek rámov (min. 
hrúbka betónu pre bezpečné kotvenie je 160 
mm, min. kvalita betónu je B25/C25). Pre 
statický výpočet podlahy je nutné vziať do 
úvahy zaťaženie od manipulačnej techniky a 
regálov (bodové a plošné, celkové), ďalej je 
nutné vziať do úvahy rozmiestnenie a 

vzdialenosti regálových stojok. Podlaha 
nesmie chemicky reagovať s inštalovanou 
technológiou (regály, vozíky). Pre nespevnené 
alebo nedostatočne nosné povrchy (asfalt, 
dlaždice, a pod.) je nutné detailné statické 
posúdenie s odporúčaním na možné 
príslušenstvo pre lepšie rozloženie zaťaženia 
od regálov.  

 

Trendom je automatizácia 

Aktuálne trendy sú smerované do 
automatizácie, či efektívnejšieho využitia 
priestoru, čiže sa stavajú vyššie haly a 

uskladňuje sa tovar aj do výšok nad 12 metrov. 
„Trendy v manipulačnej technike zasahujú aj k 
regálom, keďže aj zmenšovanie šírky uličky 
ovplyvňuje celkovú kapacitu skladu,“ 
konštatuje Dagmar Bublincová. 

Stredné a väčšie spoločnosti zvažujú pri 
expanzii svojich činností nasadenie 
komplexných skladových riešení. „Či už ide o 
plnoautomatické paletové silá, alebo riešenia s 
nižšou mierou automatizácie ako sú shuttle/  

 

 

upc systémy. Pripravenosť samotných 
spoločností je vždy individuálna. Tu je 
dôležitým faktorom poradenstvo , kde 

spoločne so zákazníkom zhodnotíme potreby, 
dostupné možnosti a nájdeme ideálny systém 
pre dané podmienky,“ tvrdí Marián Jančík. 
Vždy je na dodávateľovi objasniť výhody a 
nevýhody danej technológie, nutné požiadavky 
pre jej implementáciu, aby na konci stál naozaj 
spokojný zákazník. 

 

„Očakávame väčší dopyt po komplexných 
riešeniach, ktoré budú zahŕňať prvky 
automatizácie,“ uvádza Michal Gajdoš. S tým 
súhlasí aj Kamil Vnučko a dodáva: 
„Jednoznačne môžeme povedať, že 
automatizované sklady, rôzne sofistikované 
riešenia, kde bude manipulačná technika 
komunikovať cez WMS s regálom. Hoci sa 
regál vo svojej podstate nezmenil od začiatkov, 

kedy bol uvedený do života, vždy bude 
súčasťou aj tých najmodernejších riešení.“ 

 

Jozef Brezovský 

 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

 

Elektronický kanban pomohol 
Panasonicu s vychystávaním 
 

Pri výrobnom procese je veľmi dôležité odstrániť chybovosť pri vychystávaní materiálu 
na linku. Zároveň však výrobca potrebuje celý proces zrýchliť a zjednodušiť, aby 
dokázal splniť požiadavky, ktoré na neho kladú jeho odberatelia. Pomôcť pri tom môže 
napr. Elektronický kanban, ktorý firma M2M Solutions implementovala vo firme 
Panasonic Industrial Devices Slovakia v Trstenej. 

 

Spolupráca spoločnosti M2M Solutions s firmou Panasonic Industrial Devices Slovakia 
v Trstenej začala na základe referencií od jedného z dodávateľov. „Prvé diskusie o 
možnosti implementácie nášho riešenia začali v novembri 2018 a následne sme začali 
pracovať na prvom návrhu podkladov pre ponuku. Naša spolupráca trvá dodnes a 
plánujeme v nej pokračovať aj do budúcnosti,“ vysvetľuje Ján Putala, Product Manager 
spoločnosti M2M Solutions. 
 



   PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Vysokú chybovosť spôsoboval ľudský 
faktor 

Prioritnou požiadavkou zákazníka, firmy 

Panasonic, bolo odstránenie chybovosti pri 
vychystávaní materiálu na linku a urýchlenie 
celého procesu. Ďalšou požiadavkou na systém 
bolo zabezpečiť správne naskladňovanie boxov 

do spádových regálov, odkiaľ sú následne 
vychystávané podľa požiadaviek z výroby na 
základe metódy FIFO. Cieľom riešenia bolo 
taktiež získať lepší prehľad o stave materiálu 
na kanban regáloch so zabezpečením 
pravidelného dopĺňania materiálu.  

V minulosti trstenský Panasonic používal v 
sklade manuálne riešenie, ktoré spôsobovalo 

komplikácie a vysokú chybovosť spôsobenú 
najmä ľudským faktorom. Zásobovač s 
vozíkom a vytlačeným rozpisom materiálu 
podľa požiadaviek odoberal z boxov potrebný 
počet komponentov. Jednotlivé boxy boli 
oštítkované, no pri pravidelnej údržbe a 
manipulácii s komponentmi sa častokrát 
stávalo, že štítky odpadli a stratili sa. Potom 

dochádzalo ku komplikáciám priamo pri 
vychystávaní materiálu. „Toto riešenie nebolo 
veľmi efektívne,“ konštatuje Ján Putala..  

Po naložení komponentov na vozík zásobovač 
opustil sklad a presunul sa na výrobnú linku, 
kde rozdelil jednotlivé komponenty podľa 
liniek. Každá linka má 3 očíslované boxy, 
zásobovač musel dodržať presné poradie, no 
stávalo sa, že poradie nebolo dodržané. 

 

Vizuálna navigácia riadi vychystávanie 

Riešenie, ktoré pre spoločnosť Panasonic 
dodala firma M2M Solutions, sa volá 
Elektronický Kanban systém. Ide o 100% 
handsfree riešenie pre vychystávanie. 
„Zároveň sme implementovali Manipulate To 

Light (M2L) systém, ktorý sme upravili presne 
pre požiadavky zákazníka,“ hovorí Ján Putala. 
Medzi základné parametre aplikácie patrí 
vizuálna navigácia, ktorá riadi vychystávanie a 

dopĺňanie komponentov. Zároveň prebieha 
kontrola správnosti vychystávania 

prostredníctvom laserového senzoru a kontrola 
manipulácie s tovarom a vyhodnotenie v 

reálnom čase. „Vďaka RFID technológii sme 
dokázali zabezpečiť dvojitú verifikáciu a 
hlavnú výstupnú kontrolu materiálov 
vychystávaných na výrobnú linku,“ dodáva Ján 
Putala. 

M2L systém pracovníci M2M Solutions 
doplnili o systém riadeného skladu a zároveň 
ho prepojili s Panasonic ERP systémom, ktorý 
umožňuje aktívnu komunikáciu so systémom 
SAP. Medzi doplnkové funkcionality systému 
patrí sledovanie maximálneho a minimálneho 

stavu zásob v systéme, pričom pri poklese 
materiálu pod minimálne množstvo dochádza k 
automatickému objednávaniu nového 
materiálu. 

 

Vychystávanie materiálu môžu realizovať 
súčasne viacerí operátori, pričom každý z nich 
dostane priradené špecifické označenie farbou 

LED diódy. Potvrdenie výberu je možné 
viacerými spôsobmi – zamestnanci môžu  



 

potvrdiť výber materiálu prostredníctvom 
laserového senzoru  alebo ručným skenerom. 

M2L systém je prepojený s informačným 
systémom Panasonic, podporuje FIFO a je 
rozdelený na primárnu časť skladu, v ktorej sa 
nachádzajú frekventovane používané materiály 
a na sekundárnu časť skladu, kde sú uložené 
menej frekventované materiály. 

A ako vlastne prebiehal proces dodávania 
riešenia? „Po počiatočných debatách ohľadom 
riešenia systému a možnosti splnenia 
zákazníkových požiadaviek sme v priebehu 
prvých dvoch kvartálov 2019 vyšpecifikovali 
podklady a pripravili ponuku. V júni 2019 si 
spoločnosť Panasonic objednala detailnú 
analýzu projektu, ktorú sme vypracovali a v 
priebehu júla prebehla akceptácia,“ približuje 
Ján Putala. V októbri 2019 bola podpísaná 
zmluva o dielo, ktorou bol spustený štart 
vývoja a implementácie projektu spolu s 
odovzdaním fázy dizajnu systému. Koncom 
januára roku 2020 bol systém odovzdaný do 
pilotnej prevádzky a tá pokračovala až do 
začiatku marca. 

 

 

COVID dočasne prerušil implementáciu 

Testovanie pilotnej prevádzky bolo prerušené 
opatreniami proti šíreniu ochorenia Covid-19. 

„Počas tohto obdobia sme pracovali na ďalšej 
požadovanej funkcionalite, ktorou bolo 
trigrovanie RFID brány, následne sme po 
uvoľnení opatrení systém odovzdali do ostrej 

prevádzky,“ poznamenáva Ján Putala.  

Celý proces trval od začiatku roka 2019, 
pričom reálne práce na projekte a ich 
implementácia trvali približne rok, prihliadnuc 
na prerušenie spôsobené protipandemickými 
opatreniami. 

„Postup výberu riešenia a následnej dodávky 
bol štandardný, aj keď ku každému 
zákazníkovi a jeho potrebám pristupujeme 
individuálne. Môžeme tak systém prispôsobiť 
presne na mieru, hoci naše systémy sú 
univerzálne aplikovateľné,“ tvrdí Ján Putala.  

Pred každým projektom pracovníci M2M 
Solutions spolu so zákazníkom preberajú 
požiadavky na systém na základe existujúcich 
potrieb, ktoré by mali riešiť problémy 
súčasného stavu. „Snažíme sa implementovať 
čo najefektívnejšie riešenia, ktoré pomôžu 
optimalizovať procesy a zároveň zlepšiť 
existujúci systém alebo ho nahradiť novým a 
funkčným riešením. Spolu so zákazníkom 
prechádzame jednotlivými fázami práce a jeho 
súčasnými riešeniami. Zisťujeme, kde 
dochádza k najväčšej chybovosti, ktoré 
procesy sa dajú optimalizovať a ktoré fázy 
procesu vieme zefektívniť. Po tejto analýze 
následne vypracujeme ponuku so špecifikáciou 
projektu a po akceptácii môžeme prejsť k fáze 
vývoja, implementácie a testovania pilotnej 
prevádzky,“ vysvetľuje Ján Putala.  

Servis je zabezpečený na základe dohodnutých 
parametrov v servisnej zmluve. V prípade 
výpadku alebo neočakávaného správania sa 
systému zabezpečí firma M2M Solutions na 

základe servisnej zmluvy včasné odstránenie 
príčin vzniknutých problémov. 

Jozef Brezovský 



   DEVELOPMENT 

 

Developeri vidia na Slovensku 

stále veľa možností na rozvoj 
 

Logistické parky sú už súčasťou mnohých lokalít na Slovensku. V súčasnosti je už k 
dispozícii viac ako 2,5 milióna metrov štvorcových kvalitných priestorov. Slovensko je 
však stále atraktívne pre developerov, ktorí majú veľké plány a pripravujú novú 
výstavbu. Oslovili sme najvýznamnejších hráčov na poli priemyselného developmentu a 
položili sme im tieto otázky: 

 

1. Akými priestormi na Slovensku momentálne disponujete? 

2. Aké sú vaše plány na výstavbu a v akých lokalitách? 

3. Na aký segment priemyslu sa prednostne zameriavate? 

4. Udržateľnosť a ekológia je už samozrejmosťou. Čím sa ale Vaša firma môže 
pochváliť? Čím sa odlišujete od konkurencie? 

