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KOOPERAČNÉ PODUJATIE 
„Centrope MatchMaking in Life Science“
15. novembra 2011 sa uskutoční prvé kooperačné podujatie v rámci projektu 
centrope_tt ( č. projektu 1CE008P1). Partnerom projektu a podujatia je aj Slovenská 
technická univerzita v Bratislave. Podujatie bude rozdelené na dve časti:

1. časť: „120 seconds presentations“
– 120 sekundová prezentácia maximálne 30 spoločností z oblasti biologických vied.

2. časť : „B2B matchmaking event“
– diskusie medzi  jednotlivými účastníkmi – fi rmami, výskumníkmi atď. ohľadom 
možností vzájomnej spolupráce v oblasti biologických vied. 

Kooperačné podujatie v rámci projektu centrope_tt sa bude konať v rámci sympózia 
s názvom „Bioscience Technologies Day“, ktoré organizuje Technická univerzita 
vo Viedni. Predpokladaný počet účastníkov je 150.

Na konci podujatia sa uskutoční spoločná networkingová večera za účelom nadviazania 
spolupráce medzi zúčastnenými zástupcami vedecko-výskumných inštitúcií 
a inovatívnych fi riem. 

Miesto: Technická univerzita vo Viedni, Karlsplatz 13, 1010 Viedeň
Predpokladaný čas: 15. 11. 2011 13.30 – 18.00 
(bude ešte upresnený prihláseným účastníkom)
Rokovací jazyk: anglický

Bližšie informácie môžete získať na adrese: tobias.dietrich@wirtschaft sagentur.at
Informácie budú aktualizované aj na web stránke: www.centrope-tt.info

Interaktívna konferencia: 

Okno do podnikania
Podnikanie ako jedna z možností existencie 
a uskutočnenia svojich snov

14. 11. 2011 / 10:00 - 17:00 hod.
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36
Účasť na konferencii je bezplatná.  www.gew-slovakia.sk

a konferencia: 

do podnikania
ako jedna z možností existencie 
enia svojich snov

10:00 - 17:00 hod.
hnická univerzita v Bratislave

– diskusie medzi  jednotlivými účastníkmi – fi rmami, výskumníkmi atď. ohľadom 
možností vzájomnej spolupráce v oblasti biologických vied. 

Kooperačné podujatie v rámci projektu centrope_tt sa bude konať v rámci sympózia 
s názvom „Bioscience Technologies Day“, ktoré organizuje Technická univerzita 
vo Viedni Predpokladaný počet účastníkov je 150



3

MILÉ DÁMY,
VAŽENÍ PÁNI,

VÁŽENÍ KOLEGOVIA,

čas letných dovoleniek a oddychu od každodenných pracovných 
problémov je nenávratne za nami a je načase pozrieť do kalendára 
čo sa dá v tomto roku ešte z novoročných predsavzatí stihnúť.

Pracovníci vysokých škôl, a mňa nevynímajúc, majú takmer všetky svoje 
pracovné ciele už dlhé roky spojené so vzdelávaním a vedou. Hlavné 
poslanie univerzity – výchova dobre pripravených absolventov pre prax 
sa zavŕšila odovzdaním diplomov a ich TRANSFER do fi riem je takmer 
ukončený. O našich absolventov, absolventov STU, je veľký záujem 
a v niektorých odvetviach dopyt výrazne prevyšuje ponuku. Ďalšie aktivity 
na vysokých školách sú spojené s výskumom, čo je ďalším poslaním 
univerzít. Tým skôr, ak sa jedná o výskumne zameranú technickú 
univerzitu, akou STU nesporne je. Čo je lepším ocenením výsledkov 
vedeckého bádania, ako je možnosť ich uplatnenia na trhu a TRANSFER 
nových objavov do priemyselnej praxe. 

V novom vedení Slovenskej technickej univerzity pracujem na poste 
prorektora pre spoluprácu s praxou. V mojej práci je na prvom mieste 
manažovať TRANSFER technológií výsledkov vedy a výskumu 
pracovníkov STU do priemyslu. Nie že by sa doteraz nebolo na STU čím 
pochváliť, ale na stole sú nové výzvy – posunúť TRANSFR výsledkov 
vedy na vyššiu úroveň, poskytnúť pracovníkom komplexné služby 
a inštitucionálnu podporu v oblasti ochrany duševného vlastníctva, 
podporiť kapitalizáciu výsledkov duševného vlastníctva, a ďalšie. 
Aby sa dielo podarilo, mali by ruku priložiť všetci. Nie zajtra, ale už dnes ...

S prianím príjemného čítania časopisu Transfer

 Prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
 prorektor STU

MAILBOX

Chcete odprezentovať svoj 
názor, prípadne sa chcete 
stať spolutvorcami časopisu ?

Ak áno, kontaktujte nás ▶

editoriál / tiráž
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V súčasnosti je v klastri asi 1300 high-tech 
fi riem, ktoré poskytujú pracovné miesta pre 
vyše 41 tisíc ľudí. Počet fi riem síce po r. 2005 
mierne poklesol, ale zamestnanosť dosiahla 
maximum za posledných 20 rokov.

VZNIK KLASTRA A JEHO 
ROZVOJ

„Technopole“ má svoj pôvod na University 
of Cambridge, ale od čias kedy zaklada-
teľmi fi riem boli len členovia univerzity 
sa podstatne rozrástol. Vytvorenie klastra 
sa spája so založením spoločnosti Cambrid-
ge Consultants (špičková poradenská fi rma 
v oblasti vývoja inovatívnych produktov 
a ich dizajnu) v r. 1960 a vybudovaním 
vedecko-technického parku pri Trinity Col-
lege na University of Cambridge v r. 1970. 
V priebehu nasledujúcich ôsmich rokov 
sa podarilo do parku pritiahnuť 20 high-
-tech fi riem, z ktorých sa niekoľko zaslúžilo 
o rozvoj priemyslu v oblasti mikropočítačov 
a atramentovej tlače. 

„Technopole“ tvoria súkromné podniky, 
univerzity (University of Cambridge, Anglia 
Ruskin University a Open University) 
a iné verejné inštitúcie, ktoré sú navzájom 
prepojené rôznymi sieťami. Úlohou sietí je 
zvýšiť a zlepšiť interakciu medzi ich členmi. 
Najvýznamnejšími sieťami sú Th e Cambrid-
ge Network a One Nucleus. Siete umožňujú 
svojim členom spolupracovať a maximálne 
ťažiť z využívania spoločných zdrojov tak, 
aby sa zlepšili technologické výstupy z ich 
projektov a aby osožili aj ostatným zainte-
resovaným subjektom v cambridgeskom 
regióne. 

V klastri „Technopole“ sa mimoriadne 
darí malým a stredným fi rmám zamera-
ným na soft vér, life sciences (vedy o ži-
vote), elektroniku a polovodiče.  Mnohé 
z nich sa rozvinuli na obrovské akciové 
spoločnosti, ktorých akcie sa obchodujú 
na hlavných burzách. Zastúpenie v klastri 
majú aj pobočky veľkých národných a me-
dzinárodných spoločností, napr. Philips, 
Bayer, Citrix, Amgen, ktoré sídlia v Cam-
bridgeskom vedecko-technickom parku. 
„Technopole“ sa stal príťažlivým aj pre 
výskum a vývoj korporácií ako Micro-
soft , Unilever a Toshiba, ktoré sa rozhodli 
založiť si laboratóriá na jednej  z univerzít 
alebo aj prena-jať priestory vo vedecko-
-technickom parku. Veľké fi rmy sú pre 
klaster nesmiernym prínosom, pretože celý 
región získava priame zahraničné in-
vestície a buduje si know-how a špecifi cké 
zručnosti. Ich prítomnosť je prospešná pre 
celkový ekonomický rozvoj kraja, pretože 
sa využíva miestna pracovná sila a miestni 
dodávatelia služieb.

Súčasťou „Technopole“ 
sú aj fi rmy, ktoré vznikli 
vďaka podpore rizikového 
kapitálu. V Cambridgeskom 
klastri je aktívnych 112 takých-
to fi riem a je známe, že získali 
investície v hodnote približne 885 
miliónov Eur. Väčšinu tvoria fi rmy 
podnikajúce v oblasti informačných 
a komunikačných technológií, zdravot-
níctva a life sciences. V súčasnosti  však 
„Technopole“ združuje aj fi rmy zamerané 
na novšie disciplíny ako vývoj počítačových 
hier, rekuperačné lekárstvo, IT hardware 
a na environmentálne technológie (clean-
tech) ako napr. obnoviteľné zdroje energie, 
recyklácia, IT, elektrické motory.

Dôležitou skupinou fi riem vznikajúcich 
v „Technopole“ sú fi rmy typu spin-off . 
Vznikajú hlavne na University of Cambrid-
ge, kde bolo na konci r. 2008 aktívnych 45 
spin-off  fi riem. Technické konzultačno-po-
radenské fi rmy tiež prenášajú inovatívne 
projekty do nových spin-off  fi riem. Spin-off  
fi rmy sú často tvorcami ďalšej generácie 
spin-off  fi riem, takže sériovým spin-off  
javom sa pôvodná inovácia členov uni-
verzity môže vyvinúť nečakaným spôso-
bom a dostať sa úplne mimo klastra. IFM 
(Institute for Manufacturing pri University 
of Cambridge) pri nedávnom priesku-
me zistil, že členovia univerzity priamo 
založili za uplynulých 10 rokov 349 fi riem. 
Pri analýze metódou snehovej gule inštitút 
ďalej zistil, že z pôvodných fi riem vzniklo 
90 nových spin-off  fi riem druhej generácie 
a 47 spin-off  fi riem tretej generácie, ktoré 
sa odvinuli zo spin-off  fi riem druhej gene-
rácie. Následne vzniklo 76 fi riem štvrtej 
a ďalších generácií.

EKOSYSTÉM KLASTRA 
„TECHNOPOLE“

„Technopole“ je miestnym inovačným 
ekosystémom, v ktorom pulzuje život 
a zároveň je súčasťou medzinárodné-
ho inovačného systému, ktorý prepája 
výstupy výskumu a vývoja z univerzít 
s investičnými a rozvojovými záujmami 
priemyselných spoločností a fi nančných 
investorov. Inovačný ekosystém tvoria siete 
vzťahov (ľudí, spoločností a zámerov či 
politík ekonomického rozvoja), v ktorých 
sa pridáva hodnota v procese vývoja tech-
nológií. V ekosystéme klastra „Technopo-
le“ zohráva významnú úlohu fakt, že ho 
nikto neorganizuje ani neriadi. Vznikajú 
nové iniciatívy a aktivity, niektoré z nich 
sú úspešné, niektoré sa nevydaria, ale celé 
prostredie je nabité podnikateľskou iskrou. 
Spoločenstvo klastra tvoria rozdielni ľudia, 

ktorí klaster vnímajú ako jedinečné pro-
stredie na rozvoj obchodu a inovácií a sú 
väčšinou mimoriadne naklonení vzájomne 
si pomáhať. 

Fyzická blízkosť nestačí na to, aby sa zvýšila 
produktivita. Na to musia existovať sociálne 
strategické siete, ktoré umožnia fi rmám zís-
kavať a využívať nové vedomosti za účelom 
tvorby inovácií. Vzájomná dôvera, chápanie 
sa a možnosti spolupráce významne prispie-
vajú k odstraňovaniu neistoty a konštruk-
tívnemu riešeniu problémov, a tiež k lepšej 
koordinácii práce. V rámci „Technopole“ 
funguje množstvo sietí rôznych veľkostí 
spájajúcich obchodné a technologické 
záujmy. Neustále vznikajú nové siete alebo 
sa spájajú a u niektorých sa určité aspekty 
programu prelínajú.  Väčšina stabilných 
sietí funguje už viac ako desať rokov a ich 
predmetom je spájať talent, fi nancie a part-
nerov a propagovať činnosť „Technopole“ za 
čo ich členovia platia členské príspevky. 

V klastri „Technopole“ sa nachádza nie-
koľko vedecko-technických parkov, dva 
výskumné parky, inovačné centrum a in-
kubátory poskytujúce nielen kancelárske 
priestory, ale aj laboratóriá a poradenstvo. 
V priestoroch parkov sídlia aj investičné 
spoločnosti a skupiny, ktoré sa orientujú 
na rizikové investície do cambridgeských 
high-tech a biotechnologických projektov 
a podnikateľských zámerov. Univerzity 
tiež podporujú spoluprácu s praxou (napr. 
vzdelávacie programy v oblasti ochrany 
duševného vlastníctva a komercializá-
cie, podpora začínajúcich podnikateľov, 
vytváranie tímov na generovanie nápadov, 
centrá transferu technológií, odborná prax 
pre študentov, vytváranie partnerstiev 
podporujúcich spoluprácu absolventov 
a doktorandov s fi rmami za účelom vývoja 
nových technológií či produktov) a priamo 
investujú vlastné prostriedky do komercia-
lizačných projektov. 

Štruktúra a dynamika vzťahov v jednot-
livých v sieťach či sub-klastroch, ktoré 
sa zameriavajú na konkrétnu priemyselnú 
sféru sa v niektorých aspektoch navzájom 

transfer
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Cambridgeský technologický klaster (označovaný aj ako „Technopole“ alebo „Cambridge 
Phenomenon“) je jedným z najinovatívnejších klastrov na svete a jeho rast a úspešnosť sú 
späté s obrovskou dynamikou celého prostredia. Geografi cky sa rozprestiera v približne 40 
kilometrovom okruhu okolo mesta Cambridge, kde sú husto lokalizované rôzne inovatívne 
podniky, univerzity a iné organizácie, ktoré pomáhajú vytvárať podmienky pre transfer 
technológii a poznatkov do praxe. „Technopole“ priťahuje investorov rizikového kapitálu 
a priame investície zo zahraničia. Vytvára ideálne prostredie pre začínajúce fi rmy a posky-
tuje im nadštandardnú podporu, za čo pravidelne získava ocenenie od  Európskej komisie. 

CAMBRIDGESKÝ FENOMÉN
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odlišujú, napr. environmentálne techno-
lógie zaznamenávajú prudký rozmach a sú 
aj fi nančne podporované prostredníctvom 
rôznych vládnych programov. Taktiež 
viac priťahujú záujem investorov, hoci 
ekonomická kríza spôsobila, že súkromné 
investície sa hľadajú ťažšie. Odborno- 
konzultačné spoločnosti, ktoré pomáhajú 
inovátorom rozvíjať ich technológie a pro-
dukty, aby sa dostali na trh sú katalyzá-
torom vzniku nových podnikateľských 
projektov a týchto v posledných rokoch 
najviac pribúda v oblasti environmentál-
nych technológií. Odborníci odporúčajú 
na zabezpečenie úspešného rozvoja sektora 
environmentálnych technológií (maxima-
lizáciu využitia vyvinutých technológií 
v rôznych oblastiach praxe) v „Technopole“ 
začať centrálne strategicky koordinovať 
a riadiť jeho aktivity.

