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SÚ AŽ „INOVATÍVNY ČIN ROKA 2010“

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 
26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže 
o Cenu ministra hospodárstva 
„Inovatívny čin roka 2010“. 
Súťaž je organizovaná v štyroch kategóriách:

1. Výrobková inovácia,
2. Technologická inovácia,
3. Inovácia služby (netechnologický proces),
4. Medzinárodná kooperácia.

Vyhlasovateľ súťaže, Ministerstvo hospodárstva 
SR, poverilo organizáciou súťaže Slovenskú ino-
vačnú a energetickú agentúru. 
Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická 
osoba so sídlom na území Slovenskej republiky 
a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej 
republiky so svojím produktom, technológiou 
alebo službou, ktorých inovačný proces bol do-
končený v roku 2010 zaslaním vyplnenej prihláš-
ky na adresu organizátora súťaže v termíne 
do 15. apríla 2011.
V prípade že výrobková inovácia, technologická 
inovácia, alebo inovácia služby vznikla ako vý-
sledok medzinárodnej spolupráce medzi sloven-
ským a zahraničným subjektom, súťažiaci pri-
hlási súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná 
kooperácia“.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa usku-
toční v Nitre dňa 24. mája 2011 počas 18. ročníka 
Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.
Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin 
roka 2010“ sú uverejnené na internetovej stránke 
vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie  
a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk). 

UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK JE 15. APRÍLA 2011.
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VÁŽENÉ DÁMY, VÁŽENÍ PÁNI,

ako napreduje doba a všetko okolo nás, aj my sme sa snažili po dvoch ro-
koch vydávania časopisu Transfer urobiť krok dopredu a zatraktívniť 
ho pre našich čitateľov. 

Prinášame Vám nový vizuál a úpravy štvrťročníka o vede, výskume a transfere 
technológií, ktorého 11 vydaných čísiel sa teší veľkej obľube. Uskutočnené 
zmeny neovplyvňujú obsah článkov a príspevkov od kvalifi kovaných auto-
rov a obsah bude naďalej pokračovať v tradícii uverejňovania zaujímavostí, 
noviniek a dôležitých informácii z oblastí, ktorým sa Transfer venuje. 

Prvým číslom v roku 2011 Vás budú sprevádzať témy ako:

- kultúra duševného vlastníctva na univerzitách 
- novinky z Univerzitného technologického inkubátora
- čo je to ICAR 2010
- pokračovanie k programovému produktu ASTRA
- rekonštrukcia hydrotechnického laboratótia
- ekonomická a inovačná výkonnosť Slovenska
- a mnoho iného.

Dúfame, že tak ako v ostatných číslach aj v prvom tohtoročnom získate 
nové poznatky a články budú pre Vás rovnako hodnotné. 

S prianím príjemného čítania 

        redakcia časopisu Transfer

E-MAIL
        info@stuscientifi c.sk

ADRESA
        STU Scientifi c, s.r.o.
        Pionierska 15,  831 02 Bratislava

TELEFÓN REDAKCIA
        +421 (02) 49 21 24 74
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dušenvné vlastníctvo

TVORBA „KULTÚRY“
DUŠEVNÉHO
VLASTNÍCTVA
VO VYSOKOŠKOLSKOM
PROSTREDÍ
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Je zaujímavé sledovať, ako sa zmenila situá-
cia počas posledných viac ako 20 rokov 
na vysokých školách. Nielen z dôvodu via-
cerých medializovaných prípadov 
sa aj samotné školy začali viac venovať práv-
nym i mimoprávnym aspektom plagiátor-
stva, otázkam autorského práva v súvislosti 
s nakladaním so školskými dielami či iným 
právnym aspektom zameraným na oblasť 
priemyselnoprávnej ochrany. 
Ne zreteli máme najmä vynálezy, úžitkové 
vzory, dizajny, či iné predmety duševného 
vlastníctva, ktoré sú chránené v rámci práva 
priemyselného vlastníctva. Školy si začínajú 
uvedomovať obrovský „tvorivý“ a intelektu-
álny potenciál, ktorý každoročne vstupuje 
na akademickú pôdu.

V súčasnosti sa realizuje rozvoj technolo-
gických inkubátorov, centier transferu 
poznatkov a vedeckovýskumných centier, 
aký na Slovensku ešte nebol. Vysoké školy 

si sú vedomé, že sú vlastne tiež „len“ 
subjektmi na trhu a snažia sa získať určitú 
ekonomickú výhodu a uznanie doma i v za-
hraničí. Pochopili, že na rozdiel od rôznych 
fi riem nemusia vedcov a tvorcov hľadať, 
ale že prídu sami, len im treba vytvoriť 
vhodné podmienky.

V súlade so závermi Lisabonskej stratégie 
a stanoviskom prezidenta Európskej komi-
sie, je súčasným cieľom EÚ transformácia 
našej spoločnosti na spoločnosť inovácií. 
Jedným z parciálnych cieľov je prepojenie 
vysokoškolského prostredia s prostredím 
priemyslu a zlepšenie využívania poznatkov 
a technológií, ktorých domovom je akade-
mická pôda, resp. pôda spolupracujúcich 
špecializovaných vedeckých pracovísk 
do praxe. Hlavným zámerom je, aby sa pre-
pojila akademická sféra s podnikateľskou 
sférou, a to na prospech oboch zúčastnených 
strán aj širokej verejnosti. Efektívne part-

nerstvá medzi akademickou sférou a prie-
myslom možno ideálne realizovať práve 
v rámci transferu poznatkov a technológií 
a využitím duševného vlastníctva v praxi. 
Vysoká škola zohráva významnú úlohu v ob-
lasti vedy a techniky. Je aktuálnou otázkou 
praktického významu, ako je možné využiť 
získané poznatky a technológie v praxi a se-
kundárne podporiť ďalší výskum a vývoj 
na akademickej pôde. Centrá transferu po-
znatkov a technológií by mali v budúcnosti 
plniť úlohu integrátora a facilitátora inovač-
ných projektov - nielen pasívnu rolu (príjem-
cu poznatkov a technológií), ale aj aktívnu 
rolu vo forme poskytovania poradenstva 
pri zakladaní spin-off  spoločností, diagnos-
tiky duševného vlastníctva a pod.

Poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou 
európskeho priestoru vysokoškolského 
vzdelávania a spoločného európskeho 
výskumného priestoru, je rozvíjať harmo-

Vysoké školstvo zohráva nenahraditeľnú úlohu v oblasti umeleckej, ve-
deckej a technickej tvorivej činnosti, ktorá je realizovaná v rámci slobody 
vedeckého bádania a umenia garantovanej ústavou. Kvalita tvorivej práve 
je osobitne determinovaná okrem iného aj osvojením si relevantnej au-
torskoprávnej úpravy. Je dôležité, aby vysoké školy prijali problematiku 
duševného vlastníctva ako nevyhnutnú súčasť ich fungovania. „Kultúra“ 
duševného vlastníctva na vysokých školách znamená nepretržité zdôrazňo-
vanie právnych a morálnych aspektov plagiátorstva, vzdelávanie študentov 
i pedagógov o týchto otázkach, sankcionovanie potenciálnych excesov 
na základe vopred schválených postupov či apelovanie na adekvátnu ochra-
nu predmetov duševného vlastníctva. Je to investícia, ktorá sa každej vyso-
kej škole vráti.

ČAS  1
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nickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro 
a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju 
vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre bla-
ho celej spoločnosti. Tým majú vysoké školy 
prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnos-
ti (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; ďalej vysokoškolský zákon).

I keď činnosť mnohých vysokých škôl (naj-
mä technického zamerania) je regulovaná 
aj priemyselnými právami, všeobecne mož-
no skonštatovať, že aktivity každej vysokej 
školy sú úzko späté a podstatne ovplyvnené 
najmä autorskoprávnou úpravou. Sloboda 
tvorby je zakotvená už priamo v Ústave 
Slovenskej republiky, ktorá v čl. 43 ods. 1 
upravuje, že sloboda vedeckého bádania 
a umenia sa zaručuje; práva na výsledky 
tvorivej duševnej činnosti chráni zákon. 
V zmysle vysokoškolského zákona je hlav-
nou úlohou vysokých škôl pri napĺňaní ich 
poslania, poskytovanie vysokoškolského 
vzdelávania, tvorivé vedecké bádanie 
a tvorivá umelecká činnosť.

Platí, že rozvoj tvorivosti, najmä tvorivého 
vedeckého bádania a tvorivej umeleckej 
činnosti, možno podporiť, okrem iného, 
aj kvalitnou a vyváženou autorskopráv-
nou úpravou, a nevyhnutne tiež správnou 
aplikáciou autorského práva v praxi. Práve 
autorské právo môže predstavovať význam-
ný faktor v tvorivej činnosti osôb pôsobia-
cich v akademickej sfére.

SLOBODA TVORIVEJ ČINNOSTI 
A PRIESTOR NA JEJ REALIZÁCIU

Sloboda vedeckého bádania, výskumu, vý-
voja umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 
a zverejňovanie ich výsledkov patrí k zá-
kladným akademickým slobodám. Aby tieto 
slobody mohli byť naplnené, musí 
sa zabezpečiť adekvátne prostredie podporu-
júce takúto tvorivú činnosť.

Autorské právo vo svojich historických sú-
vislostiach vždy zohrávalo významnú úlohu 
v podpore výučby, výskumu či tvorivosti 
v tom najširšom ponímaní, ako aj v podpore 
kultúry a kultúrnej diverzity. Všeobecne 
máme na zreteli kultúrne funkcie, ktoré 
možno v rámci moderných autorskopráv-
nych úprav pripísať autorskému právu.
Kultúrne funkcie, alebo – inými slovami 
– úzky vzťah medzi autorským právom 
a kultúrou, bol prítomný a uznávaný 
od svojich historických začiatkov. Len jeho 
slovné vyjadrenie sa mierne menilo, 
či už išlo o „podporu výučby“ deklarova-
nej v preambule historicky úplne prvého 
moderného autorského zákona, konkrétne 
britského zákona kráľovnej Anny 1709/10, 
„podporu vedy a úžitkových umení“ v Ústa-
ve Spojených štátov amerických z roku 1787 
alebo „podporu kreativity“ v tom modernej-
šom ponímaní.1

Avšak v kontinentálnej Európe bolo kul-
túrne zázemie často nejasné a nedostatočne 
vyjadrené. Našťastie, európski zákonodar-
covia uskutočnili takéto kultúrno-politické 
zázemie celej autorskoprávnej úpravy aktu-
álne omnoho explicitnejšie. Postačí menovať 
len celý rad recitálov smernice o harmoni-
zácii autorského práva:2 ochrana veľkého 

1  DIETZ, A. Marketing and Enforcing Intellectual Property in Europe – 

European Parliament Versus Commission: How to Deal with Collecting 

Societies? IIC, 2004, č. 7, s. 812.

2  Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/29/ES z 22. mája 2001 o 

harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich 

významu z kultúrneho hľadiska, zaistenie 
potrebných zdrojov pre európsku kultúrnu 
tvorivosť a produkciu, podpora vzdelávania 
a kultúry prostredníctvom ochrany diel 
či primeraná podpora šírenia kultúry. Práve 
spomínaný recitál 12 je osobitne významný, 
pretože sa v ňom – v tesnej väzbe na  tzv. kul-
túrny článok 167 Zmluvy o fungovaní EÚ 
(článok 151 Zmluvy o založení Európ-
skeho spoločenstva) – zdôrazňuje, že pri-
meraná ochrana autorských diel a ostat-
ných predmetov autorskej ochrany má 
značný význam aj z kultúrneho hľadiska.

Autorský zákon3 ako ťažiskový právny pred-
pis v oblasti kultúry predstavuje z hľadiska 
pozitívneho práva základ pre posúdenie 
jednotlivých autorskoprávnych aspektov 
v kontexte tvorivej činnosti vysokých škôl. 
Autorským právom je totiž regulovaný nie-
len samotný proces tvorby autorského diela, 
vznik autorskoprávnej ochrany, označenie 
a zverejnenie diela, ale aj následné naklada-
nie s dielom. Činnosť vysokých škôl je tak 
pri napĺňaní svojho poslania, najmä pokiaľ 
ide o tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivú 
umeleckú činnosť, do veľkej miery regulo-
vaná a ovplyvnená autorským právom. 

Autorské právo je osobitne významné najmä 
so zreteľom na fakt, že iba keď sa výsledkom 
tvorivej duševnej činnosti poskytne náležitá 
právna ochrana a keď tvorca bude primera-
ne odmenený, bude ho to motivovať k ďalšej 
tvorivej činnosti. To sa deklaruje aj v recitáli 
10 smernice o harmonizácii autorského 
práva, v zmysle ktorého, ak majú autori po-
kračovať vo svojej tvorivej a umeleckej práci, 
musia za používanie svojej práce dostávať 
primeranú odmenu.

Na druhej strane, netreba zabúdať aj na to, 
že autorské právo okrem ekonomických 
zámerov slúži aj neekonomickým cieľom. 
Týmito cieľmi sú najmä kreativita, kultúr-
na diverzita a kultúrna identita.

Autorské právo by vo svojej podstate nikdy 
nemalo brániť ďalšiemu rozvoju tvorivosti. 
Práve naopak, malo by podporovať a pod-
necovať k ďalšej tvorivej duševnej činnosti. 
V dnešnej digitálnej spoločnosti má už 
čoskoro platiť, že autorom bude každý z nás. 
Tomu napomohlo najmä rozšírenie sociál-
nych sietí, online komunikácia, blogovanie, 
masové zdieľanie hudby, videí, obrázkov 
a iných autorskoprávne chránených pred-
metov ochrany, čo viedlo k rozvoju tzv. user 
generated content a user created content. 
Je nereálne dúfať, že sa dá úplne technicky 
zabezpečiť používanie týchto predmetov 
ochrany. Navyše, zvyčajne to ani nemusí 
byť v súlade s cieľmi jednotlivých autorov. 
Tí budú zrejme sledovať skôr verejné šírenie 
diel, ako prísne zabezpečenie používania 
viazané na výhradný súhlas autora.

Obdobne to platí aj pre oblasť vzdelávania. 
Zlepšenie vzdelávania a podpory tvorivosti 
možno dosiahnuť len vyváženou autor-
skoprávnou úpravou. Prístup k výsledkom 
tvorivej duševnej činnosti je nevyhnutným 
predpokladom na skvalitnenie tejto oblasti. 
Na európskej úrovni tieto ciele sleduje
aj smernica o harmonizácii autorského prá-
va, ktorá sa snaží podporiť vzdelávanie 
a kultúru prostredníctvom ochrany diel 
a iných predmetov ochrany, pričom zároveň 
pripúšťa výnimky alebo obmedzenia 

práv v informačnej spoločnosti (ďalej smernica o harmonizácii autorského 

práva).

3  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autor-

ským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej v texte 

autorský zákon alebo AZ).

vo verejnom záujme s cieľom vzdelávania 
a vyučovania v školstve. Podpora vzdelá-
vania a celoživotného vzdelávania musí 
nevyhnutne predstavovať jednu z priorít 
vedomostne orientovanej spoločnosti.

VÝSLEDKY TVORIVEJ 
DUŠEVNEJ ČINNOSTI 
V AKADEMICKEJ OBLASTI

V akademickej oblasti bude k  tvorbe autor-
ských diel dochádzať pravidelne, a to ako 
na strane študentov, tak aj na strane peda-
gógov či vedecko-výskumných pracovníkov, 
prípadne na strane samotnej vzdelávacej 
inštitúcie. Na prvom mieste pôjde o vedeckú 
a umeleckú tvorbu študentov, ktorí, v závis-
losti od študijného odboru, budú pravidelne 
vytvárať školské diela, na ktoré sa uplatní 
právny režim v zmysle § 51 AZ. Umelecké 
autorské diela (obrazy, sochy, fotografi cké 
diela, fi lmové diela, divadelné diela atď.) 
budú vznikať najmä na umeleckých školách, 
vedecké autorské diela sa budú vytvárať 
najmä na školách s primárne humanitným 
zameraním (napr. záverečné práce, seminár-
ne práce atď.) Študenti technických smerov 
sa podieľajú tiež na vytváraní počítačových 
programov, kartografi ckých diel atď. Inými 
slovami, pokryté sú všetky druhy autor-
ských diel, ako aj iné predmety, na ktoré 
sa upínajú práva súvisiace s autorským prá-
vom (napr. práva výkonných umelcov, práva 
výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových 
záznamov a pod.). Tie síce nie sú predmetom 
tohto článku, avšak je nevyhnutné brať ich 
permanentne do úvahy.

Nemenej významnú súčasť tvorivej činnosti 
na akademickej pôde predstavuje činnosť 
pedagógov, vedecko-výskumných pracovní-
kov a umeleckých pracovníkov, ktorí sa tiež 
môžu zúčastňovať na vzdelávacej činnosti 
školy. Na zreteli máme najmä výsledky tvo-
rivej duševnej činnosti potrebné na získanie 
vedecko-akademickej hodnosti, umelec-
ko-akademickej hodnosti, ako aj vedecko-
pedagogických a umelecko-pedagogických 
titulov „docent“ a „profesor“. Osobitne treba 
menovať aj prednáškovú činnosť, tvorbu 
študijných materiálov či vytváranie iných 
autorských diel, na ktoré sa prípadne bude 
vzťahovať aj právny režim zamestnanecké-
ho diela podľa § 50 AZ.

Aj samotná vysoká škola môže vykonávať 
autorské práva, aj keď nie ako pôvodný, 
ale len ako odvodený subjekt. K tvorivej 
činnosti však bude dochádzať najmä pri 
činnosti špecializovaných výskumných 
a vývojových pracovísk a špecializovaných 
umeleckých pracovísk. Špecializovaným 
pracoviskom je v zmysle § 39a ods. 2 vysoko-
školského zákona najmä výskumné centrum 
verejnej vysokej školy, inkubátor verejnej 
vysokej školy, technologické centrum verej-
nej vysokej školy alebo umelecké centrum 
verejnej vysokej školy.

Z uvedeného je zrejmé, že prepojenie autor-
ského práva a činnosti vysokých škôl je ne-
vyhnutné a veľmi úzke. Oblasť vzdelávania 
je rodiskom inovácie a tvorivosti a autorské 
právo by malo zohrávať významnú rolu 
pri jej skvalitňovaní.

V ďalšom čísle sa budeme veno-
vať otázkam citácie diel, použitiu 
školského diela a uvádzaniu autor-
skoprávnej výhrady ©.
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dušenvné vlastníctvo

LICENČNÍ SMLOUVA

Aktivní licenční politika vyžaduje ale také 
splnění řady podmínek. Především dosta-
tečně široký fond kvalitních řešení, pokud 
možno dobře zajištěný kvalitní průmyslově-
právní ochranou. V České republice je dlou-
hodobě udělováno českým přihlašovatelům 
jen něco kolem 300 patentů ročně, v rámci 
Evropského patentového úřadu překroči-
li čeští přihlašovatelé teprve v roce 2008 
stovku patentových přihlášek a podobná 
situace je v případě mezinárodních paten-
tových přihlášek prostřednictvím smlouvy 
PCT. Podobná situace je na Slovensku. 
V roce 2009 podali domácí přihlašovatelé 
pouze 176 patentových přihlášek a bylo jim 
uděleno 66 patentů. Pouhých 21 přihlášek 
PCT bylo v roce 2009 podáno slovenskými 
přihlašovateli. Ještě horší je zatím situace 
u reálně poskytovaných patentově chráně-
ných technických řešeních jejich majiteli 
ve prospěch využívajících subjektů prostřed-
nictvím licenčních smluv. Úřad průmys-
lového vlastnictví ČR vykazuje ročně jen 
několik málo desítek zapsaných licenčních 
smluv k patentům, užitným a průmyslovým 
vzorům, jejich počty stagnují a zahrnují 
i licenční smlouvy k těmto předmětům, kte-
ré jsou v majetku zahraničních subjektů.