5. Aké trendy vo Vašom segmente podnikania očakávate? 

 



   DEVELOPMENT 

Martin Polák, Managing Director Central & 
Eastern Europe, GARBE Industrial Real Estate 

Slovakia 

 

1. Momentálne žiadnymi.  

2. Máme zazmluvnené dva pozemky na 
západnom Slovensku. Zatiaľ by sme neradi 
konkretizovali, o ktoré pozemky sa jedná. Takisto s 
našim partnerom ponúkame pozemky v Poprade, v 
lokalite Veľká Lomnica.  

3. Logistika a výroba. Zameriavame sa na klienta 
a lokalitu, nie až tak na konkrétny segment.  

4. Neradi by sme o tom dopredu hovorili, radi by 

sme sa pochválili konkrétnymi realizáciami. Na 

úspešnú ekologickú stavbu musia byť dvaja – 

developer a klient.  

5. V súčasnej dobe plnej neistoty, či už z hľadiska 
verejného zdravia alebo z hľadiska ekonomiky, je 
ťažké hovoriť o trendoch. Myslím si, že etablovaní 
konvenční developeri budú chcieť ochrániť a 
maximalizovať výnosy zo svojich portfólií za každú 
cenu. Naopak takí ako my, sústreďujúci sa len na 
development, budú musieť osloviť klientelu, ktorá na 
Slovensku už je, chce rásť a chce nové priestory. 
Neočakávame príchod nových firiem na Slovensko.  

 

Jakub Pelikán, Development Director, Mountpark 

 

 

1. ... 

2. Pracujeme na špekulatívnej výstavbe v 
Mountparku Sereď. V auguste tohoto roku sme začali 
so špekulatívnou výstavbou budovy E. S certifikátom 
BREEAM Very Good bude k dispozícii k 
predčasnému nasťahovaniu (early access) v januári 
2021 a s kolaudáciou počítame na prelome februára a 
marca 2021. Okrem Mountparku Sereď pripravujeme i 
Mountpark Bratislava. Tento projekt je iba v príprave. 
Bližšie informácie budú k dispozícii začiatkom roku 
2021. 

3. ... 

4. ... 

5. ... 

 

Svetozár Rohoň, Senior Asset Manager, 
CONTERA Management SK 

 

1. V súčasnosti vlastníme a prevádzkujeme 3 
logisticko-priemyselné parky na Slovensku. Je to park 
v Bratislave Rači, ktorý má cca 69 000 m2, park v 
Svätom Jure s cca 31 000 m2 a park v Malom Šariši 
pri Prešove so 17 000 m2 priestorov. Spolu je to cca 

117 000 m2. 

2. Plánujeme expanziu v Malom Šariši a aktívne 
sa pozeráme po ďalších lokalitách (noví výstavba), 
primárne na západnom Slovensku. Pozeráme sa taktiež 
na existujúce sklady vo väčších mestách, tzv. City 
Logistika, kde je potenciál expanzie a efektívnejšieho 
využitia územia. 

3. Do nášho portfólia klientov spadá automotive, 
3PL, kuriérske služby, e-commerce, fulfillment, 

skladovanie stavebnej chémie, polygrafia a podobne. 

4. Všade, kde je to možné, usilujeme o 
certifikáciu BREEM, čiže využitie alternatívnych  



 

zdrojov energie a médií (solárne panely, využitie 
dažďovej vody, čim výrazne znižujeme spotrebu pitnej 
vody). Pri samotnej stavbe preferujeme výber 
udržateľných materiálov, ktoré majú minimálny 
negatívny environmentálny dopad. Všeobecne veľmi 
dbáme na výsadbu a údržbu zelene (často 
prekračujeme odporúčane koeficienty), čo má za 
následok nielen lepšiu estetiku, ale aj zlepšenie 
mikroklímy na danom mieste. Udržateľnosť a ekológia 
sú pre nás veľmi podstatné v každom aspekte, či už od 
zasielania faktúr elektronickou formou, sledovania 
spotrieb a energetického poradenstva nájomcom až po 
separáciu odpadov. 

5. Môžeme skonštatovať, že logistike a výrobe sa 
aj napriek turbulentnému obdobiu darí, predpokladáme 
stúpajúci trend, ktorý vsak môže byť ovplyvnený 
zvýšenou konkurenciou a prebytkom skladových plôch 
v rámci celého Slovenska. 

 

Ivan Pastier, Senior Business Development 

Manager, CTP Invest SK 

 

1. Na Slovensku máme postavených vyše 400 
tisíc metrov štvorcových priemyselných hál. Portfólio 
je rozdelené po celom Slovensku, pričom tie hlavné 
lokality sú v Bratislave, Voderadoch, Trnave, Žiline, 
Košiciach a Prešove. 

2. Rozdelil by som to na 3 kategórie. 
Špekulatívne staviame v Bratislave, Trnave a Prešove. 
Pre klientov staviame v Trnave pre HAVI Logistics a v 

Košiciach pre jednu výrobnú spoločnosť. Pracujeme aj 
na ďalších lokalitách, ktoré teraz nechcem 
konkretizovať. 

3. Prednostne sme zameraní na výrobné 
spoločnosti, ktorých požiadavky sú komplikovanejšie  

 

a náročnejšie. Nemáme problém do našich hál 
zabudovať žeriavy, zosilnené podlahy, rozvody 
stlačeného vzduchu, kompresory, chladiacu vodu, 
jednoducho všetko, čo taká výrobná spoločnosť 
potrebuje. Čo sa týka logistiky, tam je to jednoduchšie, 
v podstate potrebujú prázdnu halu. U nich je 
dôležitejšie byť v správnom čase v správnej lokalite. 

4. Dovolím si tvrdiť, že udržateľnosť a ekológiu u 
nás berieme veľmi vážne. Máme najvyšší priemyselný 
štandard na trhu, čo znamená, že naše budovy šetria 
oveľa viac na energiách. Napríklad na strechu dávame 
skoro 2x viac izolácie ako bežní developeri. Tiež do 
roku 2023 plánujeme byť carbon neutral. 
Certifikujeme naše portfólio podľa BREEAM a nove 
budovy staviame ako BREEAM excellent. Naše 
budovy používajú smart technológie na real-time 

meranie spotreby a ponúkame klientom konzultácie, 
ako efektívnejšie využívať budovu, aby vedeli viac 
ušetriť na energiách a tým pádom viac šetriť planétu. 
Všetky naše budovy sú pripravené na inštaláciu 
solárnych panelov na strechy. V Čechách plánujeme 
pripojiť 20 MW počas roku 2020. Ďalším kľúčovým 
bodom nasej carbon neutral stratégie je kúpa a 
revitalizácia lesov. Začali sme v Čechách, kde sme 
kúpili 100 000 m2 lesa, ktorý sme začali revitalizovať 
výsadbou rôznych stromov, čiže sa snažíme zachovať 
biodiverzitu. Ten les bol napadnutý lykožrútom a 

chceme ho ochrániť. Našim cieľom je mať 1:1 pomer 
lesov a m2 hál. ISO 14001 a 50001 beriem ako 
štandard. Tento rok sme navyše vysadili cca 300 
stromov v našich priemyselných parkoch na 

Slovensku. 

5. Rozdelil by som to na 5 hlavných bodov. Rast 
e-commerce – ľudia si zvykli počas lockdownu 
nakupovať on-line. Niektoré sektory budú klesať, 
niektoré stúpať. Každý sektor bude zažívať svoje 
výzvy – fashion, medtech, pharma. Decentralizácia 

distribučných sietí – hustejšia sieť skladov. Väčšia 
odolnosť voči výpadkom. Dual sourcing. Väčšie 
zásoby kritických zdrojov – potreba viac priestoru. 

Decentralizácia výroby – otváranie tovární na nových 
kontinentoch, aby pokryli regióny.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Erik Ivaničko, Director Slovakia, Panattoni 
Slovakia Development 

 

1. Spoločnosť Panattoni dnes ponúka výstavbu a 
prenájom výrobných a logistických nehnuteľností v 2 
lokalitách. V Panattoni Parku Košice Airport ponúka 
2900 m2 k okamžitému prenájmu v už postavenej 

modernej hale. Ďalšiu budovu s rozlohou 19 856 m2 je 
možné postaviť do šiestich mesiacov na základe 
presných požiadaviek klienta. V Panattoni Parku 
Dunajská Streda ponúkame možnosť postaviť budovu 
až do veľkosti takmer 135 000 m2 

2. Výstavbu aktuálne plánujeme v Panattoni 
Parku Košice Airport a v Panattoni Parku Dunajská 
Streda. 

3. Naše budovy sú vhodné pre akékoľvek výrobné 
či logistické prevádzky. Medzi našich klientov v 
Európe sa radia spoločnosti ako napríklad Bombardier, 
FAURECIA, Amazon, KION, LEAR Corporation, 

TCHIBO, SONY, DHL, XXX Lutz či ASSA ABLOY. 

4. Spoločnosť Panattoni je v Európe lídrom trhu v 
oblasti udržateľnosti. Prvou medzinárodne ocenenou 
budovou bolo distribučné centrum Amazonu v 
Dobrovízi pri Prahe. Táto budova získala už v roku 
2015, ako prvá inustriálna nehnuteľnosť na svete, 
certifikát BREEAM NEW CONSTRUCTION 

Excellent. V nasledujúcich rokoch sa Panattoni 
zamerala na dôsledné dodržiavanie všetkých 
stavebných udržateľných trendov a certifikáciu 
všetkých novo postavených budov najprísnejšou 
medzinárodnou certifikáciou BREEAM 2016 New 
Construction. Konkurencia sa postupne snaží 
dodatočne certifikovať svoje portfólio budov, čo je ale 
možné len nižšou verziou certifikácie BREEAM IN 
USE. V rámci celej Európy dosahuje Panattoni 
rekordnej mieri certifikácie. Dnes má Panattoni 
certifikovaných viac ako 2 000 000 m2 budov a ďalšie 
2 000 000 m2 procesom certifikácie prechádza. 

5. Jasným trendom je znižovanie energetickej 
náročnosti budov a minimalizácia dopadu na životné 
prostredie. K trendom patrí napríklad použitie  

 

stavebných materiálov s environmentálnym 

prehlásením o produkte EPD, dôsledná certifikácia 
medzinárodne uznávanými certifikátmi, sledovanie 
celkovej uhlíkovej stopy budovy už od fázy stavby, 
implementácie princípov cirkulárnej ekonomiky, 

nakladenie s dažďovou vodou, opatrenia na podporu 
elektromobility. 

 

Naďa Kováčiková, Commercial Director, VGP - 

Industriálne stavby 

 

1. Momentálne je to VGP Park MALACKY, kde 
je približne 100 000 m2 postavených hál a cca 22 ha 
pozemkov. VGP Park Bratislava, kde máme pozemky 
na výstavbu vo vlastníctve, je to 50 ha. Vo vlastníctve 
máme aj 11 ha pozemkov pre VGP Park Zvolen. 