V „Technopole“ sa pravidelne organizu-
jú medzinárodné konferencie zamerané 
na inovácie, a tieto tiež vytvárajú priestor 
na prepojenie súkromného, verejného 
a vzdelávacieho sektora. Niektoré poduja-
tia sú zamerané na propagáciu technoló-
gií a ich komercializáciu, niektoré slúžia 
na sieťovanie medzi podnikateľmi, vedcami 
a investormi a iné sa snažia riešiť kľúčové 
problémy týkajúce sa riadenia inovácií a na-
stavovania účinných regionálnych politík.

PRENOS TECHNOLÓGIÍ 
A POZNATKOV Z UNIVERZÍT 
V CAMBRIDGE DO PRAXE

University of Cambridge a Anglia Ruskin 
University priamo podporujú podnikateľské 
aktivity a prostredníctvom svojich centier 
transferu technológii ponúkajú spektrum 
služieb pre výskumníkov, začínajúce 
i etablované fi rmy. Služby pre výskumníkov 
medziiným zahrnujú podporu výskumu 
a vývoja nových technológií/produktov 
a prieskum možností komercializácie 
nových technológií/produktov. Aktívne 
pomáhajú podnikavým vedcom získať 
potrebné fi nančné zdroje na komercializá-
ciu ich objavu, obchodné kontakty a nové 
technológie propagujú. Taktiež zabezpečujú 
laboratórne testovanie, vzdelávanie na zvý-
šenie produktivity, vedia sprostredkovať 
výrobu prototypov a organizujú odborné 
podujatia/konferencie. 

Okrem sprostredkúvania fi nancií z ex-
terných zdrojov (napr. siete a syndikáty 
podnikateľských anjelov a investorov 
rizikového kapitálu, fi rmy, ktoré môžu 
danú inováciu využiť), univerzity disponu-
jú vlastnými fondmi na podporu rozbehu 
inovatívnych projektov alebo ich ďalšieho 
rozvoja. University of Cambridge poskytuje 
v súčasnosti vybraným projektom do cca 
12 tisíc Eur na zistenie hodnoty duševného 
vlastníctva, trhovej hodnoty a na prípravu 
marketingovej stratégie. Fondy vo výške cca 
68 tisíc Eur sú k dispozícii pre aplikovaný 
vývoj, na realizáciu funkčného vyhotovenia 
výrobku/technológie, zhodnotenie trhu 
atď. za predpokladu, že celý proces bude 
viesť k licencii univerzitného duševného 
vlastníctva. Zárodkový investičný fond do 
výšky cca 285 tisíc Eur slúži na podporu za-
kladania nových spoločností s vlastníckym 
podielom univerzity.

Tí, čo sa  uchádzajú o fi nančnú podporu, 
musia vo výberovom procese preukázať 
aj porozumenie ekonomickej stránky 

projektu a pri zakladaní fi rmy aj pod-
nikateľské schopnosti. Uchádzači musia 
okrem iného načrtnúť, aký zisk a úžitok 
(nielen fi nančný) investícia prinesie, aké 
produkty môžu byť vyvinuté na základe 
rozvoja danej technológie, aké konkrét-
ne potreby trhu budú pokryté, prípadne 
aký nedostatok či zlyhanie trhu projekt 
odstráni. V „Technopole“ však existuje 
viacero programov, ktoré sú navrhnuté tak, 
aby pomohli budúcim podnikateľom získať 
potrebné know-how a poskytujú skúsených 
mentorov, ktorí majú za sebou viaceré 
úspešné podnikateľské projekty.

Univerzity prostredníctvom centier trans-
feru technológií tiež ponúkajú odborné 
konzultácie a príjem University of Cam-
bridge z konzultácii bol v minulom roku 
viac ako 2,8 milióna Eur.  Z toho sa viac 
ako 2,6 miliónov Eur vyplatilo konzultan-
tom a ich oddeleniam. V minulom roku 
univerzita uzavrela 165 konzultačných 
zmlúv a podala 124 patentových žiadostí. 
Celkový príjem University of Cambridge 
z konzultácií, predaja licencií a transakcií 
s majetkovými podielmi v spin-off  fi rmách 
dosiahol v r. 2010 takmer 10 miliónov Eur 
a cca 7,5 milióna Eur sa vrátilo univerzite 
a jej vedcom.

MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA 
„Technopole“ je špičkovým vedecko-vý-
skumným regiónom na svete a celkové 
investície do výskumu a vývoja predstavujú 
vo Veľkej Británii približne 3,9 % ich HDP 
(európsky priemer je 1,8 %,  na Slovensku je 
to 0,47 % HDP). 43 % ľudí je v tomto regióne 
zamestnaných v službách vyžadujúcich vy-
sokú znalostnú úroveň, čo je viac ako 10 % 
nad európskym priemerom.

Hoci „Technopole“ predstavuje rozsahom 
zamestnanosti asi 1/35 veľkosti Silicon Val-
ley, tieto dva klastre sa často porovnávajú. 
„Technopole“ má vzhľadom na veľkosti 
a možnosti národných trhov oveľa silnejší 
medzinárodný záber, čo mu v minulosti 
pomohlo rýchlejšie prekonať negatívne 
dôsledky ekonomickej krízy.

Finančná kríza, ktorá začala v r.2008 ini-
ciovala v Británii nové ekonomické priority 
– life sciences, progresívne materiálové 
technológie, progresívnu elektroniku, elek-
troniku využívajúcu vodivé plasty, teleko-
munikácie a environmentálne technológie. 
Tieto sektory tvoria v Cambridge a okolí 
viac ako dve tretiny ekonomiky zameranej 
na technológie. Kríza sa aj napriek tomu 
nepriaznivo podpísala na podnikanie 
v „Technopole“, pretože sa znížila úroveň 
investícií a predovšetkým do počiatočných 
fáz rozvoja. Skúsenosť z predchádzajúcich 
recesií však ukázala, že „Technopole“ má 
obrovskú kapacitu a silu vyzdravieť rýchlej-
šie ako iné regióny.

Už niekoľko rokov sa diskutuje o prepo-
jení „Technopole“ s obdobnými klastrami 
v Oxfordskom a Londýnskom regióne 
a údolí Temže tak, aby vytvorili jeden veľký 
inovačný superklaster. Táto oblasť spo-
ločne získava viac ako polovicu investícií 
rizikového kapitálu Veľkej Británie. „Silicon 
Triangle” ako sa táto oblasť tiež označuje, 
má potenciál slúžiť ako brána do Európy pre 
podnikateľov z iných kontinentov. Bariéru 
predstavuje dopravná infraštruktúra, ktorá 
je na hraniciach svojej kapacity.

Veľký význam majú iniciatívy ako „Silicon 
Valley comes to UK“, ktorá sa každoročne 
koná v septembri a umocňuje vzťahy medzi 
pioniermi vedy a techniky z Cambridge, 
Oxfordu, Londýna a Silicon Valley. Jej 
hlavným cieľom je podnecovať ekonomický 
rast spočívajúci na inováciách a aktívne ju 
podporuje aj britský premiér. V rámci tejto 
iniciatívy budú špičkoví britskí a americkí 
podnikatelia diskutovať so zástupcami uni-
verzít o možných príležitostiach spolupráce 
na najmodernejších technológiách a biznis 
modeloch. S tvorcami politík budú rokovať 
o možnostiach rozšírenia inovačnej kapacity 
Veľkej Británie.

ÚSPECH „TECHNOPOLE“ 
Katalyzátorom rozvoja podnikania sú 
vzťahy. Inovačný ekosystém každej geogra-
fi ckej oblasti je postavený na vzájomných 
vzťahoch medzi ľuďmi, na fi rmách, orga-
nizáciách a zdrojoch, ktoré v ňom existujú. 
Ovplyvňujú ho technologické, ekonomické 
a politické zmeny a tiež zmeny súvisiace so 
životným prostredím.

Okolie mesta Cambridge má vysokú životnú 
úroveň a dlhoročná vysoká kvalita vý-
skumno-vzdelávacích inštitúcií priťahuje 
široké spektrum záujemcov. Výhodou je 
značný záujem miestnych a regionálnych 
samospráv o ekonomický rozvoj oblasti, 
a tak vytvárajú strategické partnerstvá 
s rôznymi organizáciami, fi rmami a uni-
verzitami, aby spoločne podporili aktivity 
smerujúce k zlepšovaniu podmienok pre 
podnikanie v high-tech sfére. Snažia sa do 
regiónu  pritiahnuť väčšie technologicky za-
merané fi rmy, priame investície a pomáhali 
a pomáhajú pri zabezpečovaní potrebnej 
infraštruktúry (vedecko-technické parky, 
inkubátory atď.).

Ďalším receptom na úspech je zameranie 
klastra na sektory, ktoré majú budúc-
nosť – sú predmetom záujmu investorov 
a prioritou vlády.  Univerzity sú ambi-
ciózne nielen vo výchove vynikajúcich 
študentov, ale chcú svojim výskumom tiež 
prispieť k celému rozvoju svojho regiónu. 
Prostredníctvom vlastných centier trans-
feru technológií a projektov, ktoré vedú 
univerzitné pracoviská, inštitúty a iné 
pridružené organizácie sa im úspešne 
darí získať podporu a finančné prostried-
ky pre svojich vedcov a podnikateľov 
na ich ďalšie aktivity.

„Technopole“ je etablovaným klastrom 
s prvotriednou reputáciou a s množstvom 
investovaných peňazí. Ani kríza príliš 
neovplyvnila apetít ďalej investovať do per-
spektívnych komercializačných projektov, 
investori však vyhľadávajú také projekty, 
ktoré nesú  nižšiu mieru rizika a vyššiu 
mieru zisku. 

Vznik inovácií si vyžaduje, aby existovala 
infraštruktúra na rozvoj myšlienok a ná-
padov, na výskum a vývoj – ako výskumné 
ústavy, univerzity, vedecko-technické parky, 
technologické inkubátory, kvalitní odborní-
ci, prístrojové vybavenie a fi nančné zdroje. 
Na realizáciu nových technologických obja-
vov je nutné, aby existoval efektívny systém 
na podporu podnikania a dostatok fi nancií 
na rozbeh sľubných projektov. Rozvíjajúce 
sa technologické fi rmy sú zdrojom zamest-
nanosti, prílivu kapitálu a teda ekonomic-
kého rastu.
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MODEL EXPANZIE 
ETABLOVANÉHO INVESTORA 

Táto forma pritiahnutia zahraničných in-
vestícií je považovaná za kľúčovú pri lákaní 
zahraničných investorov do výskumu a vý-
voja, pričom je veľmi dôležité neustále bu-
dovať spoluprácu s etablovanými investormi 
na Slovensku. Do popredia sa dostáva oblasť 
starostlivosti o etablovaných investorov, 
čo je jeden z transformačných projektov 
agentúry SARIO – vybudovať silné vzťahy 
s etablovanými investormi. Slovensko je 
krajina, v ktorej by mohli byť zriaďované 
R&D centrá typu „regionálne alebo lokálne 
centrá“ s prioritným zameraním podpory 
výrobnej prevádzky v danej krajine. Typic-
kým príkladom tohto modelu zriadenia vý-

skumno-vývojového centra na Slovensku je 
spoločnosť Johnson Controls International 
pôsobiaca v oblasti Automotive Experience. 
Oblasť Automotive Experience je na Sloven-
sku zastúpená:

• Výrobný závod Lučenec
• Výrobný závod Lozorno
• Výrobný závod Námestovo
• Výrobný závod Žilina
• Technologické inžinierske centrum 

Trenčín
• Business centrum Bratislava

Ďalšími príkladmi fi riem tohto modelu sú: 
Hydac Electronic Martin, 
Leoni Autokabel Slowakia, 
Sauer-Danfoss Považská Bystrica.

MODEL FIRMA – UNIVERZITA – 
PROJEKT

Príkladom tejto formy vytvorenia vý-
skumno-vývojového centra môže byť 
počiatočná spolupráca medzi priemyselnou 
fi rmou ON Semiconductor Microelectro-
nics Center a univerzitným pracoviskom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratisla-
ve. Úspešné vyriešenie projektu univerzitou 
podnietilo vedenie spoločnosti po urči-
tom období spolupráce vytvoriť vývojové 
centrum polovodičov pre automobilový 
priemysel v Bratislave. Úspešná spolu-
práca, spoľahlivý prístup univerzity, silná 
angažovanosť osoby zodpovednej za vedenie 
projektu vyústila do rozhodnutia americkej 
spoločnosti zriadiť na Slovensku vývojové 

transfer

DOTERAJŠIE APLIKOVANÉ 
MODELY ROZVOJA PRIAMYCH 
ZAHRANIČNÝCH A DOMÁCICH 
INVESTÍCIÍ DO 
VÝSKUMU A VÝVOJA 
NA SLOVENSKU

Jedným z najrozšírenejších spôsobov vzniku výskumno-vývojových centier 
zahraničných ale aj domácich investorov je formou expanzie spoločnosti do 
oblasti výskumu a vývoja. Hlavným cieľom rozširovania spoločnosti je pod-
pora výrobnej základne etablovaného investora, reakcia na požiadavky zákaz-
níkov, rozšírenie portfólia služieb a preukázanie schopnosti ponúknuť nové 
technológie a výrobky zákazníkom. Podpora výrobnej základne sa realizuje 
vo forme výskumu a vývoja najmä v oblasti zlepšovania procesov, zvyšovania 
produktivity práce a riešenia výrobných problémov na výrobných alebo mon-
tážnych linkách. Avšak rastie záujem aj o výskumno-vývojovú činnosť výrob-
kov, komponentov, modulov, ktoré daný podnik vyrába.
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centrum. Jedným z kľúčových faktorov 
podľa spoločnosti ON Semiconductor 
boli kvalitní a technicky talentovaní ľudia 
z univerzity.