DŮVODY PRO UZAVÍRÁNÍ 
LICENČNÍCH SMLUV 
K TECHNICKÝM ŘEŠENÍM

Je zřejmé, že pohledy poskytovatele a naby-
vatele licence, pokud jde o důvody uzavření 
licenční smlouvy se různí. Pro nabyvatele 
licence by měly být základními důvody pro 
uzavření licenční smlouvy urychlení vlastní-
ho výzkumu a vývoje a snížení rizika, 

že vlastní vývoj bude neúspěšný, bude dlo-
uho trvat anebo vyžadovat nepřiměřených 
nákladů. Zvláště možnost uspíšení vstupu 
na trh před konkurencí je výraznou výho-
dou při nákupu licence. Nabyvatel může 
v případě nákupu licence využít i dobrou 
pověst poskytovatele licence pro zlepšení 
vlastního postavení na trhu a k reklamním 
účelů. K prodeji licence jsou vedeny zejména 
konstrukční kanceláře, výzkumné instituce 
a univerzity, případně samostatně pracující 
vynálezci, kteří nedisponují výrobní základ-
nou či nemají dostatek fi nančních prostřed-
ků, ale současně, ať již z jakýchkoliv důvodů, 
nejsou ochotni svá práva k nehmotnému 
majetku převést na třetí osobu.
K uzavření licenční smlouvy může dojít 
i v souvislosti se sporem o porušování paten-
tu nebo jiného chráněného řešení. 
V tomto případě však nabyvatel licence musí 
uvažovat s tím, že do smluvního vztahu 
vstupuje za nápadně nevýhodných podmí-
nek, což se zpravidla negativně projevuje 
v ceně za licenci.

VYJEDNÁVÁNÍ O LICENČNÍ 
SMLOUVĚ

K uzavření licenční smlouvy jsou vyžadová-
ny komplexní vyjednávací schopnosti z ob-
lasti vlastního předmětu licence, z oblasti 
obchodní, ekonomické a právní. Obě strany, 
i když poctivě směřují k uzavření licence, 
mají v řadě aspektů odlišné zájmy a úspěšné 
uzavření licenční smlouvy musí představo-
vat pro oba partnery přijatelný kompromis 
ve vyjednávaných podmínkách.

V případě, že se zájem o licenci jeví jako 
vážný je přirozené, že případný budoucí 
nabyvatel se chce blíže seznámit s technic-
kými podrobnostmi a především podstatou 
vlastního řešení. K této fázi jednání by mělo 
být přikročeno pouze v případě, že byla před 
tím uzavřena alespoň jednoduchá smlouva 
o utajení předávaných poznatků s tím, 
že pokud k uzavření licence nedojde nelze 
předávané poznatky ze strany zájemce o 
licenci ani využívat ani zveřejňovat či jinak 
šířit. Prvním právním krokem může být 
uzavření tak zvané opční smlouvy.

Její podstata spočívá v tom, že poskytovatel 
umožní přístup k jinak utajovaným znalos-
tem budoucímu nabyvateli, který se zaváže, 

že tyto skutečnosti utají před třetími 
osobami a současně získá časově omezené 
předkupní právo.V soukromém právu není 
opční smlouva zvláště upravena, takže jde 
o inominátní, tedy nepojmenovanou smlou-
vu se zvláštní aplikací odkládací podmínky. 
Touto smlouvou poskytuje poskytovatel 
nabyvateli oprávnění svým rozhodnutím 
volit, zda vzájemná práva a povinnosti 
v budoucnu vzniknou či nikoliv.

Pro tuto volbu je v opční smlouvě stanovena 
lhůta, jejímž marným uplynutím se vzájem-
né vztahy ruší, každá ze stran je povinna 
vrátit vše co od druhé dostala a platí, 
že po uplynutí takové lhůty se již oprávněná 
strana nemůže svého práva opce úspěšně 
domáhat a naopak je povinna zachovávat 
mlčenlivost o všem, co se v rámci těchto 
jednání dozvěděla.

OBSAH LICENČNÍ SMLOUVY.

Obsah licenční smlouvy k předmětům prů-
myslového vlastnictví je upraven převážně 
v rámci dispoziční právní úpravy v obchod-
ním zákoníku. Jedná se o úpravu, která 
se použije pouze v případě, pokud si strany 
neujednají v těchto otázkách něco jiného.

Úvodní část licenčních a jim podobných 
smluv zpravidla zahrnuje označení smluv-
ních stran a tak zvanou preambuli. Smluvní 
strany musí být označeny podle údajů uve-
dených v obchodním rejstříku nebo obdob-
ném úředním registru. Preambule vytváří 
určitý interpretační prostředek pro případy 
budoucích nejasností či dokonce sporů. Na-
byvatel by měl v této souvislosti například 
prohlásit, že se podrobně seznámil 
s předmětem smlouvy a hlavními parametry 
dosahovanými s jejím využitím a má právě 
o takové řešení zájem. Poskytovatel uvádí, 
že je majitelem daného řešení, někdy i způ-
sob jeho nabytí.

Předmět smlouvy a jeho přesné vymezení 
je zásadní skutečností pro správně vypra-
covanou licenční smlouvu. U předmětů 
průmyslověprávně chráněných je hlavním 
údajem číslo dokumentu, pod kterým je 
daný předmět veden v rejstříku patento-
vého nebo známkového úřadu. Podstatně 
náročnější je situace v případě know-how, 
které je charakteristické v tomto směru 

Stále častěji mluvíme o společenské potře-
bě převádění výsledků poznání 
do praktického života, o zlepšení inovač-
ních aktivit obchodních společností, 
o vytváření nových technických řešení 
na úrovni vynálezů, o transferu technolo-
gií a to vše se záměrem zlepšit konkuren-
ceschopnost našeho hospodářství 
a umožnit zaměstnanost s produkcí patří-
cí do kategorie výroby s vysokou přidanou 
hodnotou. V rámci globální konkurence 
to nejsou požadavky snadno splnitelné. 
Vyžadují především vysoce výkonný vě-
decký a technický tvůrčí potenciál, nad-
standardní podmínky pro jedince s vy-
nikajícími výsledky, odpovídající právní 
zajištění výsledků této povahy 
a následné dobře profesionálně organizo-
vané  převedení takových poznatků 
do praxe na základě spravedlivých a poc-
tivých mechanizmů. Licenční smlouva 
může být dobrým právním nástrojem pro 
rychlé, kvalifi kované, spravedlivé a bez-
pečné převedení poznatků ze strany jejich 
majitelů k subjektům, které je mohou 
úspěšně uplatnit na náročném trhu. 
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právě svou neurčitostí pokud jde o hranice 
kam až dosahuje a to je prvek, který často 
způsobuje řadu problémů. Přímo součástí 
smlouvy v tomto případě musí být přesné 
vymezení předávaného know-how, nejlépe 
prostřednictvím jasně a přesně stanoveného 
seznamu dokumentů, v nichž je předmět 
smlouvy jednoznačně identifi kovatelný.

K tomu je důležité jasně vymezit charak-
teristické znaky předávaného know-how, 
které jsou smluvně považovány za podstatné 
s tím, že samostatně a nebo ve vyjmeno-
vaných kombinacích je nabyvatel nesmí 
obchodně využívat bez zaplacení licenčních 
poplatků a to ani v případě, že některé další 
znaky celého díla budou odlišné. 

U komplikovanějších licenčních smluv, 
zejména v případech smluv s mezinárod-
ním prvkem, kdy lze předpokládat možnost 
rozdílné interpretace pojmů je často součástí 
této pasáže smlouvy i výklad pojmů ve smlo-
uvě používaných.

Povinností poskytovatele licenční smlouvy 
je předat nabyvateli vše, co oprávněně může 
požadovat pro naplnění účelu takové smlo-
uvy. Nejde jenom o pochopení a zavedení 
takového řešení do praxe, ale jde o optimál-
ní proces zavádění, jak z hlediska nákladů 
tak i kvality a rychlosti. 

Důležitou problematikou jsou ustanovení 
o zárukách. Dělí se někdy na záruky za udá-
losti, k nimž dojde v době trvání smlouvy 
a za ručení v souvislosti s novými událost-
mi. Události, k nimž v době trvání licenční 
smlouvy dojde a které nepříznivě ovlivní 
užívací právo nabyvatele know-how mají 
většinou za následek, že poplatek za licenci 
buď odpadne nebo je snížen. K důležitým 
podmínkám záruk patří ustanovení 
o průmyslově právní nezávadnosti předmětu 
smlouvy. 

Povaha každého obchodního vztahu 
s mezinárodním prvkem, kam často licenční 
smlouvy patří, se výrazně odlišuje od vztahů 
vnitrostátních. Ve vztazích s mezinárodním 
prvkem výrazně vystupuje do popředí au-
tonomie vůle smluvních stran. To platí i při 
volbě rozhodného práva. V právní doložce 
jde tedy o určení hmotného práva, o domlu-
vu o soudní příslušnosti pro rozhodování 
sporů vzniklých v souvislosti s obsahem této 
smlouvy a o procesním právu, které by bylo 
uplatněno při řízení o vzniklém sporu.

Nestanoví-li smlouva výslovně jinak obecně 
platí, že licenční smlouva je sjednána 
na dobu neurčitou. Za této situace je ale 
důležité sjednat si možnost výpovědi 
a to včetně výpovědních lhůt. 

LICENČNÍ POPLATKY

Jednou z vážných otázek při licenčním vy-
jednávání je stanovení  poplatku za licenci. 
S tím souvisí, zejména u mezinárodních 
smluv, omezená možnost kontroly rozsahu 
využívání předávaného poznatku, což zpra-
vidla vede poskytovatele k jednoduchým 
způsobům vyjádření poplatků. Tak je možno 
uvažovat s pevnými  poplatky vztahujícími 
se k počtu vyrobených kusů nebo jinak vyjá-
dřených jednotek (například hmotnostních, 
objemových či plošných) a nebo ve smlouvě 
stanovit pevné  poplatky vztahující se přímo 
k ročním obdobím platné smlouvy.

Jednorázová platba je v případě know-how 
častějším způsobem placení  poplatků, než 
u licenčních smluv k předmětům průmyslo-
vého vlastnictví. V angličtině je označována 
jako lumpsum payment. Je to zejména proto, 
že řádným předáním know-how dochází k 
určitému nerovnovážnému postavení mezi 
smluvními stranami.

Platba odvozená z čisté prodejní ceny licenč-
ních produktů je nejčastějším způsobem 
sjednávání poplatků. Jedná se o procentuál-
ní podíl z čisté prodejní ceny výroby, která 
je realizována na základě předané licence, 
v angličtině je tento způsob placení za licen-
ci označován jako royalties.

Odborná literatura poskytuje informace 
o velikosti těchto poplatků zejména 
ve vztahu k licencím k předmětům průmys-
lového vlastnictví. Dále uvedená rozpětí 
procentuálních sazeb  poplatků jsou určitým 
doporučením, které se opírá o statistická 
zjištění, o zkoumání výsledků licenčních 
smluv velkých podniků a výsledků soudních 
rozhodnutí, kde v případě porušení práv 
z průmyslového vlastnictví bylo vycházeno 
z licenční analogie.

Rámcově lze uvést, že pro patentem chráně-
né řešení se sazby licenčního poplatku 
pohybují v rozpětí 0,5 - 12 % z čisté prodejní 
ceny, nejčastěji mezi 2 - 8 %. Obecně platí, 
že licenční poplatek za průmyslově právně 
chráněný statek  přesahuje poplatek 
za know-how. Odborné publikace vedou 
k závěru, že poplatek za know-how předsta-
vuje 35  až 70 % poplatku za shodný paten-
tově chráněný statek. V případě užitného 
vzoru, který byl zapsán do rejstříku pouze 
na základě registrační procedury bychom 
mohli říci, že obecně se poplatek může spíše 
přibližovat úrovni poplatků za průmyslově-
právně nechráněné know-how. 

Další možností, jak stanovit licenční po-
platek je ujednat ve prospěch poskytovatele 
podíl na zisku nabyvatele. Obecně nelze ten-
to postup doporučit. Výpočet zisku přímo 
vybízí k četným názorovým rozdílům 
a ty pak mají za následek poruchy 
ve vztazích přesto, že věcně probíhá výroba 
s využitím know-how optimálně.
 
Nejčastějším způsobem sjednání poplatků 
za licenci bude kombinovaný postup, který 
optimálně vyvažuje hlavní výhody a rizika 
jednotlivých základních způsobů jejich 
stanovení. Zpravidla se sjednává v době 
předání technické dokumentace k licenci 
jednorázový poplatek, který má snížit riziko 
poskytovatele za to, že se vzdal do té doby 
utajovaných skutečností a poznatků, které 
jsou součástí smlouvy a naopak nutí nabyva-
tele, aby v případě převzetí takových statků 
zaplatil určitou částku bez vztahu k tomu, 
zda-li dojde či nikoliv k vlastnímu využití, 
popřípadě v jakém rozsahu.

Součástí smluv se zahraničními partnery 
je obvykle ustanovení ukládající smluvním 
stranám hradit ve své zemi veškeré daně, 
poplatky či jiné srážky související s platbami 
podle smlouvy. V zájmu zamezení dvojího 
zdanění jsou uzavírány mezistátní dohody 
podle jednotného vzoru OECD, od kterého 
se jen výjimečně mírně odchylují. Smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění jsou v plném 
znění publikovány ve Sbírce zákonů. Prak-
tický návod k uplatnění smlouvy publikuje 
Ministerstvo fi nancí.

DĚLENÍ LICENČNÍCH VÝNOSŮ

Praktické zkušenosti vedou k tomu, že ani 
úspěšný licenční obchod se nemusí následně 
obejít bez nepříjemných otázek a kompli-
kovaných vztahů. Jde o to, že příjemcem 
licenčních poplatků   je poskytovatel, ale 
na úspěšném licenčním obchodě se podílela 
řada jednotlivců a třeba i právních subjektů, 
kteří vesměs po právu očekávají, že jejich 
přinos bude spravedlivě a přiměřeně oceněn 
podílem na výnosech.

Klíč k dělení výnosů by měl být stanoven 
předem, jinak se vystavujeme velmi nepří-
jemnému vyjednávání o způsobu rozdělení 
fi nančních částek pocházejících z licenčních 
smluv. To může být způsobeno tím, 
že někteří ze zmíněných spolupracovníků 
a kooperujících partnerů na straně poskyto-
vatele licence, kteří se na licenčním obchodě 
podíleli, svůj vlastní přínos přeceňují 
a někdy i tím, že se vynoří jedinci či subjek-
ty, jejichž přínos byl ve skutečnosti mini-
mální, ale jejichž představy o skutečném 
přínosu a požadavky na odměnu značně 
přesahují míru jejich skutečného přínosu.

K eliminaci či omezení těchto zbytečných 
problémů slouží jasně formulovaný vnitřní 
předpis poskytovatele, kde je uvedeno, kdo 
a jakým způsobem se na výnosech z licenční 
smlouvy bude podílet. Mají to být pouze 
osoby, které skutečně významnou měrou 
k licenčnímu obchodu svojí iniciativou 
a mimořádnými schopnostmi přispěli. Podle 
dlouhodobých především zahraničních zku-
šeností se licenční výnosy rozdělují menší 
mírou ve prospěch samotného poskytova-
tele, tedy obchodní organizace, výzkumné-
ho ústavu či univerzity a podobný rozsah 
připadá i na osobu, která se starala o licenční 
vyjednávání, kterým může být buď externí 
organizace nebo i vlastní útvar majitele pa-
tentu. Jejich podíl může být například 25% 
a zbytek, tedy v daném případě 50%, se roz-
dělí mezi kolektiv původců. Většinou jsou 
tato pravidla dále ještě členěna podle celkové 
výše absolutní částky z licenčních příjmů. 
Čím je absolutní částka větší, tím se snižuje 
podíl připadají na původce a zvyšuje se podíl 
majitele patentu. Někdy je z  celkové částky 
výnosů ještě před rozdělením na uvedené 
osoby odečteno určité procento ve prospěch 
„inovačního fondu“, ze kterého jsou fi nan-
covány náklady na propagaci jednotlivých 
řešení, která jsou součástí licenčního fondu 
a případně i práce a služby, které jsou ne-
zbytné pro úspěšnou licenční politiku. 

Samozřejmě nelze ale říci, že právě takové 
dělení příjmů z licence je ve všech případech 
spravedlivé a odpovídající skutečným pří-
nosům pro uzavření licenční smlouvy. Potíž 
může způsobovat potřeba značného množ-
ství kvalifi kované koordinační a technické 
práce, která je v řadě případů nezbytná a na 
kterou uvedený jednoduchý model nepama-
tuje. Jde o to, že bez iniciativního přístupu 
právě k těmto činnostem je úspěšná aktivní 
licenční politika  jen obtížně možná. Jedná 
se o pracovníky, kteří se podílejí na licenční 
dokumentaci, vytváření prototypů a zkouše-
ní předmětu licence včetně potřebné atestace 
a certifi kace. V této situaci je vhodné využít 
možnosti vnitřního předpisu a pro daný 
konkrétní případ smluvně mezi rozhodu-
jícími osobami stanovit způsob rozdělení 
výnosů z licence v době, kdy k uzavření 
licenční smlouvy došlo. Zásadní význam pro 
vytváření příznivého tvůrčího prostředí má 
přesné, včasné a bezpodmínečné dodržování 
vnitřních předpisů nebo písemně uzavře-
ných smluv o dělení licenčních příjmů.
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PRIEBEH SÚŤAŽE

Súťažiaci mali možnosť zasielať svoje 
podnikateľské plány do 15. novembra 2010. 
Následne sa uskutočnilo prvé kolo hodnote-
nia, v rámci ktorého bolo vybratých 
5 najlepších fi riem. Tie postúpili do ďalšieho 
kola a získali tak právo využiť služby inku-
bátora prostredníctvom programov Start-up 
kancelária a InQb. 

Súťaž bola ukončená prezentáciou pod-
nikateľských plánov, ktorá sa uskutočnila 
13. decembra v priestoroch inkubátora. 
Po vyhodnotení výsledkov a vyhlásení 
prvých troch najlepších fi riem boli výher-
com odovzdané ceny od partnerov súťaže 
a inkubátora. Ceny do súťaže venovalo 
niekoľko spoločností. Od fi rmy Dell výher-
covia získali širokouhlé monitory, od fi rmy 
Microsoft  soft vér, od vydavateľstva Verlag 
Dashofer príručku o riadení fi rmy a elektro-
nické vzorové zmluvy. Firma WMS venovala 
do súťaže poukážky na nákup na portáli 
www.zlavovekupony.sk. Okrem týchto cien 
sa výhercovia mohli tešiť aj z nájomného v 
inkubátore na niekoľko mesiacov zadarmo 
podľa umiestnenia a z možnosti bezplatne si 
zapožičať dataprojektor po dobu 6 mesiacov.

KOMISIA, KTORÁ PODNIKATEĽSKÉ PLÁNY HODNOTILA NA 
PREZENTÁCII, MALA 5 ČLENOV:

Ing. Martin Berta, CSc. – podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja• 

doc. Ing. Marián Zajko, PhD. M.B.A. – docent z Ústavu manažmentu STU• 

Ing. Juraj Šitina – riaditeľ oddelenia podpory vývojárov v spoločnosti • 

Microsoft  Slovakia s.r.o.

Ing. Jozef Jankaj – poradca pre investovanie• 

Ing. Milan Belko, PhD. – konateľ spoločnosti STU Scientifi c, s.r.o.• 

A
u

to
r:

 I
n

g
. L

en
k

a 
M

ik
u

lí
k

o
v

á
 

U
n

iv
er

zi
tn

ý 
te

ch
n

o
lo

g
ic

k
ý 

in
k

u
b

át
o

r 
S

T
U

UNIVERZITNÝ TECHNOLOGICKÝ 
INKUBÁTOR STU MÁ NOVÉ FIRMY,
KTORÉ SA ZAPOJILI DO SÚ AŽE 
O NAJLEPŠÍ BIZNIS PLÁN

VÝHERCOVIA

Na 1. mieste sa umiestnila fi rma GeoModel 
Solar, s.r.o. (RNDr. Marcel Šúri), ktorá vstú-
pila do inkubátora do programu InQb ako 
inkubovaná fi rma k 1.1.2011. Na 2. mieste 
sa umiestnila fi rma TECH-CONSTRUCT, 
s.r.o. (Ing. Tomáš Kotian), ktorá vstúpila 
tiež do inkubátora ako inkubovaná fi rma 
k 1.12.2010. Na 3. mieste sa umiestnila fi rma 
Foretaster, s.r.o. (Ing. Martin Botťánek 
a Ing. Peter Fabor), ktorá vstúpi do inkubá-
tora v 2. štvrťroku 2011.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mies-
te, získali tiež poukážky na nákup na portáli 
www.zlavovekupony.sk. Firma ANV, s.r.o. 
(Ing. Mgr. Márk Jónás), ktorá sa umiestnila 
na 4. mieste, vstúpila do programu Start-up 
kancelária k 18.1.2011 a fi rma Exetra, s.r.o. 
(Bc. Branislav Ostrihoň a Tomáš Janičko), 
ktorá sa umiestnila na 5. mieste, vstúpila 
do programu InQb ako inkubovaná fi rma 
k 1.12.2010. 