2. VGP Park Bratislava – pripravuje výstavbu 8 
hál, čo predstavuje 250 000 m2 logistických 
priestorov, a VGP Park Zvolen, kde bude 53 000 m2 v 

3 halách. 

3. Ľahká výroba, logistika. 

4. Skupina VGP už v roku 2019 spustila a 
implementovala viacero iniciatív, ako napríklad VGP 
Renewable Energy, ktorá sa zameriava na obnoviteľné 
zdroje energie. Ide o novú obchodnú líniu so 100 % 
podielom spoločnosti VGP N.V., ktorá má za úlohu 
využiť plochu striech parkov VGP na fotovoltické 
systémy a najnovšie energetické technológie. VGP si 
stanovilo jasný cieľ, aby všetky nové budovy od tohto 
roka získali certifikát BREEAM (Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method). 

Naším ďalším cieľom je odštartovať nadáciu VGP 
Foundation. 

5. Z hľadiska developmentu očakávame 
implementáciu už spomínaných rôznych ekologických 
a úsporných prvkov. A to z dôvodov na strane 
developerov, ktorí sa obracajú smerom k trvalej 
udržateľnosti, ako aj z dôvodov rastúcich požiadaviek 
klientov, ako napríklad prístrešky pre bicykle,  



 

nabíjacie stanice pre elektromobily a podobne. Z 
pohľadu potenciálnych klientov, vzhľadom na 
prebiehajúcu pandémiu, predpokladáme rozmach e-

commerce a last-mile logistiky a naopak útlm 
niektorých výrobných segmentov. Predpokladáme, že 
rozvoj e-commerce naštartuje aj niekoľko nových 
lokalít v rámci Slovenska. 

 

Jan Palek, Country Manager Czech Republic & 

Slovakia, GLP 

 

1. Na Slovensku aktuálne spravujeme GLP Park 
Bratislava Senec, ktorý sme v nedávnej dobe dokončili 
a priestory sú z 95 % prenajaté. Pri tejto príležitosti 
sme privítali nového klienta Hortim International, 
obchodnú a logistickú spoločnosť, ktorá v našom 
parku plánuje vytvoriť chladené distribučné centrum 
pre čerstvé ovocie a zeleninu. Náš tradičný klient a 
najväčší internetový predajca Alza v Senci ďalej rastie, 
naposledy v rámci rozšírení svojich skladových 
priestorov zavádza okienko AlzaDrive, ktoré 
umožňuje jednoduché vyzdvihnutie tovaru 
zákazníkom bez vystúpenia z auta. 

2. V súčasnej dobe pracujeme na projektoch v 

niekoľkých lokalitách západného a južného Slovenska. 
Vždy sa pozeráme po miestach s dobrou dopravnou 
dostupnosťou a dostatkom potenciálnych pracovných 
síl pre nájomcov našich parkov.  

3. Hlavným zameraním priemyslových parkov 
GLP sú logistika, distribúcia a ľahká výroba. Vďaka 
nášmu tímu profesionálov, zázemiu globálnej skupiny 
a využívaniu najmodernejších technológií, dokážeme 
ponúknuť logistické riešenia na mieru pre najširšie 
spektrum odvetví. Naši súčasní klienti v strednej 
Európe pôsobia najmä v oblastiach ako e-commerce,  

 

 

automobilový priemysel, kontraktná logistika so 
špecifickými požiadavkami (skladovanie pneumatík, 
chladené priestory, rýchloobrátkové dodávacie služby) 
alebo v oblasti leteckého priemyslu. 

4. V odbore priemyslových nehnuteľností je 
dobrým štandardom využívanie najmodernejších 
udržateľných technológií. V GLP ale vnímame pojem 
udržateľnosti nielen v kontexte moderných riešení, ako 
sú napríklad zelené strechy. Kľúčová pre udržateľnosť 
projektu je najmä správne vybraná lokalita. Práve tá 
zaručí, že areál bude využívaný po niekoľko desaťročí. 
To máme na pamäti, keď priemyslové parky 
plánujeme. Musia byť navrhnuté dostatočne 
flexibilným spôsobom, aby mohli slúžiť klientom z 
najrôznejších odborov. To všetko dopĺňame 

najvyššími technickými štandardmi a certifikáciou 
BREEAM a LEED. V súčasných aj budúcich 
priemyslových parkoch GLP venujeme veľkú 
pozornosť téme vody. Samozrejmosťou je spätné 
využívanie dažďovej vody. Rastúce suchá riešime 
zasakovaním vody na pozemku centier, čo prispieva k 
zadržiavaniu vody v krajine. V plánovaných parkoch 
GLP pracujeme s inteligentným monitoringom a 
riadením spotreby energie v budovách. 

5. Jednoznačným a stále rastúcim trendom je 
ďalší nárast segmentu e-commerce a distribúcie. 
Potvrdením trendu je okrem iného nárast podielu e-

commerce u poskytovateľov logistiky tretích strán 
(3PL), ktorí tradične dodávajú do kamenných predajní, 
na 30 %. Tento smer vývoja aktuálne podporuje aj 

situácia ohľadne pandémie choroby Covid-19. V 

súčasnej dobe je dôležitejšie než kedykoľvek inokedy 
nepodliehať emóciám a opierať analýzy o dáta. 
Automobilový priemysel nestagnuje. Autá sa ďalej 
vyrábajú a predávajú. Pre sektor priemyselných 
nehnuteľností je to dôležitá a dobrá správa. V 
neposlednom rade je na trvajúcom vzostupe 

doručovanie až ku koncovému zákazníkovi, so 
značným dôrazom na rýchlosť a optimalizáciu 
procesov. Z hľadiska logistických centier je tak okrem 
iného kladený nárok na priblíženie sa mestským 
centrám a dopravne aj environmentálne šetrné riešenia 

pre dopravu na „poslednú míľu.“ Tento posun je 
výzvou pre využitie brownfieldov, ktoré sa z bývalých 
periférií a prímestských obcí posunuli do širšieho 
centra miest. Stojí tak pred nami úloha vrátiť 
priemysel do miest, ale moderným a ekologickým 
spôsobom. 

 

 

 



 

Jakub Soták, Project Manager, Signum Ltd 

 

1. Začiatkom tohto roku sme dokončili prvú fázu 
logisticko-priemyselného parku SIHOTPARK, ktorý 
sa nachádza v tesnej blízkosti diaľnice D1 za 
Trenčínom smerom na Bratislavu. Hala má výmeru 36 
600 m2 a priestory sú vhodné na skladovanie, logistiku 
a ľahký priemysel / montáž. 

2. Po úspešnom vyťažení prvej haly v 
SIHOTPARKU sa púšťame do druhej etapy projektu a 
to do haly o výmere 126 000 m2. Ide o najväčšiu 
komerčnú halu na Slovensku, kde si klient môže 
vybrať nadštandardné priestory s možnosťou expanzie 
s ľahkým napojením na D1. Druhým naším projektom 
je priemyselný park FEROVO. Areál sa nachádza na 
východnom Slovensku v meste Vranov nad Topľou. V 
spolupráci s mestom za spoluúčasti Slovenskej 
agentúry pre rozvoj investícií a obchodu plánujeme 
vybudovať celkovo 40 000 m2 priemyselných hál. 
Momentálne pracujeme na územnom rozhodnutí. Plán 
výstavby je odhadovaný na rok 2021-2022. 

3. Cieľovú skupinu klientov máme rozdelenú do 
dvoch projektov podľa lokality. SIHOTPARK a jeho 

plánovaná expanzia je zameraná na veľkých klientov 
(20 000 m2 +), kde prevažne ide o logistiku a ľahký 
priemysel, prevažuje automotive. Cieľom je prilákať aj 
e-commerce segment. Druhý projekt Ferovo vo 
Vranove nad Topľou, bude zameraný viac na ľahký 
priemysel a výrobu, tak aby spĺňal všetky podmienky 
pre logistické výrobné a obchodné aktivity. Tomu 
budú prispôsobené aj naše výrobné haly. 

4. Náš tím sa skladá z 3 skupín, riadiaca, 
projekčná a stavebná. Našou výhodou je, že dokážeme 
pre klienta rýchlo a detailne pripraviť všetky jeho  

 

požiadavky do reálnej podoby s časovým 
harmonogramom. Nie je to len o poskytnutí priestorov 
do nájmu, ale komplexná činnosť od prípravy 
pôdorysov a technického zázemia, stavebnú realizáciu 
na kľúč až po samotnú správu budov. 

5. V našom segmente podnikania ide prevažne o 
zlepšenie a inovatívnosť v stavebníctve, zvyšovanie 
nárokov na kvalitu a modernizáciu ponúkaných 
priestorov. 

 

Tomáš Ostatník, Riaditeľ pre Business 
Development, GO ASSET 

 

1. ... 

2. Momentálne máme povoleniach na cca 100 000 
m2 moderných logistických hál, rozdelených do troch 
hál s rozlohou 30 000 m2, 60 000 m2 a 15 000 m2 v 
Dunajskej Strede v blízkosti prekladiskového 
terminálu firmy METRANS. 

3. Našou cieľovou skupinou sú logistické a 
distribučné spoločnosti, ktoré obsluhujú nielen 
Slovensko, ale aj okolité krajiny ako Rakúsko, 
Maďarsko, Českú republiku. 

4. V našich projektoch vieme na základe želaní 
klienta pripraviť halu na mieru aj so zelenými 
strechami, solárnymi panelmi či s použitím dažďovej 
vody na splachovanie toaliet. 

5. Očakávame, že dopyty po skladoch bude stále 
väčšie a dôraz na ekológiu bude oveľa viac rezonovať 
v želaniach našich klientov. 

 

 

 

 

 

 



 

Igor Šnirc, Business Development Director, 
ARETE 

 

1. V súčasnosti je naše portfólio situované v 
Českej republike a na Slovensku. Môžeme povedať, že 

na Slovensku pôsobíme zatiaľ v 3 významných 
regiónoch. Na západnom Slovensku je to Arete Park 
Nove Mesto nad Váhom, čo je momentálne našim 
najväčším projektom s existujúcimi halami vo výmere 
takmer 60 000 m2 a klientami ako napr. známy fashion 
retailer C&A Mode, TPL Slovakia , Raben Group, 

Hella Slovakia. Ďalších približne 50 000 m2 máme na 
stavebnom povolení, kde dokážeme ihneď začať 
stavať, čim sa snažíme byť flexibilní a hlavne 
pripravení pre takmer akéhokoľvek klienta. Na 
východnom Slovensku, vo Veľkej Ide pri Košiciach, 
sme práve úspešne dokončili projekt Steelcon v 
hodnote približne 13 mil. Eur, kde sme pre dánsku 
spoločnosť, svetového lídra v oblasti výroby a montáže 
priemyselných komínov, na mieru vybudovali výrobný 
závod s lakovňou. Na severe stredného Slovenska 
mame v Žiline, v strategickej lokalite hneď vedľa KIA 
Motors, projekt Grupo Antolin, významnú španielsku 
spoločnosť, pôsobiacu v automotive sektore.  