MODEL ZRIADENIA R&D 
CENTRA PRE VÝVOJ SOFTVÉRU 
A INÝCH ICT PRODUKTOV

Investície do výskumno-vývojových 
aktivít v oblasti informačno-komunikač-
ných technológií (ďalej len IKT) patria do 
kategórie Znalostne intenzívnych služieb 
s vysokou technológiou (Knowledge-In-
tensive High-Tech Services). Investície do 
IKT možno považovať za najviac žiadané 
investície v rôznych krajinách sveta. IKT 
sektor patrí medzi top priemyselné sektory 
pri vyhľadávaní a prilákaní zahraničných 
fi riem do krajiny. IKT sektor je jedným 
z mála sektorov, v ktorých je možné aktívne 
generovať fi rmy s ponukou na umiestne-
nie svojich zdieľaných alebo výskumných 
centier. Tieto centrá si nevyžadujú investície 
do veľkých priemyselných zariadení, ako je 
to v prípade strojárskeho alebo automobilo-
vého sektoru, napr. pri výstavbe výrobných 
liniek. Investície do centier IKT si vyža-
dujú najmä vysokovzdelaných odborníkov 
a špecialistov na IKT. Slovensko preukázalo, 
že odborníkov a špecialistov v tejto oblasti 
má, o čom svedčí aj zoznam renomova-
ných svetových fi riem, ktoré sú etablované 
na Slovensku: IBM, Microsoft , Dell, Ness, 
HP, Alcatel-Lucent, Siemens, ESET a ďalšie. 
Záujem o IKT na Slovensku sa odzrkadlil 
aj v iniciatívach podporovať a pripravovať 
kvalitných inžinierskych pracovníkov 
v spolupráci s univerzitami. Príkladom 
spolupráce sú zoskupenia fi riem vo forme 
klastrov: IT Valley Košice, Z@ict Žilina 
a viacero IT fi riem pôsobiacich v hlavnom 
meste Bratislava. Príkladmi realizácie 
investície podľa tohto modelu sú napr.: Ness 
Development Centre Košice, Alcatel-Lucent 
Development Centre Bratislava.

MODEL ZRIADENIA 
INŽINIERSKEHO – 
KONŠTRUKČNÉHO CENTRA 

Inžinierske centrá patria k jedným z ty-
pov výskumno-vývojových centier, kde 
hlavné zameranie centra je orientované 
na počítačové práce najmä s programový-
mi prostriedkami, ako sú CAD systémy, 

CATIA a iné programy pre simuláciu napr. 
výrobných podmienok, správania sa kom-
ponentov v reálnych podmienkach a pod. 
Tento typ inžinierskych centier si vyža-
duje predovšetkým zručných inžinierov 
a vývojárov, ktorí ovládajú dané programy. 
Vznik týchto inžinierskych centier sa deje 

v prevažnej miere po etablovaní sa veľkých 
investorov, napr. automobilka alebo glo-
bálny dodávateľ, ktorí si vyžadujú podporu 
služieb v oblasti inžinieringu. Na tejto báze 
vznikli inžinierske centrá ako napr.: EDAG 
Slovakia Bratislava, Car Technology Bra-
tislava, Technodat CAE-systémy Trenčín, 
Siemens Lab Žilina a iné. 

MODEL VYTVORENIA 
KONKRÉTNEJ PILOTNEJ 
PONUKY PRE INVESTORA

Inšpiráciou pre túto iniciatívu a budova-
nie spolupráce medzi agentúrou SARIO 
a výskumno-vývojovými pracoviskami 
(univerzity, SAV a ďalšie) s cieľom prilákať 
zahraničných investorov do R&D je príklad 
profesora Ricardo Baeza-Yates, ktorý pôsobí 
v oblasti IT na barcelonskej univerzite (web 
page: http://wwww.dcc.uchile.cl/~rbaeza/). 
Profesorovi Ricardovi Baeza-Yates sa po-
darilo pritiahnuť investora fi rmu Yahoo!, 
ktorá zriadila v Európe R&D centrum pre 
výskum IT technológií. Vďaka odbornej 
špecializácii, zanietenosti a odhodlaniu 
profesora Baeza-Yatesa, dostupnej vyso-
kovzdelanej pracovnej sily a dostatočného 
počtu inžinierskych študentov v oblasti IT, 
ako aj vhodným a pripraveným priestorom 
na univerzite v Barcelone sa profesorovi 
podarilo presvedčiť spoločnosť Yahoo 
na spoluprácu. Výsledkom spolupráce bolo 
zriadenie výskumného laboratória pre IT 
technológie (Barcelona Media Innovation 
Centre, Universitat Pompeu Fabra Barce-
lona).

MODEL ZRIADENIA 
R&D CENTRA DOMÁCEJ 
SPOLOČNOSTI 

Okrem zahraničných investícií do výskumu 
a vývoja sú pre Slovensko dôležité aj investí-
cie domácich slovenských fi riem do vybu-
dovania vlastných výskumno-vývojových 
kapacít, čo môže byť jedným z kľúčových 
faktorov budovania vedomostnej spoloč-
nosti na Slovensku. Podpora domácich 
spoločnosti v investíciách do výskumu a vý-
voja môže vytvárať vhodné prostredie pre 
udržanie si vysokokvalifi kovanej pracovnej 
sily pred odchodom do zahraničia. Podpora 
slovenských podnikov je jednou z viacerých 
ciest prilákania zahraničných investícií do 
R&D na Slovensko. Domáce výskumno-
vývojové pracoviská zriadené na základe 
investícii slovenských fi riem sú napr.: OMS 
Dojč, Konštrukta Industry Trenčín, Žele-
ziarne Podbrezová, ZŤS VVÚ Košice.

MODEL VYTVORENIA R&D 
CENTRA NA ZÁKLADE 
PÔSOBENIA A INICIATÍVY 
CUDZINCOV V ZAHRANIČÍ, 
KTORÍ PRITIAHLI INVESTÍCIU 
DO SVOJEJ DOMÁCEJ KRAJINY

Špecifi ckým modelom pritiahnutia zahra-
ničných investícií do výskumu a vývoja 
na Slovensko môžu byť úspešne realizované 
investičné projekty, ktoré boli vytvorené 
na základe pôsobenia a iniciatívy cudzincov 
(napr. Slovákov) v zahraničných fi rmách. 
Zanietenosť cudzinca (napr. Slováka 
v zahraničí) vo fi rme umožnila presvedčiť 
vedenie fi rmy etablovať výskumno-vývojo-

vé aktivity v domovskej krajine cudzinca. 
Slovenským príkladom takejto iniciatívy 
je americká spoločnosť MatTek, ktorá za 
pomoci Slovenky, Dr. Heleny Kandárovej 
zriadila v Bratislave výskumné laborató-
rium MatTek In Vitro Life Science Labo-
ratories, s.r.o. Iným podobným príkladom 
z krajín mimo Slovenska je napr. nemecká 
spoločnosť Edscha, ktorá má popri výrobe 
a montáži zriadené aj Vývojové centrum 
v Kamenici nad Lipou v Českej republike 
(kľúčovou osobou bol Slovák, bývalý riaditeľ 
spoločnosti Edscha Bohemia, s.r.o.). Ďalším 
zahraničným príkladom je nemecká spo-
ločnosť ZMDI, ktorá má zriadenú svoju po-
bočku ZMDI Eastern Europe Ltd. v bulhar-
skom meste Varna. Kľúčovou osobou bola 
pani Anelia Pergoot, ktorá pôsobila v danej 
fi rme v Nemecku a bola hlavnou osobou pri 
etablovaní sa a rozbehu vývojového centra 
spoločnosti ZMDI vo východnej Európe 
práve v jej domácej krajine v Bulharsku.  

Výskum v oblasti typov alebo mode-
lov pritiahnutia zahraničných investícií 
na Slovensko je dôležitou činnosťou najmä 
z hľadiska analýzy doterajšej praxe a nasta-
venia nových podmienok pre efektívnejšie 
generovanie investičných projektov. Prax 
ukázala, že je potrebné zapojiť sa do nových 
aktivít a to najmä pri podpore podnikateľ-
ských subjektov, ktoré sú silne inovatívne 
a technologicky orientované. Agentúra SA-
RIO pripravuje projekt (v súlade s vládnym 
dokumentom „Minerva 2.0“) pre vytvorenie 
mechanizmu podpory a rozvoja inovatívne 
a technologicky orientovaných fi riem zo 
Slovenska pre uplatnenie sa na svetových 
trhoch formou vstupu do technologických 
inkubátorov v zahraničí. Ďalšou iniciatívou 
je podpora budovania vedecko-technologic-
kých centier s pripravenou kompletnou in-
fraštruktúrou pre potenciálnych zahranič-
ných investorov. Agentúra SARIO zároveň 
rozšírila svoje portfólio služieb na základe 
požiadaviek investorov, a to o službu 
prípravy a zorganizovania návštev rôznych 
delegácií a zástupcov investorov v našich 
technologicky vyspelých podnikoch alebo 
výskumno-vývojových organizáciách.



8 september 2011

A
ut

or
: I

ng
. D

an
ie

l H
aš

ko
, P

hD
.; 

pr
of

. I
ng

. A
le

xa
nd

er
 Š

at
ka

, C
Sc

.; 
pr

of
. I

ng
. F

ra
nt

iš
ek

 U
he

re
k,

 P
hD

.; 
pr

of
. I

ng
. J

ar
os

la
v K

ov
áč

, P
hD

.
 

M
ed

zi
ná

ro
dn

é l
as

er
ov

é c
en

tr
um

 v
 B

ra
tis

la
ve

 
Sl

ov
en

sk
á t

ec
hn

ic
ká

 u
ni

ve
rz

ita
 v

 B
ra

tis
la

ve
, F

ak
ul

ta
 el

ek
tr

ot
ec

hn
ik

y 
a i

nf
or

m
at

ik
y, 

Ú
st

av
 el

ek
tr

on
ik

y 
a f

ot
on

ik
y

Neustále zmenšovanie kritických rozmerov 
až do nanometrovej oblasti (<100 nm), zvy-
šovanie hustoty integrácie a s tým rastúcej 
rýchlosti, komplexnosti a spoľahlivosti 
jednotlivých obvodov a systémov vyžaduje 
intenzívny výskum a vývoj nových nano-
materiálov a nanoštruktúr, ako aj hľadanie 
nových fyzikálnych princípov, ktorých vyu-
žitie umožní nahradiť resp. vhodne doplniť 
súčasné technológie. Zmenšovanie kritic-
kých rozmerov však kladie zvýšené nároky 
na metódy diagnostiky elektrofyzikálnych 
a optických vlastností nanomateriálov a na-
noštruktúr, ako aj nanoštrukturovaných 
povrchov, pričom je potrebné využívať nové 
resp.  inovované metódy, techniky a postupy 
so zvýšenou citlivosťou, priestorovým rozlí-
šením, rozšírenou funkcionalitou, presnos-
ťou a pod. Tieto je nutné zvládnuť a rozvíjať 
v rámci výskumných kapacít  jednotlivých 
riešiteľských pracovísk, avšak vybudova-
nie potrebnej infraštruktúry približujúcej 
sa kvalitou k štandardom bežným v Európ-
skom výskumnom priestore sa vzhľadom 
k vysokej fi nančnej náročnosti nezaobíde 
bez fi nancovania zo štrukturálnych fondov 
Európskej únie. Medzinárodné laserové 
centrum (MLC) je spoluriešiteľom projektu 
Centrum excelentnosti pre návrh, prípravu 
a diagnostiku nanoštruktúr pre elektroni-
ku a fotoniku (NanoNet), v rámci ktorého 
je rozvíjaná a budovaná infraštruktúra 
na vizualizáciu a diagnostiku materiálo-
vých, elektrofyzikálnych a elektrooptických 
vlastností štruktúr a prvkov s nanometro-
vými rozmermi vyvíjanými v spolupráci so 
spoluriešiteľskými pracoviskami Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a Uni-
verzity Komenského v Bratislave. V rámci 
Aktivity 2.4 tohto projektu boli zaobstarané 
také zariadenia, ako napr. pulzný pikose-
kundový laserový zdroj s vlnovou dĺžkou 
1510 až 1550 nm a rozsahom preladenia naj-
menej 80 nm pre generovanie ultrakrátkych 
optických pulzov so šírkou pulzu kratšou 
ako 5 ps, vzorkovací osciloskop s príslu-
šenstvom pre snímanie a charakterizáciu 
veľmi krátkych dejov s časovým rozlíšením 
lepším ako 50 ps, optický interferenčný 
profi lometer s príslušenstvom pre priamu 
a rýchlu optickú metrológiu povrchov a na-
noštruktúr s hĺbkovým rozlíšením 0,1 nm 
a rozsahom 0,1 nm až 100 mm, ako aj mik-
romanipulátory s príslušenstvom pre 

rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu (SEM) 
na snímanie elektrických veličín a meranie 
elektrických charakteristík viacelektródo-
vých nanoelektronických štruktúr a prvkov, 
s možnosťou nastaviť laterálnu a vertikálnu 
polohu nanohrotov s presnosťou lepšou 
ako 20 nm a 5 nm. 

RÝCHLA 3D OPTICKÁ 
DIAGNOSTIKA A METROLÓGIA

Súčasné vyspelé diagnostické a testovacie 
mikroskopické zariadenia pre zobrazenie 
morfológie povrchov a meranie rozmerov 
mikro- a nano-objektov využívajú mecha-
nickú sondu (SPM – AFM, STM…), elek-
trónový  (SEM, STEM) alebo optický (LSM) 
sfokusovaný zväzok skenujúci po povrchu 
skúmaného objektu v určitom pravidelnom 
rastri. Napriek tomu, že rastrový princíp 
umožňuje v súčasnosti snímať elektrofyzi-
kálne vlastnosti povrchov s rozlíšením v na-
nometrovej resp. sub-nanometrovej oblasti, 
je tu stále požiadavka na techniky založené 
na paralelných optických princípoch, ktoré 
by umožňovali časovo menej náročnými 
postupmi testovanie homogenity, pravidel-
nosti štruktúry, alebo tiež identifi kovanie 
jej porúch. Na pokrytie širšieho rozsahu 
vizualizovaných objektov bol vyšpecifi ko-
vaný bezkontaktný optický interferenčný 
profi lometer Contour GT-K1 od fi rmy 
Bruker AXS (Obr. 1), ktorý umožní zobraziť 
a merať tvar 3D objektov s hĺbkovým roz-
líšením lepším ako 0.1 nm a dynamickým 
rozsahom 100 mm, laterálnym rozlíšením 
lepším ako 500 nm, pre vzorky s veľkosťou 
až 150 mm. Vlastné meranie je založené 
na princípe interferometra, kde optická 
konfi gurácia obsahuje svetelný zdroj s ko-
herenčnou dĺžkou v rozsahu mikrometrov. 
V našom prípade systém používa osvetlenie 
dvoma LED diódami. Svetlo zo svetelného 
zdroja je kolimované a potom rozdelené do 
dvoch zväzkov: objektového lúča a refe-
renčného lúča. Objektový lúč sa odráža od 
povrchu meraného objektu a referenčný 
lúč sa odráža od referenčného zrkadla. Pre 
vysoké rozlíšenie je referenčný zväzok in-
tegrovaný do objektívu. Interferované svetlo 
je zaznamenané CCD kamerou na ďalšie 
spracovanie. Výhodou je aj možnosť merať 

vysokoodrazivé povrchy, submikrometrové 
štruktúry a fotonické štruktúry bez použitia 
vákua. Zariadenie pracuje v dvoch základ-
ných módoch: interferometrické vertikálne 
snímanie a interferometrické snímanie 
na základe fázového posunu využitím 
dvoch nezávislých zdrojov svetla – bieleho 
a monochromatického. Dáta sníma kamera 
s vysokým rozlíšením (1392 x 1024 pixelov), 
rýchlosť snímkovania je 14 μm/s, proces 
merania a vyhodnotenia je automatizovaný 
soft vérom Vision64. Nový optický inter-
ferenčný profi lometer našiel svoje uplat-
nenie pri priamej a rýchlej bezkontaktnej 
optickej metrológii povrchov a štruktúr, 
pri stanovení profi lov a trojdimenzionál-
neho tvaru rôznych objektov pripravených 
litografi ckými alebo depozičnými metóda-
mi, pri meraní kráterov vytvorených SIMS 
analýzami a pod. Pomocou tohto zariadenia 
je tiež možné mapovať väčšie plochy vzorky 
a po spracovaní dát sa zamerať na podrobné 
meranie na presne určenom mieste. Obrá-
zok 2 predstavuje detailné zobrazenie povr-
chu vzorky s rozmermi 33 × 35 μm2 v mieste 

success story

DIAGNOSTICKÉ METÓDY 
V MEDZINÁRODNOM LASEROVOM 
CENTRE PODPORENÉ CENTROM 
EXCELENTNOSTI NANONET

Obr. 1 Optický interferenčný profi lometer Contour GT-K1.