Mediálny partner: Partneri súťaže:

inkubátor

Technologický inkubátor Sloven-
skej technickej univerzity v Bra-
tislave zorganizoval v rámci ini-
ciatívy „Global Enterpreneurship 
Week“ v roku 2010 súťaž o najlepší 
biznis plán so sloganom Podnikaj 
a vyhraj! Do súťaže sa mohli zapojiť 
už existujúce obchodné spoločnos-
ti, ktoré podnikajú v oblasti techni-
ky a technológií nie dlhšie ako je-
den rok a budúci podnikatelia, kto-
rí plánujú založiť takúto obchodnú 
spoločnosť. Súťažiaci museli splniť 
niekoľko podmienok, a to dodržať 
rozsah a štruktúru podnikateľské-
ho plánu stanovenú organizátorom 
súťaže a priložiť doplňujúce doku-
menty.
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IURA CAPITAL

DÁTOVÁ BEZPEČNOSŤ

Každá obchodná spoločnosť má k dispozícii 
informácie, ktoré považuje za citlivé – či už 
sú to účtovné záznamy, osobné údaje klien-
tov alebo pracovníkov, pracovné postupy, 
projektové zámery alebo iné know-how 
spoločnosti. Najmä malé fi rmy s nízkym 
počtom zamestnancov však majú problém 
s únikom a zneužitím týchto dát. Často 
sa tak deje bez vedomia zodpovedných 
pracovníkov. Dôvodom je na jednej strane 
fi nančná náročnosť zabezpečenia funkčného 
systému ochrany a na strane druhej univer-
zálnosť zamestnancov, keďže nedochádza 
k ich dostatočnej špecializácii a s citlivými 
fi remnými dátami denne pracujú aj tí, ktorí 
by po dôkladnom zvážení s nimi za žiad-
nych okolností nemali prísť do styku.

Cieľom našej spoločnosti je vyvinúť sys-
tém, ktorý zníži možnosť úniku citlivých 
fi remných informácií vo vnútri organizácie 
na minimum a pritom nebude náročný na 
implementáciu a udržiavanie a nebude ani 
znamenať zásadný zásah do činnosti fi rmy.

EFEKTIVITA FIREMNÝCH 
ČINNOSTÍ

Čoraz viac fi riem úspešne používa soft vér, 
ktorý zvyšuje efektivitu hlavnej činnosti 
spoločnosti. Naša spoločnosť v spolupráci 
s exekútorskými úradmi vyvíja soft vér, 
ktorý do značnej miery zefektívni činnosť 
súdneho výkonu rozhodnutí. Výsledkom 
by malo byť rýchlejšie vedenie exekúcie 
s nižšími nákladmi. To by sa malo v koneč-
nom dôsledku premietnuť do nižších trov 
exekučného konania a zvýšenia efektivity 
výkonu súdnych rozhodnutí, keďže čas 
v tomto nepopulárnom procese výrazne hrá 
do karát dlžníkom.

NÁJDITE SI NAJBLIŽŠÍ 
BANKOMAT

Určite to poznáte. Ponáhľate sa na stretnutie 
a zistíte, že nemáte potrebnú hotovosť. Plat-
ba kartou úplne všade stále nie je realitou 
a dostatočná fi nančná hotovosť so sebou 
je tak stále nutnosťou. Keďže máte naponá-
hlo, použijete prvý bankomat, ktorý uvidíte. 
Bez ohľadu na to, či to je bankomat vašej 

banky alebo nie. Lenže čo ak náhodou neu-
vidíte žiadny bankomat?

Po osobných obdobných skúsenostiach sme 
sa rozhodli realizovať fi lantropický projekt 
on-line vyhľadávača bankomatov a pobočiek 
bánk. Tieto sú k dispozícii zadarmo 
na stránkach: 
www.bankomaty.sk
www.pobockybank.sk

Databázy sú pravidelne aktualizované 
a stránka je prístupná aj na mobilných zaria-
deniach. Prakticky odkiaľkoľvek (podmien-
kou je však samozrejme prístup k internetu) 
máte možnosť zadarmo a za pár sekúnd 
nájsť najbližší bankomat ktorejkoľvek banky 
na Slovensku. Stránka Vám k tomu ponúkne 
aj presnú trasu k nemu a údaj o vzdialenosti 
k Vám. Ušetríte tak na poplatkoch za výber 
z bankomatu inej banky a v neposlednom 
rade aj svoj drahocenný čas strávený pát-
raním. Zapracovaná je aj možnosť editovať 
polohu bankomatu, čím sa zvyšuje presnosť 
ich lokalizácie.

Spoločnosť IURA Capital s. r. o. sa zaoberá vývojom soft véru 
v oblasti dátovej bezpečnosti a zvyšovania efektivity fi remných 
činností. Okrem toho sa podieľa na tvorbe niekoľkých zaujíma-
vých webových projektov.

Od júna 2010 sídli v Univerzitnom technologickom inkubátore 
STU v Bratislave.  Jej zákazníkmi sú najmä  malé spoločnosti 
a organizácie.
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ANALÝZA POTRUBNÝCH 
SYSTÉMOV V ZLOŽITÝCH 
GEOLOGICKÝCH PODMIENKACH.

transfer

SIMULÁCIA ZOSUVU 
PÔSOBIACEHO KOLMO NA OS 
POTRUBIA

Je  analyzovaný vplyv zosuvu smerom 
kolmo na os potrubia DN 1200/18,9mm. 
V potrubí je simulovaný  vnútorný tlak 
plynu 6,5 MPa. V uvedenom prípade je 
obklopujúca zemina homogénna s modulom 
pružnosti 12MPa s objemovou tiažou 18 kN/ 
m3. Predpokladaná hodnota zosuvu je 0,1m. 
Výsledné deformácie zemného bloku 
od zosuvu sú na obr. 1. 

Obr. 1 Deformácia zemného bloku pri kolmom zosuve v zemine tiredy F3 [m]

Na základe dosiahnutých výsledkov 
môžeme skonštatovať, že tvar aj hodnoty 
deformácií sú veľmi podobné vo všetkých 
triedach zemín. Na analýzu potrubí 
vo všetkých druhoch zemín môžeme použiť 
rovnakú zaťažovaciu schému, len hodnota 
vlastnej tiaže zeminy sa bude meniť.

POTRUBIE V ZOSUVE 
S REÁLNYMI ROZMERMI

Sú namodelované zemné zosuvy reálnych 
rozmerov (100m a 20m). Vzdialenosť okraja 
zeminy od otláčaného povrchu potrubia 
je 3m, od voľného okraja potrubia je 1m 
a pod potrubím je 1m zeminy. Krytie 
je vo všetkých prípadoch uvažované s hod-
notou 0,8m, Namodelovaný bol úsek potru-
bia dĺžky 120m. Stredná časť dĺžky 100m 
leží v bočnom zosuve zeminy s hodnotou 
800mm. (obr. 2)

Obr. 2 Pohľad na zdeformovaný model zosuvu pôsobiaceho na potrubie

Potrubie je zakotvené v zemnom bloku 
dĺžky 10m. Pri modelovaní bola využitá 
symetria v strede zosuvu.  Potrubie je so ze-
minou prepojené kontaktnými prvkami, 
takže je možné oddelenie potrubia od zem-
ného bloku. Z obrázku 3 vidieť, že maximál-
ny prírastok napätí na potrubí je v mieste 
prechodu zo stabilnej zeminy do zosuvu. 

Obr. 3 Prídavné napätia na potrubí vnesené zosuvom dl. 100m [kPa] – zobra-

zenie po os symetrie

Hodnota prírastku je približne 299 MPa. 
V strede zosuvu je napätie 133 MPa. Pri 
kratšom zosuve dĺžky 20m je prírastok na-
pätí na potrubí v šmykovej ploche a v strede 

zosuvu približne rovnaký. V šmykovej plo-
che je maximálna hodnota 11MPa a v strede 
zosuvu okolo 8,6MPa. Neprejavuje sa tu 
jav ako pri dlhom zosuve, kde kumulácia 
prírastkov je na rozhraní pevného zemného 
bloku a okraja zosuvu. 

PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA 
VPLYVU ZOSUVU NA POTRUBIE

Boli modelované dĺžky zosuvov s hodno-
tami 25m až do  300m. Jednotlivé modely 
boli zaťažované rôznymi zaťaženiami, ktoré 
vyvodili na potrubí zosuv. V tejto časti 
sú prezentované výsledky štúdie na potrubí 
DN 1220/15,9. Sledovaná bola závislosť zme-
ny napätí na zmenu hodnoty zosuvu 
pri dĺžke zosuvu 100m (Obr. 4) 

Obr. 4 Prídavné napätia na potrubí vnesené zosuvom dl. 100m na okraji a 

v strede zosuvu [kPa]

Z výsledkov v grafe 1 vidieť lineárnu závis-
losť medzi hodnotou zosuvu a prírastkom 
napätí v okrajoch a v strede zosuvu. 
Na základe takéhoto grafu je možné jedno-
ducho stanoviť prírastky napätí v potrubí 
pri zosuve, ktorého dĺžku a hodnotu vieme 
približne určiť napríklad aj vizuálnou metó-
dou v teréne.

Cieľom štúdie vypracovanej v rámci vý-
skumno-vývojovej úlohy pre Eustream a.s. 
„Analýza skutočného pôsobenia potrubných 
vedení v územiach ohrozených zosuvom 
pôdy“ bolo, určiť maximálne hodnoty 
zosuvov a prídavných napätí tak, aby nebola 
ohrozená prevádzková bezpečnosť a spoľah-
livosť  prepravného systému. V príspevku 
je ukázaný postup výpočtu prídavných na-
pätí a hodnôt zosuvov pri rôznych dĺžkach 
a profi loch potrubí.

Potrubia tranzitného plyno-
vodu prechádzajú rôznymi 
reliéfmi terénu, v mnohých 
prípadoch aj územiami ohro-
zených svahovými zosuvmi. 
Očakávané prírastky napätí 
v potrubiach je možné získať 
aj zo zložitých teoretických 
konečno prvkových mode-
lov svahových zosuvov. Bola 
spracovaná teoretická para-
metrická štúdia, na základe 
ktorej je možné jednoducho 
z grafov určiť hodnoty prí-
davných napätí pri rôznych 
dĺžkach a hodnotách zosu-
vov. Všetky modely uvádza-
né v tomto príspevku boli 
vytvorené v programe, ktorý 
pracuje na princípe metódy 
konečných prvkov (MKP).
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Strojnícka fakulta Technickej univerzity 
v Košiciach mala historické zázemie pre au-
tomobilovú výrobu v technológiách výroby 
súčiastok, montáži a robotizácii. V 90- tych 
rokoch bola technologická báza rozvinutá 
o oblasti riadenia inovácií, CAx technológií, 
manažmentu zmien a reinžinieringu podni-
kových procesov. 
Takéto komplexné portfólio umožnilo prijať 
strategické rozhodnutie o významnom an-
gažovaní sa v automobilovom priemysle 
v roku 1997. Fakulta pripravila študijné za-
meranie Automobilová výroba a zrealizovala 
prvé komplexné laboratórium automobilovej 
výroby za pomoci partnerských automobi-
liek Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava 
a Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav a viacerých 
dodávateľov automobilových komponentov.
Jedným s posledných študentských projek-
tov v študijnom programe Automobilová 
výroba bol projekt študentského automobilu 
ICAR 2010.
 
Cieľom projektu bolo navrhnúť a zostro-
jiť plne funkčný automobil pre voľný čas, 
ktorý by reprezentoval Strojnícku fakultu 
a študentov automobilovej výroby v ich 
nadobudnutých schopnostiach, vedomos-
tiach a zručnostiach. Automobil mal zaujať 
svojou originalitou, agresivitou, rýchlosťou, 
modernými inovačnými prvkami a športo-
vým vzhľadom, oslovujúcim najmä mladú 
generáciu, ako aj športovo naladených 
automobilistov. 

Projekt bol postavený tak, aby modeloval 
reálny postup automobiliek, s reálnymi ob-
medzeniami a s didaktickým zámerom ma-
ximálnej tímovej tvorivosti na báze metódy 
learnig by doing. Projekt nemal žiadny grant 
a čerpané fi nančné zabezpečenie poskytol 
vtedajší dekan Strojníckej fakulty Dr.h.c. 
prof. Ing. Miroslav Badida, PhD. z fondu 
budovania laboratórií. Odborným garantom 
projektu bol prof. Ing. Milan Kováč, DrSc. 
– riaditeľ Ústavu technológií a manažmentu 
a vedúci Inovačného centra automobilovej 
výroby. 

Plánovaný sled fáz projektu bol nasledovný: 
generovanie koncepčných variantov • 
automobilu, 
dizajnérske návrhy, • 
grafi cké a počítačové návrhy, • 
hodnotenia, • 
tvorba modelov, • 
technické riešenia, výpočty, experimenty, • 
rozhodovanie výroba – subdodávka, ….• 

V roku 2009 získalo oddelenie Automobilo-
vej výroby v spolupráci s našimi partnermi 

z podnikateľskej sféry poškodený, no funkč-
ný automobil Škoda Fabia, ktorý sa stal 
základom pre projekt ICAR 2010. Po tech-
nických úpravách tohto automobilu vznikla 
funkčná platforma, na ktorej bolo možné 
ďalej stavať. Prípravné práce na projek-
te trvali 1 rok. Počas tohto roka študenti 
generovali varianty nového automobilu, 
stanovil sa dizajn vozidla, technické riešenia 
zavesenia dverí a pod. Všetky tieto návrhy 
boli výlučne v kompetencii študentov, ktorý 
na projekte participovali. Keďže sa jednalo 
o prototyp vozidla, karoséria bola vyrobená 
zo sklolaminátu a kompozitných materiálov 
s následnou povrchovou úpravou, ktorá 
dotvárala konečný vizuálny dojem.

PRÍPRAVNÁ FÁZA PROJEKTU

Dizajnérsky návrh vznikal pomerne rýchlo, 
preto sa môže zdať že automobil nie je po 
dizajnérskej stránke nadčasový, no cieľom 
projektu nebol ani tak dizajn vozidla ako 
taký, ale snaha zapojiť študentov do reálneho 
procesu výroby automobilu a osvojiť si tech-
nológie výroby jednotlivých častí vozidla.

V prípravnej fáze projektu bolo rozhodnuté, 
že pre uľahčenie budú využité viaceré kom-
ponenty od externých dodávateľov. Jedná 
sa predovšetkým o svetlomety – predné 
aj zadné (Alfa Romeo, VW), spätné zrkadlá 
(Peugeot) a rôzne tuningové doplnky 
ako špeciálny volant, disky kolies z ľahkých 
zliatin, športové sedadlá atď. 

Študenti pracovali podľa presne defi nova-
ných postupov vývoja nového automobilu 
na jednotlivých konštrukčných dieloch 
karosérie. Medzi takto navrhované prvky 
karosérie patrili napr. predná a zadná 
kapota, nárazníky, blatníky a celý skelet 
automobilu. Zároveň návrhom prešiel aj sa-
motný interiér, ktorý dostal nový a zároveň 
odpovedajúci vzhľad. Úpravám sa nevyhol 
ani podvozok a motor vozidla, spolu s vý-
fukovou sústavou, ktorá bola kompletne 
prerobená.

Jednotlivé časti automobilu sa riešili samo-
statne vo viacerých variantných riešeniach 
a nasledoval výber výsledného riešenia, 
ktorý dotváral celkový vzhľad konceptu 
študentského automobilu. Zhodnotením 
navrhovaných riešení bol odsúhlasený 
výsledný dizajn študentského automobilu, 
ktorý tvoril základ pre rozbehnutie výroby 
prototypu. Dôležitou súčasťou tohto projek-
tu bol správny výber materiálu, zhodnotenie 
jeho ceny a pretvorenie komponentu do jeho 
hmotnej podoby.

VZNIK REÁLNEHO 
AUTOMOBILU

Na základe výberu vhodného riešenia 
nasledovala realizácia výroby samotného 
konštrukčného celku karosérie. Zároveň 
sa určili pracovné pozície na pracovisku 
a stanovil sa časový harmonogram výroby. 
Samotný harmonogram jednotlivých prác 
bol dôležitou súčasťou výroby, nakoľko bolo 
nutné jednotlivé práce na študentskom au-
tomobile vzájomne koordinovať. V prípade 
nedodržania určených časových termínov, 
bolo za potreby vyhodnotiť príčinu a ná-
sledné riešenie tohto problému. Taktiež bolo 
potrebné zabezpečiť logistický tok materiálu 
na výrobu jednotlivých komponentov 
a funkčných celkov.

Technická príprava výroby v sebe zahŕ-
ňala súhrn technických, technologických, 
technicko – organizačných a technicko – 
ekonomických opatrení, ktoré podmieňovali 
dobrú technickú úroveň výsledného rieše-
nia, sprehľadnenie organizácie samotnej 
výroby prototypu, optimálne ekonomické 
výsledky a včasné začatie výroby ďalšieho 
komponentu. Ešte pred realizáciou výroby 
sa stanovil časový harmonogram výroby, 
ktorého sa študenti mali pridŕžať. Nedo-
držanie týchto termínov malo za následok 
vznik určitého problému, následne bola táto 
príčina vyhodnotená a muselo sa prijať opat-
renie na jej odstránenie. Takýmto spôsobom 
si mohli študenti v reálnych podmienkach 
a na reálnom výrobku overiť fungovanie 
celého systému. Pri vzniku kolízneho stavu, 
prípadne rôznych problémov súvisiacich 
s realizáciou takto rozsiahleho projektu, 
mali možnosť priamo zasahovať do procesu 
výroby a ovplyvňovať tak výsledok jednak 
svojej práce a na druhej strane aj práce 
celého kolektívu.

Projekt študentského automobilu ICAR 
okrem toho, že prezentoval spôsobilosť 
študentov Strojníckej fakulty v komplexných 
inováciách má aj ďalšie prínosy:

odkryl potrebu prehĺbiť štúdium automo-• 
bilovej výroby najmä v oblasti integrácie 
čiastkových inovácií a v špeciálnych 
technológiách
rozpracovať metodiku nadväznosti práce • 
tvorivých tímov medzi študijnými ročník-
mi a koncepciu samoobnovujúcich 
sa iniciatívnych tímov
rozšíriť priestorové a technologické mož-• 
nosti pre experimentálnu prácu študentov.

Projekt vyvolal medzi študentmi veľký 
záujem. Stojíme pred výzvou stavať ďalšie 
automobily, ešte náročnejšie a inovatívnejšie. 
ICAR 2010 bude určite mať nasledovníkov. A
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AUTOMOBIL 
ICAR 2010 
Z TECHNICKEJ 
UNIVERZITY 
V KOŠICIACH

Študentský automobil ICAR 2010 
slávnostne predstavili v budove 
Univerzitnej knižnice Technickej 
univerzity v Košiciach 6. decem-
bra 2010. Názov automobilu je 
skratkou Innovation Car student 
project a číslo roku naznačuje 
očakávanie realizácie ďalších auto-
mobilov. Automobil je aktuálnym 
výsledkom študijného programu 
Automobilová výroba na Strojníc-
kej fakulte TU v Košiciach.
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V predošlých číslach časopisu TRANSFER bol postupne predstavený programový pro-
dukt ASTRA – simulácia vlakovej dopravy v krízových situáciách, ktorý vznikol za in-
tenzívnej spolupráce pracovníkov Výskumného a vývojového ústavu železníc, Generál-
neho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky a Žilinskej univerzity v Žiline. Veľmi 
významnou časťou pri jeho príprave a vytváraní bola otázka relevantných údajov. Rie-
šitelia mali záujem vytvoriť živý programový produkt, do ktorého by bolo možné relatív-
ne jednoducho a lacno importovať vhodné údaje. Dopravné zabezpečenie krízových 
a mimoriadnych situácií je nutné pripravovať už v bežných prevádzkových podmienkach. 