2. Našim strategickým cieľom v horizonte 
nasledujúcich 5 rokov je vybudovať portfólio v 
hodnote 400 mil. Eur, čo vieme dosiahnuť jedine 
akvizíciami existujúcich projektov v kombinácii s 
novým developmentom . Pri výbere lokalít budeme 
určite klásť dôraz na lokality so silným rastovým 
potenciálom do budúcna, strategickým umiestnením a 
kvalitnou dopravnou infraštruktúrou. Možno na rozdiel 
od “štandardných” developerských spoločnosti, vysoká 
miera flexibility nám umožňuje ísť klientom naproti a 
ponúkať im riešenia šité na mieru, aj v lokalitách, kde 
zatiaľ nepôsobíme.  

3. V rámci nášho portfólia sa zameriavame na tzv. 

Industrial Asset Class, čo poväzujeme za 
najstabilnejšie odvetvie so silným potenciálom rastu, 
bez mixu iného typu odvetvia ako napr. Retail / Office, 
ktorých trhová volatilita nemá vplyv na výkonnosť a 
hodnotu nášho portfólia. Vyvážený tenant mix sa 

skladá predovšetkým zo silných a stabilných hráčov,  

 

prevažne medzinárodných spoločností, dlhodobo 
pôsobiacich na trhu v rôznych priemyselných 
odvetviach ako e-commerce, automotive, logistika, 

výroba, hi tech, R&D a podobne. Práve tuto 
diverzifikáciu našich nájomcov vnímame ako veľkú 
výhodou, nakoľko aj v prípade dočasného poklesu 
jedného segmentu je riziko poklesu na celom portfóliu 
minimálne. 

4. Samozrejme, vždy počúvame našich klientov a 
prinášame im podľa možností ideálne a flexibilné 
riešenia, či už z pohľadu komerčných podmienok 
alebo technického riešenia. Veľa vsádzame na náš 
kvalitný a profesionálny tím s dlhoročnými 
skúsenosťami nielen v oblasti real estate. 

5. Vzhľadom na momentálnu situáciu spojenú s 
pandémiou je ťažšie ako inokedy prognózovať 
akýkoľvek vývoj do budúcna. Sme presvedčení, že 
práve pandémia bude nositeľom zmien v nastavení 
spoločností, spotrebiteľského správania, kúpnej sily a 
nových trendov, čo sa už začalo prejavovať. Preto je 
veľmi dôležité byť pripravený a reflektovať na trhové 
zmeny o dva kroky vopred. Snažíme sa držať nasej 
stratégie “priemyselných nehnuteľností”, ktoré práve v 
tomto období predstavujú tie najstabilnejšie aktíva. 
Potvrdilo sa nám, že napriek výkyvom v iných 
odvetviach počas prvej vlny, bol náš segment 

ovplyvnený minimálne.  

 

Martin Baláž, viceprezident a country manager 
Prologis pre CZ a SK 

 

1. Na Slovensku vlastníme naše najväčšie 
distribučné centrum v stredoeurópskom regióne – 

Prologis Park Bratislava, ktorý v súčasnosti pozostáva 
z 18 budov s celkovou plochou 386 300 metrov 

štvorcových a potenciálom ďalšej výstavby na 210 000 
metroch štvorcových. Tento park pozostáva z budov 
na mieru (BTS) a špekulatívnych budov. V rámci našej 
iniciatívy PARKlife sa snažíme zákazníkom 
neposkytovať len skladové priestory, ale prinášať tiež 
výhody pre ich zamestnancov a miestne komunity.  



 

Spomenúť môžem napríklad elektronický systém 
Singu FM určený na správu nehnuteľností a technickú 
podporu alebo náš nový Customer Experience Team 
(tím na zlepšovanie zákazníckej skúsenosti) sídliaci v 
Prologis Park Bratislava. Pre zamestnancov v parku 

sme vybudovali futbalové ihrisko a oddychové zóny. 
Futbalové ihrisko v bratislavskom parku je tiež 
otvorené pre verejnosť a slúži ako prostriedok na 
posilnenie našich väzieb s miestnou komunitou. 

Prologis Park Bratislava je veľmi žiadanou lokalitou 
najmä pre svoju skvelú polohu v blízkosti koncových 
spotrebiteľov a vďaka blízkosti diaľnic D1, D2 a D4, 
čo z tohto parku robí vynikajúce stredisko pre domáce 
aj medzinárodné logistické operácie. Postavili sme tiež 
logistické centrum na strednom Slovensku – Prologis 

Park Žiar, ktorý bol navrhnutý špeciálne pre výrobné a 
distribučné účely automobilového priemyslu. V tomto 
parku máme pre potenciálnych zákazníkov okamžite k 
dispozícii 21 000 m² logistického priestoru. 

2. Dlhodobo sa zameriavame na rozvoj Prologis 

Park Bratislava. Vďaka svojej kľúčovej polohe v 
blízkosti významných slovenských miest i 
medzinárodných metropol má tento park veľký 
potenciál spĺňať všetky požiadavky, ktoré sú na 
logistické nehnuteľnosti kladené už dnes a ktoré budú 
kladené aj v budúcnosti. V parku je k dispozícii 210 
000 metrov štvorcových na ďalšiu potenciálnu 
výstavbu. Našim existujúcim i budúcim zákazníkom 
ponúkame nepretržitú prevádzkovú podporu nášho 
tímu. Ďalšie služby ponúkame aj v rámci programu 
Prologis Essentials Marketplace, ktorý sme v 
stredoeurópskom regióne spustili tento rok v 
septembri. Ide o platformu, v rámci ktorej si naši 
zákazníci môžu objednať tak osvedčené, ako aj 
flexibilné riešenia šité na mieru, čo zjednodušuje ich 
každodennú prevádzku a zároveň prispieva k väčšej 
udržateľnosti. Pri výstavbe nových budov nezabúdame 
ani na to, aby sme tvorili hodnoty presahujúce 4 steny 
a strechu skladov. Preto sme spustili už spomínanú 
iniciatívu PARKlife. Naše budovy a parky sú 
navrhované s ohľadom na potreby zákazníkov, ich 
zamestnancov a miestnych komunít. 

3. Nezameriavame sa výlučne na určité segmenty. 
Naopak, hlavnou výhodou Prologis je rozmanitosť 
nášho zákazníckeho portfólia. Zohľadňujeme 
špecifické potreby jednotlivých zákazníkov a hľadáme 
pre nich jedinečné riešenia šité na mieru. 

4. Nedávna štúdia nezávislej poradenskej 
spoločnosti Oxford Economics zistila, že našimi 
skladmi na Slovensku ročne prejde tovar v hodnote 
približne 10 miliárd dolárov, čo predstavuje zhruba 9,5 

% slovenského HDP. Po Českej republike je to druhý 
najvyšší podiel na HDP v 19 krajinách, kde Prologis  

 

pôsobí. Ako sa hovorí, s veľkou mocou prichádza aj 
veľká zodpovednosť. Vzhľadom na rozsah nášho 
celosvetového pôsobenia cítime zodpovednosť 

zmierňovať vplyv prevádzky v našich budovách na 
životné prostredie. Pre nás nie je udržateľnosť iba 
trendom, ktorý treba nasledovať. Vždy sa snažíme 
nastaviť latku a byť lídrom v tom, čo robíme. Jedným 
z našich veľkých úspechov v oblasti udržateľnosti je 

tohtoročné umiestnenie v rebríčku spoločnosti 
Corporate Knights Global 100. Prologis v ňom obsadil 
celosvetovo najvyššiu pozíciu medzi realitnými 
spoločnosťami. V hodnotení firemnej udržateľnosti 
sme sa umiestnili na 6. priečke spomedzi amerických 
firiem a globálne nám patrí 26. miesto. Tiež sme 
súčasťou svetového indexu udržateľnosti Dow Jones, 
ktorý nás zaradil medzi top 10 % udržateľných 
globálnych spoločností. Medzi ďalšie naše tohtoročné 
úspechy patrí prvé miesto v rebríčku S&P 100, ktoré 
Prologis získal vďaka dosiahnutiu prevádzkovej 
uhlíkovej neutrality. V tomto roku sme tiež rozšírili 
naše partnerstvo s charitatívnou environmentálnou 
organizáciou Cool Earth na všetky naše európske trhy. 
Cieľom partnerstva je znižovať emisie uhlíka 
produkovaného v priebehu celej životnej fázy všetkých 
nových logistických budov Prologis v Európe. Vďaka 
spolupráci s Cool Earth na britskom trhu sme už 
pomohli zachrániť 3,2 milióna stromov v dažďových 
pralesov v Afrike, ktoré blokujú 3,5 milióna ton oxidu 
uhličitého. Pokiaľ ide o konkrétne kroky v našich 
parkoch, naprieč celým našim portfóliom 
nahradzujeme tradičné svetlá udržateľným LED 
osvetlením. Do roku 2022 chceme týmto spôsobom 
upgradovať všetky budovy. Len v roku 2019 sme po 
celom svete rozšírili plochu osvetlenú LED systémami 
o 4,65 milióna metrov štvorcových. Od roku 2008 
podlieha všetka naša nová výstavba akreditácii 
BREEAM. Dve nové budovy v Prologis Parku Prague-

Rudná a Prologis Park Prague-Airport boli 

certifikované na najvyššej možnej úrovni 
(Outstanding), pričom budova 18 v parku Prague-

Rudná je prvou logistickou budovou v kontinentálnej 
Európe, ktorá získala akreditáciu BREAAM na takejto 
vysokej úrovni. V súčasnosti sú udržateľné riešenia 
ako LED osvetlenie alebo inteligentný systém na 
kontrolu a meranie spotreby energií už štandardným 
vybavením budov Prologis. Vo všeobecnosti sa dá 
povedať, že sa snažíme prinášať revolučné riešenia v 
spôsobe prístupu k službám a zákazníckej podpore, 
ktorá je potrebná na efektívnejšiu, úspornejšiu a 
udržateľnejšiu skladovú prevádzku. Naše podnikanie 
už ani zďaleka nie je len o konštruovaní budov, ale aj o 
celom rade inovatívnych služieb. To je hlavný rozdiel 
medzi nami a konkurenciou: poskytovať najlepšie 
možné priestory v najlepších lokalitách pre našich  



 

zákazníkov, ich zamestnancov, miestne komunity a s 

veľkým dôrazom na ochranu životného prostredia.  

5. Súčasné trendy vo veľkej miere formuje 
výnimočná situácia. Pandémia COVID-19 začiatkom 
roku 2020 urýchlila prechod k e-commerce zhruba o 

štyri roky a náš výskumný tím Prologis očakáva, že 
podiel online nakupovania sa bude naďalej zvyšovať. 
Online maloobchodný predaj si v porovnaní s 
kamenným obchodmi vyžaduje viac ako trojnásobok 
logistického priestoru, pretože 100 % zásob tovaru pre 
e-commerce je uložených priamo na sklade. To so 

sebou prináša väčšiu rozmanitosť produktov, 
objemnejšie zásoby, distribučné operácie s väčšími 
priestorovými nárokmi a ďalšie dodatočné služby, ako 
napríklad spracovávanie vratiek. Vzhľadom na tieto 
trendy teda očakávame, že pandémia COVID-19 vo 

výsledku zvýši dopyt po logistických 
nehnuteľnostiach. 