Rozvoj informačných a komunikačných technológií a mnohých 
ďalších oblastí spoločenskej praxe je v súčasnosti podmienený 
praktickým zvládnutím a využitím nanotechnológií, ktoré umož-
ňujú pripraviť nanomateriály, nanoštruktúry resp. nanoštrukturo-
vané povrchy s prevratne novými, resp. vylepšenými vlastnosťami. 
Nanoelektronika so svojim dlhodobým dynamickým medziročným 
rastom je považovaná vo vyspelých štátoch sveta za hybnú silu roz-
voja informačných a komunikačných technológií a základ budova-
nia znalostnej ekonomiky.
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hľadaného defektu v štruktúre pripravenej 
nanoimprint technológiou. Nájdený defekt 
mal šírku ~ 7 μm a hĺbku 100 nm, čo do-
kumentuje účinnosť tejto metódy na ziste-
nie a meranie nehomogenít na vzorkách. 
Z nameraných dát je možné vyhodnotiť 
parametre drsnosti povrchu (Sa, Sq, RMS); 
štruktúru povrchu, objem objektov a výško-
vé rozdiely objektov na vzorke. Soft vér ďalej 
umožňuje číslicové spracovanie a analýzu 
nameraných údajov – napr. číslicovú fi ltrá-
ciu, autokoreláciu, FFT analýzu, prahovanie 
na základe zmeny intenzity a pod.

SNÍMANIE PRÚDU 
INDUKOVANÉHO 
ELEKTRÓNOVÝM ZVÄZKOM 
(EBIC) A MERANIE 
ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ 
TESTOVACÍCH ŠTRUKTÚR 
V SEM

Pre optimálne využitie vlastností nano-
materiálov a nanoštruktúr na zosilnenie 
elektrických signálov, generovanie alebo 
detekciu optického žiarenia, ako aj detekciu 
rôznych fyzikálnych veličín v senzorových 
prvkoch je potrebné zmerať ich elektric-
ké, resp. opto-elektrické charakteristiky. 
Na ich zmeranie sa štandardne realizujú 
testovacie štruktúry alebo prvky, ktoré majú 
zhotovené ohmické kontakty k funkčným 
oblastiam štruktúr, ukončené kontaktnými 
plôškami. Základnou nevýhodou ich prípra-
vy je náročnosť tohto postupu na ľudské 
zdroje, technologické a prístrojové vyba-
venie, nakoľko musí byť realizovaný viac 
menej celý technologický cyklus prípravy 
prvku, vrátane metalizácie, litografi ckých 
postupov a chemického leptania. Na druhej 
strane, nároky na funkcionalitu, rýchlosť 
a príkon vedú k zvyšovaniu hustoty integ-
rácie aktívnych prvkov, čo má za následok 
nielen zmenšovanie rozmerov aktívnych 
oblastí prvkov, ale aj výrazné zmenšovanie 
rozmerov kontaktných plôšok a metalic-
kých prepojení. Pre zmeranie elektrických 
charakteristík nanoobjektov (nanorúrky, 
nanotyčinky s kvantovými jamami pre fo-
tonické štruktúry, a pod.) resp. pre meranie 
a testovanie vlastností nenakontaktovaných 
prvkov, resp. prvkov integrovaných obvodov 
(rezistory, diódy, tranzistory...) je preto 
výhodné realizovať kontaktovanie meracími 
hrotmi. Pre nakontaktovanie nízkorozmer-
ných/ nanoštruktúrnych prvkov v oblasti 
analýzy je presnosť umiestnenia meracích 
a napájacích nanohrotov na kontaktné plôš-
ky alebo vrstvičky, metalizačné prepojenia 
kritická. Meracie hroty sa preto na vzorky 
umiestňujú v rastrovacom elektrónovom 
mikroskope (SEM), kde sa využíva veľké 
priestorové rozlíšenie a súčasne veľká hĺbka 
ostrosti zobrazenia kontaktovaných objek-
tov.  V rámci riešenia projektu NanoNet 
sme na kontaktovanie skúmaných polovodi-

čových štruktúr v SEM LEO 1550 zabez-
pečili dva mikromanipulátory MM3A-EM 
fy Kleindiek Nanotechnology (Nemecko) 
aj s príslušenstvom pre meranie veľmi 
malých prúdov LCMK-EM. Tieto mikro-
manipulátory umožňujú nastaviť laterálnu 
polohu nanohrotov s hraničnou presnosťou 
10 nm a vertikálnu polohu s presnosťou lep-
šou ako 5 nm. To nám dáva možnosť podľa 
potreby merať prúd pretekajúci štruktúra-
mi, merať prúd indukovaný elektrónovým 
zväzkom alebo merať lokálny potenciál, čo 
umožňuje ich funkčnú analýzu a testovanie. 
Keďže v predchádzajúcom období už boli 
z prostriedkov rôznych grantových úloh za-
kúpené dva mikromanipulátory s príslušen-
stvom, v súčasnosti je k dispozícii unikátne 
pracovisko umožňujúce snímať elektrické 
veličiny a merať charakteristiky dvoj-, troj- 
a štvorelektródových mikro- a nano-elek-
tronických štruktúr a prvkov, ako aj priame 
kontaktovanie v blízkosti funkčných oblastí 
prvkov (Obr. 3). V súčasnosti je toto praco-
visko využívané okrem iného na funkčnú 
diagnostiku polovodičových štruktúr 
v SEM, pričom sa využíva metóda prúdov 
indukovaných elektrónovým zväzkom 
(EBIC) pri polarizácii štruktúr napätím 
v pracovnom bode. Na Obr. 4 je snímka 

povrchu vzorky analyzovaného tranzistora 
typu GaN HEMT aj s umiestnenými mera-
cími hrotmi. Na mape EBIC (Obr. 4b) jasne 
vidieť funkčnú dvojicu hradlových elektród 
aj s kontaktovacími plôškami. Na detailnej 
EBIC mape na Obr. 4c jasne vidieť oblasť 
mikroprierazu takejto štruktúry v oblasti 
mesa hrany, v ktorom dochádza k laví-
novému násobeniu nosičov náboja. Toto 
miesto korešponduje s miestom, v ktorom 
je v dôsledku mesa leptania lokálne zvýšená 
intenzita elektrického poľa. Takýto pozna-
tok môže byť ďalej využitý k optimalizácii 
návrhu a prípravy zmienených štruktúr. 

V súčasnosti prebieha intenzívny výskum 
možností rozšírenia tejto metódy o merania 
v časovej oblasti, čo prinesie možnosť skú-
mať lokálnu dynamiku procesov v polovodi-
čových štruktúrach.

ZÁVER
Budované a rozvíjané metódy sú v súčas-
nosti úspešne aplikované pri diagnostike 
a metrológii nových materiálov, nanoštruk-
túr, nanoštrukturovaných povrchov 
a prvkov pripravovaných na pracoviskách 
v SR a v rámci medzinárodnej spolupráce 
aj v zahraničí. Postupne sa takto vytvárajú 
podmienky na získanie nových vedeckých 
poznatkov o vlastnostiach progresívnych 
materiálov a štruktúr na báze nanotech-
nológií, čo umožní ich aplikáciu v nových 
prvkoch a systémoch. Tiež sa vylepšili 
možnosti zapojenia MLC a FEI STU do 
projektov medzinárodnej spolupráce, čo 
v konečnom dôsledku prispieva k riešeniu 
problematík aktuálnych aj na špičkových 
výskumných pracoviskách vo svete. Apliká-
ciou moderných diagnostických metód sú 
študované rôzne zaujímavé fyzikálne javy 
charakteristické iba pre nanomateriály, na-
noštruktúry a nanoštrukturované povrchy, 
čím sa vytvárajú predpoklady pre zvýšenie 
záujmu mladých ľudí o fyzikálne a technic-
ké vedy. Nadobudnuté poznatky prispeli 
k ďalšiemu rozvoju spolupráce s podnikateľ-
ským sektorom, návrhom projektov APVV 
a kompetenčného centra v rámci štrukturál-
nych fondov.

Zaobstaranie nových unikátnych zariadení 
a zhodnotenie existujúcich progresívnymi 
doplnkami vytvára nové možnosti charak-
terizácie a diagnostiky materiálov a prv-
kov pripravovaných v rámci riešiteľských 
pracovísk projektu NanoNet ale aj iných 
vedeckých a aplikačne orientovaných 
pracovísk v SR zaoberajúcich sa problema-
tikou prípravy a štúdiom vlastností nových 
materiálov a štruktúr.

Obr. 2 Príklad nerovnomernej morfológie povrchu periodickej fotonickej 
subdifrakčnej štruktúry pripravenej nanoimprint technológiou, s morfolo-
gickou makro-poruchou (vľavo), a  horizontálny a vertikálny hĺbkový profi l 
poruchy (vpravo).

Obr. 3 Pohľad na štyri mikromanipulátory s nanohrotmi pre meranie veľmi 
malých prúdov v rastrovacom elektrónovom mikroskope LEO-1550.

Obr. 4 Zobrazenie HEMT tranzistora s meracími hrotmi v režime sekundárnych elektrónov (a), mapa EBIC nasnímaná v oblasti hradlovej elektródy GaN HEMT 
tranzistora pri VGS = -5V, VDS=0V (b), a detail jednej z hradlových elektród (c).

a) b) c)

Tento článok vznikol vďaka podpore ASFEU MŠVVaŠ SR 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt: Centrum excelent-
nosti pre návrh, prípravu a diagnostiku nanoštruktúr pre 
elektroniku a fotoniku (NanoNet), ITMS: 26240120010, 
spolufi nancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja.
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Je známe, že nezdravé stravovanie je kľú-
čovým rizikovým faktorom chronických 
ochorení. Keďže došlo k zmenám v stravo-
vaní a životnom štýle, chronické neprenosné 
ochorenia (obezita, cukrovka, kardiovas-
kulárne ochorenia, hypertenzia, niektoré 
druhy rakoviny) sa stávajú stále významnej-
šími príčinami chorobnosti a predčasných 
úmrtí. Tieto ochorenia spôsobujú aj psycho-
logické a sociálne problémy, znižujú fyzickú 
zdatnosť a kvalitu života.

Primárne zabezpečenie verejného zdravia 
sa musí uberať cez prevenciu, čo je fi nančne 
najefektívnejšie, pritom je to najdostupnejší 
a udržateľný spôsob, akým by sa mala riešiť 
epidémia chronických ochorení. Jedným 
z hlavných nástrojov pre naplnenie tohto 
cieľa je výroba a využívanie funkčných po-
travín so zdraviu prospešnými vlastnosťami 
v našej výžive.

Spoločnosť STUVITAL, s.r.o., ktorá vzišla 
z Fakulty chemickej a potravinárskej 
technológie STU v Bratislave vyvíja svoju 
činnosť v oblasti výživy a ochrany zdravia 
a tým i zvyšovania kvality života ľudí. Kon-
krétnejšie ide o výskum, vývoj a prípravu 
funkčných potravín s preventívnomedicín-

skym potenciálom. Významným akceleráto-
rom týchto aktivít bolo schválenie žiadosti 
o projekt APVV s fi nančnou dotáciou od 
mája 2011 do 30.11.2012. Zameranie pro-
jektu APvV VMSP-II-0024-09, „Chemické, 
biologické a inžinierske aspekty výskumu 
a prípravy výrobkov so zdraviu prospeš-
nými vlastnosťami a predĺženou trvan-
livosťou“ zapadá do programu uvedenej 
spoločnosti.

Jadro aktivít fi rmy i projektu spočíva vo 
vyhľadávaní a získavaní vhodných vlák-
ninových, antioxidačných, imunostimu-
lačných a prebiotických cereálnych frakcií 
ako aditív do obilninových, prípadne iných 
potravinárskych matríc za účelom prípravy 
funkčných potravín významných z hľadis-
ka prevencie obezity, kardiovaskulárnych, 
nádorových a iných voľnoradikálových 
i imunodefi cientných civilizačných ochore-
ní. Súbežne sa rieši problematika predĺženia 
trvanlivosti vyvíjaných výrobkov. Osobit-
nou výskumnou úlohou je príprava fermen-
tovaných potravín založená na použití tzv. 
štartovacích kultúr umožňujúcich zlepšenie 
ich organoleptických vlastností, nutričnej 
hodnoty, potravinovej bezpečnosti a hlavne 
zdraviu prospešnosti. Príslušné aktivity sú 

realizované tak, aby boli zohľadnené tak 
záujmy výrobcov ako aj spotrebiteľov. 