Transformačný proces, ktorý rozdelil pô-
vodné štátne Železnice Slovenskej repub-
liky na tri subjekty – Železnice Slovenskej 
republiky (ďalej ŽSR), Železničnú spoloč-
nosť (ďalej ŽSSK) a Železničnú spoločnosť 
CARGO (ďalej ŽSSK CARGO) priniesol 
celý rad nedoriešených odborných otá-
zok. Vznik troch nových subjektov viedol 
k potrebe prehodnotiť ich úlohy na obdobie 
mimoriadnych udalostí a krízových situácií 
(ďalej MUKS). Pre potreby ŽSR boli MUKS 
rozdelené na viacero skupín, z nich vybe-
ráme:

mimoriadne udalosti:1. 

extrémne vplyvy počasia,• 

zemetrasenie,• 

povodne a zosuvy pôdy,• 

snehové záveje,• 

terorismus,• 
mimoriadnosti v železničnej doprave 2. 
spôsobené organizačnými a stavebnými 
činnosťami,
krízové situácie, súvisiace s procesom 3. 
krízového plánovania a hospodárskou 
mobilizáciou, ďalej s využitím železnič-
nej dopravy v krízových stavoch.

Pri veľkoplošných mimoriadnych udalos-
tiach prechádzajú Železnice Slovenskej 
republiky  na „Krízový plán ŽSR“ a vlastná 
železničná prevádzka, ktorú na väčšine 
územia Slovenskej republiky realizujú ŽSSK 
a ŽSSK CARGO na „Minimálny grafi kon 
vlakovej dopravy (ďalej MGVD)“. Tento 
sa pripravuje už v bežných prevádzkových 
podmienkach a vychádza z platného 
grafi konu vlakovej dopravy (ďalej GVD). 
Jeho základom je „Zoznam stálych vlakov 
osobnej dopravy pre obdobie krízových 
situácií“, doplnený o trasy nákladných vla-
kov, ktoré sa budú využívať podľa potreby 
(tzv. vlaky „pp“). V kontexte plnenia pre-
pravných požiadaviek používame 
na obdobie rozsiahlych MU aj pojem mini-
málna dopravná obslužnosť. Tá je charakte-
rizovaná, ako najmenšia prepravná kapacita 
potrebná na zabezpečenie prepravných 
potrieb obyvateľstva (cesty do zamestnania 
a do školy, do úradov, za športom a kultúrou) 
a potrieb podnikov (dovoz a vývoz surovín, 
služieb a výrobkov). Je možné konštatovať, 
že podľa expertných odhadov, ide o 50-75 
percent rozsahu dopravy v bežnej situácii.  

Druhou skupinou sú mimoriadnosti 
v železničnej doprave spôsobené organizač-
nými a stavebnými činnosťami. Najčastejšie 
ide o plánované rekonštrukcie. I na toto 

obdobie je možné využívať MGVD. Spra-
vidla ide o vylúčenie jednej traťovej koľaje, 
prípadne  významnej dopravnej koľaje 
v stanici. Spôsob riešenia vždy závisí od 
konkrétnych podmienok. Odlišné riešenie 
sa používa na dvojkoľajných a odlišné jed-
nokoľajných tratiach. Na jednokoľajných 
tratiach spravidla dochádza k nahradení 
osobnej prepravy autobusmi. Nákladná pre-
prava je odklonená, prípadne realizovaná 
iným druhom dopravy. Na dvojkoľajných 
tratiach závisí od rozsahu obnovy. V bež-
ných podmienkach je jedna traťová koľaj tr-
valo prejazdná. Pri vylúčení jednej traťovej 
koľaje sa osobná i prioritná nákladná pre-
prava zabezpečuje po druhej traťovej koľaji. 
Dochádza ku zníženiu prepravnej výkon-
nosti železničného traťového úseku, vzniká 
tak obmedzujúci traťový úsek. Pre uvedené 
prípady je potrebná kvalitne rozpracovaná 
metodika zmeny GVD na MGVD. 

PRÍPRAVA MINIMÁLNEHO 
GRAFIKONU VLAKOVEJ 
DOPRAVY

Minimálny grafi kon vlakovej dopravy 
(ďalej MGVD) bude pripravovaný súbež-
ne s prípravou bežného GVD. Jeho jediné 
špecifi kum bude v defi novaní konkrétneho 
znaku do databáz o generovaných vlakoch 
v programovom prostredí ZONA. Úloha prí-
pravy GVD a MGVD je riešená na GR ŽSR. 
Úlohou dopravných spoločností 
je pripraviť vlastné grafi kony obehu rušňov, 
vozňových súprav a nasadenia vlakových 
čiat. S predpokladaným nárastom počtu 
dopravcov na železničnom dopravnom trhu 
bude koordinácia úloh spojených s nasade-
ním dopravných a prepravných prostriedkov 
stále zložitejšia. Úlohou správcu železničnej 
infraštruktúry, ktorým sú ŽSR bude zabez-
pečenie efektívneho nástroja na maximálne 
využitie dopravnej cesty v bežných pod-
mienkach. Pre obdobie rozsiahlych mimo-
riadnych situácií následne zabezpečenie 
plynulého prechodu na MGVD.  Dôležitými 
prevádzkovými dokumentmi sú najmä listy 
GVD a zošitové cestovné poriadky pre jed-
notlivé trate. V rámci prípravy MGVD 
je nutné vytvoriť postup na ich rýchlu výro-
bu a distribúciu. Jeho základom je expertný 
informačný systém ASTRA, ktorý dnes 
je schopný vygenerovať požadované doku-
menty v elektronickej verzii vo veľmi krát-
kom čase. Konštrukcia a realizácia MGVD 
úzko súvisí s priepustnou výkonnosťou 
jednotlivých technických a technologických 

zariadení ŽSR (traťové úseky, staničné koľa-
je, koľajové zhlavia, spádoviská a pod.). Prie-
pustná výkonnosť udáva počet vlakov, ktorý 
je možné dopraviť za určité časové obdobie 
(spravidla 24 hodín) pri danom technickom 
a prevádzkovom vybavení a pri dodržaní 
kvality dopravy. Rozoznávame priepustnú 
výkonnosť maximálnu a praktickú. Zisťuje 
sa v deterministických alebo stochastických 
podmienkach prevádzky. Rozhodujúcou je 
priepustná výkonnosť traťových a doprav-
ných koľají. 

ZÍSKÁVANIE ÚDAJOV 
Z PROGRAMOVÉHO PROSTREDIA 
EXPERT

Procesy informatizácie veľmi výrazne zasiahli 
aj železničnú dopravu. Značný podiel na riešení 
čiastkových úloh v procese informatizácie 
železničnej dopravy mali niektoré pracoviská 
Žilinskej univerzity v Žiline. Rozhodnutie o prí-
prave grafi konu vlakovej dopravy v elektronickej 
podobe sa zrodilo na ŽSR už v roku 1995. Postup-
ne bol za významnej účasti pracovníkov Fakulty 
riadenia a informatiky Žilinskej univerzity 
vytváraný programový produkt ZONA s podpor-
ným nástrojom nazvaným EXPERT. V súčasnosti 
je plne využívaný pre všetky procesy a pomôcky 
plánovania a organizovania železničnej dopravy. 
Základná vstupná obrazovka grafi ckého editoru 
tratí EXPERT s dostupnými údajmi za celú želez-
ničnú sieť Slovenskej republiky je na obrázku 1.

Obr. 1 Základná vstupná obrazovka programového produktu Expert 

Uvedený programový produkt je využívaný 
na prípravu všetkých potrebných informačných 
podkladov využívaných v železničnej doprave. 
V priebehu vývoja programového produktu 
ASTRA sme riešili problém ako získať aktuálne 
údaje o celej železničnej sieti. Jednou z možností 
bol export údajov z prostredia ZONA, exportova-
ním pomocou programového produktu EXPERT. 
Podrobnosť používaných údajov bola dosta-
točná. Export do súboru formátov csv a xls 
vyhovoval stanoveným požiadavkám, (pozri 
obrázok 2). Postupne tak boli z prostredia 
ZONA exportované vybraté údaje o želez-

ÚDAJOVÁ ZÁKLADŇA PRE INFORMAČNÝ
PRODUKT ASTRA
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ničných staniach, tratiach, mostoch a tune-
loch. Na obrázku 3 sú uvedené vybrané okná 
popisujúce priebeh exportu údajov 
o dopravných bodoch.

Obr. 2 Súbory xls exportované z prostredia ZONA do excelu

Možnosť exportovať údaje z prostredia 
ZONA vznikla vďaka výbornej spolupráci 
medzi riešiteľmi projektu ASTRA pracov-
níkmi GR ŽSR a Fakulty riadenia a informa-
tiky ŽU  v Žiline. Tento spôsob umožňuje 
vo veľmi krátkom čase (cca  jedna hodina) 
exportovať údaje za celú sieť ŽSR. Vlastný 
import údajov do prostredia  programového 
produktu ASTRA je prezentovaný 
na obrázku 4.

Obr. 4 Import údajov do programového produktu ASTRA

Využitie MGVD sa predpokladá aj v bež-
ných prevádzkových podmienkach. Podľa 

rozhodnutia Bezpečnostnej rady SR, prípad-
ne územného orgánu štátnej správy  sa môže 
vykonať v krízových situáciách vzniknutých 
pri živelných katastrofách, ekologických ha-
váriách, spoločenských krízach a pod. Jeho 
uplatnenie bude vo väčšine prípadov časovo 
a priestorovo ohraničené.

MOŽNÝ ROZVOJ 
PROGRAMOVÉHO 
PROSTREDIA EXPERT

Významnou súčasťou výskumu v oblas-
ti tvorby MGVD je zber informácií ako 
obdobný systém funguje v iných krajinách. 
Na tomto mieste je treba uviesť, že Česká 
republika a Nemecko majú v porovnaní 
s inými krajinami EÚ výrazný náskok. 
Príklad riešenia tejto problematiky v Českej 
republike je inšpiratívny aj pre Slovensko. 
V Čechách bol rozšírený informačný systém 
SENA-JŘ-VT v editoru EXPERT o modul 
krízová doprava. Ten je schopný akceptovať 
i osobitné požiadavky dopravy v krízových 
situáciách. Tento modul bol vyvinutý v rám-
ci výskumnej úlohy zadanej Ministerstvom 
dopravy ČR. Bol vyriešený Inštitútom Jana 
Pernera pri Univerzite Pardubice v spoluprá-
ci s kolegami zo Žilinskej univerzity. 
Na obrázkoch 5 a 6 je ukážka z modulu 
krízová doprava.

Obr. 5 Ukážka z programového produktu EXPERT využívaného v Českej republike

Obr. 6 Modul krízová doprava ako súčasť programového prostredia EXPERT

Krízový GVD spracováva Odbor ochrany 
Generálneho riaditeľstva ŽSR Bratislava, 
v ČR odbor obrany a ochrany Českých drah 
a.s. (GVD 99). Tento GVD sa spracováva 
na základe zámerov požiadaviek ozbroje-
ných síl, zmlúv o uzatvorení budúcich zmlúv 
pre zásobovacie prepravy a pre ostatné 
subjekty hospodárskej mobilizácie, je možné 
operatívne zohľadniť i evakuačné prepra-
vy. Dokumentácia potrebná pre zavedenie 
MGVD musí spĺňať všetky požiadavky 
kladené na bežný GVD. V prvom poradí 
budú do zošitových cestovných poriadkov 
generované pri určených vlakoch značky 
symbolizujúce, že sa jedná o vlaky GVD 
99.  Aktuálne umožňuje generovať tieto 
dokumenty:

listy GVD,• 

zoznam vlakov osobnej prepravy,• 

čakacie doby a opatrenia pri meškaní • 

vlakov osobnej dopravy,

plán vlakotvorby,• 

plán zoradenia nákladných vlakov,• 

rozkaz o zavedení GVD a MGVD,• 

grafi kon obehu rušňov – bude vytvárať • 

každý dopravca,

turnusy rušňových a vlakových čiat - bude • 

vytvárať každý dopravca,

zoznamy vlakov pre staničných a traťo-• 

vých pracovníkov.

Základným cieľom úlohy rozvoja vedy 
a techniky - Návrh metodiky na výpočet 
optimálneho a minimálneho variantu 
GVD v krízových situáciách, bolo analy-
zovať potrebu GVD pre krízové situácie. 
Následne navrhnúť vhodnú metodiku 
na export a import údajov, s vyžitím existu-
júceho programového produktu EXPERT, 
ktorý sa používa na tvorbu elektronických 
podkladov a pomôcok ku GVD v Slovenskej 
republike. 

Jedným zo záverov riešenej úlohy bolo 
odporúčanie, že pri príprave podkladov pre 
generovanie zošitových cestovných poriad-
kov uvádzať vhodný atribút na zaradenie 
vlaku medzi vlaky minimálnej dopravnej 
obslužnosti. Ďalej sa odporúča v ostatných 
pomôckach neuvádzať žiadne obdobné 
označenie. 

ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja

Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov ES

Obr. 3 Programové prostredie Expert s oknami na popis dopravných bodov

Centrum excelentnosti pre systémy a služby 
inteligentnej dopravy
ITMS kód projektu 26220120028
Žilinská univerzita v Žiline
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Spoj drevo-drevo a hmota 
na báze dreva-drevo (uhol 
pôsobiacej sily vzhľadom 
na vlákna spájaných prvkov 
α = 0º) - jednostrižný spoj.

V nasledujúcom príspevku sa venujeme 
návrhu jednostrižného spoja drevo-drevo 
pomocou oceľového spájacieho prostriedku. 
Na základe súčasnej normy pre navrhovanie 
drevených konštrukcií EC a predošlej ČSN 
normy určíme odolnosť spoja a aplikujeme 
na príklad, v ktorom sme si zvolili okrajové 
podmienky. Zostavili sme sústavu grafov, 
na základe ktorých je možné určiť návrhovú 
(EC) / výpočtovú (ČSN) odolnosť jednej 
strihovej škáry spájacieho prostriedku / 
kolíka. Grafy nám taktiež umožnujú jedno-
ducho určiť rozhodujúci modul porušenia, 
resp. rozhodujúce veličiny vystupujúce vo 
výpočte. Na základe takto zostavenej sú-
stavy grafov je možné sa rýchlo zorientovať 
v celkovom návrhu a určiť defi nujúce veliči-
ny, resp. „slabé miesta“ spoja, čo projektan-
tovi umožňuje efektívne narábať 
so vstupnými  údajmi vo výpočte. 

Pre vzťahy z EC uvažujeme nasledovné 
vstupné údaje: 
f.uk = 600MPa, ρk = 340kg/m3 (C22), 
β = 1, kmod = 0.6, γM = 1.3.

Pre charakteristickú odolnosť jednej striho-
vej škáry spájacieho prostriedku podľa EC 
sme uvažovali nasledovné vzťahy.

Popisy jednotlivých veličín sú podrobne 
uvedené v STN EN 1995-1-1. 
Pre porovnanie jednotlivých výpočtových / 
návrhových odolností získaných na základe 
uvedených noriem sme si zvolili počet 

spájacích prostriedkov. Porovnanie demon-
štujeme na nasledovnom príklade, ktorého 
znenie pre výpočet podľa oboch noriem 
je nasledovné:

Navrhnite počet spájacích prostriedkov 
pre jednostrižný spoj drevo-drevo. Spoj 
je namáhaný silou, ktorej charakteristická 
hodnota je 20kN.  

Výpočet podľa oboch noriem sme opako-
vali trikrát, pričom sme variovali priemer 
svorníka d a hrúbky spájaných drevených 
častí t1 a t2.

Pod každým z grafom uvádzame návrhový 
/ výpočtový počet spájacích prostriedkov 
určený podľa príslušnej normy na základe 
nasledujúcich výpočtov. Taktiež uvádzame 
percentuálny rozdiel jednotlivých návrhov. 

VÝPOČET PODĽA EC:

Parciálny súčiniteľ spoľahlivosti materiálu: 
γg = 1.3

Modifi kačný faktor trvania zaťaženia a vlh-
kosti: 
kmod = 0.6

Parciálny súčiniteľ stáleho zaťaženia: 
γg = 1.35

Charakteristická hodnota zaťaženia: 
Nk = 20kN

Návrhová hodnota zaťaženia: 
Nd = Nk. γg

Charakteristická odolnosť jednej strihovej 
škáry spájacieho prostriedku: 
Fv.Rk = podľa vzťahov uvedených vyššie

Návrhová odolnosť jednej strihovej škáry 

spájacieho prostriedku: 
Fv.Rd = kmod.Fv.Rk / γg

Potrebný počet spájacích prostriedkov: npot 
= Nd / Fv.Rd

Návrhový počet spájacích prostriedkov: 
nEC = npot 

(zaokrúhlené nahor na celé číslo)

VÝPOČET PODĽA ČSN:

Súčiniteľ stáleho zaťaženia: 
γf = 1.2

Charakteristická hodnota zaťaženia: Nchar. 
= 20kN

Výpočtová hodnota zaťaženia: 
Nvýp. = Nchar.. γf

Menšia hrúbka jednostrižne spojovaných 
prvkov: 
t1

Výpočtová únosnosť jednej strihovej škáry 
spájacieho prostriedku: 
T1d = min( 5.t1.d.k, 22.d.√k)

Potrebný počet spájacích prostriedkov: npot 
= Nvýp. / T1d

Výpočtový počet spájacích prostriedkov: 
nČSN = npot 

(zaokrúhlené nahor na celé číslo)        

Pri návrhu sme zohľadnili nasledujúce pra-
vidlá ČSN normy:

V nosnom sa spoji musia použiť najmenej 
4 kolíky. Priemer kolíka je minimálne 8mm. 
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ANALÝZA NÁVRHU 
SPOJA DREVO-DREVO 
POD A EC A ČSN 
A ICH VZÁJOMNÉ 
POROVNANIE

success story



15

A) EN - priemer svorníka d = 10mm (výraz 8.6 STN EN 1995-1-1)

A) ČSN - priemer svorníka d = 10mm (tab. 21 ČSN 73 1701)

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

EC
 = 13

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

ČSN
 = 12

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 1.084           -          rozdiel 8.4%

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm): n

EC
 = 9

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm): n

ČSN
 = 9

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 1.000           -          rozdiel 0%

B) EN - priemer svorníka d = 14mm (výraz 8.6 STN EN 1995-1-1)

B) ČSN - priemer svorníka d = 14mm (tab. 21 ČSN 73 1701)

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

EC
 = 10

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

ČSN
 = 9

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 1.111           -          rozdiel 11.1%

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm): n

EC
 = 5

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm): n

ČSN
 = 5

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 1.000           -          rozdiel 0%

C) EN - priemer svorníka d = 20mm (výraz 8.6 STN EN 1995-1-1)

C) ČSN - priemer svorníka d = 20mm (tab. 21 ČSN 73 1701)

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

EC
 = 8

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 40mm): n

ČSN
 = 6

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 1.334           -          rozdiel 33.4%

Návrhový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm): n

EC
 = 3

Výpočtový počet spájacích prostriedkov (t
1
 = 120mm):

n
ČSN

 = npot = 2.18, norma však udáva min.počet kolíkov 4

n
EC 

/
 
n

ČSN 
= 0.75           -          rozdiel -25%

V nasledujúcej tabuľke porovnávame výpočtové / návrhové 
odolnosti strihových škár spájacích prostiriedkov pri uvážení ich 
priemerov a hrúbok drevených častí použitých v predošlej analýze.

F
v.Rd

 [kN] T
1d 

[kN] F
v.Rd

 / T
1d

d = 10mm t
1 
= 40mm 2.125 2.000 1.063

d = 10mm t
1 
= 120mm 3.182 2.750 1.157

d = 14mm t
1 
= 40mm 2.843 2.800 1.015

d = 14mm t
1 
= 120mm 5.701 5.390 1.058

d = 20mm t
1 
= 40mm 3.778 4.000 0.945

d = 20mm t
1 
= 120mm 10.320 11.000 0.938

Z anlýzy je zrejmé, že percentuálny rozdiel návrhu zaťaženia podľa 
EC a návrhu zaťaženia podľa ČSN je 12.5%, pričom návrh podľa 
EC je konzervatívnejší. Pri určovaní návrhových / výpočtových 
odolností strihovej škáry spájacieho prostriedku sme však 
pri menších priemeroch spájacieho prostriedku pozorovali kon-
zervatívnosť na strane ČSN normy. Pri zohľadnení konzervatív-
ností oboch noriem v jednotlivých častiach výpočtu sa návrhový 
/ výpočtový počet spájacích prostriedkov pri menších priemeroch 
líši len minimálne. 