 

Peter Jánoši, výkonný riaditeľ P3 Logistic Parks  

 

1. P3 Logistic Parks má na Slovensku šesť parkov 
o rozlohe 433 tisíc m2. Sme tak najväčším 
developerom a správcom priemyselných a logistických 
nehnuteľností na Slovensku, ktorý v súčasnosti 
poskytuje nájomné priestory viac než 40 klientom. V 
rámci celkovej plochy nášho portfólia evidujeme 
aktuálne približne 40 tisíc m2 ako dostupné (voľné) 
priestory, zároveň máme ďalších 33 tisíc m2 k 
dispozícii pre ďalšiu výstavbu. V minulom roku sme 

začali s výstavbou dvoch P3 parkov pri Košiciach a 
bratislavskom letisku. Postupne sme v nich dokončili 
prvé haly, privítali prvých klientov a pokračujeme vo 
výstavbe. V rámci akvizície paneurópskeho portfólia 
logistických nehnuteľností Maximus získala začiatkom 
tohto roku slovenská P3 do správy logistický  

 

cezhraničný park v rakúskom Bruck an der Leitha a 
tiež park v Senci, ktorý zapadá do dlhodobých cieľov 
firmy expandovať a pôsobiť v strategických lokalitách 
napojených na diaľničnú sieť na Slovensku a okolité 
krajiny V4 a CEE. Touto akvizíciou sme naplnili naše 
ambície posilniť trhovú pozíciu a stať sa lídrom na 
trhu logistických a priemyselných nehnuteľností v 
regióne.  

2. Okrem pokračovania výstavby ďalších hál v 
našich nových parkoch v Košiciach a pri bratislavskom 
letisku, plánujeme rozširovanie ďalších existujúcich 
parkov. I napriek našej takmer plnej naplnenosti máme 
voľné kapacity na prenájom v Senci a v Žiline. 
Zároveň máme rozpracovaných pár rozvojových 
aktivít, o ktorých, verím, budeme čoskoro môcť 
informovať aj širokú verejnosť. 

3. Záber je široký, a do značnej miery nám ho 
vytvára daná lokalita, okolitý priemysel a služby. 
Väčšina našich parkov a budov je na mieru šitá 
požiadavkám klienta. Vzhľadom na strategické 
umiestnenie našich P3 parkov v rámci Slovenska sú 
našimi klientmi najmä spoločnosti z oblasti distribúcie, 
subdodávatelia do automotive priemyslu, malé výroby, 
ako aj klienti z obchodu a služieb, rýchloobrátkového 
tovaru, cez e-commerce až po zábavu. Rastie záujem 
klientov z oblasti last mile delivery. 

4. Všetky budovy našich priemyselných a 
logistických parkov sú moderné nehnuteľnosti 
najvyššej kvalitatívnej úrovne A, spĺňajúce prísne 
environmentálne kritériá, viaceré s certifikátom 
BREEM VERY GOOD. Sme prvým logistickým 
developerom na svete, ktorý podpísal iniciatívu OSN 
Global Compact, najväčšiu korporátnu iniciatívu na 
svete zameranú na dosiahnutie trvalej udržateľnosti. V 
projektovaní a výstavbe trvalo udržateľných skladov 
sme si osvojili vedecký prístup, ktorý sa dotýka troch 
hlavných oblastí. Simulácia energetickej náročnosti 
budov používa 3D model na výpočet energetickej 
náročnosti navrhovaného skladu, kde sa zohľadňuje 
nielen slnečná strana budovy, ale aj smer vetra, ako aj 

zasklenia, tienenia, či klimatizácia. Posudzovanie 
životného cyklu pomáha získať informácie o 
environmentálnych vplyvoch stavebného materiálu a o 
konečnej energetickej náročnosti budovy. Hodnotením 
tepelného komfortu nájomníkov každej z miestností a 
kombinácie faktorov, ako sú teplota vzduchu, 
vyžarujúca teplota, vlhkosť, rýchlosť vzduchu a ďalšie, 
sa zisťuje, či sa dá v priestore pohodlne a príjemne 
pracovať. Moderné logistické parky dnes už nie sú len 
chladným skladovým priestorom, ale vďaka 
využívaniu zdieľaných podnikových služieb, 
požiadaviek na administratívu, ale aj vďaka výskumu a 
vývoja, sa stávajú pracovným priestorom vyžadujúcim  



 

kvalitný komfort pre prácu a relax. Všade v P3 
parkoch presadzujeme okrem trvalo udržateľných 

riešení aj množstvo zelene. Náš prvý park mestského 
typu, P3 Bratislava Airport, ktorý je zároveň prvý na 
Slovensku, prináša v jednotlivých fázach výstavby aj 
rôzne relaxačno – oddychové zóny. 

5. Logistický trh zaznamenáva v posledných 
rokoch výrazné zmeny spojené s rastúcimi nárokmi 
zákazníkov na flexibilitu. Rok 2020 a príchod 
pandémie však bude zlomový a zmeny, ktoré sa 
rozbiehali iba postupne, sú zrazu potrebné okamžite. 
Medzi prvé, menšie zmeny patrila napríklad potreba 
krátkodobých prenájmov skladových priestorov. 

Týkalo sa to širokého spektra potravinových, 
retailových a maloobchodných klientov. Málokto z 
nich čakal, že zrazu bude potrebovať významne 
zmeniť tok tovaru smerom k zákazníkovi. Keď k tomu 
došlo, sotva tušili, čo a v akej miere plánovať do 

budúcnosti. Museli sme rýchlo reagovať na situáciu a 
spolu s klientmi prijať zmeny, ako aj naše uvažovanie 
a procesy. Trh e-commerce a online predaja má 
dlhodobo rastúcu krivku. V roku 2020 však 
elektronický obchod dosiahol svoj zlomový bod a stal 
sa z alternatívneho, doplnkového spôsobu nakupovania 

jedným z hlavných spôsobov nákupu. Obdobie 
prísnych opatrení a zatvárania kamenných obchodov 
urýchlili presmerovanie obchodovania na internet a 
firmy, ktoré doteraz váhali s e-shopom sa museli tejto 

oblasti intenzívne venovať. Boom online predaja si 
vyžaduje aj rýchlu reakciu na dopyt zákazníkov a 
zvyšuje tak nároky na čo najrýchlejšie spojenie 
logistického centra s mestom. Pre splnenie rastúcich 
nárokov treba sklady umiestniť tak, aby sa bez 
problému dalo dostať do centra mesta maximálne do 
30 minút. Riešenie prinášajú nové, tzv. mestské 
logistické parky alebo last mile centrá, ktoré budú 
zároveň poskytovať služby pre množstvo vznikajúcich 
malých internetových obchodov. Význam mestských 
last mile centier bude ďalej rásť a môže mať za 
dôsledok pokles nárokov na veľké centrálne sklady. 
Práve pandemické obdobie a uzatváranie hraníc 
priniesli problém so zásobovaním, ale i so 
zamestnancami, preto prichádza k diverzifikácii 
centrálnych skladov na viaceré lokálne. Last mile 

mestské parky, popri okamžitej dostupnosti 

logistických a skladových budov v rámci mesta, 
modernizujú aj trh nehnuteľností. Nové logistické 
centrá spĺňajú náročné kritériá na trvalo udržateľný 
rozvoj a zvyšujú pracovný komfort ľudí zamestnaných 
v parku. Či už ide o ponuku bežných služieb banky, 

lekára či škôlky, všetko je na jednom mieste. 
Digitalizácia, e-commerce, chýbajúca pracovná sila, 
ale aj nevyhnutné ekologické a trvalo udržateľné 
riešenia prinášajú aj do odvetvia ako je logistika  

 

potrebu začleniť do svojho fungovania umelú 
inteligenciu. Významným trendom v logistike, ktorý 
nastáva, je aj opatrnejší prístup k špekulatívnej 
výstavbe. Kríza je určitým lakmusovým papierikom 
pre správnu stratégiu výstavby. Byť príliš optimistický 
a mať veľa špekulatívnych priestorov sa mnohým 
nevyplatilo. Výhodu tak majú developeri so silným 
investičným zázemím, ktoré má napríklad aj P3 vo 
svojom vlastníkovi. Ten umožňuje byť viac flexibilný 
a viac nezávislý, čo je v turbulentných časoch vždy 
výhodou. Zásadný tlak na flexibilitu v doprave a 

skladovaní sa prenáša aj do právneho rozmeru 
podnikania logistických spoločností. Slovensko 
potrebuje pre rozvoj a medzinárodnú 
konkurencieschopnosť trhu logistických nehnuteľností 
zásadne zvýšiť transparentnosť a flexibilitu stavebných 
a povoľovacích konaní. Tento problém je známy už 
dlhodobo, ale momentálne jeho naliehavosť výrazne 
narástla. 

 

Jozef Brezovský 

 

 

 

 

 



   DEVELOPMENT 

 

Priemysel a logistika v 

krajinách CEE sú lákavé 
Trhy s priemyselnými a logistickými nehnuteľnosťami v strednej a vo východnej Európe 
(Central and Eastern Europe, CEE) sú v rozličných fázach vyspelosti, a to tak z 
hľadiska veľkosti, ako aj z pohľadu tempa rozvoja. Konštatuje to správa ExCEEding 

Borders: Industrial & Logistics Market in CEE-17 od spoločnosti Colliers International 
a jej partnerov, firiem CMS a Randstad. Správa analyzuje vývoj v 17 krajinách 
(Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, 
Čierna Hora, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko a Ukrajina). 

Celková ponuka moderných priemyselných a logistických priestorov v regióne CEE-17 

je vyše 50 miliónov m². Z tejto ponuky možno súčasnú dostupnosť kategorizovať ako 
nízku, pričom väčšina trhov zaznamenáva mieru neobsadenosti pod 5 percentami. 
Medzi kľúčové faktory analýza zaraďuje dostupnosť pozemkov a nehnuteľností v 
lokalitách, ktoré spĺňajú očakávania developerov aj koncových užívateľov, dostupnosť a 
spoľahlivosť verejných služieb, napojenie na dopravnú infraštruktúru, dostupnosť a 
zručnosti pracovnej sily a prístup k investičným stimulom. 



   DEVELOPMENT 

Silný dopyt zo sektora priemyslu a logistiky 

„Dopyt z priemyslu a logistiky v regióne 
strednej a východnej Európy bol v posledných 
rokoch silný a poháňaný 3PL (logistika tretích 
strán), maloobchodom a distribúciou, 
nasledovanými ľahkou výrobou, 
automobilovým priemyslom a FMCG 
sektorom (rýchloobrátkový spotrebný tovar). 
Počas pandémie aj výhľadovo očakávame 
určité zmeny v objeme tohto dopytu, pričom 
svoje požiadavky budú zvyšovať odvetvia, ako 
je elektronický obchod, dátové centrá a 
špeciálne úložiská. Napriek tomu má región 
CEE dlhú priemyselnú tradíciu a je veľmi 
atraktívny pre výrobcov, ktorí pochádzajú z 
celého spektra od automobilových dielcov, cez 
letecký priemysel, kovy a plasty, komplexnú 
elektroniku, domáce spotrebiče, potraviny, 
nápoje, farmáciu či lekárske zariadenia,“ 

hovorí Kevin Turpin, regionálny riaditeľ 
Colliers pre prieskum v strednej a vo 

východnej Európe. 