POTRAVINY S OBSAHOM 
BETA-GLUKÁNU

Jednou z veľmi dôležitých skupín zdraviu 
prospešných a pre prípravu funkčných 
potravín významných prípravkov je potra-
vinová vláknina. Optimálny denný príjem 
vlákniny by sa mal pohybovať v rozmedzí 
20 až 30 g. Vláknina pôsobí v prevencii 
niektorých civilizačných ochorení ako je 
cukrovka, ateroskleróza, rakovina hrubé-
ho čreva, atď. Dôležité sú aj prebiotické 
účinky vlákniny. Vláknina svojim nízkym 
obsahom energie má vysoký antiobézny 
potenciál. Veľmi dôležitou zložkou vlákniny 
sú beta-glukány, ktoré znižujú hladinu 
cholesterolu v krvi, majú antioxidačné 
a imunostimulačné účinky, atď. Doteraz 
boli využívané beta-glukány iba z hlivy 
ustricovej, našim podielom v tomto vývoji 
sú cereálne beta-glukány, ktoré sú aj cenovo 
výhodnejšie. Spomínané zložky cereálií 
a pseudocereálií boli doteraz systematicky 
analyzované na pracovisku FCHPT STU. 

success story

Vyvážená strava a zdravý životný štýl predstavujú kľúčovú požiadavku 
pre optimálny duševný a fyzický vývoj a výkon, rovnako ako i pre zníženie 
rizika chronických nenákazlivých chorôb. Navyše, ich dopad sa uplatňuje 
na všetkých úrovniach ľudského života, od prenatálneho obdobia po starobu. 
Prídavok živín a ďalších aditív do potravín vo fyziologických dávkach alebo 
vyšších koncentráciách viedlo k výrobe funkčných potravín a potravín 
pre konkrétnu výživovú potrebu.

CHEMICKÉ,
BIOLOGICKÉ 
A INŽINIERSKE ASPEKTY 
VÝSKUMU A PRÍPRAVY 
VÝROBKOV SO ZDRAVIU 
PROSPEŠNÝMI 
VLASTNOS AMI 
A PREDĹŽENOU 
TRVANLIVOS OU
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Získané boli skúsenosti s ich frakcionáciou 
a koncentrovaním týchto zložiek pre ich 
ďalšiu aplikáciu do novonavrhovaných 
funkčných potravín.

Boli uskutočnené prvotné pilotné klinické 
posúdenia pekárskych výrobkov (bežného 
pečiva) so zvýšeným antioxidačným poten-
ciálom s obsahom cereálnych beta-glukánov 
počas ich mesačnej konzumácie.

Ďalším prínosom bolo otestovanie cereál-
neho beta-glukánového nápoja so zníženým 
obsahom energie a vysokou sýtiacou schop-
nosťou počas dvoch mesiacov v intervenčnej 
štúdii zameranej na redukciu hmotnosti 
a celkového tuku probandov. Táto inter-
vencia predstavovala komplexný program 
dizajnového stravovania a tanečného 
pohybového režimu s cieľom nielen znížiť 
množstvo telesného tuku účastníkov štúdie, 
ale aj zvýšiť ich kondíciu, všeobecné zdravie 
a kvalitu života. Spomínaný projekt je 
jedným z mála komplexných intervenčných 
štúdií na Slovensku a predstavuje výborný 
odrazový mostík pre dlhodobejšie projekty 
s väčším množstvom probandov i sledova-
ných parametrov.

Konzumácia cereálneho cereálneho 
glukánovo-vlákninového nápoja 2 krát 
denne ako náhrada desiatej a olovrantu pri 
nezmenenom stravovacom režime viedla 
k zníženiu skonzumovaného množstva 
tukov a celkovej energie probandov. Tento 
pokles sa odzrkadlil v zlepšení sledovaných 
antropometrických parametrov, pričom 
najvýznamnejšou zmenou bol úbytok 
množstva tukov. Z biochemických paramet-
rov došlo k štatisticky významnému poklesu 
LDL-cholesterolu a aterogénneho indexu, 
významného indikátora rizika vzniku srd-
covo-cievnych ochorení.

FLAVONOIDOVÉ POTRAVINY
Ďalším výskumným zameraním nášho 
kolektívu je sledovanie obsahu fl avonoidov 
v rôznych rastlinných surovinách, získava-
nie koncentrátov týchto antioxidačne aj inak 
zdraviu prospešných látok a ich aplikácia do 
potravinárskych výrobkov.

Flavonoidy predstavujú skupinu prírodných 
bioaktívnych látok s viacerými preukáza-
nými zdraviu prospešnými účinkami. Sú 
obsiahnuté takmer vo všetkých druhoch 
ovocia, zeleniny i mnohých cereáliách 
a pseudocereáliách. My sa v súčasnosti zao-
beráme výskumom fl avonoidov v prevencii 
nádorových ochorení. Z doteraz získaných 
výsledkov experimentálnych prác vyply-
nulo, že veľmi účinné sú sójové fl avonoidy, 
katechíny zeleného čaju a kvercetín (i jeho 
deriváty) prítomné v cibuli i jablkách.

FERMENTOVANÉ 
POTRAVINOVÉ VÝROBKY

V rámci riešenia problematiky zameranej 
na fermentované potraviny bolo cieľom nájsť 
cereálny subjekt vhodný pre rast a rozmno-
žovanie štartovacích kultúr, vrátane probio-
tických. Doteraz boli uskutočnené pokusy 
s cieľom zhodnotenia rastu probiotického 
kmeňa Lactobacillus rhamnosus GG v sub-
strátoch na báze cereálií. Fermentačnými po-
kusmi bolo zistené, že cereálie sú vhodným 
substrátom pre rast štartovacích kultúr, vrá-
tane probiotických. Naviac, ich metabolickou 

aktivitou naprodukované organické kyseliny 
a ich konzervačný účinok by mohol nahradiť 
použitie chemických konzervačných látok do 
konečných výrobkov.

V nasledujúcom období sa výskumný tím 
zameria aj na iné kultúry a návrh vhodnej 
kombinácie cereália – štartovacia kultúra 
a dizajn konečného výrobku so zdraviu 
prospešnými vlastnosťami.

PEKÁRSKE VÝROBKY 
S PREDĹŽENOU 
TRVANLIVOSŤOU 
A PRE ŠPECIÁLNE ÚČELY

Dlhodobou, ale stále aktuálnou je aj proble-
matika „starnutia“ chleba a pečiva. Napriek 
viacročnému celosvetovému výskumu v tej-
to oblasti zostáva otázka vlastného mecha-
nizmu tohto deja ešte nie úplne vyriešená.

Starnutím pekárskych výrobkov dochádza 
k poklesu ich spotrebiteľskej hodnoty. Tento 
proces je však možné spomaliť a modi-
fi kovať, takže sa dá predĺžiť čas vhodný 
na konzumáciu. V našej experimentálnej 
práci využívame pre tento účel v súčasnosti 
niektoré špecifi cké aditíva (napr. enzýmové 
preparáty, hydrokoloidy) pri zachovaní prí-
padne aj zlepšení niektorých organoleptic-
kých vlastností fi nálnych výrobkov. Okrem 
toho naviac aplikujeme do týchto výrobkov 
prírodné zložky v záujme preventívneho 
pôsobenia s imunostimulačnými a prebio-
tickými účinkami. Podľa prvých pokusov je 
možné predĺžiť dobu čerstvosti bežného pe-
čiva o 2 až 3 dni, oproti doterajšiemu stavu 
(výrobok je prakticky nekonzumovateľný, 
„gumovitý“ už po niekoľkých hodinách).

Ďalším prínosom pre vedecké poznanie 
i využitie v praxi je štúdium vlastností 
mrlíka (quinoi) a možnosti jeho aplikácie 
v cereálnych technológiách všeobecne, ale 

aj pre špeciálne výrobky – funkčné potra-
viny určené celiakom, obohatené o niektoré 
zložky pôsobiace v prevencii viacerých 
chronických nenákazlivých chorôb.

ZÁVER
Na základe výberu a získavania vhod-
ných surovín s pozitívnym fyziologickým 
účinkom vo forme fortifi kačných prísad pre 
potravinársky priemysel je možné vyrábať 
funkčné potraviny, ktoré spĺňajú výživové 
potreby modernej spoločnosti a zároveň 
znižujú riziko vzniku a rozvoja civilizač-
ných ochorení. Tento trend je súčasťou 
výskumných aktivít popísaných v článku 
a realizovaných na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave, konkrétne na Fakul-
te chemickej a potravinárskej technológie 
(Ústav biochémie, výživy a ochrany zdravia) 
pracovníkmi Oddelenia výživy a hodnote-
nia potravín. Transfer získaných vedeckých 
poznatkov v danej oblasti do potravinárskej 
a zdravotníckej praxe realizuje novovznik-
nutá spoločnosť typu „spin off “ STUVITAL, 
s.r.o. ako dcéra STU SCIENTIFIC, s.r.o. 
a vnučka STU. Okrem úzkeho prepojenia 
na vedeckú oblasť (materská univerzita 
i ďalšie vysoké školy i pracoviská SAV), má 
STUVITAL, s.r.o. veľmi dobrú spoluprácu 
s viacerými potravinárskymi podnikmi. 
Predovšetkým so spoločnosťou ADIVIT, 
s.r.o. Nitra,  bude realizovať viaceré výstupy 
vlastného výskumu a presadzovať ich 
realizáciu v priemyselnej výrobe na širšej 
báze. Významné ďalej je, že vyvinuté vý-
robky budú klinicky testované v spolupráci 
s fi rmou INTERKLINIK SERVICES, s.r.o. 
v Bratislave, čo je profesionálna organizácia 
dlhodobo pôsobiaca v oblasti poskytovania 
zdravotnej starostlivosti a služieb v oblasti 
zdravého životného štýlu, a BEL/NOVA-
MANN INTERNATIONAL, s.r.o., s ktorou 
sú vybudované prepojenia týkajúce sa kom-
plexného hodnotenia potravín a výživových 
doplnkov.

Práca vznikla za fi nančnej podpory riešenia vedeckého 
projektu VMSP-II-0024-09. Autori preto ďakujú Agentúre 
na podporu vedy a výskumu a Agentúre Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ 
za podporu tohto projektu

STUVITAL, s.r.o.
Pionierska 15
831 02  Bratislava
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V tomto príspevku sú prezentované zák-
ladné informácie s niektorými výsledkami 
riešenia čiastkových úloh výskumného 
projektu VEGA 1/0673/10, podporovaného 
Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR 
a SAV. Táto práca je pokračovaním výsku-
mu, ktorý bol vedený profesorom Pavlom 
Juhásom, DrSc.

PODSTATA VEDECKÉHO 
PROJEKTU A JEHO CIELE

Projekt je orientovaný na teoreticko-
numerický a experimentálny výskum 
pružno-plastického pôsobenia oceľových 
konštrukcií, s dôrazom na vplyv vlastných 
napätí a možností ich redukovania, na roz-
voj plastických deformácií a redistribúciu 
namáhania pri mechanizme pretvorenia 
a porušenia. Výskumný projekt je ďalej 
orientovaný na lokálno-stabilitné vplyvy 
kvázi statického a premenného zaťaženia 
na pružno-plastickú ohybovo-šmyko-

vú odolnosť, pretváranie a porušovanie 
zváraných ohýbaných nosníkov s tenkou 
stenou. V rámci projektu je tiež uskutoč-
nený výskum vplyvu pozdĺžnych výstuh 
na pružno-plastickú pokritickú odolnosť 
tenkostenných prútov vyrábaných tvaro-
vaním za studena s dôrazom na napäťovo-
deformačné, interakčné a optimalizačné 
riešenia vybraných typov kompozitných 
dosko-stenových prvkov a konštrukcií.

V súlade s vedeckou orientáciou projektu 
boli vytýčené nasledujúce ciele:
• Vyšetrovanie vlastných napätí a rozvoja 

pružno-plastických deformácií a analýza 
vplyvu vibrácií na úrovni rezonančných 
hladín na ich zmeny, resp. na ich eliminácie.

• Uskutočnenie výskumu kvázi statického 
a premenného zaťažovania zváraných 
ohýbaných nosníkov s tenkou stenou, jeho 
vplyv na pružno-plastickú ohybovo-šmy-
kovú odolnosť a možnosti vzniku a roz-
voja únavových trhlín pozdĺž zvarových 
spojov.

• Vyšetrovanie vplyvu pozdĺžnych výstuh 
na pružno-plastickú pokritickú odolnosť 
tenkostenných prútov vyrábaných tvaro-
vaním za studena.

success story

Obr. 1: Celkové deformácie tenkostenného stĺpa s uzavretým prierezom

PRUŽNO-PLASTICKÉ PÔSOBENIE 
A NAPÄ OVO-DEFORMAČNÁ ANALÝZA 
PRÚTOVÝCH A PLOŠNÝCH PRVKOV 
KONŠTRUKCIÍ Z OCE OVÝCH 
A KOMPOZITNÝCH MATERIÁLOV

Rozvoj teórie pri návrhu 
a posudzovaní oceľových 
prvkov a prvkov z kompozit-
ných materiálov tvorí určitú 
bázu poznatkov pre ich uplat-
nenie v stavebnej praxi. Táto 
skutočnosť však neznamená, 
že sú v dostatočnej miere pre-
skúmané všetky procesy ich 
správania sa pri ich namáha-
ní, pretváraní a porušovaní. 
Rozdielne postupy výpočtu 
v rôznych normách (donedáv-
na platné slovenské technické 
normy – STN a nové európske 
normy – STN EN), vzájomné 
porovnávanie ich výsledkov 
v konfrontácii s experimen-
tálnymi výsledkami indikujú 
potrebu hlbšieho preskúmania 
ich pružno-plastickej, prípad-
ne pokritickej odolnosti.
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• Teoreticko-numerická analýza napäťovo-
-deformačných, interakčných a optimali-
začných riešení vybraných typov dosko-
-stenových prvkov.

METODIKA RIEŠENIA ÚLOH 
PROJEKTU

Pri riešení čiastkových úloh výskumného 
projektu boli vhodne navrhnuté skúšob-
né prvky pre experimentálne overovanie 
výsledkov. Pred ich výrobou sa vypočítali 
ich teoretické medzné zaťaženia, kvôli 
spresneniu požiadaviek na ich výrobu 
v súlade s orientáciou výskumu v danej 
oblasti. Po vyhotovení skúšobných prvkov 
sa vyrobili skúšobné tyče normového tvaru, 
ktoré boli podrobené ťahovým skúškam pre 
zistenie skutočných materiálových  charak-
teristík predmetných prvkov. Pre dôslednú 
analýzu a vyhodnotenie výsledkov sa ešte 
pred samotnými skúškami uskutočnilo 
podrobné meranie rozmerov všetkých 
vyrobených skúšobných prvkov. Priemerné 
hodnoty nameraných rozmerov a ziste-
né materiálové  charakteristiky, vrátane 
počiatočných odchýlok vstúpili do nového 
numerického výpočtu a počítačového 
modelovania skúšobných prvkov. Získané 
predbežné výsledky sa následne využili pri 
návrhu postupu zaťažovania pri realizova-
ných experimentoch. 