Analýza nám však jasne ukazuje, že grafi cké zobrazenie normou 
uvedených vzťahov projektantovi značne uľahčuje prácu pri zo-
rientovaní sa dôležitosti jednotlivých vstupných údajov. 
Grafi cké zobrazobrazenie výpočtu je výhodné najmä pri vý-
skumnej práci, defi nicií rozhodujúcich vplyvov na celkový návrh 
a v neposlednom rade komplexnú orientáciu v problematike ako 
celku. 
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VYVAŽOVANIE ROTAČNÝCH NÁSTROJOV 
PRE VYSOKORÝCHLOSTNÉ 
OBRÁBANIE

V rokoch 2009 - 2010 bol na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave STU 
Bratislava realizovaný projekt Centrum excelentnosti 5-osového obrábania v rámci Ope-
račného programu Výskum vývoj, počas ktorého bolo na fakulte vytvorené pracovisko 
pre výskum v oblasti technológií obrábania disponujúce najmodernejším technologickým 
vybavením. V nadväznosti na tento projekt sa v súčasnosti na fakulte realizuje projekt 
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania – experimentálna báza pre high–tech vý-
skum. Cieľom projektu je doplniť a rozšíriť technologické vybavenie pracoviska o tech-
nologické zariadenia rozširujúce možnosti výskumu v danej oblasti. Jednou z oblastí 
výskumu počas projektu Centra Excelentnosti 5-osového obrábania je výskum 5-osového 
vysokorýchlostného obrábania.

stu a štrukturálne fondy

Vysokorýchlostné obrábanie má určité 
špecifi ká. Podstatou je využívanie vysokých 
rezných rýchlostí. Tie sa dosahujú vysokými 
frekvenciami otáčania nástroja (40 000 min-1 
a viac). Pri vysokých frekvenciách otáčania 
nástrojovej zostavy (držiak + nástroj) vzniká 
podstatne viac dynamických síl, ktoré sú 
prenášané do ložísk, na rám a základ stroja. 
Takto vzniknuté dynamické sily sú príčinou 
prídavného namáhania sústavy SNOP (Stroj 
Nástroj Obrobok Prípravok) a často krát 
zdrojom kmitania. Požiadavkou je minima-
lizovanie takýchto javov pri vysokorýchlost-
nom obrábaní použitím dodatočného vyvá-
ženia nástrojových zostáv tzv. vyvažovaním. 
Úlohou vyvažovania rotujúcich telies je 
dosiahnuť vhodným usporiadaním (rozlože-
ním, pridaním alebo uberaním) hmoty taký 
stav, aby sa do ložísk vretena neprenášali sily 
dynamického pôvodu vzniknuté pri vysoko-
rýchlostnom obrábaní. V opačnom prípade 
sa znižuje presnosť obrobených súčiastok, 
nástroje majú menšiu životnosť a keramické 
ložiská vysokorýchlostných vretien sa viacej 
opotrebúvajú a  v priebehu krátkej doby 
sa stávajú nepoužiteľnými. Z toho dôvodu 
bolo v rámci projektu Centrum excelenst-
noti 5-osového obrábania – experimentálna 
báza pre high–tech výskum pracovisko 
vybavené vyvažovacím prístrojom. Podstata 
a potreba vyvažovania nástrojov v obrábaní 
je opísaná v tomto článku.

DRUHY NEVYVÁŽENOSTI

Nevyváženosť rotujúceho telesa je dôsled-
kom jeho geometrického tvaru určeného 
funkčnosťou telesa. Pri rotačne symetric-
kých telesách, za ktoré považujeme 
aj rotačné nástrojové sústavy, je nevyvá-
ženosť dôsledkom výrobných nepresností, 
nehomogénnosti materiálu, nesymetrických 
prvkov (napr. upínacie skrutky na držiaku), 
vybrúsenej upínacej drážky na nástroji a ob-
vodového hádzania vonkajšieho priemeru 
držiaku [2].
Pod pojmom nevyvážená nástrojová zostava 
(rotor) sa rozumie v praxi rotujúce teleso, 
ktorého hlavná centrálna os zotrvačnosti nie 

je totožná s osou rotácie (Obr. 1). Vyvažova-
nie je potom taký pracovný postup, pri kto-
rom sa zisťuje rozloženie hmoty nástrojovej 
sústavy (rotora) a pridaním alebo uberaním 
materiálu je korigované tak, aby sa poloha 
hlavnej centrálnej osi zotrvačnosti nástrojo-
vej zostavy (rotora) čo najmenej odlišovala 
od polohy osi rotácie. Tým zabezpečíme, aby 
dynamické sily v ložiskách alebo amplitúdy 
kmitov ložísk boli pri prevádzkových frek-
venciách otáčania v predpísaných medziach.

Obr. 1 Znázornenie nevyváženosti pomocou centrálnej osi zotrvačnosti [2]

VÝPOČET NEVYVÁŽENOSTI

Pre vysokorýchlostné rezanie je stanovená 
prípustná zvyšková nevyváženosť celej ná-
strojovej zostavy daná normou ISO 1940-1. 
V norme sú udané hodnoty nevyváženosti 
G pre určité prevádzkové frekvencie 
otáčania a ich rotačné súčasti. Pre rotačné 
nástrojové zostavy je odporúčané vyvažovať 
nástroje na hodnotu G 2,5 ms-1 a menej, 
pre maximálnu frekvenciu otáčania vretena. 
Z hodnoty vyvažovania, frekvencií otáčania 
a hmotnosti nástrojovej zostavy sa vypočíta 
dovolená zvyšková nevyváženosť:

                
[gmm]

              (1)
kde Uzv je zvyšková nevyváženosť     [gmm],
   G - stupeň akosti vyvažovania 
     (G1,0; G2,5; G6,3)                  [ms-1],
   m - hmotnosť nástrojovej 
      zostavy (držiak plus nástroj) [kg],
   n - frekvencia otáčania                 [min-1],
   9549 – konštanta                 [-].

SPÔSOBY VYVAŽOVANIA 
NÁSTROJOVÝCH ZOSTÁV

Spôsoby vyvažovania nástrojových zostáv 
sa môžu rozdeliť na vyvažovanie v jednej 
rovine (statické, rotačné) a vyvažovanie 
v dvoch vyvažovacích rovinách (momentová 
a dynamická nevyváženosť). Vyvažovanie 
v jednej vyvažovacej rovine nastáva v tom 
prípade, ak ťažisko nástrojovej zostavy leží 
mimo os rotácie (Obr. 2). 

Podstatou vyvažovania je premiestnenie 
ťažiska do osi rotácie. Pri rotačnom vyva-
žovaní nevyváženosť spôsobí odstredivú 
silu kolmú na os rotácie. Odstraňuje sa 
vyvažovaním v jednej rovine, kde poloha 
tejto roviny je ľuboľvolná. V technickej praxi 
niekedy stačí rotujúce teleso vyvážiť len 
v jednej vyvažovacej rovine. Platí to najmä 
pre telesá valcovitého tvaru, ktorých pomer 
dĺžky k priemeru je menší ako 0,2.

Obr. 2 Vyvažovanie v jednej rovine

Mu je miera nevyváženosti [gmm]; r je vzdialenosť hmotnosti nevyváženosti 

od osi otáčania [mm]; M je hmotnosť rotujúcej hmoty [g]; e je vzdialenosť 

ťažiska rotujúcej hmoty od osi otáčania [mm], FF je odstredivá sila [N] [1]

Často krát po vyvážení v jednej vyvažovacej 
rovine ostane momentový nevývažok. 
Pri tomto druhu nevyváženosti ťažisko leží 
na osi rotácie a dve nevyváženosti sú posu-
nuté presne o 180° voči sebe (Obr. 3). 
To spôsobuje kývavý pohyb okolo svojej 
vertikálnej osi a pôsobí momentovou silou. 
Na odstránenie takejto nevyváženosti 
je potrebný opačne pôsobiaci moment s vy-
važovaním vo dvoch rovinách.
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Obr. 3 Vyvažovanie v dvoch rovinách

M
u1

, M
u2

 je miera nevyváženosti [gmm]; r je vzdialenosť hmotnosti nevy-

váženosti od osi otáčania [mm]; M je hmotnosť rotujúcej hmoty [g]; e je 

vzdialenosť ťažiska od osi otáčania [mm], F
F1

, F
F2 

je odstredivá sila [N]; M
u1

= 

M
u2 

; F
F1

=F
F2 

[1]

Dynamická nevyváženosť je spôsobená dvo-
mi výslednicovými nevyváženosťami, ktoré 
majú rôzne hodnoty uhlovej polohy. 
Tento druh nevyváženosti sa dá rozložiť 
na statickú a momentovú nevyváženosť.

VYVAŽOVACÍ PRÍSTROJ 
HAIMER TOOL DYNAMIC 2009

Za účelom zníženia nerovnomerne rozlo-
ženej hmotnosti, sa používajú vyvažovacie 
prístroje. Vyvažovací prístroj dokáže zmerať 
mieru nevyváženosti a následne ju znížiť 
na prípustnú hodnotu pre požadované 
parametre obrábania. Nevyváženosť možno 
znížiť viacerými spôsobmi: odvŕtaním, 
odfrézovaním, pomocou vyvažovacích skru-
tiek a krúžkov (Obr. 4). Prvé dve uvedené 
možnosti využívajú najmä výrobcovia ná-
strojových držiakov pri ich výrobe. Nakoľko 
takýto spôsob vyváženia je nevratný, tzn. 
v bežnej praxi by sa dal použiť jeden držiak 
pre jeden konkrétny nástroj – pri výmene 
nástroja by bolo nevyhnutné opätovne z dr-
žiaka odobrať materiál. 

Obr. 4 Možnosti vyváženia rotačných častí

Vo výrobnej praxi sa využívajú zvyšné dve 
uvedené techniky. Vyvažovanie vyvažova-
cími skrutkami predpokladá použitie vhod-
ných držiakov nástrojov - držiaky s otvormi 
symetricky rozloženými po ich obvode, 
do ktorých sa vyvažovacie skrutky zaskrut-
kujú. Sada vyvažovacích skrutiek obsahuje 
skrutky rôznych hmotností, ktorých vhodná 
kombinácia zabezpečí vyváženie držiaka 
s nástrojom. Tento spôsob je oveľa rýchlejší 
ako predošlé dva, nakoľko nie je potrebné 
z držiaka odoberať materiál. Hmotnosť vy-
važovacích skrutiek i ich umiestnenie v dr-
žiaku vypočíta vyvažovací prístroj. Obsluha 
už len zaskrutkuje príslušné skrutky 
do otvorov a držiak s nástrojom je možné 
použiť pre obrábanie. Pri výmene nástroja 
stačí zostavu opätovne vyvážiť a skrutky 
nahradiť inou kombináciou podľa veľkosti 
nevyváženia. Druhá metóda s využitím vy-
važovacích krúžkov je vhodná pre nástrojo-
vé držiaky bez predvŕtaných otvorov. Krúž-

ky sú vyrobené tak, aby hmotnosť na nich 
bola rozložená excentricky. Pri vyvažovaní 
sa používajú vždy vo dvojici. Na valcovú časť 
nástrojového držiaka sa nasunie dvojica 
vyvažovacích krúžkov a vyváženie zostavy 
sa zabezpečí ich vzájomným pootočením 
o uhol vypočítaný vyvažovacím zariadením 
do vhodnej polohy tak, aby sa eliminovala 
excentricita ako vyvažovacích krúžkov tak 
i držiaka s nástrojom. Vyvažovací prístroj 
Haimer Tool Dynamic 2009 umožňuje 
eliminovať nevyváženosť ako statickú 
tak i momentovú a dynamickú. Statickú 
nevyváženosť možno merať v jednej rovine, 
najmä pri dlhých držiakoch a nástrojoch 
existuje však prevdepodobnosť, že 
po odstránení statickej nevyváženosti 
zostane v zostave držiak – nástroj ešte mo-
mentová nevyváženosť. Z toho dôvodu 
je pri zostavách presahujúcich dĺžku cca 300 
mm vhodné merať i nevyváženosť dynamic-
kú vo dvoch rovinách.
Princíp vyvažovania je nasledovný. Do 
vyvažovacieho prístroja sa vloží držiak 
s upnutým nástrojom. Pre zabezpečenie 
správnej polohy držiaka vo vyvažovacom 
prístroji sa používajú adaptéry pre konktrét-
ne systémy upínania. Vyvažovací prístroj 
v Centre exceletnosti 5-osového obrábania 
na Materiálovotechnologickej fakulte je vy-
bavený adaptérmi pre systém upínania HSK 
50 a HSK 32 (Obr. 5).

Tenzometrické snímače umiestnené 
vo vretene stroja merajú veľkosť odstredi-
vých síl vznikajúcich pri rotácii držiaka. 
Meranie nevyváženosti je možné reali-
zovať pri viacerých hodnotách frekvencie 
otáčania vretena stroja, spravidla sa používa 
maximálna hodnota 1100 min-1. Meranie 
odstredivých síl prebieha vo dvoch rovinách, 
v ktorých sú umiestnené snímače. Snímače 
merajú ako veľkosť tak i smer pôsobenia 
odstredivých síl, resp. ich uhlovú odchýl-
ku, aby bolo možné vyhodnotiť polohu 
nevyváženej hmoty, resp. polohu pootočenia 
vyvažovacích krúžkov, ktorá sa vypočíta 

na základe signálu zo snímačov. Vypočítaná 
hodnota nevyváženosti ako i poloha vyvažo-
vacích krúžkov resp. vyvažovacích skrutiek 
je platná pre zvolenú rovinu merania. 
Po zmeraní nevyváženosti v danej polohe 
držiaka v adaptéry sa držiak otočí o 180° 
a meranie sa opakuje. 
Týmto spôsobom je možné eliminovať vplyv 
hádzania vretena vyvažovacieho prístroja 
a adaptéra. Po ukončení merania prístroj 
zobrazí hodnotu nevývaženosti a na základe 
zvolenej metódy odstránenia nevyváženosti 
vypočíta riešenie. V prípade excentrických 
krúžkov určí uhol ich vzájomného pooto-
čenia, v prípade vyvažovacích skrutiek určí 
hmotnosť jednotlivých skrutiek a ich pozície 
v držiaku. Zároveň zobrazí maximálnu prí-
pustnú hodnotu frekvencie otáčania vretena 
pre nameranú nevyváženosť s požadovanou 
akosťou G 2,5 ms-1 a zobrazí aj hodnotu 
G pre požadovanú frekvenciu otáčania 
vretena v prípade, že pre túto prekročí 
hodnotu G 2,5 ms-1. Pri použití vyvážených 
držiakov na obrábacom stroji treba brať 
do úvahy i excentricitu a hádzanie vretena, 
preto je vhodné držiak s nástrojom vyvážiť 
čo najlepšie resp. splniť normou stanovenú 
hodnotu G pre vyššie frekvencie otáčania 
vretena ako budú reálne použité hodnoty 
pri obrábaní.

Fyzikálne aspekty vyvažovania nástro-
jov podstatnou mierou ovplyvňujú rezný 
proces. Použitie vyvažovacieho prístroja 
Haimer Tool Dynamic 2009 v podmienkach 
výskumu na Materiálovotechnologickej 
fakulte so sídlom v Trnave STU Bratislava 
umožní dosiahnuť vyššiu kvalitu obrobenej 
plochy, zníženie chvenia i zníženie opotrebe-
nia nástroja a stroja. Vyvažovacie zariadenie 
od svojho uvedenia do prevádzky poskytlo 
pracovníkom Centra excelentnosti viacero 
dôležitých poznatkov a prispelo k zdoko-
naleniu a optimalizácii procesu 5-osového 
vysokorýchlostného obrábania. Využívané 
je i študentmi v rámci realizácie záverečných 
prác na všetkých stupňoch štúdia.

Obr. 5 Vyvažovací prístroj Haimer Tool Dynamic 2009
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Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre 

projekt:  Centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany 

územia, ITMS 26240120004, spolufi nancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja

Centrum excelentnosti integrovanej proti-
povodňovej ochrany územia (CEIPO) bolo 
zriadené v rámci operačného programu 
Výskum a vývoj podľa prioritnej osi č. 4 
Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom 
kraji, opatrenie č. 4.1 Podpora sietí exce-
lentných pracovísk výskumu a vývoja ako 
pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom 
kraji v roku 2009.

stu a štrukturálne fondy

Dôležitou súčasťou centra sú priestory 
pre výskumnú činnosť. Jedným z naj-
významnejších a najväčších je hydrotech-
nické laboratórium. Nachádza sa v budove 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Je určené 
predovšetkým na výskum hydrotechnických 
problémov na fyzikálnych modeloch. 

V minulosti boli v tomto laboratóriu 
uskutočnené výskumy objektov význam-
ných  vodohospodárskych stavieb, ktoré 
boli následne aj v praxi realizované. Medzi 
najvýznamnejšie nepochybne patrí výskum 
plniaceho a prázdniaceho systému plaveb-
ných komôr vodného diela Gabčíkovo. 
V nedávnej minulosti tu bol riešený výskum 
odberného objektu poldra Oreské, ktorý je 
súčasťou protipovodňovej ochrany územia. 
Zatiaľ posledný výskum na fyzikálnom 
modeli v roku 2009 bol venovaný overeniu 
projektovaného návrhu odberného objektu, 
privádzača, vyrovnávacej komory a vtokovej 
časti do MVE Dobrohošť na Dunaji. Táto 
je v súčasnosti vo výstavbe obr.1. 

Hydrotechnické laboratórium bolo po cca 
40 rokov prevádzky morálne zastarané. 
Od uvedenia laboratória do prevádzky 
nebola urobená žiadna zásadná rekonštruk-
cia a ani oprava. Pôvodné rozvody vody, 
horná plechová akumulačná nádrž a aj 
armatúry boli zahrdzavené. Betónové žľaby 
na odvádzanie vody pod podlahou labora-
tória a dolná betónová zásobná nádrž boli 
popraskané a netesnili. Čerpacie agregáty 
mali veľkú energetickú náročnosť (príkon 
hlavných čerpadiel 2 x 100 kW) pri nízkej 
účinnosti čerpania. 

V rámci projektu CEIPO bolo naplánované 
zakúpenie novej modernej meracej a prístro-
jovej techniky. Nakoľko, ale stav laboratória 
bol nevyhovujúci pre inštaláciu a fungova-
nie týchto prístrojov, bolo nutné priestory 
laboratória vrátane hydraulického obvodu 
kompletne zrekonštruovať. Rekonštrukcia 
pozostávala z viacerých častí. Boli to najmä 
stavebné úpravy betónových častí laborató-
ria (otryskanie povrchov, ich reprofi lácia 
a tesnenie proti vode), kompletné prebudo-
vanie hydraulického okruhu (nové potrubné 
rozvody, zásobná nádrž, armatúry – všetko 
z nehrdzavejúcej ocele) a modernizácia 
prístrojového vybavenia laboratória vrátane 
3 nových čerpadiel. 

Základné prvky systému: 

vysielač tvoriaci lúč, ktorý následne rozde-• 

ľuje na priradenú optiku 

vláknové manipulátory pre vedenie lasero-• 

vých lúčov do optického vlákna 

rad sond s priemerom od 14 mm do 112 • 

mm (60 mm s 2,2 mm lúčom)

Sondy sú pripojené ku štandardnej jednotke 
FiberFlow s prídavným modulom lúčovej 
rekombinácie a piatim vláknovým manipu-
látorom. 

Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému 
je LDA Soft vérový balík (BSA Flow).

LDA Soft vérový balík (BSA Flow) v kombi-
nácii s FiberFlow a FlowLite vysielaco- pri-
jímacími optikami, poskytuje kompletné 
riešenie pre meranie prietoku a turbulencií 
v celom spektre vedeckého a priemyselného 
výskumu. Procesor BSA F30  je určený 
pre meranie prietoku, pomocou Laserovej 
dopplerovskej anemometrie (LDA). 