Očakáva, že elektronický obchod porastie 
rýchlejším tempom a podporí dopyt v týchto 
náročných časoch. Colliers tiež predpokladá, 
že v dlhodobejšom horizonte vznikne väčší 
dopyt zo strany výrobcov, aby časť svojho 
dodávateľského reťazca priblížili Európe a 
zmiernili určité riziká, ktoré sa objavili v 
posledných mesiacoch. V budúcnosti to podľa 
K. Turpina môže znamenať, že v skladoch 
budú väčšie zásoby alebo firmy budú vyrábať 
bližšie ku koncovému spotrebiteľovi. To by sa 
mohlo premietnuť aj do vyššieho dopytu po 

priemyselných a logistických priestoroch. 

 

Stabilná výška nájmu 

Nájomné v celom regióne CEE-17 bolo do 

značnej miery stabilné, pričom rast nastal v 
najvyhľadávanejších lokalitách a tam, kde je 
obmedzená dostupnosť. Analýza predikuje, že 
tento trend bude pokračovať, a to najmä 
zásluhou dostatočného dopytu a stavebných 

nákladov, ktoré v posledných niekoľkých 
rokoch takisto išli nahor. Typické celkové 
nájomné v regióne je medzi 2,90 a 5,50 eura za 
meter štvorcový na mesiac, hoci trhy v 
skorších fázach vývoja môžu dnes dosiahnuť 
vyše 7 eur/m²/mesiac. 

 

Ceny pozemkov a stavebné náklady 

Pokiaľ ide o náklady na dodanie, spoločnosť 
Colliers a jej partneri zhromaždili orientačné 
ceny pozemkov (za predpokladu, že už majú 
vydané povolenie) a pevných stavebných 
nákladov (na štandardný sklad). Typické ceny 
pozemkov za celý región sú 10 až 80 eur/m². 
Vzhľadom na nedostatok pozemkov v 
najvyhľadávanejších lokalitách, najmä v 
blízkosti veľkých miest alebo ekonomických 
centier či výrobných stredísk, môžu ceny 
vzrásť až na 120-150 eur/m². 

Typické pevné stavebné náklady na 
"štandardný" sklad sa pohybujú v celom 
regióne medzi 300 a 600 eur za m2. Na 
niektorých trhoch boli hlásené vyššie náklady, 
ale celkovo kombinácia zvýšených nákladov 
na pracovnú silu a materiál v posledných 
niekoľkých rokoch viedla k zvýšeniu 
stavebných nákladov až o 25 perc. alebo viac. 

 

Trendy v sektoroch 

Medzi odvetvia najviac zasiahnuté pandémiou 
patrí automobilový priemysel. V strednej a vo 
východnej Európe je viac ako desať 
popredných svetových výrobcov áut vrátane 
všetkých firiem, čo sa venujú dodávkam 
dielcov, doprave a logistike, a predajcovia, 

ktorí zamestnávajú státisíce ľudí. Akýkoľvek 
zásadný pokles v tomto sektore bude mať teda 
značný ekonomický účinok. 

Farmaceutické spoločnosti, podniky 

zaoberajúce sa logistikou tretích strán a 
elektronický obchod sú ďalšími silnými hráčmi 
v strednej a vo východnej Európe, ale zdá sa,  



že ich budúcnosť vyzerá oveľa priaznivejšie. 
Len čo vakcína pre Covid-19 uzrie svetlo 

sveta, bude sa vyrábať, skladovať a 
distribuovať v značných objemoch, takže sa dá 
predpokladať, že časť týchto služieb sa bude 
realizovať zo strednej a z východnej Európy. 

Elektronický obchod a 3PL za posledné 
desaťročie v strednej a vo východnej Európe 
postupne rástli. V logistickom sektore možno 
nájsť všetky veľké mená od DHL, UPS, FedEx 
atď. Je pravdepodobné zvýšenie dopytu po 
online tovare a službách vrátane potravín, 
hobbymarketov, záhradníctva, športu a 
rozličných druhoch elektroniky a online 
zábavy, čo by v ďalších rokoch znamenalo 

rastúci dopyt po priemyselných a logistických 
priestoroch. 

„Región strednej a východnej Európy 
zaznamenáva vyšší dopyt v logistickom 
sektore, najmä v segmente e-commerce. Čoraz 
výraznejší je aj vplyv 3PL operátorov 
špecializujúcich sa na regálový trh. Pri výbere 
správnej lokality je enormne dôležitá funkcia 
konzultanta pre oblasť nehnuteľností, ktorý 
dokáže správne vyhodnotiť najefektívnejšie 
riešenie a navrhnúť vhodný postup. V záujme 

prilákania väčšieho počtu e-commerce hráčov 
na Slovensko by sa mal pridať aj štát 
vytvorením kvalitných ekonomických 
podmienok. Tu vidíme stále veľké rezervy 
oproti ostatným štátom strednej a východnej 
Európy,“ vysvetľuje Richard Urvay, riaditeľ 
Colliers International. 

 

Magnet pre výrobné a logistické operácie 

Väčšina krajín CEE-17 sa podľa analýzy 
zaviazala podporovať investície do sektora 
priemyslu a logistisky prostredníctvom aspoň 
jednej metódy stimulácie. Tieto právne stimuly 
sa v jednotlivých krajinách líšia, ale príklady 
zvyčajne zahŕňajú podporné programy, 
nenávratné granty/štátne financovanie, 
zníženie/oslobodenie od dane z príjmu 
právnických osôb, zjednodušené predpisy, 
lepšiu administratívnu podporu a podobne. 

Účelom stimulov je vykonať jednu alebo viac 
z nasledujúcich možností: podpora inovácií, 
zvyšovanie ekonomickej aktivity, vytváranie 
nových pracovných príležitostí, zvyšovanie 
produktivity alebo zvyšovanie 
konkurencieschopnosti trhu. 



 

„Priemyselná produkcia je vo väčšine krajín 
strednej a východnej Európy takmer rekordná, 
preto je nepopierateľné, že sa tento región stal 
magnetom pre výrobné a logistické operácie. 
Krajiny CEE-17 prilákali značné zahraničné 
investície, a to najmä vďaka kvalifikovanej 
pracovnej sile v regióne, rýchlo sa rozvíjajúcej 
infraštruktúre a nižším mzdovým nákladom v 
porovnaní so západnou Európou. Navyše, 
investori v priemyselnom a logistickom 

odvetví majú v mnohých krajinách k dispozícii 
zaujímavé investičné stimuly. Právni 
poradcovia môžu zohrávať dôležitú úlohu 
nielen pri znižovaní rizík, ale investorom tiež 
pomôcť identifikovať možnosti, ako ťažiť z 
inovácií a maximálne využiť príležitosti na 
rozvoj,“ komentuje situáciu Lukáš Hejduk, 
partner CMS a riaditeľ pre realitný trh v 

strednej a vo východnej Európe. 

 

Právne stimuly pre investície 

Kým niektoré krajiny regiónu (Lotyšsko, 
Čierna Hora, Srbsko a Slovinsko) neponúkajú 
stimuly zamerané na konkrétne odvetvie 
priemyslu a logistiky, subjekty v týchto štátoch 
môžu využívať existujúce základné právne 
stimuly. Rozpis dostupných príležitostí v 

správe podľa jednotlivých krajín umožňuje 
investorom lepšie identifikovať hlavné miesto 
pre ich podnikanie alebo nehnuteľnosti. 

„Vyše polovice logistického sektora Slovenska 
sa koncentruje v Bratislavskom kraji, resp. v 

západnej časti SR, kde je dostatočne 

vybudovaná infraštruktúra diaľnic a 
rýchlostných ciest. Slovensko by preto malo 
byť aktívnejšie pri budovaní infraštruktúry 
smerom do východných regiónov, kde aj výška 
dovolenej štátnej pomoci a investičných 
stimulov je vyššia ako na západe. Určite by to 

mohlo prilákať viac investícií práve do týchto 
regiónov. Štát by sa mal viac snažiť aj 
zefektívniť legislatívu v oblasti územného 
plánovania a výstavby, ktorá je na Slovensku  

 

 

zastaraná. Zdĺhavý a ťažkopádny povoľovací 
stavebný proces spôsobuje investorom pri 

realizácii priemyselných a logistických budov 
alebo parkov často problémy a neistotu. V 
tomto má Slovensko rozhodne čo doháňať,“ 

poznamenáva Michal Huťan, partner CMS 
Slovensko. 

 

Trh práce a investície: zmeny v trendoch 

Stredná a východná Európa vždy patrila medzi 

prvé destinácie v mysliach zahraničných 
investorov z výroby a logistiky, keď hľadali 
spôsoby, ako ušetriť na osobných nákladoch a 
dostupnú pracovnú silu. Tento záujem neklesá, 
ale dôvody sa zmenili. 

„Náklady sú stále dôležitým faktorom, 
investori však oceňujú aj stabilné vývojové 
podmienky, ktoré po vypuknutí pandémie 
ochorenia Covid-19 symbolizujú len mierne 
zmeny miery nezamestnanosti v CEE-17. 

Kvalifikácia zamestnancov sa stáva 

nevyhnutnou aj pre nových investorov. A 
napriek nízkej nezamestnanosti na národnej 
úrovni stále existujú oblasti s vysokou 
dostupnosťou vzdelaných a dobre 
pripravených adeptov pre prácu. Priekopníci, 
čo sa rozhodnú investovať v týchto lokalitách, 
majú šancu dosiahnuť na trhu práce niečo 
jedinečné – verný a oddaný personál. V 
krátkodobom horizonte však spoločnosti skôr 
transformujú svoju pracovnú silu, ako by 
zvyšovali počet zamestnancov, keďže majú na 
pamäti druhú vlnu Covid-19. Výsledkom je 
naša predikcia, že dočasná pracovná sila sa 
stane ešte populárnejším riešením na trhu. 

Pandémia priniesla aj zmeny v tom, ako 
zamestnanci vnímajú svojho budúceho 
zamestnávateľa. V blízkej budúcnosti 
očakávame, že istota zamestnania a finančná 
stabilita firmy zmenší medzeru v plate a vo 

výhodách pri kritériách výberu zamestnania,“ 

vysvetľuje Paweł Kopeć, riaditeľ centra 
Enterprise solutions v Randstade. 

 



   DEVELOPMENT 

 

Súčasná kríza  
urýchľuje zmenu myslenia 
COVID-19 priniesol za šesť mesiacov viac impulzov ako za päť rokov pokojného vývoja. 
Nastal výrazný vzostup dopytu po vysoko kvalitných a výplňových logistických 
nehnuteľnostiach. Je priamym dôsledkom urýchleného rozmachu elektronického 
obchodu a predaja. Tieto zmeny podnecujú manažmenty majiteľov maloobchodu na 
preskúmanie možnosti previesť maloobchodný priestor aj na distribučné použitie.  

 

V oblasti logistických a priemyselných nehnuteľností dochádza v súčasnosti k súbehu 
štyroch globálnych vplyvov: 

1. Minimálna neobsadenosť. Miera neobsadenosti je na celom svete nízka, na 
mnohých miestach dokonca blízko historického minima. S týmto javom sa stretávame 
najmä v nezastavaných oblastiach. 