Samotné skúšky sa uskutočňovali pri 
postupnom zaťažovaní daného skúšob-
ného prvku. Pomerné deformácie v stred-
nom priereze sa vyšetrovali odporovými 
tenzometrami a vydutia, resp. priehyby 
sa zisťovali pomocou indukčných snímačov. 
Tenzometre a indukčné snímače boli napo-
jené na meraciu ústredňu Hottinger Balwin 
UPM 60 pre priame načítavanie a vyhod-
nocovanie výstupov. Skúšky sa prispôso-
bovali skutočnému správaniu sa daného 
prvku a pokračovali až do jeho celkového 
porušenia. 

Niektoré experimentálne skúšky čiast-
kových úloh projektu sú už ukončené. 
V súčasnosti prebiehajú skúšky zváraných 
nosníkov. Získané experimentálne vý-
sledky sa postupne spracujú, konfrontujú 
s inými výsledkami výpočtových modelov, 
ktoré boli vytvorené v programe ANSYS 
a s výsledkami teoreticko-numerických 
analýz.

NIEKTORÉ VÝSLEDKY 
ČIASTKOVÝCH ÚLOH  

Pri vyšetrovaní pružno-plastickej pokritic-
kej odolnosti tenkostenných prútov vyrá-
baných tvarovaním za studena boli zistené 
závažné následky počiatočných odchýlok 
spôsobených procesom výroby. V dôsledku 
týchto odchýlok, ktoré nie sú v dostatočnej 
miere zohľadnené v súčasných normových 

predpisoch, boli výrazne znížené teoretic-
ké medzné zaťaženia skúmaných prvkov. 
Vhodným výberom konečného prvku pri 
3D modelovaní boli vytvorené exaktné 
výpočtové modely s uvažovaním aj bez 
uvažovania počiatočných odchýlok. Pomer-
ne dobrá zhoda v porovnaní so získanými 
teoreticko-numerickými a experimentálny-
mi výsledkami indikuje správne smerovanie 
analýzy a možnosť využitia tohto postupu 
pre určenie limitných hodnôt počiatočných 
odchýlok pre praktické využitie v praxi, 
obrázky 1 a 2.

Pri analýze napäťovo-deformačného stavu 
kombinovaných oceľových nosníkov I prie-
rezu v mieste predpokladaného vzniku 
únavových trhlín pri ohybovo-šmykovom 
namáhaní boli využité výsledky výskumu 
tenkostenných zváraných nosníkov, ktorý 
realizoval prof. Juhás. Výpočtové modely 
na báze MKP boli vytvorené v progra-
me ANSYS. Cieľom analýzy bolo získať 
presnejšie údaje na určenie príslušného 
rozkmitu napätí vo vyšetrovanej oblasti 

pre ďalšie hodnotenie odolnosti z hľadiska 
únavy. Rozdielny výsledok v rozkmite na-
pätí medzi experimentálnymi hodnotami 
a hodnotami výpočtových modelov je  pri 
hranici 2,5 %. Dané modely v dostatočnej 
miere vystihujú skutočný napäťovo-de-
formačný stav nosníkov z hľadiska únavy 
a je možné ich využiť pre ďalšie analýzy, 
obrázky 3 a 4.   

Doterajší vývoj prác a dosiahnuté čiast-
kové výsledky vytvárajú predpoklady pre 
úspešné riešenie a dosiahnutie vedeckých 
cieľov prezentovaného výskumného 
projektu.

Príspevok je vypracovaný v rámci riešenia výskumného 
projektu VEGA  1/0673/10 podporovaného Vedeckou gran-
tovou agentúrou MŠ SR a SAV.

Obr. 2: Porovnávanie medzných zaťažení stĺpa

Obr. 3: Výpočtový model nosníka s detailmi

Obr. 4: Rozvoj napätí v referenčných bodoch
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Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 po-
predných slovenských, ale aj zahraničných 
odborníkov v oblasti energetiky. Okrem 
osobností z akademickej obce sa podujatia 
zúčastnili aj zástupcovia regulačného úradu 
URSO, ako aj významných energetických 
spoločností z oblastí riadenia a prevádz-
kovania sústav, výroby, riadiacej a meracej 
techniky. Názory, postoje a možnosti rieše-
nia problémov vyslovené účastníkmi v rám-
ci prednášok aj neformálnych rozhovorov, 
vyvolali v mnohých prípadoch podnetnú 
diskusiu. Vďaka priamemu prenosu pred-
nášok sprostredkovanému televíziou mc2, 
sa mohla široká verejnosť zúčastniť poduja-
tia prostredníctvom internetového spojenia. 
Veľký záujem bol aj o exkurziu do historic-
kého mesta Levoča s bohatým sprievodným 

programom. Účastníci i napriek nepriazni 
počasia prejavili spokojnosť.

Diskusia medzi osobnosťami energetiky 
sa v tomto ročníku rozptýlila do kuloár-
nych debát počas celého trvania podujatia 
a ukázala sa ako veľmi podnetná a vysoko 
aktuálna. Medzi najhorúcejšie témy v sú-
časnosti patrí výchova mladých odborníkov 
a s tým súvisiaca problematika podpory 
vedy a výskumu, ktorá vyvolala diskusiu 
medzi predstaviteľmi verejnej správy a aka-
demickou obcou.

Príprava podujatia bola možná aj vďaka 
fi nančnej, vecnej aj mediálnej podpore part-
nerov. Osobitná vďaka patrí generálnym 
partnerom, ktorými sú EkoFond, n.f. a jeho 

zriaďovateľ Slovenský plynárenský priemy-
sel, a.s., Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a. s. a Slovenské elektrárne – Enel, 
a. s. 

Organizačný tím vyvinul maximálne 
úsilie, aby účastníci podujatia boli spokojní 
s úrovňou a organizáciou všetkých sprie-
vodných akcií a veríme, že nabudúce sa radi 
opäť zúčastnia, aby si vymenili podnety 
a inšpiráciu pre svoju odbornú aj výskumnú 
prácu. Inšpirovaní podnetmi a návrhmi zo 
strany účastníkov sa tešíme na ďalšie spo-
ločné stretnutie a veríme, že toto podujatie 
prispeje k ďalšiemu rozvoju v oblasti pre-
vádzky a riadenia energetických systémov, 
obnoviteľných zdrojov, ako aj ekologizácie 
a ekonomizácie energetiky.

energetika 2011

MEDZINÁRODNÉ 
VEDECKÉ
PODUJATIE 
ENERGETIKA 
2011

V dňoch 7. – 9. júna 2011 sa konal 2. ročník medzinárod-
ného vedeckého podujatia Energetika 2011 v Tatranských 
Matliaroch pod záštitou Ministerstva hospodárstva 
Slovenskej republiky. Podujatie zastrešuje 2 medzinárod-
né vedecké konferencie Energetika – Ekológia – Ekono-
mika 2011 a Obnoviteľné zdroje energie 2011. Podujatie 
zorganizovala Slovenská technická univerzita v Bratislave 
v spolupráci so Zväzom slovenských vedecko-technických 
spoločností, Slovenským výborom Svetovej energetickej 
rady, Národným centrom pre výskum a aplikácie obnovi-
teľných zdrojov energie a VÚJE, a.s.
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MEDZINÁRODNÝ 
VYŠEHRADSKÝ FOND 

Medzinárodný vyšehradský fond (MVF) je 
medzinárodná organizácia so sídlom v Bra-
tislave. O vzniku MVF sa rozhodlo v máji 
1999 a v júni 2000 bola ofi ciálne založená 
vládami krajín Vyšehradskej štvorky (V4) 
– Českou, Maďarskou, Poľskou a Sloven-
skou republikou. Hlavným cieľom MVF je 
podpora užšej spolupráce medzi krajinami 
V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzde-
lávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, 
cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu. 
Rozpočet fondu je vytvorený z rovnakých 
príspevkov vlád krajín V4. Od roku 2007 
sa členské krajiny dohodli na ročnom roz-
počte 5 miliónov eur, na jednu z členských  
krajín tak pripadá 1 125 000 eur/rok.

Fond vykonáva svoje ciele v troch oblas-
tiach:
Grantové programy zahŕňajú:

• Malé granty – ktoré sú fi nancované do 
výšky 4 000 eur s časovým obdobím 
6 mesiacov; 

• Štandardné granty – ktoré sú fi nancované 
nad 4 000 eur s časovým obdobím 
do 12 mesiacov; 

• Vyšehradský strategický program – 
ktorého snahou je podpora dlhodobých 
strategických projektov v časovom období 
3 rokov (do týchto projektov sú zapojené 
inštitúcie zo všetkých krajín V4);

• Štipendijné projekty – fond ponúka magis-
terské a postgraduálne štipendijné progra-
my v rozmedzí 1 až 4 semestrov. Celkový 
rozpočet za rok 2008 bol 1 564 000 eur, čo 
pokrývalo náklady cca. na 400 semestrov;

štrukturálne fondy

Výskumný projekt „Riešenie zelených strešných konštrukcií v krajinách V4, No: 31010022“, 
schválený medzinárodným vyšehradským fondom na obdobie rokov 2010 až 2012 v rámci 
výzvy Vyšehradského strategického programu, zaoberajúci sa problematikou zelenej výstavby 
je riešený na Stavebnej fakulte TU v Košiciach v rámci spolupráce s partnermi z krajín V4 - 
TU Budapešť, TU Krakov a VUT Brno.

RIEŠENIE ZELENÝCH
STRIECH V KRAJINÁCH
V4 - NÁPLŇ 
A SMEROVANIE 
VYŠEHRADSKÉHO 
STRATEGICKÉHO 
PROGRAMU

Obr.1 Koordinační partneri projektu V4 za jednotlivé krajiny združené vo V4
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• Rezidenčný program pre umelcov – bol 
vytvorený v roku 2006. Program podporu-
je trojmesačné pobyty umelcov v inštitú-
ciách krajín V4. Jednotná podpora je vo 
výške 750 eur mesačne na každého umelca 
zapojeného do programu.  

Vyšehradská skupina V4 je výrazom úsilia 
krajín stredoeurópskeho regiónu o spolu-
prácu na viacerých úsekoch spoločného 
záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. 
Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Slo-
vensko vždy boli súčasťou tej istej civili-
zácie založenej na rovnakých kultúrnych 
a intelektuálnych hodnotách a spoločných 
koreňoch náboženských tradícií, ktoré chcú 
uchovávať a ďalej posilňovať.

CIELE VYŠEHRADSKÉHO 
STRATEGICKÉHO PROGRAMU

Cieľom Vyšehradského strategického 
programu je podporovať dlhodobé projek-
ty strategického charakteru, ktoré spájajú 
inštitúcie všetkých štyroch krajín Vyše-
hradskej skupiny. Projekty musia dodržiavať 
a napĺňať aspoň jednu z priorít stanovených 
konferenciou ministrov pre daný rok. Pri-
ority vychádzajú zo záujmov zahraničnej 
politiky jednotlivých členských krajín a zá-
ujmov predsedníctva Vyšehradskej skupiny. 
Všetky aktivity Vyšehradskej skupiny sú 
zamerané na posilňovanie stability v stredo-
európskom regióne. 

PRIORITY VYŠEHRADSKEJ 
STRATEGICKÉHO PROGRAMU 
PRE ROKY 2010 AŽ 2012

Vnútorná súdržnosť Vyšehradskej skupiny 
(V4)
Cieľom tejto priority je podpora V4 v rámci 
krajín Vyšehradskej skupiny, ako unikátna 

platforma založená na spoločných hodno-
tách a záujmoch, ako aj záujmoch vzájomne 
výhodných pre regionálnu a cezhraničnú 
spoluprácu.

Posilnenie súdržnosti členských krajín 
V4 ako spoločnej „ochrannej známky“ 
sa vykonáva prostredníctvom politickej, 
ekonomickej, akademickej a občianskej 
spolupráce. Vnútornú súdržnosť a rozvoj 
dopravnej a energetickej infraštruktúry je 
jednou z priorít slovenského predsedníc-
tva V4. Krajiny V4 sú navzájom prepojené 
prostredníctvom rôznych väzieb a vzťa-
hov. V tejto súvislosti región Vyšehradskej 
skupiny spĺňa základné požiadavky a para-
metre potrebné pre spustenie komplexného 
odborného hodnotenia V4 regiónu ako no-
vého makro EÚ – regiónu.

Podpora V4 v strednej Európe a EÚ 
ako súčasť 20. výročia V4 
Druhou prioritou je 20. výročie Vyšehrad-
skej skupiny, ktorá poskytuje príležitosť 
pre prezentáciu Vyšehradskej skupiny V4. 
Predstavuje príklad úspešnej politickej, eko-
nomickej a sociálnej transformácie štyroch 
stredoeurópskych krajín ako aj pozitívny 
vzor regionálnej spolupráce. Vyšehradská 
skupina V4 má možnosť prispieť svojimi 
poznatkami a skúsenosťami s EÚ a NATO 
do integrácie v regiónoch juhovýchodnej 
a východnej Európy. Spoločná prezentácia 
regiónu V4, spoločných vyšehradských verej-
ných a kultúrnych akcií a projektov v Bru-
seli a v hlavných mestách V4 / EU prispeje 
k naplneniu vyššie uvedeného strategického 
cieľa. Cieľom projektu je zvýšenie povedomia 
o V4 prostredníctvom rôznych médií a po-
skytnutie komplexných informácií o V4 pre 
európske inštitúcie a širšiu verejnosť.

Sociálne začleňovanie rómskej populácie
Existujú pozitívne príklady a cenné skú-
senosti z integrácie v začleňovaní Ró-
mov. Úlohou je podporovať také iniciatívy, 

ktoré prispievajú k tomuto cieľu a najmä  
k sociálnej a hospodárskej integrácii róm-
skeho obyvateľstva. Dôležitou súčasťou je 
dlhodobý proces vzdelávania a zamestna-
nosti. Tieto projekty by mali svojou podsta-
tou pomôcť vládam a obciam nájsť optimál-
ne spôsoby, ako pozitívne ovplyvniť život 
Rómov vo vidieckych oblastiach a súčasne 
aj v mestskej spoločnosti. Výsledky týchto 
projektov by mali mať dlhodobo pozitívny 
vplyv v oblasti riešenia rómskej populácie 
a ich začlenenia.

Výmenné pobyty mládeže a športové 
podujatia
Konkrétne športové aktivity a projekty 
pre činnosť mládeže by mali byť pod-
porované práve v rámci tejto priority. 
Športové aktivity pomáhajú predchádzať 
zdravotným problémom a v mnohých 
prípadoch vedú aj k prevencii závislosti 
na užívaní drog. Organizovanie športo-
vých podujatí pre mladých ľudí je najlep-
ším spôsobom, ako propagovať zdravý 
životný štýl mládeže. Je to tiež dobrý 
spôsob, ako vytvoriť nové medzinárodné 
priateľstvá, vzťahy a spolupráce, ktoré 
prirodzene podporujú solidaritu, identitu 
a dobré vzťahy krajín V4.  