BSA F30 obsahuje najmodernejšie techno-
lógie DSP a digitálnej fi ltrácie. Medzi nové 
črty tohto procesora patria:

Multi-bit (8-bit) odber vzoriek z meraní • 

dokáže spracovávať a poskytovať spoľahli-

vé a vysoko presné výsledky merania 

aj pre šumové signály 

True FFT spracovanie signálu pre vyššiu • 

presnosť 

Multi-bitový digitálny detektor synchro-• 

nizačného signálu, na základe signálu 

k pomeru šumu a amplitúdy 

Upgrade na PDA funkcie pre súčasné me-• 

ranie veľkosti častíc a ich rýchlosti 

Ethernet rozhranie • 

Mobilný Sledovací systém • 

Analógový a digitálny vstup pre procesory BSA • 

Procesorové ovládače pre centrálne riade-• 

nie experimentov

Po kompletnej rekonštrukcii laboratória, 
ktorá by mala byť ukončená v marci 2011,  
vznikne špičkovo vybavené výskumné 
pracovisko pre fyzikálny výskum v oblasti 
prúdenia kvapalín. Bude tak možné riešiť 
i tie najkomplikovanejšie úlohy, vyplývajúce 
z reálnych problémov povodní a navrhova-
nia a prevádzky vodných stavieb.

Laboratórium bude plne technologicky vy-
bavené na inštaláciu výsekových fyzikálnych 
modelov. Na meranie veličín v súvislosti 
s výskumom sú v hydrotechnickom labora-
tóriu k dispozícii dynamometre na meranie 
malých síl vlastnej konštrukcie so zabudova-
ným snímačom s možnosťou zaznamenáva-
nia časového priebehu síl vo forme grafi ckej 
a digitálnej a s možnosťou voľby časového 
kroku; snímače tlaku na meranie polohy 
hladiny s možnosťou zaznamenávania 
časového priebehu v digitálnej forme 
a 6 kanálový zapisovač; ultrazvukový sní-
mač polohy hladiny; prietokomery; Th om-
sonov merný priepad pre meranie prietokov 
pri voľnej hladine; indukčné prietokomery 
pre meranie prietoku pri tlakovom prúdení 
v kruhovom potrubí; fotogrametrické sní-
manie časového vývoja hladiny v plavebnej 
komore a ďalšie vybavenie súvisiace s ovlá-
daním chodu uzáverov, možnosti nastavenia 
rýchlosti otvárania a signalizácie ich polohy. 

V rámci CEIPO boli zakúpené najmoder-
nejšie prístroje určené pre merania hydrau-
lických veličín kvapaliny od fy Dantec Dy-
namics. Jedným zo zariadení je kompletný 
Laserový systém pre meranie rýchlosti vody 
(Laser Doppler Anemometry - FlowLite 
LDA system). FlowLite 2D systémy používa-
jú pre merania modrý a zelený laser, 
čo je ideálna kombinácia pre vodné toky, 
pretože modré a zelené svetlo dokáže pre-
niknúť hlbšie do vody ako červené svetlo. 
Obe verzie laseru sú k dispozícii s vysokým 
výkonom a nízkou spotrebou. Modrý i zele-
ný laser dosahuje výkon 200 mW pre modré 
a zelené vlnovej dĺžky. 

Obr. 2 Laser Doppler Anemometry - FlowLite LDA system

Ďalšou súčasťou Laserového systému pre me-
ranie rýchlosti vody je FiberFlow LDA sys-
tém. FiberFlow je modulárny systém, ktorý 
môže byť nakonfi gurovaný s jedným, dvoma 
alebo tromi sondami a s malými, vzduchom 
chladeným,  alebo s veľkým, vodou chlade-
ným, argón-iónovým laserom. 

REKONŠTRUKCIA
HYDROTECHNICKÉHO 
LABORATÓRIA – AKTIVITA 
CENTRA EXCELENTNOSTI 
INTEGROVANEJ
PROTIPOVODŇOVEJ
OCHRANY ÚZEMIA

Obr. 1 Pohľad na časť modelu MVE Dobrohošť – trojpoľová hať, norná stena a vtok do privádzača
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Značný ekonomický potenciál s vy-
sokou úrovňou technológie, výsku-
mu či služieb veľkého regiónu Vied-
ne s dostatkom vzdelaných a zruč-
ných ľudských zdrojov aj pomerne 
dobrou infraštruktúrou bratislav-
ského regiónu vytvárajú výhodné 
podmienky pre ďalší pozitívny 
rozvoj. Tento si však vyžaduje kom-
patibilnú komunikačnú sieť, ktorá 
je prvým predpokladom pre hladký 
pohyb osôb a nákladov v tomto úze-
mí. Možnosťami prepojenia týchto 
atraktívnych území sa zaoberá pro-
jekt „VKM Dopravný model“ [1], 
ktorý sa spracováva  v rámci Progra-
mu cezhraničnej spolupráce Slo-
venská republika – Rakúska repub-
lika na obdobie rokov 2009-2012. 
Projekt je zameraný na vytvorenie 
dopravného modelu pre kompatibil-
nú sieť v modelovom cezhraničnom 
území východné Rakúsko a západné 
Slovensko. V prvej etape riešenia 
sa sumarizujú dostupné podklady 
a dopĺňajú potrebné údaje, potrebné 
pre modelovanie premiestňovacích 
vzťahov. V ďalšom období bude pro-
jekt pokrývať celé územie regiónu 
CENTROPE [2], vrátane južnej Mo-
ravy a západného Maďarska. 

ZAMERANIE PROJEKTU

Súčasná komunikačná sieť je pod tlakom 
značných objemov cestnej dopravy, ktorý 
ešte viac zvyšujú novo vznikajúce aktivity 
budované v atraktívnom území CENTRO-
PE. Špecifi cká blízkosť Bratislavy a Viedne, 
ako  aj vytvorený schengenský priestor lo-
gicky vyvolávajú nutnosť analýzy súčasného 
stavu a potrebu stanovenia výhľadových 
nárokov cezhraničnej dopravy, ktorá 
je v tomto prípade nezanedbateľná a ne-
ustále narastá. Veľmi vhodným nástrojom 
pre reguláciu a riadenie súčasných nárokov 
dopravy a pre efektívne plánovanie novej 
dopravnej infraštruktúry je dopravné mode-
lovanie. Poskytuje možnosť tvorby variant-
ného súčasného i výhľadového dopravného 
zaťaženia disponibilnej, alebo navrhovanej 
komunikačnej siete, ako aj návrh najvhod-
nejšieho riešenia jej optimálneho využitia 
so stanovením možných dopadov na životné 
prostredie z hľadiska ďalšieho udržateľného 
vývoja. Náplňou projektu [1] je vytvorenie 
jednotného dopravného modelu 
vo vybranom cezhraničnom území medzi 
Slovenskom a Rakúskom, ktorý umožní mo-

delovať variácie premiestňovacích vzťahov 
na spojitej komunikačnej sieti. Podnetom 
pre spracovanie tejto úlohy bola najmä 
rôznorodosť podkladov, dostupných údajov 
a vlastných prístupov partnerských strán 
k riešeniu dopravných problémov na oboch 
stranách tohto cezhraničného územia, 
na doposiaľ nesúrodej komunikačnej sieti. 
Návrh projektu [1]  je výsledkom dlhodobej 
spolupráce medzi Inštitútom pre dopravné 
vedy (Institut für Verkehrswissenschaft en) 
TU Wien a Katedrou dopravných stavieb 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Dlho-
dobým zámerom projektu je širšia vedecko-
výskumná spolupráca a zapojenie aj ďalších 
inštitúcií zo susedských krajín do tvorby 
funkčného dopravného modelu pre súčasné 
aj výhľadové dopravné nároky úspešne 
sa rozvíjajúceho regiónu CENTROPE.

ŤAŽISKÁ RIEŠENIA PROJEKTU

Otvorenie priestoru Európskej únie akcele-
rovalo hospodársku spoluprácu aj v regióne 
Viedeň – Bratislava. Územným priemetom 
tohto procesu je nárast intenzity predo-
všetkým cestnej dopravy. Na jednej strane 
je to prejav ekonomickej spolupráce  a sil-
nejúcich cezhraničných väzieb, na druhej 
strane tieto procesy značnou mierou prispie-
vajú k dopravnému priťaženiu v komuni-
kačnom systéme, predovšetkým na cestnej 
sieti. Tento stav v konečnom dôsledku vedie 
k zhoršovaniu prevádzkových podmienok, 
nárastu kongescií a zvyšovaniu dopravnej 
nehodovosti a tým aj k zhoršovaniu kvality 
života obyvateľov  v dotknutom území. 

Nespojitosť v riešení dopravných problémov 
v tomto cezhraničnom území spôsobujú:

nedostatok vhodných informácií o aktuál-• 

nom stave dopravy,

ťažkosti v operatívnom riadení a regulácii • 

dopravy,

zhoršenú koordináciu akútnych aj výhľa-• 

dových požiadaviek na funkcie schopnosť 

dopravného systému a

problémy pri riešení rizikových do-• 

pravných situácií v prípade prírodných 

katastrof, resp. nepredvídaných krízových 

udalostí. 

Riešenie týchto otázok si vyžaduje organi-
začné, funkčné a infraštrukturálne previa-
zanie v jednotnom systéme osobnej 
aj nákladnej dopravy, ktorý umožní uspo-

PROJEKT PRE MODELOVANIE 
CEZHRANIČNÝCH
PREMIESTŇOVACÍCH VZ AHOV
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Obr. 1 Modelové územie projektu „VKM-Dopravný model AT-SK“

kojiť rastúci dopyt individuálnej a hromad-
nej dopravy ponukou kvalitného systému 
komunikačnej siete a nadväznej dopravnej 
infraštruktúry v tomto metropolitnom 
regióne. 

Pre riešenie tejto zložitej úlohy je nevyhnut-
né posúdiť jednotlivé „samostatné“ národné 
modely spracované pre rakúske a taktiež 
slovenské územie a vytvoriť podmienky 
pre modelovanie variantných dopravných 
situácií  a optimálneho riešenia ponuky 
disponibilného komunikačného systému 
v danom cezhraničnom území (obr. 1). 

Cieľom projektu je vytvoriť jednotný cezhra-
ničný dopravný model regiónu CENTRO-
PE, ktorý bude účinným nástrojom pre 
podporu:

organizačných, • 
regulačných a • 
plánovacích procesov. • 

v oblasti riadenia a rozvoja dopravnej in-
fraštruktúry v tejto oblasti. Prvým krokom 
je vytvorenie dopravného modelu pre jadro-
vé  územie regiónu CENTROPE, v ktorom 
sú zahrnuté oblasti: 

Veľká Viedeň, • 
Dolné Rakúsko,• 
Burgenland,• 
Bratislavský (BSK) a • 
Trnavský samosprávny kraj (TSK). • 

V ďalších etapách riešenia projektu sa pred-
pokladá rozšírenie predmetného modelové-
ho územia,  so zahrnutím západného Ma-
ďarska (v roku 2011) a južnej Moravy (2012). 
Navrhovaný dopravný model bude multi-
modálny a bude zahŕňať viac druhov do-
pravy, čo znamená že bude plne podporovať 
IAD aj HD (autobusy, železnicu, prímestskú 
železnicu podľa konkrétnych grafi konov). 
Projekt je spolufi nancovaný z prostriedkov 
EÚ a verejných fi nancií a preto jeho výstupy 
budú plne dostupné všetkým potenciálnym 
užívateľom v cezhraničnom území.  

Príspevok bol napísaný v rámci projek-
tu „VKM Dopravný model“ EU CBC N 
00043, Programu cezhraničnej spolupráce 
Slovenská republika – Rakúska republika 
na obdobie rokov 2009-2012 „Creating the 
Future“ [1], IVV TU Wien, DOS SVF STU 
Bratislava, 2009-2012 ako aj v rámci Centra 
Excellentnosti SPECTRA : Centrum pre 
rozvoj sídelnej infraštruktúrym znalostnej 
ekonomiky, ITMS 26240120002, podpo-
rovaného Operačným programom ERDF 
Výskum & Vývoj [3]. 
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Príspevok  sa zaoberá vzájomnými súvislosťami medzi inováciami, 
inovačnou výkonnosťou a ekonomickou efektívnosťou  Sloven-
ska v porovnaní s krajinami EÚ. Inovácie sa stávajú kľúčovým 
faktorom v konkurencieschopnosti každého podniku. Vytváranie 
a využívanie všetkých podmienok na budovanie znalostnej ekono-
miky je efektívna cesta ako byť konkurencieschopný na globálnom 
trhu. Rozvíjajúce sa malé a stredné podniky, ktoré majú disponi-
bilné zdroje, stávajú sa fl exibilnými v implementácii nových pod-
nikateľských nápadov a techník. Preto je nevyhnutné  vytvoriť také  
makroekonomické prostredie , aby sa mohli MSP rozvíjať a podpo-
rovať ekonomický rast.

20

stu a štrukturálne fondy

GLOBÁLNE TECHNOLOGICKÉ ZMENY  
A EKONOMICKÝ RAST

Cieľom príspevku je poukázať na súvisiace aspekty ekonomického 
rozvoja a inovácií , ale tiež na ich spätosť s udržateľným rozvojom 
v jeho všetkých súčastiach. 

Ekonomický rast reprezentujú také zmeny v hospodárstve, ktoré 
sa prejavujú v prírastku základných makroekonomických veličín 
v čase . Významný posun v chápaní ekonomického rastu naznačil 
Schumpeter, podľa ktorého podstatou ekonomického rozvoja 
je inovácia (Samuelson, Nordhaus 2000). Veda, výskum, vzdelanie, 
technický a technologický pokrok, invencie, inovácie sú endogénne 
faktory rastu. Cielené investície do rozvojových aktivít generujúce 
technologické zmeny vytvárajú okrem priamych dôsledkov aj pozi-
tívne externality. Dochádza k rozširovaniu inovácií aj do iných 
podnikov, ktoré rastú v závese za pôvodnou inovačnou jednotkou. 
Investície do technologického pokroku sú generované kvalitným 
ľudským kapitálom. Podľa teórií endogenného rastu práve rozdielna 

kvalita ľudského, ale aj fyzického kapitálu determinuje ekonomickú 
výkonnosť a vyspelosť celých krajín, ale aj životnej úrovne ich oby-
vateľov. Preto krajiny, ktoré nebudú dostatočne investovať 
do ľudského kapitálu, vedy, výskumu a moderných technológií, 
budú ekonomicky a sociálne stále viac zaostávať za vyspelými eko-
nomikami (Lisý et al, 2000). Praktická aplikácia predpokladov teó-
rie endogénneho rastu vedie k intenzívnemu využívaniu poznatkov 
a následne k ich kapitalizácii. Vzniká tak tzv. znalostná ekonomika 
ako súčasť znalostnej spločnosti, ktorá využíva a stojí na tvorivom 
ľudskom potenciáli. V znalostnej ekomomike vzrastá potreba prí-
stupu k znalostiam, informáciám, špecifi ckým zručnostiam, 
ale aj k výskumu a vývoju, ktoré vytvárajú predpoklady pre inovácie 
a ekonomický rast. Komercionalizované inovácie sú tak kľúčovým 
faktorom rozvoja podnikateľských subjektov a rastu ekonomiky. 
Rast ekonomiky sa najčastejšie meria rastom HDP. Výstižnejší 
ukazovateľ vývoja ekonomiky pre porovnanie úrovne krajín je HDP 
v parite kúpnej sily (PKS). 
Slovenko pri vstupe do EÚ v roku 2004 malo úroveň HDP v PKS 
nižšiu, a to viac ako štvornásobne oproti priemeru EÚ 15. 
V súčasnosti dosahuje Slovensko úroveň HDP v PPS 2,3 krát nižšiu 
ako je priemer EÚ 15, čo znamená že HDP v PPS na Slovensku 
vzrástol takmer dvojnásobne oproti rastu EÚ 15. 
Vo vyspelých ekonomických krajinách je pozorovaný trend zrých-
ľovania nástupu nových technológií, ktoré v mnohých prípadoch 
nahrádzajú staré prekonané technológie. Tento proces technologic-
kej difúzie spôsobuje následne realokáciu zdrojov medzi sektormi 
a podnikmi (Menbere et al, 2008).

INOVAČNÝ PROCES A INOVAČNÁ VÝKONNOSŤ

V súčasnej dobe postupného prechodu do éry znalostnej ekonomi-
ky sa dostáva do popredia schopnosť fi riem „učiť sa“, absorbovať 
informácie a znalosti, ale aj prakticky ich využívať. Táto schopnosť 
je významným faktorom určujúcim konkurencieschopnosť na mik-
roúrovni. Na makroúrovni sú inovácie dominantný faktor v ekono-
mickom raste a medzinárodnom obchode (Menbere et al, 2007).

Tabuľka 1: Parametre sumárneho inovačného indexu SII   Zdroj: PRO INNO EUROPE

EKONOMICKÁ A INOVAČNÁ
VÝKONNOST SLOVENSKA
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Výrazná regionálna diferenciácia základ-
ných demografi ckých charakteristík – 
vekovej štruktúry a úrovne prirodzenej re-
produkcie obyvateľstva – medzi severnými 
a východnými regiónmi na jednej a juho-
západnými oblasťami Slovenska na strane 
druhej je evidentná už dlhé časové obdo-
bie. Demografi cké rozdiely sú umocnené aj 
výraznými rozdielmi v úrovni ekonomic-
kého a sociálneho rozvoja, ktoré rovnako 
existujú už dlhé desaťročia, avšak po roku 
1989 nabrali čiastočne nový rozmer s via-
cerými špecifi ckými znakmi. Na základe 
takejto situácie sa na Slovensku prejavuje 
výrazná polarizácia nielen ekonomického 
a sociálneho, ale aj demografi ckého vývoja, 
s niektorými extrémnymi rozdielmi medzi 
juhozápadom krajiny a ostatnými časťami 
Slovenska. Ako jeden z dôsledkov tejto dis-
parity je možné očakávať aj značný pohyb 
obyvateľstva medzi regiónmi patriacimi 
do jednej, resp. druhej oblasti krajiny 
predovšetkým z ekonomických, demogra-
fi ckých, sociálnych, ale aj ďalších dôvodov. 

Prirodzené by bolo očakávať posun obyva-
teľstva z ekonomicky menej vyspelých regi-
ónov do vyspelejších. Aj keď údaje o dôvo-
doch sťahovania medzi regiónmi je potrebné 
do určitej miery brať s rezervou (vzhľadom 
na škálu možností a ďalšie činitele, ktoré 
zohrávajú úlohu pri deklarovaní dôvodu 
sťahovania), predsa sú hodnoty neprimerane 
nízke. Zmenu pracoviska a priblíženie k pra-
covisku udáva ako dôvod dlhodobo 
len 4 – 5 % všetkých sťahovaní, najmä 
na dlhšie vzdialenosti. Štatistické údaje 
o vnútornej migrácii v rámci SR zatiaľ 
nepotvrdzujú ani tézu, že by sa obyvateľstvo 
sťahovalo z priestorových jednotiek s vyššou 
úrovňou nezamestnanosti a nízkym počtom 
voľných pracovných miest do priestorov 
s priaznivejšími podmienkami.

Ekonomické faktory akými sú nezamestna-
nosť a úroveň miezd, majú síce vplyv 
na ochotu jednotlivcov migrovať, ale iba 
do istej miery. Najmä v prípade problémo-
vých, nezamestnanosťou najviac postihnu-
tých regiónov, sa pracovná sila nepresúva 
do ekonomicky vyspelejších regiónov okrem 
iného aj z fi nančných dôvodov (vysoké ceny 
bytov vo viac prosperujúcich ekonomických 
centrách, nedostatok lacnejších nájomných 
bytov, vysoké náklady na presťahovanie, 
a pod.) a takéto regióny sa nachádzajú v tzv. 
pasci chudoby (tzv. poverty trap). Štatistické 
výskumy vzájomných korelácií miezd, neza-
mestnanosti a migrácie ukazujú, že disparity 
regionálnych miezd majú o niečo vyšší vplyv 
na úroveň medziregionálnej migrácie oby-
vateľstva ako regionálne disparity úrovne 
nezamestnanosti (Michálek, Podolák 2010).
 