2. Silný dopyt. Požiadavky zákazníkov sa zvyšujú vplyvom špecifických štrukturálnych 
faktorov. ...
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3. Vyššia ochota platiť za kvalitné priestory. 
Rozmach e-commerce, nutnosť byť blízko k 
zákazníkovi a rastúce očakávania spotrebiteľov 
na rýchlosť dodávky a dostupnosť produktov 
sa stávajú znakom kvality vo výstavbe 
logistických nehnuteľností. 

4. Náklady na novú výstavbu rastú vo 
všetkých aspektoch projektu. Platí to pre 
pozemky, prácu, materiály aj ceny stavebných 
firiem a ich subdodávateľov. Značný nárast 
nákladov na novú výstavbu má zreteľný vplyv 
na výšku nájmov po celom svete. 

  

Kľúčové otázky pre roky 2020 a 2021  

Neistota a volatilita makroekonomického 
prostredia. Očakávania znižuje pandémia 
COVID-19, neistota v súvislosti s brexitom, 
ako aj čínsko-americké vzťahy, čo sa môže 
prejaviť v tempe rastu.  

Nízka dostupnosť produktov. Na väčšine 
trhov sa neobsadenosť pohybuje na 

historickom minime alebo v jeho blízkosti, čo 
sa v najbližšej dobe výrazne nezmení. Nálada 

medzi zákazníkmi je, podľa všetkého, 
orientovaná na budúcnosť smerom k plánom 
dlhodobej expanzie. 

Rastúce reprodukčné náklady. Nájomné v 
nových budovách stále dobieha rýchle 
zvyšovanie nákladov na novú výstavbu, ktorej 
sme svedkami v posledných rokoch. 

Narastajúci význam polohy a kvality. Výber 
budovy a lokality je kľúčový tak pre efektivitu, 
ako aj pre prístup k pracovnej sile. Zákazníci si 
čoraz viac žiadajú perfektné budovy so 
širokým sociálnym vybavením.  

Prekážky pre ponuku. Trhy trpia 

nedostatkom voľných stavebných pozemkov, 
zdĺhavým stavebným povolením a pod. 

 

Čo to znamená pre zákazníkov? 

V ére silnejúcej konkurencie získajú najlepšie 
priemyselné a logistické nehnuteľnosti za 
najvýhodnejšie ceny zákazníci s 
prepracovanými plánovacími procesmi, 
proaktívnym prístupom a schopnosťou rýchlo  



 

sa rozhodovať. 

Zároveň sa zvyšuje význam blízkosti týchto 
zariadení k mestskému spotrebiteľovi pre 
možnosť rýchlejších dodávok. Rozvoj 
dodávateľského reťazca a ďalšie predpoklady 
naznačujú, že tieto trendy budú pretrvávať ja 

naďalej. Logistické plánovanie s celkovým 
ohľadom na dodávateľské reťazce musí 
zohľadňovať hodnotu času ako funkciu 
vzdialenosti k spotrebiteľom. 

 

Čo to znamená pre investorov? 

Uplatnenie na rýchlo sa meniacich trhoch 
môže byť náročné a vyžaduje si hlbokú 
znalosť miestnych podmienok. Štrukturálne 
faktory by mali podporovať rast, pričom sa 
môžu vyskytovať prípady znateľne lepších 
výkonov. Umiestnenie projektu bude hrať v 
investičných rozhodnutiach ešte dôležitejšiu 
úlohu ako doteraz. V lokalitách s veľkými 

ponukovými prekážkami alebo v lokalitách 
obsluhujúcich mestské centrá možno očakávať 
stabilný dopyt vyplývajúci z plánov obchodnej 
expanzie alebo prehodnotenia stratégií 
dodávateľského reťazca. Na týchto trhoch sa 
očakávajú dlhodobé prognózy nízkej 
neobsadenosti a rastu tržieb.  

 

Predpovede na roky 2020-2021 

Napriek rastúcej neistote sa očakáva zvýšenie 
nájomného. Silné základy na všetkých trhoch 
zaisťujú trvalú konkurenciu pre budovy, ktoré 
zákazníci potrebujú na rozširovanie svojho 
podnikania.  

Reprodukčné náklady porastú. Náklady na 
výstavbu nových projektov sa budú zvyšovať. 
Výška nájomného v nových objektoch budú 
tento rozdiel dobiehať len postupne, čo však od 
budúceho roku môže znamenať významný 
rastový impulz. 

Význam polohy a kvality objektov sa bude 

zvyšovať. Výber logistickej nehnuteľnosti  

 

bude aj naďalej kľúčový pre efektivitu 
dodávateľského reťazca, ako aj pre prístup k 
pracovnej sile. Zákazníci sú si toho vedomí a 
budú sa väčšmi usilovať o splnenie 
požiadaviek Last Touch. 

Prekážkou pre novú ponuku môže byť 
nedostatok voľných stavebných pozemkov.  

 

Alexander Sotník 
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Libor Lochman: Po pätnástich 
rokoch v Bruseli je čas na zmenu 
 

Železničný priemysel v Bruseli zastupuje od roku 2006. Železničnej doprave sa 
venoval od prvého nástupu do zamestnania. Po deviatich rokoch vo funkcii 
výkonného riaditeľa CER sa Libor Lochman rozhodol, že je čas na zmenu. 
„Ubezpečujem vás, že neopustím železničný priemysel a že ma občas nájdete v 
Bruseli,“ uviedol. 

Charizmatický Libor Lochman 2. októbra rozsiahlo hovoril o svojich zámeroch v 
relácii časopisu RailFreight Live s názvom Kariéra. Svoj ďalší kariérny krok zatiaľ 
neprezradil. „Je to prekvapenie. Myslím si, že je dobré hľadať nové príležitosti a mať 
v organizácii nového riaditeľa. Som si istý, že Alberto Mazzola je pravou osobou pre 
túto úlohu.“ 
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Presun do Bruselu 

Lochman, ktorý sa narodil a vyrastal v Českej 

republike, sa presťahoval do hlavného mesta EÚ v 
roku 2006. Začal pracovať pre Spoločenstvo 
európskych železničných a infraštruktúrnych 
spoločností (CER) ako vedúci technických 
záležitostí. Predtým sa zaoberal technickou 
interoperabilitou železníc v rôznych pracovných 
skupinách. Bol vymenovaný do pozície zástupcu 
tohto sektoru v inštitúciách EÚ. 

Bola to veľká zmena, pripúšťa. „Bol som prvý v 
bubline technických inžinierov a o dianí v Bruseli 
som vedel málo. Žil som predtým v malom svete. 
Odrazu som mal veľkú politickú zodpovednosť. 
Na túto veľkú výzvu som si zvykol až postupne. “ 

 

Šéf technického sveta 

Hlavnou témou, ktorej sa Lochman venoval, bola 
TSI, súbor technických noriem na vytvorenie 
interoperability v zložitej mozaike, ktorou je 
európska železničná sieť. Veľká zmena nastala, 
keď sa CER sa stalo zastupiteľským orgánom 
železničného priemyslu v Bruseli. „TSI tak 
prevzala úlohu riadenia v európskom meradle. V 
tom okamihu vznikla potreba koordinovať 

technické záležitosti európskeho železničného 
odvetvia v Bruseli. V tom čase sa 43-ročný 
Lochman presťahoval z Velimu, malého mestečka 
pri Kolíne neďaleko Prahy, do Bruselu.  

 

Program ERTMS 

„Odjakživa som pracoval v železničnom 
priemysle,“ hovorí Lochman. Pred kariérou 
signálneho inžiniera pracoval v Železničnom 
skúšobnom stredisku vo Velime. Témou, ktorá 
bola v jeho programe po celé tie roky, je ERTMS 
(European Rail Traffic Management System). „Aj 
teraz, o 30 rokov neskôr, sa stále venujem 
ERTMS. Bez ohľadu na diskusiu je vždy na 
programe rokovania. Do programu som bol 

zapojený od začiatku prípravy špecifikácie až po 
testovanie systému a sledovania jeho zavádzania v 
Európe. Mali sme veľmi dobrý štart, ktorý sa 
neskôr spomalil. Možno pre iné záujmy a možno 
aj preto, že sme úplne nepochopili technické 
špecifikácie. To všetko vyústilo do patchworku, 
ktorý dnes máme v Európe.“ 

Zavedenie systému ERTMS v Európe sa 
oneskorilo o desať rokov. „Očakával som, že celá 
realizácia na európskych koridoroch bude trvať 
dvadsať rokov. Pamätám si, ako som pred  



 

desiatimi rokmi v nejakej relácii hovoril divákom, 
že máme poslednú príležitosť to urobiť." Vyzerá 
to, že túto poslednú šancu posúvame dopredu. V 
súčasnosti však už máme stabilné špecifikácie, ako 
aj záväzok členských štátov a Európskej komisie. 
Musíme to dokončiť a rýchlo konať už hneď,“ 
zdôrazňuje. 

 

Užívateľ aj znečisťovateľ platia 

Ďalšou témou, ktorá bola od jeho príchodu do 
Bruselu označená červenou farbou, je úsilie o 
rovnaké podmienky medzi železničnou, cestnou a 

leteckou dopravou. V terminológii CER: 
používateľ platí, znečisťovateľ platí. Rovnako ako 
v prípade ERTMS je to téma, ktorú bude mať na 
starosti jeho nástupca Alberto Mazzola. „V tomto 
smere je pred nami ešte dlhá cesta. Keďže 
manažéri infraštruktúry zodpovedajú za to, že 
nediskriminačným spôsobom ponúknu prístup na 
trať neutrálne všetkým prevádzkovateľom, 
železničný priemysel zaplatil poplatok za každý 
prejdený kilometer na trati. V cestnej ani v 
leteckej doprave nič také nemáte. Ide o obrovskú 
diskrimináciu, ktorá dramaticky znevýhodňuje 
železničnú nákladnú dopravu. Potrebujeme 
konkurencieschopnú základňu, aby sme mohli 
konkurovať iným spôsobom,“ konštatuje L. 
Lochman. 

Bruselským slangom povedané sa CER domáha 
internalizácie externých nákladov. „Nie je to 
krásny výraz,“ smeje sa Lochman. Vzápätí však 
vysvetľuje: „My ako železničný sektor úplne 
hradíme externé náklady na železničnú dopravu. 
Platíme to, čo spôsobíme, na rozdiel od cestnej 
dopravy a letectva. To má však za následok určitú 
konečnú cenu pre zákazníka, ktorá ako taká nie je 
konkurencieschopná. Očakávame, že zásada - 

používateľ platí, znečisťovateľ platí - bude 

zakomponovaná do pripravovanej európskej 
smernice. V tomto smere však zostáva ešte veľa 
práce.“ 

 

Čas na oslavu 

Libor Lochman môže poskytnúť svojmu 
nástupcovi pozitívne dôvody na oslavu. 
„Najneskôr v roku 2023 alebo 2024 bude v Európe 
fungovať tichá flotila železničných vagónov.“  

 

Redukcia hluku je jednou z tém, ktoré môže 
Lochman vyradiť zo svojho zoznamu, pretože 
väčšina európskych vagónov v súčasnosti renovuje 
ich brzdné systémy. Železné brzdové klátiky 
nahrádza kompozitnými. 