PROJEKT V4 RIEŠENÝ 
NA STAVEBNEJ FAKULTE 
TU V KOŠICIACH

Technická univerzita v Košiciach – Stavebná 
fakulta v roku 2009 podala projekt v rámci 
Vyšehradského strategického programu, 
pod názvom: „Riešenia problémov zelených 
striech” a získala strategický grant podpore-
ný medzinárodnou organizáciou Inter-
national Visegrad Fund. Koordinačnými 
partnermi projektu z krajín V4 sú: 
• Technická univerzita v Košiciach – 

stavebná fakulta;

štrukturálne fondy

a) Convention for the Solution of  “Problems of Green Roofs” for the Visegrad Strategic Program
13th. - 15th. September 2010
Cracow University of Techology, Cracow, PL

b) 1st. Workshop of Energy Effi  cient Buildings in Košice 2010
4th. - 5th. October 2010
Faculty of Civil Engineering, Košice, SK

c) Convention for the Solution of  “Problems of Green Roofs” for the Visegrad Strategic Program
20th. - 21th. October 2010
Faculty of Civil Engineering, VUT Brno, CZ

d) Current Trends in Constructional Creation of Roof Structures in the V4 Countries
16th. - 18th. February 2011
Budapest University of Technology and Economics (BME), Budapest, HU

e) Convention for the Solution of  “Problems of Green Roofs” for the Visegrad Strategic Program
13th. - 15th. April 2011
Podbanské, High Tatras, Slovak Republic, Faculty of Civil Engineering, Košice, SK

a)

c)

e)

b)

d)
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• Vysoké učení technické v Brne – fakulta 
stavební; 

• Politechnika Krakowska im. Tadeusza 
Kościuszki; 

• Technická univerzita Budapešť – 
Fakulta architektúry.

VÝZNAM A OBJEKTIVITA 
PROJEKTU

Jednou z kľúčových priorít architektúry 
s orientáciou do budúcnosti je ekologická 
revitalizácia plôch zastavaných budovami 
pokiaľ je to možné s čo najväčším množ-
stvom zelene. Vegetačné – zelené strechy 
sú významným „mestotvorným prvkom“, 
ktorý dokáže pozdvihnúť aj menej hod-
notné prostredie a umožní vniesť zelené 
prírodné prvky aj tam, kde už nie je žiadna 
voľná plocha. Zelené strechy sú synonymom 
ekologického bývania. Ako prírodný mate-
riál majú pozitívny vplyv nielen na okolité 
životné prostredie, ale aj na zdravé býva-
nie. Zelené strechy, zvlášť v prímestských 
a mestských oblastiach majú mnoho 
špecifi ckých predností. Aj napriek tomu, 
že prevažujú predovšetkým urbanistické 
prednosti, majú aj množstvo výhod, ktorých 
význam pocíti priamo užívateľ stavby s ta-
kýmto typom strechy, a to predovšetkým:
• energetické úspory; 
• vyrovnanejšia vnútorná klíma;
• zaujímavý architektonický efekt;
• najmä priestor na vlastnú relaxáciu. 

Zelené strechy svojimi estetickými hod-
notami, vhodnou kombináciou, dobrou 
záhradnou architektúrou blahodarne 
pôsobia na cítenie obyvateľov žijúcich 
v prostredí obklopenom týmito strechami. 
Z dlhodobého hľadiska nie je zanedbateľná 
ani ekonomická stránka. Prvotná investícia 
síce môže byť vyššia v porovnaní s klasický-
mi strešnými konštrukciami, vráti sa však 

v podobe znížených nákladov na údržbu, 
úsporou energie pri vykurovaní a chladení, 
vegetácia zasa absorbuje škodliviny zo vzdu-
chu, fi ltruje častice prachu a zabraňuje jeho 
víreniu, produkuje kyslík a zadržiava oxid 
uhličitý.

NÁPLŇ PROJEKTU – 
DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Zrealizované podujatia:

• 13th. – 15th. September 2010
Convention for the Solution of  “Problems 
of Green Roofs” for the Visegrad Strategic 
Program
Cracow University of Techology, Cracow, 
PL

• 4th. – 5th. October 2010
1st. Workshop of Energy Effi  cient Buil-
dings in Košice 2010
Faculty of Civil Engineering, Košice, SK

• 20th. – 21th. October 2010
Convention for the Solution of  “Problems 
of Green Roofs” for the Visegrad Strategic 
Program
Faculty of Civil Engineering, VUT Brno, 
CZ

• 16th. – 18th. February 2011
Current Trends in Constructional Crea-
tion of Roof Structures in the V4 Coun-
tries
Budapest University of Technology and 
Economics (BME), Budapest, HU

• 13th. – 15th. April 2011
Convention for the Solution of  “Problems 
of Green Roofs” for the Visegrad Strategic 
Program
Podbanské, High Tatras, Slovak Republic, 
Faculty of Civil Engineering, Košice, SK

VYDANÉ PUBLIKÁCIE
V uplynulom období riešenia projektu 
Vyšehradského strategického programu – 
strategického grantu pod názvom: „Riešenia 
problémov zelených striech” podporeného 
medzinárodnou organizáciou International 
Visegrad Fund boli vydané nasledujúce 
publikácie:
 
• Solution of Green Roof Structures in V4 

Countries (1) Krakov : zborník vedeckých 
prác.  Košice : TU, SvF – 2010, ISBN 978-
80-553-0593-6;

• Seminar for energy saving structures un-
der construction (2) Košice : zborník pred-
nášok: 1st. workshop of energy effi  cient 
buildings in Košice 2010, TU, SvF – 2010, 
ISBN 978-80-553-0594-3;

• Solution of Green Roof Structures in V4 
Countries (3) Brno : zborník vedeckých 
prác. Košice : TU, SvF – 2010, ISBN 978-
80-553-0595-0. 

Cieľom projektu je podpora spolupráce 
krajín Vyšehradskej skupiny V4 založená 
na spoločných hodnotách a záujmoch, 
ako aj záujmoch vzájomne výhodných pre 
regionálnu a cezhraničnú spoluprácu. Pred-
metný projekt poukazuje na problematiku 
riešenia možnosti začlenenia zatrávnených 
striech do mestského prostredia krajín 
vyšehradského regiónu s cieľom podporiť 
priority stanovené konferenciou minis-
trov krajín V4. Jadrom projektu je vo väčšej 
miere posilniť cezhraničnú spoluprácu 
a zapojiť organizácie, vedecké inštitúcie, od-
bornú a širšiu verejnosť do projektu, ktorý 
bude prínosom pre krajiny vyšehradského 
regiónu. Pokračovanie projektu v ďalších 
rokoch riešenia si kladie za cieľ rozšíriť 
riešiteľský kolektív a podporiť aktivity pre 
budovanie “zeleného a zdravého“ Vyšehrad-
ského prostredia.

Príspevok vznikol pri riešení projektu:

                          

Visegrad Strategic Program   No: 31010022

Solution of Green Roof Structures in V4 Countries
Priority (2) Building a Green Visegrad

    

Obr.2 Publikácie vydané s podporou IVF. Uvedené publikácie boli vydané pri príležitosti konania podujatí organizovaných koordinačnými partnermi projektu z krajín V4.
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Dôraz je kladený okrem termodynamiky 
mikroobjemov aj na sledovanie degra-
dačných a prevádzkových parametrov 
progresívnych kovových a nekovových 
materiálov pripravených najmodernejší-
mi technologickými postupmi. Súčasťou 
je aj hodnotenie bezpečnostných cha-
rakteristík materiálov v podmienkach 
extrémnych termomechanických zaťažení. 
Projekt rozširuje výskumnú infraštruktúru 
v trnavskom regióne s priamou väzbou 
na Slovensko (MTF kooperuje s desiatkami 
výrobných spoločností po celom Slovensku 
a s viacerými vzdelávacími a výskumnými 
inštitúciami) aj na európsky výskumný 
priestor (spolupráca s Leibniz-Institut 
für Festkörper und Werkstoff forschung 
Dresden, Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf, Bekaert Zwevegem, Sachs 
Slovakia, Ina Groupe, ZČU Plzeň, ČVUT 
Praha, Comtes FHT, a.s., Dobřany a ďal-
šími), ako aj k skvalitneniu vzdelávacieho 
procesu a popularizáciu vedy a techniky 
medzi laickou verejnosťou.

V priebehu projektu sa vytvorilo päť 
ucelených laboratórnych celkov zahrňujú-
cich príbuznú experimentálnu techniku, 
ktorá svojimi špičkovými parametrami 
patrí k najmodernejším zariadeniam nielen 
na Slovensku, ale aj v medzinárodnom 
meradle. Inštalované prístroje a zariadenia 
rozširujú svojim zameraním už súčasne vy-
budované Centrum excelentnosti a vhodne 
doplňujú spektrum diagnostických metód 
nevyhnutných na zabezpečenie vytýče-
ných cieľov na modernizáciu prístrojovej 
techniky a inováciu analytických postupov 
pri hodnotení vlastností kovových a neko-
vových materiálov.
Vytvorené sú tieto experimentálne labora-
tóriá:
• Laboratórium tepelných tokov
• Laboratórium termofyzikálnych meraní
• Laboratórium koróznych skúšok
• Laboratórium štruktúrnych analýz
• Laboratórium povlakovania a tepelného 

spracovania

Získaná excelentná prístrojová techni-
ka a simulačné soft véry sa používajú pri 
výskume funkčných biokompatibilných 
materiálov, multifunkčných kompozit-
ných terčov pre PVD technológie, zliatin 
ľahkých kovov spevnených nanokryšta-
lickými blokátormi plastickej deformácie, 
bezolovnatých spájok, nástrojových ocelí so 
zvýšenou odolnosťou proti opotrebeniu, vy-
sokoteplotných supravodivých materiálov, 
eutektických kompozitov s rýchlou iónovou 
vodivosťou, materiálov s neusporiadanou 
štruktúrou, ako aj klastrových štruktúr 
v komplexných kovových materiáloch, ktoré 
sú v posledných rokoch predmetom materi-
álového výskumu na MTF. 

Laboratórium tepelných tokov skúma 
materiály z hľadiska ich tepelnej stability, 
dlhodobej tepelnej odolnosti, bezpečnosti 
materiálov pri vysokotepelnom namáha-
ní v riadenej atmosfére kyslíka, výskumu 
bezpečnostných parametrov nanomateriá-
lov, kompozitov, polymérov, povrchových 
náterov a pod. Sleduje sa iniciačná fáza 
degradácie materiálov, povrchových úprav 
a taktiež polymérov z hľadiska tvorby roz-
kladných produktov, korozívnych plynov, 
oxidov uhlíka. Na základe spotreby kyslíka 
pri vysokotepelnom namáhaní materiálov 
sa skúma rýchlosť úbytku na hmotnosti, 
rýchlosť a množstvo uvoľneného tepla. 

Pre polymérne materiály a organické povr-
chové úpravy sa skúmajú kritické tepelné 
toky pre vznietenie materiálu a aktivačná 
energia, efektívne teplá spaľovania v ria-
denej oxidačnej atmosfére pri rôznych 
tepelných tokov.

Laboratórium je vybavené modernými, 
medzinárodne uznávanými zariadeniami 
umožňujúcimi simulovať tak technologické 
procesy pri výrobe, používaní a likvidácie 
materiálov, ako aj ich tepelné namáhanie 
pri vysokých tepelných tokoch (až do 100 
kW.m-2), úbytok hmotnosti v riadenej oxi-
dačnej atmosfére pri dlhodobom tepelnom 
namáhaní a tvorbu korozívnych produk-
tov. Sú to unikátne prístroje a zariadenia 
(Bezpečnostný tepelný kalorimeter, Kónický 
kalorimeter, Výbuchová komora a Termo-
vízna kamera), ktoré sú v súčasnosti v SR 
k dispozícii iba na našom pracovisku.
 
Laboratórium termofyzikálnych meraní 
využíva techniky fyzikálneho a počítačo-
vého modelovania a numerickej simu-
lácie správania sa materiálov doplnenej 
o experimentálne stanovené termofyzikál-
ne vlastnosti. Na základe kvalitatívneho 
a kvantitatívneho vyhodnotenia výsledkov 
je možné predikovať správanie sa materi-
álov pri rôznych zaťaženiach a okrajových 
podmienkach, simulujúcich výrobný 
proces, určiť determinujúce faktory, 
ovplyvňujúce skúmaný proces a identi-
fi kovať príčiny nežiaducich javov. Vzhľa-
dom na komplexnosť súčasných modelov 
a numerických analýz počítačová simulácia 
výrazne prispieva k objasneniu fyzikálno-
metalurgických a technologických príčin 
vzájomne sa ovplyvňujúcich  javov. 

Aplikované výpočtové postupy a výsledky 
počítačových simulácií umožňujú rieše-
nie zložitých združených úloh a analýzu 
elektromagnetických, teplotných, napäťo-
vo-deformačných, difúznych, a fl uidných 
polí so zahrnutím fázových transformácií 
v rôznych technologických procesoch výroby 
a spracovania materiálov. Zároveň predsta-
vujú otvorené systémy, do ktorých je možné 
užívateľsky implementovať vlastné výpočtové 
postupy, materiálové modely alebo špecifi cké 
elementy. Inštalované sú tieto laboratórne 
zariadenia a simulačné soft véry: 
• Simultánny tepelný analyzátor NETZSCH 

STA 409 CD, s meracími módmi DTA/

štrukturálne fondy

APRODIMET 
– CENTRUM 
EXCELENTNOSTI 
PRE DIAGNOSTIKU 
MATERIÁLOV 
– II. ETAPA

Rtg difraktometer PANalytical Empyrean Povlakovacie zariadenie PLATIT π80

Hlavné zameranie projektu 
„CE pre vývoj a aplikáciu 
diagnostických metód pri spra-
covaní kovových a nekovových 
materiálov – APRODIMET “ 
je orientované najmä na rozší-
renie prístrojového vybavenia 
moderného dynamického cen-
tra excelentných analytických 
metód využívajúcich súčasné 
najmodernejšie poznatky z in-
terakcie rtg. žiarenia s hmotou, 
moderných postupov merania 
a hodnotenia mechanických, 
termofyzikálnych a koróznych 
vlastností progresívnych kovo-
vých a nekovových materiálov 
a špičkových termodynamic-
kých detekčných systémov 
s vysokou citlivosťou, moder-
ných postupov spracovania 
povrchových vrstiev a hodno-
tenia efektu interakcie rôznych 
fyzikálno-chemických účinkov 
na ich životnosť a exploatačné 
vlastnosti. 
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DSC, TG, MS v teplotnom intervale 20 až 
2000 °C 

• Dilatometer NETZSCH DIL 402 C, s vy-
sokoteplotnou a nízkoteplotnou meracou 
komôrkou v teplotnom intervale -160 až 
2000 °C

• Laserový analyzátor tepelnej vodivosti 
NETZSCH LFA 427 v teplotnom intervale 
20 až 2000 °C

• Soft ware pre simulačnú analýzy deformač-
ných procesov v materiáloch DEFORM

• Soft ware pre modelovanie a simuláciu 
tepelných a napäťovo-deformačných 
stavov materiálov v procesoch tepelného 
spracovania a zvárania SYSWELD

• Soft ware pre výpočet materiálových 
vlastností multikomponentných zlia-
tin s termodynamickými databázami 
JMatPro

Laboratórium koróznych skúšok je zame-
rané najmä na analytické činnosti v oblas-
tiach ochrany kovových materiálov voči 
korózii a povrchových úprav kovov. Hmlová 
komora umožňuje realizáciu dlhodobých 
skúšok korózie kovov a degradácie ochran-
ných povlakov v rôznych simulovaných 
koróznych podmienkach. Súčasne môžu 
prebiehať zrýchlené korózne skúšky pri 
teplotách 20°C až 50°C v čistých alebo zne-
čistených vlhkých atmosférach. Znečistením 
je umožnené simulovať priemyselnú atmo-
sféru (priemyselné oblasti, cestné tunely), 
morskú atmosféru, priemyselnú morskú 
atmosféru, atď. 