Príspevok bol spracovaný v rámci projektu Centrum pre rozvoj sídelnej 

infraštruktúry znalostnej ekonomiky. ITMS projektu: 26240120002
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V okresoch, ktoré by sa teoreticky 
(na základe miery nezamestnanosti a úrov-
ne miezd) mali vyznačovať zvýšenou emi-
gráciou, ale reálne je úroveň migrácie pod-
priemerná, možno uvažovať aj o význam-
nom vplyve ďalších faktorov. Vykonané 
analýzy (Michálek 2004, Podolák 2006) 
poukazujú aj na význam tzv. likviditných 
obmedzení v ovplyvňovaní mobility oby-
vateľstva. Uviesť možno činitele ako slabá 
informovanosť, neistota v očakávaniach, 
averzia k riziku (ktorá sa stupňuje úmerne 
s vyšším vekom obyvateľov), profesné 
zameranie a kvalifi kácia vzhľadom k potre-
bám trhu, veková štruktúra obyvateľstva, 
rodinné väzby a istota vzájomnej pomoci, 
možnosti samozásobovania (podiel rodin-
ných domov). Významnú úlohu zohrávajú 
i možnosti dochádzky za prácou, najmä 
ak je táto časovo a fi nančne výhodná. Treba 
však brať do úvahy i individuálne predpo-
klady, či má človek rodinu, schopnosť pri-
spôsobiť sa, učiť sa, možnosti pre mobilitu, 
jeho komunikatívnosť a fi xácia na re gión, 
či jeho primárna profesia bola v priemysle,  
poľnohospodárstve alebo službách, či je 
to obyvateľ mesta, alebo vidieka a mnohé 
ďalšie individuálne predpoklady. Migračné 
správanie obyvateľstva na Slovensku je ta-
kýmto spôsobom na jednej strane výrazne 
ovplyvňované procesmi dekoncentrácie 
a suburbanizácie, na druhej strane zvyšo-
vaním marginalizácie niektorých regiónov. 

čo je 3 krát nižší ako Švédsko, ktoré je lídrom s hodnotou SII 0,73, 
a takmer o polovicu nižší ako je priemer EÚ. Slovensko v štyroch 
z piatich sumárnych parametrov dosiahlo veľmi nízske hodnoty 
v porovnaní s ostatnými krajinami. Paradoxne v parametri mapujú-
com aplikácie je Slovensko nad úrovňou priemeru EÚ a zaradilo 
sa tesne za Švédsko.
 Inovačná výkonnosť spomnutých krajín, korešponduje s celkový-
mi výdavkami  krajín na vedu a rozvoj. Z krajín EÚ najviac fi nanč-
ných prostriedkov vyjadrených ako percento z HDP dáva na rozvoj 
vedy a výskumu Švédsko.  
 V roku 2008 sa sumárny inovačný index rozšíril z piatich na sedem 
podskupín, ktoré boli charakterizované 29 parametrami. Krajiny EÚ 
boli podľa zisteného SII opäť rozdelené do štyroch skupín pričom ich 
poradie sa v zásade nezmenilo. Lídrom sa stalo opäť Švédko, ktoré 
poskytuje 3,75 % z HDP na vedu a rozvoj.

Pre dosiahnutie udržateľného ekonomického rastu je potrebné 
vytvoriť vhodný makroekonomický rámec, ktorý umožní podnikom 
konkurovať na globálnych trhoch. Vytváranie a využívanie pred-
pokladov a faktorov budovania znalostnej ekonomiky je najúčin-
nejšou metódou budovania a posilňovania konkurencieschopnosti. 
Snahou príspevku bolo poukázať na úzku väzbu medzi vzdelávaním 
, inováciami a ekonomickým rastom. Vysoké školy sú v spoločnosti 
založenej na poznatkoch najdôležitejším nástrojom skvalitnenia 
ľudského potenciálu a produkcie poznania prepojeného na inovácie. 
Ich poslanie je jedinečné a nezastupiteľné. Slovensko by malo vidieť 
svoju budúcnosť vo vysokom potenciáli pracovnej sily, jej kvalifi ká-
cii, v inovatívnych myšlienkach, v transfere technológií a know-how 
z univerzít do praxe a prihliadať na potreby trhu, čo smeruje k pro-
duktom s vysokou pridanou hodnotou. 

Efektívny inovačný proces vyžaduje vhodné informácie, ale aj 
inovačnú infraštruktúru a vhodné pro-inovačné prostredie. Zdroje 
informácií o možnostiach inovovať pochádzajú z vlastného výsku-
mu a vývoja, marketingu, produkcie ale aj iných interných zdrojov. 
Externé trhové zdroje informácií a podnetov sú najmä konkurencia, 
získané technológie, zákazníci, ale aj konzultačné spoločnosti a do-
dávatelia zariadení, materiálu, komponentov a soft véru. Všeobecne 
prístupné informácie možno získať aj prostredníctvom patentov, od-
borných konferencií, časopisov ale aj veľtrhov. Vybrané vzdelávacie 
a výskumné aktivity možno autsorsovať prostredníctvom externých 
organizácií ako sú vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie, ale aj 
súkromné výskumné inštitúcie (PRO INNO EUROPE, 2008).

Pre Slovenskú republiku je dôležitá inovačná konkurencieschopnosť 
EÚ ako celku, no zároveň musí venovať pozornosť aj svojej kompa-
ratívnej pozícií voči jednotlivým krajinám tak v rámci EÚ, ako 
aj v globálnom kontexte (Menbere et al,2007).
Inovačná výkonnosť krajín sa hodnotí sumárnym inovačným 
indexom – SII. Agregátna hodnota SII je zložená z piatich podsku-
pín: ľudské zdroje, tvorba znalostí, inovácie a podnikanie, aplikácie, 
duševné vlastníctvo. Tieto podskupiny spolu pozostávajú z 25-tich 
detailných parametrov, ktoré charakterizujú inovačné aktivity sledo-
vaných krajín. (pozri tabuľku č.1)

Komplexné porovnanie 37 krajín za obdobie rokov 2003-2007 bolo 
zhrnuté v analýze inovačnej výkonnosti „European Innovation 
Scoreboard 2007“ (Európsky inovačný rebríček 2007). (PRO INNO 
EUROPE, 2007)  
Posudzované krajiny možno za rok 2007 podľa zisteného SII rozdeliť 
do štyroch skupín. Prvú skupinu tvoria inovatívni lídri: Švédsko, 
Švajčiarsko, Fínsko, Izrael, Dánsko, Japonsko, Nemecko, UK, a USA. 
Do druhej skupiny patria krajiny: Luxembursko, Írsko, Francúzsko, 
Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Island a Kanada, ktoré majú vyšší 
SII ako priemer EÚ. Treťou skupinou krajín sú Austrália, Estónsko, 
Nórsko, Slovinsko, Česko, Taliansko, Cyprus a Španielsko. Tieto 
krajiny dosahujú nižší SII ako je priemer EÚ. Poslednú skupinu 
tvoria: Malta, Litva, Maďarsko, Grécko, Portugalsko, Chorvátsko, 
Poľsko, Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovensko. 
Priemerná hodnota SII v krajinách EÚ je 0,45. Slovensko má SII 0,25, 

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre 

projekt: „Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky„ 

(ITMS 26240120002), ktorý je spolufi nancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.

MIGRÁCIA OBYVATE STVA 
A SOCIÁLNO
-EKONOMICKÉ 
DISPARITY REGIÓNOV 
SLOVENSKA
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V našich podmienkach majú mestá s poč-
tom obyvateľov nad 100 000 obyvateľov 
zabezpečenú možnosť prepravy mestskou 
hromadnou dopravou. Sú to hlavne mestá, 
ktorých plošná rozloha neumožňuje obyva-
teľstvu bezproblémovo prekonávať vzdia-
lenosti medzi jednotlivými časťami mesta. 
MHD sa zabezpečuje autobusmi, trolejbus-
mi, poprípade električkami. Autobusové 
zastávky môžu byť v jazdnom páse alebo 
mimo jazdného pásu.

ZASTÁVKY HROMADNEJ 
DOPRAVY

Hromadná doprava je vo svete najprefero-
vanejšou dopravou. Šetrí vozovky cestných 
komunikácií, prepravný čas a ponúka 
kvalitnú prepravu osôb. V Bratislave je 800 
zastávok nekoľajovej hromadnej dopravy. 
Tieto zastávky prenášajú dopravné zaťaženie 
vozidiel hromadnej dopravy a aj zaťaženie 
inými dopravnými prostriedkami (osobné 
a nákladné vozidla). Poruchy ktoré sa tvoria 
pohybom vozidiel hromadnej dopravy 
(akcelerácia, brzdenie) sa znásobuje ostat-
nými vozidlami.V centrálnej mestskej zóne 
sa zastávky mestskej hromadnej dopravy 
(MH) rekonštruujú, mení sa ich konštrukcia 
vozovky a aj geometrické usporiadanie. 

V ostatných mestských častiach Bratislavy 
sú ale vozovky vo veľmi zlom stave. Sú to 
najmä zastávky s asfaltovými krytovými 
vrstvami. Poruchy sa prejavujú priečnymi 
a pozdĺžnymi nerovnosťami, rozpadom 
krycej vrstvy, trhlinami, poruchami, atď.. 

Obr.1 Betónová vozovka                           Obr. 2 Vozovka z dlažby

Vznikom týchto porúch sa znižuje kvalita 
vozoviek zastávok MHD a tiež bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky.

 

Obr.3 Zastávka MHD asfaltovou porušenou vozovkou

VOZOVKY ZASTÁVOK MHD

Zastávky MHD sú tvorené vozovkami 
s asfaltovým krytom, v poslednom období 
aj vozovkami s CB krytmi. Staršie zastávky 
majú kryty z prostého, vystuženého CB 
alebo dláždené kryty. 

 

Obr. 4 Skladba vozovky asfaltových  zastávok MHD.

 

Obr. 5 Návrh cementobetónovej zastávky MHD.

Na základe doterajších výpočtov a meraní 
môžeme konštatovať, že povrchy zastávok 
MHD s povrchom z asfaltových zmesí 
absolútne nezodpovedajú požiadavkám bez-
pečnosti ani pohodlia prepravy. Cemento-
betónové povrchy realizované v poslednom 
období tiež nie v plnej miere zodpovedajú 
kvalitatívnym požiadavkám. Tieto vozovky 
vyžadujú časté opravy a ani tak ich povrch 
nemá vyhovujúce povrchové vlastnosti 
a aj celá konštrukcia po krátkom čase vyka-
zuje znovu veľké poruchy.
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stu a štrukturálne fondy

VPLYV 
DOPRAVNÉHO 
ZA AŽENIA 
NA VOZOVKU

V poslednom období došlo k veľkej zmene v oblasti dopravnej 
obsluhy a zároveň aj obsluhy hromadnou dopravou. Zvýšila sa 
intenzita a tým aj zaťaženie dopravných prostriedkov mestskej 
hromadnej dopravy (MHD). Vzhľadom na tieto zmeny dochá-
dza k mnohým a častým poruchám vozoviek zastávok MHD, 
ktoré neboli na toto zaťaženie projektované. Nevyhovujúci stav 
zastávok nemá vplyv len na dopravné prostriedky ale aj na bez-
pečnosť cestujúcich. 
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V súčasnosti sa len zriedka využívajú 
výsledky VaV činnosti v miestnych malých 
a stredných podnikoch (MSP). Samozrejme, 
že je to na škodu. Pokroku netreba brániť. 
To sú iba niektoré z mála problémov, ktoré 
viedli VaV inštitúcie z prihraničnej oblasti 
Slovenska a Rakúska vytvoriť platformu 
na prenos vedeckých poznatkov, zintenzív-
nenie spolupráce VaV s MSP a efektívnu 
aplikáciu výsledkov VaV činnosti 
do výrobných MSP. Úlohou uvedenej 
platformy je, aby sa transferom technológií 
naplno rozvinul inovačný potenciál 
a konkurencieschopnosť MSP, a zároveň 
sa eliminoval pokles odbytu ich produktov, 
na ktorý vplýva súčasná hospodárska kríza.

INNOVMAT – je to skratka pojmov “inova-
tívne materiály”. Ide tiež o platformu, ktorá 
na jednej strane poskytuje podnikom rýchly 
prístup k inováciám, technológiám a vý-
skumným zariadeniam, a na strane druhej, 
prístup k expertom, ktorí pôsobia v oblasti 
materiálových vied.

Výrobné spoločnosti, ktoré vyvíjajú 
a dodávajú výrobky z kovov a ich zliatin, 
polymérov, elastomérov, kompozitov, pien, 
keramiky alebo skla, sústavne potrebujú mať 
prístup k informáciám o materiáloch, 
aby ich ďalšie nasmerovanie a rozhodnutia 
boli správne. Ide nielen o optimalizáciu 
spracovania surovín a výrobu polotovarov, 
ale aj o potrebnú podporu vedcov vý-
skumno-vývojových inštitúcií, ktorí 
sa zaoberajú výskumom a vývojom nových 
druhov inovatívnych materiálov a štúdiom 
ich vlastností. Je to cesta, ktorá umožňuje 
poradiť zákazníkom, ako svoje výrobky 
správne umiestniť na trhu a ako postupovať 
pri ich výbere, používaní, ako aj pri správnej 
likvidácii či recyklácii. Experti platformy 
INNOVMAT pomáhajú vyhľadať a spraco-
vať príslušné informácie tak, aby poskytli 
možnosti urobiť správne rozhodnutia 
a vysokokvalifi kovane technicky vysvetlili 
dôvody vykonania daných rozhodnutí.

Ak materiálový inžinier hľadá vhodný ma-
teriál na priemyselné použitie a má záujem 
využiť novovyvinutý progresívny materiál, 
často sa musí uspokojiť len s niekoľkými vý-
sledkami reprezentatívnych testov. Stáva sa, 
že môže vlastnosti materiálu len odhadnúť 
na základe svojej technickej intuície. Experti 
INNOVMAT-u sú schopní využiť dostupné 
údaje o navrhovanom inovatívnom materiáli 
a porovnať ich s vlastnosťami známejších 
materiálových druhov. Každý konštrukčný 
návrh si vyžaduje uvážlivo použiť všetky 
dostupné materiály, ktoré dodajú výrobku 
primerane vysokú pridanú hodnotu s nízky-
mi výrobnými nákladmi.

O ďalších oblastiach a službách, ktoré po-
skytuje INNOVMAT, sa dozviete na webovej 
stránke www.innovmat.eu.
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INNOVMAT

REGIÓN 
VIEDEŇ 
– BRATISLAVA 
APLIKUJE 
INOVATÍVNE 
MATERIÁLY 
V PRAXI

Mnohé výskumno-vývojové 
(VaV) inštitúcie regiónu Vie-
deň – Bratislava sa zaoberajú 
vývojom a aplikáciou inova-
tívnych materiálov do praxe. 
Geografi cká blízkosť ich pred-
určuje na úzku cezhraničnú 
spoluprácu, ktorá je základom 
na zvýšenie vývojového poten-
ciálu v regióne ako aj na vznik 
inovačnej platformy európske-
ho významu – INNOVMAT.

Tento článok vznikol vďaka podpore v rámci Programu cezhraničnej spolu-

práce SK - AT 2007 - 2013 pre projekt: Zriadenie cezhraničnej platformy tech-

nologického transferu zameraného na aplikáciu progresívnych technických 

materiálov v regióne Viedeň - Bratislava, kód projektu N00081, spolufi nanco-

vaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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INOVAČNÉ
MODUSY
V ÉRE
GLOBÁLNEJ
VEDOMOSTNEJ
EKONOMIKY

vzdelávanie v podnikaní

Profesor J. Schumpeter ich pôsobenie nazval 
„kreatívnou deštrukciou“, v tom zmysle, 
že zmena kvality v evolučnom procese 
je podmienená potlačením až likvidáciou 
existujúcej kvality, resp. kvalít. Až potom 
sa môžu presadiť nové alebo vylepšené rie-
šenia. To je jeden z dôvodov prečo musíme 
dôsledne rozlišovať medzi zmenou, ktorá 
prináša dačo úplne nové a zmenou, ktorá 
vynovuje to, čo už je. To prvé je výsledkom 
horizontálnej diverzifi kácie a to druhé zase 
vertikálnej. V tomto príspevku sa zaoberáme 
zmenami, ktoré do tejto problematiky per-
manentne prináša pokrok v IKT, v aplikova-
nej informatike a kognitívnych vedách.

Smerovanie a vrastanie do globálnej spo-
ločnosti založenej na vymoženostiach IKT, 
výsledkoch informačnej vedy, aplikovanej 
informatiky, umelej inteligencie a kognitív-
nych vied prináša novú kvalitu vo vedomos-
tiach, zručnostiach v práci s nimi a v ich 
využívaní, prináša tak zároveň viacero no-
vých javov aj do jej hospodárstva. Nie je to 
spôsobené len vstupom vysokých technoló-
gií a predovšetkým informačno-komunikač-
ných technológií (IKT) do takmer všetkých 
sfér hospodárskeho života, ale aj zmenou 
subjektu, ktorý toto všetko vlastne spôsobil, 
teda človeka ako činiteľa, ktorý produkuje 
zmeny vychádzajúce z neho samého a nie 
z pôvodných prírodných síl. Osobitne 
výrazným spôsobom vplýva tento proces 
na podnikateľskú sféru všeobecne a osobitne 
na manažérov ako subjekty, ktoré rozhodujú 

o investíciách a inováciách. Mnohé z nových 
javov s ktorými sa dnes stretávame pripomí-
najú kreatívnu deštrukciu, ktorá niekde 
už prerástla a naďalej prerastá do jej modifi -
kovanej podoby Mode3. V našich podmien-
kach sa tiež treba intenzívnejšie zaoberať 
systémovými problémami prechodu 
k Modusu 3, a v danom kontexte venovať 
pozornosť zvláštnostiam tvorby a difúzie 
vedomostí ako predpokladu emergencie 
fraktálno-inovačného systému tej novej 
postindustriálnej éry, ktorá sa uviedla ná-
zvom globálna vedomostná spoločnosť. 

Základom Modusu 3 je, že konkurencie-
schopnosť a superiorita vedomostného 
systému je podmienená jej adaptívnou 
kapacitou kombinovať a integrovať rozličné 
vedomostné a inovačné modusy na základe 
koevolúcie, košpecializácie a «kookonku-
rencie» (coopetition) vedomostnej zásoby 
a dynamiky tokov. Koncept Mode3 priblíži 
konceptuálny strom ktorý, má šesť vrstiev 
atribútov, a šesť „balíkov“ komponentov.

Autori v uvedenej publikácii, a tiež v iných 
svojich publikáciách prichádzajú s viacerými 
závažnými inováciami z teoretickej 
aj praktickej problematiky konvenčne po-
ňatých inovácií. Kľúčový nový pojem, ktorý 
označuje prerastanie Schumpeterovskej 
koncepcie kreatívnej deštrukcie do súčas-
ných jej modifi kácií je práveže „Mode 3“. 
Táto inovovaná koncepcia zahrňuje tvorbu 
nových vedomostí a zručností špecifi ckých 

Zmena je život, hovorí aj ľu-
dové porekadlo. A to platí 
aj naopak: život je zmena. 
Od čias Ch. Darwina tejto 
vlastnosti reality sa bežne 
hovorí evolúcia. V ekonomic-
kej teórii zase nazývame tieto 
javy a procesy sériou techno-
logických zmien, technickým 
alebo aj technologickým 
pokrokom. V prvej polovici 
minulého storočia slávny mo-
ravský rodák Josef Schumpe-
ter, neskôr významná osob-
nosť Harvardskej univerzity, 
zaviedol do ekonómie a ma-
nažérskych vied pojmy inven-
cia a inovácia, ako zárodočné 
jadrá nielen ekonomického, 
ale aj sociálneho a kultúrne-
ho pokroku.
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Koncepcia Atribúty Komponenty

Modus 1

Lineárny model inovácií: 
prv základný výskum, potom aplikovaný výskum a experimentálny rozvoj; prv univerzitný 
výskum, potom podnikový V&V; kodifi kované (explicitné) vedomosti; technologický život-
ný cyklus; dlhodobé horizonty.

Modus 2

Interakcie produkcie vedomostí a ich užitia; interakcie produkcie vedomostí a ich užitia 
ako dva referenčné kľúčové benčmarky; paralelovanie základného výskumu s aplikovaným 
výskumom a experimentálnym vývojom; paralelovanie univerzitného výskumu s pod-
nikovým V&V a model spojený s článkovaním; prekrývanie rozličných technologických 
životných cyklov v rozličných štádiách; skracovanie časových horizontov.