„Zníženie hluku vlakov je mojou agendou už viac 
ako pätnásť rokov. Hluk vagónov pri brzdení je 
dôležitou témou v TSI. Začali sme tlmením hluku 
v osobných vlakoch, teraz máme program aj pre 
nákladné vlaky. Dosiahli sme obrovský pokrok, čo 
je skvelé, pretože to zaujíma tak zákazníkov, ako 

aj občanov miest a dedín bývajúcich v blízkosti 
železničných tratí. Verím, že tento pokrok nám 
pomôže presunúť aj viac nákladu na železnicu. “ 

 

Láska k železnici 

Lochman odstúpi z postu výkonného riaditeľa 
spoločnosti k 1. januáru 2021. „Vtedy to bude 
presne deväť rokov, čo som sa tejto úlohy ujal. 
Bol som menovaný 1. januára 2012. V CER som 
odpracoval dovedna pätnásť rokov. Duchom som 
bol vždy na železnici a rokmi som postupne rástol 
smerom k Bruselu.“ 

Napriek vážnosti svojej úlohy hovorí Lochman 
slobodne, spontánne a vášnivo. „Nikdy som nemal 
rád pripravené otázky a odpovede. Aj v budúcnosti 
sa ma môžete opýtať na čokoľvek, čo sa vám 
páči.“  

Majorie van Leijen  

(redaktorka RailFreight.com, on-line časopisu pre 
odborníkov v železničnej nákladnej doprave) 

Foto: railjournal 
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Ak nie ste optimisti, nemali  

by ste vstupovať do podnikania 
Spoločnosť SAL Heavy Lift nedávno oznámila, že kúpila väčšinový podiel v 
spoločnosti Intermarine. Na žiadosť generálneho riaditeľa SAL Martina Harrena sa 
Svend Andersen rozhodol vrátiť z dôchodku do čela spoločnosti. „Bude to veľká 
výzva, ale vidím veľa príležitostí,“ hovorí Svend Andersen pre Project Cargo Journal. 

  

Spoločnosť Intermarine sa s okamžitou platnosťou stala súčasťou skupiny SAL 
Heavy Lift Group, bude však naďalej pôsobiť pod svojou vlastnou značkou. V 
úvodnej tlačovej správe spoločnosti tvrdia, že ich flotily a trhy sa navzájom dobre 
dopĺňajú, čo vytvára bezkonkurenčné nastavenie prepravy v rámci Ameriky a 
transatlantického obchodu. 

„Ide o dve veľmi odlišné spoločnosti, SAL je technická firma, zatiaľ čo Intermarine 
je viacúčelová líniová spoločnosť, ale určite existujú synergie. Môžeme navzájom 
využívať svoje lode, kontakty, veľa vecí, ktoré sa dajú robiť kombináciou,“ 
konštatuje Svend Andersen. 
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 Môžete priblížiť, ako táto dohoda začala 
platiť? 

Trvá to už niekoľko mesiacov. Martin Harren 
sa ma opýtal, či by som prikývol na takúto 
výzvu. Aj keď som už na dôchodku, cítim sa 
súčasťou tohto odvetvia a spoločnosť dobre 
poznám, pretože som tam už pracoval v 90. 

rokoch. Bude to veľká výzva, ale vidím veľa 
príležitostí. Stále som plný energie, takže som 
sa rozhodol vziať túto veľkú šancu do 
vlastných.  

 

Sami ste sa tiež stali akcionárom. Prečo ste 
sa rozhodli investovať a ako vyzerá 
akcionárska štruktúra? 

Keď do niečoho vstupujem, idem do toho 
naplno. Spoločnosť SAL chcela, aby som bol 
jej súčasťou, čo považujem to za rozumnú 
investíciu. Pokiaľ ide o akcionársku štruktúru, 
môžem povedať iba toľko, že SAL je 
väčšinovým akcionárom.  

 

Aké sú vaše plány na rozšírenie podnikania 
v spoločnosti Intermarine? 

Zatiaľ pokračujeme v rozširovaní podnikania, 
ale v budúcnosti sa budeme snažiť rozvíjať 
nové služby, napríklad do Afriky. Či sa tak 
stane pod značkou SAL alebo Intermarine, 
uvidíme.  

 

Intermarine predtým vlastnila flotilu 

plavidiel plaviacich sa pod vlajkou USA cez 

americký oceán. Keď sa z amerického 
odvetvia veternej energie na mori stane 

veľký trh, je to niečo, čo by ste chceli vrátiť 
späť? 

Nie, nemáme s tým plány. Nikdy, samozrejme, 
nehovor nikdy, ale vlastniť a prevádzkovať 
plavidlá Jones-Act je dosť komplikované, 
takže v USA sa namiesto toho zameriame na 
import a export. 

Aký je váš súčasný pohľad na trh a aký 
optimistický ste ohľadom jeho oživenia, 
pokiaľ ide o Covid-19 a prepad v ropnom a 

plynárenskom priemysle? 

Ak by sme neboli optimisti, nevstúpili by sme 

do podnikania. Verím, že v budúcnosti sa opäť 

bude prepravovať viac nákladu. Samozrejme, 
že v súčasnosti na trhu vládne určitý tlak, ale 

som optimista. Verím, že v budúcom roku 
nastane zlepšenie. 

 

Spomenuli ste vývoj nových trás. Budete 
chcieť pridať aj plavidlá? 

Plavidlá pripravujeme, aby sme ich mohli v 
prípade potreby zväčšiť. Momentálne však 
neprijmeme viac plavidiel, pretože v 
súčasnosti o ne nie je dopyt. 

 

Analytici tvrdili, že táto kríza by mohla 
pravdepodobne podnietiť konsolidáciu vo 
viacúčelovom sektore. Očakávate ďalšie 
fúzie a akvizície? 

Je to ťažké predpovedať, ale malo by to 
zmysel. Nebudem prekvapený, keď uvidím 
ďalšie oznámenia. 

 

Tobias Pieffers 

 

Foto: ShippingWatch 

 



   UMELÁ INTELIGENCIA 

 Globálne preteky v rozvoji 
umelej inteligencie pokračujú 

Medzi mnohými aplikáciami umelej inteligencie, ktoré sa dostávajú do širokého spektra 
priemyselných odvetví, existujú dve paradigmy: strojové učenie pod dohľadom a bez 
dozoru. Obidve majú potenciál splniť možnosti skutočnej umelej inteligencie. 

 

Učenie pod dohľadom je najvhodnejšie pre problémy, kde je k dispozícii súbor 
dostupných referenčných bodov alebo nastavených údajov na zaškolenie algoritmu. 
Napríklad štúdia zo Stanfordskej univerzity použila model na detekciu rakoviny kože z 
obrazov. V tomto prípade školiaca súprava obsahovala obrázky kože, znázorňujúce 
jednu z niekoľkých chorôb. Dozorovaný model strojového učenia bol schopný 
identifikovať signály zo svojej výcvikovej súpravy, ktorá indikovala každú chorobu. 
Následne mohol tieto signály použiť na vytváranie predpovedí na nových neznačených 
obrázkoch. Učenie pod dohľadom uplatňuje veľa spoločností. Výsledkom sú 
jednoduchšie fungujúce systémy AI. 



   UMELÁ INTELIGENCIA 

Učenie bez dozoru je najvhodnejšie na 
označovanie odľahlých údajov v súbore 
údajov. Použitím neznačeného súboru údajov 
algoritmus nedostane žiadne explicitné pokyny 
a snaží sa zmysel údajov dosiahnuť 
extrahovaním prvkov a vzorov. Banky 
používajú tento prístup na odhaľovanie 
podvodných transakcií a pomocou učenia bez 
dozoru hľadajú neobvyklé vzorce nákupného 
správania zákazníkov. Ak sa napríklad rovnaká 
kreditná karta použije v New Yorku a Londýne 
v ten istý deň, banka a klient dostanú 
upozornenie na podvod v reálnom čase. 

 

Aktívna oblasť RL 

Medzi ďalšie odvetvia strojového učenia patrí 
učenie posilnením (RL). Nachádza sa síce stále 
len v rozvojovej fáze, tá je však veľmi sľubná. 
Na rozdiel od iných typov strojového učenia si 
RL nevyžaduje veľa údajov. Pracuje totiž 
systémom pokusov a omylov. Ide v podstate o 
rovnaký princíp ako videohra, kde sa hráči 
učia, ako poraziť virtuálneho nepriateľa, a 
potom sú odmenení bonusovým bodom. Táto 
technika je užitočná najmä pre výcvik robotov 
a autonómnych vozidiel, kde sú súbory údajov 
obmedzené. Google DeepMind použil RL na 
vývoj systémov, ktoré dokážu hrať hry, vrátane 
videohier a stolových hier lepšie ako ľudskí 
šampióni. RL je v súčasnosti veľmi aktívna 
oblasť. Experti očakávajú, že v 
nadchádzajúcich rokoch sa objavia zaujímavé 
spoločnosti a prípady použitia. 

 

Potreba proaktívnej stratégie  

Vo vývoji a používaní AI sú v súčasnosti 
globálnym lídrom USA, Čína je o krok 
pozadu. Preteky však pokračujú a obidve 
krajiny investujú do AI značné prostriedky. 
Dnes sa môžu pochváliť rastúcim počtom  

technologických spoločností.  

Dosiahnutie dominantného postavenia v AI si 
však bude vyžadovať oveľa viac ako len veľké 
finančné investície. Stať sa globálnym lídrom 
v tejto oblasti si bude vyžadovať zdravý 
ekosystém technologických spoločností, silné 
schopnosti a vstupy do sféry AI vrátane 
zručností, najnovšieho výskumu a rozsiahlych 
údajov. Dôležitá bude spoluúčasť organizácií, 
ktoré sú vysoko motivované používať AI pre 
skutočné komerčné aplikácie.  

Môže si to vyžadovať aj vládnu podporu 

rozvoja a široké prijatie AI prostredníctvom 
politiky aj financovania. Na získanie podielu 
na celosvetovom trhu s AI vyvíjajú významné 
iniciatívy aj ďalšie krajiny vrátane Nemecka, 
Francúzska a Spojeného kráľovstva. Zatiaľ čo 
USA už podnikli niekoľko dôležitých krokov, 
doteraz chýba naliehavý pocit potrebný na to, 
aby sa rozbehla ďalšia fáza vývoja a prijatia 
AI. Dnes je potrebná predovšetkým proaktívna 
stratégia, ktorá pomáha presadzovať 
konkurencieschopnosť, posilňuje národnú 
bezpečnosť a maximalizuje výhody AI. 

Pre investorov predstavujú globálne preteky o 
dominantné postavenie v umelej inteligencii 
nevídanú príležitosť. Úspech v tejto oblasti si 
však bude vyžadovať hlboký pohľad na rýchlo 
sa rozvíjajúci priestor AI a schopnosť 
rozlišovať medzi humbukom a skutočnými 
príležitosťami. 

Alexander Sotník 
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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 takmer 1500 sledovateľov, takže reklama 
magazínu bude rozsiahla. Navyše ho umožníme stiahnuť si zadarmo. 

Dátum vydania – mesačne okolo 15. dňa v mesiaci.  

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