Modus 2 a oblasť prevrstve-
nia trojitej špirály

Kodifi kované (explicitné) a tacitné (implicitné) vedomosti; siete: 
V&V a S&T  siete; komunikácia a vyjednávanie; verejné a súkromné partnerstvá; hybridita: 
hybridné inštitúcie, funkcie a trhy; konkurencia a kooperácia: „coopetetion“; „podnikateľská 
univerzita“

Modus 3

Trojitá špirála

Tri špirály: akadémie (univerzity); štát (verejnosť); priemysel (podnikateľstvo); komunikácia 
vo vnútri a medzi špirálami; nelineárna dynamika, nie a priori synchronizácia špirál; vzťahy 
univerzity-podniky-štát; trilaterálne siete a hybridné organizácie; „tretia misia“ a „druhá 
akademická revolúcia“; rastúca komplexita a rekombinácia; tri špirály: základný výskum, 
aplikovaný výskum a experimentálny vývoj.

Viacúrovňové systémy: 
priestorová agregácia

Národné, regionálne a globálne inovačné systémy; glokálne (global/local) inovačné systémy;

     

Globálne
Subnárodné/lokálne  Národné  Supranárodné/transnacionálne

Viacúrovňové systémy: kon-
ceptuálna agregácia

Vedomostne osnované inovačné systémy; silne zacielené vedomosti pre hospodárstvo, 
spoločnosť a politiku prostredníctvom vedomostne osnovaných inovačných systémov; 
vedomostná manažment a vedomostná politika; čiastočné nahradenie hospodárskej politiky 
inovačnou politikou (napríklad: výskumná os vedomostí)
     
V&V                                             S&T                                             Vedomostne osnované inovácie 

v ére rozvoja IKT, ich difúziu, používanie 
nimi iniciovaných a vytvorených systémov. 
Ide tu zároveň o zavedenie nového myslenia 
o úlohe vedomostí a zručností pri tvorbe 
a realizácii inovácií, ba ešte širšie ide o nové 
premýšľanie o vede. Mode 3 sa pohybuje 
vo sfére na budúcnosť orientovaného sveta. 
Obsahuje nasledovné kľúčové prvky pome-
novateľné v podobe:

Mode 3 je systémový prístup k tvorbe • 
vedomostí, ich difúzii a používaniu,
Mode 3 vytvára inovačné siete a sama • 
je inovačnou sieťou,
Mode 3 vytvára vedomostné klastre • 
(zhluky) a sama je novým vedomostným 
a zručnostným zhlukom,
Mode 3 je inovačným ekosystémom pr-• 
vých desaťročí 21. storočia,
Mode 3 je konceptuálnou bázou chápania • 
vedomostí a inovácií – vedomosti hýbu 
svetom,
Mode 3 defi nuje hranice a styčné plochy • 
medzi vedomosťami a inováciami, špeci-
fi kuje rozdiely spoločné znaky kreativity, 
invenčnosti a ich vyústenie do inovácií,
Mode 3 je systemický viacúrovňový prí-• 
stup k vedomostiam a inováciám,
Mode 3 presadzuje koexistenciu a koevo-• 
lúciu rozličných paradigiem vedomostí 
a inovácií,
Mode 3 je „koopetitívna“ (kombinácia • 
kooperácie s pozitívnou konkurenciou) 

tvorba vedomostných sietí, difúzie a pou-
žívania,
Mode 3 je glokalizácia, t. j. syntéza globali-• 
začných a lokalizačných hraníc, procesov 
obsahov a postupov.

Kreatívnu deštrukciu ako takú a rovnako 
aj proces, ktorý sa skrýva pod označením 
Mode3 nevymyslel človek, spoznal ich a dal 
im názov. Naučil sa ich však, zdanlivo, 
umne využívať, ba dakedy aj zneužívať. 
Ale napriek tomuto zdaniu je kreatívna deš-
trukcia a jej najnovšia modifi kácia v podobe 
Mode3 v konečnom dôsledku mimo 
jeho možností ako subjektu. Správa 
sa autonómne, podlieha akémusi vnútorné-
mu princípu nezávislosti. Je mimo človeka, 
ale človek je inherentne jeho súčasťou, takže 
sa na nej predsa len v určitej miere podieľa, 
v istom zmysle človeka zotročuje pre svoje 
akoby ciele, hoci tým nechceme povedať, 
že súhlasíme s teleologickým prístupom 
k objektívnej realite. Činnosti homo sapiens 
sú určite aj zmysluplnejším spôsobom než 
len vytváraním „Ozónovej diery“, a inými 
zásahmi proti životnému prostrediu.

Prítomnosť kreatívnej deštrukcie 
je empiricky zistiteľná všade okolo 
nás. Delí aj historické etapy rozvoja 
ľudskej civilizácie, oddeľuje jednu, 
predchádzajúcu kultúru, 
od nasledujúcej. Archeológovia 

dobre vedia o čom to hovoríme: 
keby sa významnými náleziskami 
urobil vertikálny rez a jednu stra-
nu rezu by sme odstránili, získali 
by sme vrstevnaté dejiny kultúry 
oddelené od seba jednotlivými kre-
atívnymi deštrukciami akosi 
„in natura“, viditeľné neozbrojený-
mi očami. Je zrejmé, že aj konvenč-
ná industriálna spoločnosť zanikla 
podobnou deštrukciou a je tu preto 
otázka, ktorá sa nedá len tak obísť: 
„...aká je to deštrukcia, aký prívlas-
tok k nej patrí ?“. Globálna vedo-
mostná spoločnosť je tou kladnou 
odpoveďou v tom zmysle, 
že je to deštrukcia vysoko kreatív-
na, že prináša inovácie vysoko pre-
kračujúce akékoľvek naše pôvodné 
predstavy o rozvoji spoločenského 
hospodárstva. Odlišnosť oproti 
minulej ére je v tom, že kým v ma-
nufaktúrnej a industriálnej etape 
rozvoja smerovali inovácie domi-
nantne do hmoty, resp. priamo 
do materiálnej výroby v ére globál-
nej vedomostnej spoločnosti 
sa ťažisko inovácií presúva stále 
viac do sféry tvorby a využívania 
vedomostí.
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Cieľom programu SUSPP je stimulovať 
výskumnú spoluprácu univerzitných praco-
vísk a ústavov SAV s praxou a podporovať 
investície zo súkromnej sféry do výskumu 
a vzdelávania. Program prispieva k rozvoju 
kľúčového partnerstva podnikateľského 
prostredia a služieb, najmä malých a stred-
ných podnikov, akademických pracovísk 
a verejnej správy. Agentúra na podporu 
výskumu a vývoja schválila v rámci progra-
mu SUSPP, okrem iných, aj podporu oboch 
projektov, ktorých žiadateľom bola Stavebná 
fakulta Technickej univerzity v Košiciach:

SUSPP-0007-09 Zvýšenie efektívnosti • 

zachytávania a využívania zrážkových 

vôd z povrchového odtoku za účelom 

minimalizácie energetickej náročnosti; 

SUSPP-0013-09 Progresívne konštrukcie • 

a technológie v dopravnom staviteľstve. 

V rámci SUSPP-007-09 vzniklo centrum 
spolupráce TechAqua, ktorého hlavným 
poslaním je vytvoriť nové možnosti pre roz-
voj podnikateľských činností na Technickej 
univerzite v Košiciach v oblasti transferu 
know-how, inovačných technológií a reali-
zácie high-tech výrob s cieľom posilňovania 
vedecko-výskumnej, pedagogickej a mate-
riálnej základne TUKE a vytvorenia ďalšie-
ho priestoru pre zlepšenie sociálnej situácie 
študentov a zamestnancov. Hlavnou úlohou 
centra TechAqua je zabezpečiť, aby TUKE 
patrila k významným článkom hospodár-
skeho a kultúrneho rozvoja vo východo-
slovenskom regióne. Centrum vzniklo ako 
súčasť organizačnej štruktúry Stavebnej fa-
kulty TUKE, a to ako samostatné a osobitné 
pracovisko Laboratória budov a prostredia, 
ktoré je akademickým pracoviskom Ústavu 
budov a prostredia v rámci Stavebnej fakulty 
TUKE. 

Členmi centra TechAqua sú: 

Technická univerzita v Košiciach, Staveb-• 

ná fakulta (žiadateľ)

IN AQUA Košice, s.r.o. (partner z podni-• 

kateľského prostredia)

Mgr. Beáta Sarková – STAVYPO (partner • 

z podnikateľského prostredia)

Účelom zriadenia centra spolupráce 
TechAqua je riešenie projektu s názvom 
„Zvýšenie efektívnosti zachytávania a využí-
vania zrážkových vôd z povrchového odtoku 
za účelom minimalizácie energetickej ná-
ročnosti“, a to v rámci spolupráce Stavebnej 
fakulty TUKE a podnikateľského prostredia. 
Výskum v centre je spolufi nancovaný pod-

nikateľskými subjektmi v súlade so znením 
uvedenej výzvy „Podpora spolupráce uni-
verzít a SAV s podnikateľským prostredím“. 
Úlohou centra je stimulovať výskumnú 
spoluprácu univerzitných pracovísk s praxou 
a podporovať investície zo súkromnej 
sféry do výskumu a vzdelávania. Centrum 
prispieva k rozvoju kľúčového partnerstva 
podnikateľského prostredia a služieb, najmä 
malých a stredných podnikov a akademic-
kých pracovísk. Centrum bude fl exibilne 
reagovať na požiadavky priemyslu, vysokých 
škôl a ďalších inštitúcií na podporu výchovy 
v oblasti vedy a techniky pre súčasné a bu-
dúce potreby priemyslu a praxe. Prínosom 
centra TechAqua bude zvýšenie schopnosti 
hospodárskej praxe absorbovať najnovšie 
vedecké poznatky a transformovať ich 
na rozvojové stimuly a faktory trvalo udrža-
teľného rozvoja hospodárstva krajiny.
 
Cieľovými úlohami centra TechAqua sú:

monitorovanie intenzít a výdatnosti • 

zrážok, odvodenie reálnych výpočtových 

hodnôt pre podmienky regiónu,

vypracovanie pravidiel pre návrh vsakova-• 

nia dažďových vôd, vytvorenie národného 

predpisu, ktorý by určité postupy po ex-

perimentálnom preverení in-situ prevzal 

z nemeckej AVT, prípadne z ďalších európ-

skych národných predpisov,

modelovanie a overovanie získaných vý-• 

sledkov na vybraných objektoch v reálnom 

prostredí. 

Druhé centrum spolupráce Progresívne 
konštrukcie a technológie v dopravnom 
staviteľstve, vzniklo v rámci podpory pro-
jektu SUSPP-0013-09, tiež ako súčasť orga-
nizačnej štruktúry Stavebnej fakulty TUKE, 
a to ako osobitné a samostatné pracovisko 
Laboratória inžinierskeho staviteľstva, 
ktoré je akademickým pracoviskom Ústavu 
inžinierskeho staviteľstva v rámci Stavebnej 
fakulty TUKE.

Prvými členmi centra spolupráce sú:

Technická univerzita v Košiciach, Staveb-• 

ná fakulta (žiadateľ)

Inžinierske stavby, a. s. (partner z podni-• 

kateľského prostredia)

EUROVIA - Cesty, a.s. (partner z podni-• 

kateľského prostredia)

Úlohou centra spolupráce je s cielenou pod-
porou zainteresovaných podnikov a dotácie 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

vytvorenie efektívneho výskumno-vývojo-
vého pracoviska v rámci štruktúry Stavebnej 
fakulty TUKE, ktoré bude schopné spojením 
vedeckého a výskumného potenciálu sta-
vebnej fakulty a odborného a ekonomického 
potenciálu partnerských organizácií riešiť 
aktuálne problémy praxe. Predmetom rieše-
nia tohto projektu bude vývoj progresívnych 
konštrukcií a technológií v dopravnom 
staviteľstve, s cieľom ich využitia 
pre zúčastnené podniky a odbornú prax 
v dopravnom staviteľstve na zabezpečenie 
ich vyššej efektivity a konkurencieschopnos-
ti a pre Stavebnú fakultu a TUKE zabezpeče-
nie infraštruktúry výskumu a vývoja 
pre zvýšenie jej vedeckého potenciálu a kre-
ditu v rámci SR aj EÚ. Veľký dôraz bude 
kladený aj na implementáciu poznatkov 
z riešenia projektu do vzdelávacej činnosti 
fakulty s cieľom výchovy kvalitných absol-
ventov bakalárskeho, inžinierskeho a dokto-
randského štúdia pre zúčastnené podniky.

Náplňou centra Progresívnych konštrukcií 
a technológii v dopravnom staviteľstve 
je vytvoriť komplexný program návrhu a po-
sudzovania vozoviek s nasledovnými cieľmi:

Vytvorenie databázy premenlivého do-• 

pravného zaťaženia vozoviek pre všetky 

úseky cestnej siete SR s defi novaním 

rýchleho a efektívneho postupu na priame 

využitie pre návrh vozoviek s možnosťou, 

v prípade potreby, aj aktualizácie 

na základe účelových meraní. Výsledkom 

bude aj defi novanie postupu na stanovenie 

výhľadového dopravného zaťaženia pre 

posúdenie vozovky aj v prognostickom 

období.

Výskum sústredený v oblasti teórie navr-• 

hovania vozoviek - modelovanie 

na báze pružného polpriestoru a vyvíjanie 

inovatívnych receptúr zmesí do konštruk-

cie vozoviek.

Výskum zameraný na overenie vlastností • 

vozoviek a ich materiálov a navrhnutie 

postupu posudzovania vozoviek.

Vytvorenie databázy geosyntetických • 

výstužných prvkov s relevantnými fyzikál-

no-mechanickými vlastnosťami pre návrh 

vozoviek. Vývoj soft véru na komplexný 

návrh vozoviek.

Podpora rozvojového projektu od APVV 
je určená na podporu rozvoja infraštruktúry 
pracoviska potrebnej pre výskum a vývoj 
v centrách spolupráce. Pridelená účelová 
podpora na rozvoj infraštruktúry bude vy-
užitá na inováciu laboratórneho vybavenia 
Centier spolupráce a na rozšírenie riešiteľ-
skej kapacity. Podpora administrácie Centier 
je časť účelovej fi nančnej podpory rozvojo-
vého projektu, ktorá bola využitá na krytie 
nákladov spojených s riadením a prevádz-
kou centra spolupráce, jeho ďalšieho rozvoja 
a spolupráce.

Vytvorené centrá spolupráce obohatia exis-
tujúcu infraštruktúru výskumu univerzity 
a podnikateľských subjektov výskumu 
a vývoja, skoncentrujú intelektuálny poten-
ciál a podporia transfer špičkových techno-
lógií do priemyselnej praxe, ako aj integráciu 
výskumu a vzdelávania. Prínosom univerzit-
ného a akademického výskumu je zvýšenie 
schopnosti hospodárskej praxe absorbovať 
najnovšie vedecké poznatky a transformovať 
ich na rozvojové stimuly a faktory trvalo 
udržateľného rozvoja ekonomiky.

VZNIK NOVÝCH CENTIER SPOLUPRÁCE 
NA STAVEBNEJ FAKULTE 
TUKE

V súlade so strategickým zameraním výskumu, Stavebná fakulta Technic-
kej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) zareagovala ako žiadateľ na výzvu 
Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), uverejnenú 2. 2. 2009 
v rámci programu Podpora spolupráce univerzít a SAV s podnikateľským 
prostredím (SUSPP) a podala dva projekty.

podpora podnikania



27

Akadémia Centrope_tt je organizovaná 
v rámci projektu s akronymom Centrope_tt, 
ktorý je spolufi nancovaný z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
v rámci Operačného programu Stredná 
Európa. Prejekt je schválený pod číslom 
1CE008P1 a jeho celý názov je „Nástroje 
na podporu nadnárodných inovácií v regió-
ne Centrope“. 

Celkový program školení  akadémie zahŕňa 
prípravu manažérov v oblastiach fi nanco-
vania a fondov pre potreby podnikových 
inovácií, systémov na podporu inovácií, sys-
témov transferu technológií v Českej repub-
like, Maďarsku, Rakúsku a na Slovensku 
a interkultúrnych zručností pre efektívnu 
cezhraničnú komunikáciu manažéra s pod-
nikmi – záujemcami o pomoc pri tvorbe 
a zavádzaní inovácií v nich a s organizá-
ciami z inej krajiny, ktoré podniku dokážu 
pomôcť s inováciami.

Pod transferom inovácií a technológií 
sa rozumejú činnosti začínajúce ohodno-
tením komerčného potenciálu inovácií 
a technológií, cez zabezpečenie ochrany 
ich duševného vlastníctva, marketing 
technológií a inovácií  až po zabezpečenie 
a ohodnotenie ekonomických prínosov z ich 
zavedenia v podniku. Nadnárodný manažér 

ÚSPEŠNÝ ŠTART
AKADÉMIE
CENTROPE_TT
V BRATISLAVE

Prvý workshop Akadémie 
Centrope_tt sa uskutočnil 
24. a 25. februára 2011 
v Bratislave. Na jeho príprave 
sa spoločne podieľali Trans-
fertech STU, Univerzitný 
technologický inkubátor 
STU a  Ústav manažmentu 
STU. Pracovným jazykom 
workshopu bola angličtina.  
Jeho 25 účastníkov z Česka, 
Maďarska, Rakúska a Slo-
venska získalo prvé poznatky 
potrebné pre prácu nadná-
rodného manažéra transferu 
inovácií a technológií v  4 su-
sediacich regiónoch strednej 
Európy označovaných akro-
nymom Centrope. 
Centrope predstavuje 6 a pol 
milióna obyvateľov 4 člen-
ských štátov EÚ v susediacich 
regiónoch, ktorých centrami 
sú Viedeň, Bratislava, Brno 
a Győr.
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transferu inovácií a technológií má vedieť 
efektívne sprostredkovať cezhraničnú 
spoluprácu malých a stredných podnikov 
so záujmom o zvýšenie svojej konkurenčnej 
schopnosti cestou  inovácií s univerzitami 
a vedecko-výskumnými organizáciami - po-
skytovateľmi príslušných inovácií a pritom 
úspešne prekonávať interkultúrne bariéry 
medzi konkrétnymi pracovníkmi organi-
zácií s dôrazom na Slovensko. Teoretické 
poznatky si účastníci doplnili precvičením 
týchto nových zručností a podrobným 
výkladom kultúrnych špecifík v nadväzova-
ní kontaktov, v rokovaniach a v spoluprácii 
cudzincov so slovenskými manažérmi 
a výskumníkmi.

Účastníci workshopu sa bližšie zoznámili 
v spoločenskej časti školenia na bowlin-
gu večer 24. februára. V závere akadémie 
sa oboznámili s mnohostrannými  činnosťa-
mi Centra vedecko – technických informácií 
Workshop tiež priniesol cenné spätné infor-
mácie od účastníkov pre tvorcov školiacich 
materiálov. 

Nasledujúci workshop Akadémie Centro-
pe_tt sa konal v Jihomoravskom inovačnom 
centre v Brne v marci 2011 a po ňom sa bude 
konať v mesačných odstupoch v GyÖri 
a vo Viedni. 
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Obchodná spoločnosť STU Scientifi c, s.r.o. vznikla 1. marca 2008 ako špecia-
lizované pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného 
vlastníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, členov jej akademic-
kej obce a jej ďalších partnerov v podnikateľskom prostredí. 

PORADENSKÉ SLUŽBY

 využitie európskych fi nančných fondov• 

 podnikové poradenstvo• 

 fi nančné poradenstvo• 

 informačno – komunikačné poradenstvo• 

 oblasť verejného obstarávania a obchodnej verejnej súťaže• 

SPIN-OFF SPOLOČNOSTI

 STUVITAL, s.r.o.• 

 InnoDriveSTU, s.r.o.• 

 IVMA STU, s.r.o.• 

 SMME STU, s.r.o.• 

VZDELÁVACIE SLUŽBY

 všeobecné semináre a kurzy• 

 odborné semináre a kurzy• 

 kurzy vyvíjané podľa špecifi ckých • 

 požiadaviek klienta

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 štvrťročník Transfer• 

PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

 reklamné a propagačné predmety• 

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE NA: 

www.stuscientifi c.sk

V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE TRANSFERU SA DOČÍTATE:
 Databáza vedecko-výskumných inštitúcií• 

 Kultúra duševného vlastníctva na univerzitách II. časť• 

 Inteligentné technológie na báze tensegrity systémov• 

 Predstavujeme novú spin-off  spoločnosť SMME STU, s.r.o.• 

 MIC Akcelerátor a MIC Minutes• 

 a mnoho iného.• 