Pre sledovanie vplyvu chemického prostre-
dia, ktoré v kombinácii s napätím vedie 
k praskaniu, používame testovacie zaria-
denia SCC (Stress Corrosion Cracking). 
Jedná sa o špecifi cký prípad porušenia 
materiálu vo forme trhlín, ktoré môžu mať 
transkryštalický, interkryštalický alebo 
zmiešaný charakter. Vznik a šírenie trhlín 

pri koróznom praskaní je podmienené tro-
mi faktormi: materiálový faktor, prostredie 
a teplota. 

Korózna odolnosť všetkých nehrdzavejú-
cich ocelí je daná prítomnosťou tenkého 
(1-5 nm), takmer neviditeľného pasívneho 
oxidického fi lmu na povrchu ocele, pričom 
platí, že táto vrstva môže plniť svoju funkciu 
len vtedy, keď je neporušená. Ponorením 
ocele do roztoku, ktorý oxidický fi lm 
rozpúšťa, sa nehrdzavejúce ocele stanú 
citlivými na koróziu. Smerodajným je 
celkové zloženie prostredia, vrátane jeho pH 
a koncentrácie zložiek, teplota korózneho 
prostredia, nečistoty v koróznom médiu, 
ako aj znečistenie povrchu materiálu, 
konečná úprava povrchu materiálu alebo 
rýchlosť prúdenia korózneho média. Práve 
tieto parametre je možné určovať pomocou 
potenciostatických skúšok získaných pomo-
cou potenciostatu GALVANOSTAT PGU 
10V-1A-IMP-S.
  
Laboratórium štruktúrnych analýz bolo 
rozšírené o najmodernejší rtg. difrakto-
meter PAN alytical Empyrean vybavený 
špičkovými detekčnými systémami, ktoré 
zvyšujú citlivosť, rozlíšiteľnosť a rých-
losť  merania. Je zameraný prednostne 
na výskum vplyvu vonkajších parametrov 
a technologických postupov na kvalitatívne 
a kvantitatívne charakteristiky štruktúr-
nych zložiek s dôrazom na hodnotenie vnú-
torných a vonkajších deformácií kryštálovej 
mriežky a to tak vplyvom redistribúcie ató-
mov, ako aj v dôsledku tepelných, tepelno-
deformačných, koróznych, tribologických 
a fyzikálno-chemických účinkov vonkajšie-
ho prostredia. Ide hlavne o určovanie úrov-
ní zvyškových napätí v hĺbkovom profi le 
tepelne spracovaných dielcov, štruktúrne 
spresnenia nových a modifi kovaných fáz, 
stanovenie veľkosti oblastí koherentného 
rozptylu, textúrne analýzy deformovaných 
a liatych systémov. Súčasťou je vysokotep-
lotná komora na in situ analýzu materiá-
lových komplexov a databázy difrakčných 
a kryštalografi ckých dát. 

Laboratórium povlakovania a tepelného 
spracovania je vybavené multifunkčnou 
laboratórnou pecou LAC s riadenými 
atmosférami umožňujúcimi bezokujo-
vý ohrev, cementovanie, nitridovanie, 
nitrocementovanie a karbonitridáciu ocelí 
a tepelné spracovanie neželezných kovov. 
PVD zariadenie PLATIT π80 má unikátnu 
metódu katódového naprašovania rotačný-
mi katódami s magnetickým riadením oblú-
ka so súčasným odprašovaním minimálne 
3 prvkov. Zariadenie umožňuje vytvárať 
jednoduché a mnohokomponentné vrstvy 
povlakov typu TiN, AlTiN, CrN, DLC, na-
nokompozit a ich kombinácie.

Tým boli vytvorené podmienky pre splne-
nie základných strategických cieľov projektu 
a to:
• výrazné  zlepšenie prístrojového vybavenia  

v oblasti materiálového výskumu, čo je 

jedna z prioritných výskumných oblastí 
na MTF,

• výrazné  zlepšenie podmienok vzdeláva-
cieho procesu a prípravy novej generácie 
vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokva-
lifi kovaných pracovníkov pre high-tech 
priemyselné odvetvia,

• vytvorenie priaznivých podmienok 
na bezprostrednú spoluprácu výskumu 
so spoločenskou a hospodárskou praxou, 
čo umožňuje efektívny prenos vedeckých 
poznatkov do praxe,

• zlepšenie podmienok pre zapojenie MTF 
do medzinárodných výskumných sietí.

Vysokoteplotný dilatometer NETZSCH DIL 402 C

Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom NETZSCH 
STA 409 CD

Laserový fl ashový analyzátor NETZSCH LFA 427

Hmlová komora COFOMEGRA 400 l Basic

Potenciostat GALVANOSTAT PGU 10V-1A-IMP-S

„Tento článok vznikol vďaka podpore 
v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt:  CE 
pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód 
pri spracovaní kovových a nekovových 
materiálov,  ITMS:26220120048 , spolufi -
nancovaný zo zdrojov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja.                                           

                                                                                                                                                        

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / 
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ
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V marci 2011 začal MicroStep – HDO 
v spolupráci s FEI STU pracovať na projek-
te spolufi nancovanom zo štrukturálnych 
fondov EÚ s názvom Aplikovaný výskum 
v oblasti optimalizácie a riadenia ener-
getických sústav v dobe smart grid, kde 
v rámci aktivity  3.1. uplatňuje dlhoročné 

skúsenosti pri prognózovaní spotreby. 
V rámci aktivít spoločného projektu sú 
analyzované viaceré prognostické metódy, 
najvýznamnejšou z nich je krátkodobá 
metóda na prognózu spotreby okamžitej 
záťaže.

Účastníci trhu s elektrickou energiou, ktorí 
nakupujú pre svojich koncových zákazní-
kov, potrebujú poznať odhad ich spotreby 
v budúcnosti, aby pre nich vedeli s dosta-
točným časovým predstihom zabezpečiť 
jej pokrytie výrobnými zdrojmi alebo 
obchodovanými kontraktmi. Plán spotreby 
majú ako subjekt zúčtovania povinnosť 
hlásiť operátorovi trhu OTE v ČR resp. 
OKTE v SR. Za odchýlku medzi hlásenou 
a skutočne nameranou spotrebou potom 
musí účastník zaplatiť často veľmi vysoké 
penalizácie (z dôvodu nákladov na jej 
vyrovnanie prenosovou sústavou).

Hoci odchýlka sa v SR hodnotí so štvrť-
hodinovým rozlíšením, okamžitá záťaž 
sústavy sa obvykle predpovedá s rozlíšením 
na hodiny, keďže sa s týmto vzorkovaním 
obvykle obchoduje.

Podľa časového horizontu je najvýznam-
nejšou predpoveďou tzv. krátkodobá, ktorej 

sa venuje tento príspevok, t.j. predpoveď 
na nasledujúci deň až nanajvýš týždeň 
až dva týždne, teda obdobie, pre ktoré je 
k dispozícii ako-tak presná meteorologická 
predpoveď.

Základným vstupom do prognózy je priro-
dzene historicky nameraná spotreba, ktorá 
neskôr slúži aj na vyhodnotenie presnosti 
jej predpovede. Na ňu vplýva množstvo 
regresorov, z ktorých sú známe predpovede 
obvykle pre kalendárne dni (dni v týždni, 
sviatky), hodiny v dni, sezónu (obvyklé 
dovolenky, medzi sviatkami), z meteoro-
logických hlavne teplota poprípade osvit 
a nakoniec v prostredí ČR a SR je to aj spí-
nací plán spotrebičov ovládaných hromad-
ným diaľkovým ovládaním (HDO).

Časový rad záťaže by mal byť teda po ho-
dinách a mal by mať charakter spotreby, t.j. 
odhliadnuc od vyššie spomenutých regreso-
rov by mal byť takmer konštantný. 

Časový rad by nemal obsahovať priveľa 
výpadkov, aby bolo možné z neho určiť 
charakteristiky modelu a nemal by obsaho-
vať nesprávne hodnoty. Prípadné úlety je 
možné korigovať vhodným fi ltrom predchá-
dzajúcim algoritmu učenia.
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štrukturálne fondy

Predikcia záťaže je jednou z najčastejších úloh riešenou účast-
níkmi liberalizovaného trhu s elektrickou energiou. Rastúce 
ceny energií spolu s nákladmi na odchýlku nútia klásť stále 
väčší dôraz na kvalitu prognózy spotreby. Tá je potom výcho-
diskom pri rozhodovaní sa obchodníkov pri nákupoch a pre-
dajoch energie a/alebo dispečerov pri riadení sústavy. V texte 
popisované metódy sú určené prevažne na predpoveď spotre-
by elektrickej energie, ale sú s malými úpravami použiteľné 
aj na iné komodity ako napríklad plyn.

KRÁTKODOBÁ PREDPOVEĎ
ZÁ AŽE ENERGETICKEJ 
SÚSTAVY
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Hodnotiacim kritériom presnosti predpo-
vede je priemerná absolútna percentuálna 
chyba (MAPE), t.j.:

∑|predpoveď – skutočnosť|
∑ skutočnosť

Kvôli aktívnemu vplyvu riadenia pomocou 
HDO v ČR a SR dochádza k presunom 
záťaže v rámci dňa, pričom celková denná 
spotreba ostáva zhruba zachovaná. Túto 
vlastnosť podchycuje metóda tým, že si zá-
kladné parametre historických dát meria 
práve na denných priemeroch – saldách.

Pre spotrebu maloodberateľov je tiež 
typická výrazná závislosť na teplote, čo pre 
(priemyselných) veľkoodberateľov naopak 
nebýva.

Viac však ako od okamžitej teploty závisí 
výkonová záťaž od priemeru teplôt za 
posledné obdobie. Z fyzikálneho modelu 
ako najvýstižnejšie vychádza exponenciálne 
vyhladzovanie:

TttTT )1()(ˆˆ αα −+Δ−=

kde T  je teplota, T̂   vyhladená teplota, t   
je časový bod, tΔ  veľkosť kroku (vzorko-
vania) a α  konštanta exponenciálneho 
vyhladzovania.
Pri modelovaní sa dni rozdelia do jedného 
z 8 typov

{ }VVV VVP, VPV, VPP, PVV, PVP, PPV, PPP,=I  

podľa toho, či deň pred, aktuálny deň a nasle-
dujúci deň je pracovný (P – pracovný) alebo 
voľný (V – deň pracovného pokoja). Teda 
napríklad typický pondelok je typu VPP.

Model pre aditívnu korekciu podľa typu dňa 
potom môže vyzerať napr.:

εζκξκωωω +++−+=
∈Ii

iSSTNorm iV
11ˆ 0  

kde:
ω  je nameraný výkon,

Normω   je neznámy normovaný výkon,

ξ   je pevne daný profi l pre voľné dni,

Tω̂  je teplotno-osvitová korekcia,

( )= VVVPPP κκκκ ,,,0  je vektor 
neznámych parametrov, ktoré vyjadrujú 
závislosť výkonu na type dňa,

ζ  je vektor sezónnej/ročnej závislosti,

VVVPPP SSS ∪∪=0  sú jednotlivé 
množiny dní,

iS
1  sú indikátorové funkcie na  iS ,

ε  je chyba.

Hodnoty sezónneho/ročného vektora závis-
losti sa opakujú s ročnou periódou.

Teplotno-osvitová korekcia upravuje 
výkon zo štandardných podmienok teploty 
a osvitu na želané a späť. Vo všeobecnosti jej 
odhad má tvar:

( ) ελβργδτω +++++=
=

VPPPPV SSi

ip

i
T cc 11ˆˆˆ 10

1
 

kde:
τ̂   je vektor vyhladených denných sáld 
 teploty,

ρ̂  je vektor odhadnutých denných sáld 
osvitu, 

),,( 1 ′= pβββ , λ , δ , γ , 
0c  a 

1c  sú odhado-
vané koefi cienty,

PPVS1  a 
VPPS1  sú indikátorové vektory pre 

„piatky“ a „pondelky“,
ε  je vektor chýb, u ktorých predpokladáme 
normálne rozdelenie s nulovou strednou 
hodnotou,
p  je počet vzoriek.

Typický algoritmus má potom tieto kroky:
1. vstup historickej výkonovej záťaže w  

a historickej  a predpovedanej teploty T
2. vyhladenie teploty 

ý
T̂

3. výpočet denných sáld výkonu a teploty 
ω̂  a τ̂

4. odhad denných sáld osvitu ρ̂
5. odhad teplotno-osvitovej korekcie Tω̂
6. výpočet normovaného výkonu Normω
7. samotná predikcia výkonu ω̂  

Okrem teploty je významným meteoro-
logickým regresorom reálny slnečný svit. 
Ten môže mať výrazný vplyv na spotrebu 
priamoohrevných konvektorov maloodbe-
rateľov, najmä na jar a jeseň, klimatizácií 
v letnom období a na potrebu svietiť, najmä 
počas zimy. Nemožno ho však brať osobitne, 
nakoľko je jeho vplyv výrazne previazaný 
s vplyvom teploty. Zároveň, aby bol reálne 
použiteľný, treba získať jeho veľmi kvalitnú 
predpoveď.

V súčasnosti sa čoraz viac dostáva do po-
predia vnútrodenné obchodovanie, čo vedie 
k potrebe nástroja na vnútrodennú pred-
poveď, ktorý musí byť schopný spracovávať 
aj on-line dáta.
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Závislosť denných priemerov záťaže od teploty s  náznakom vplyvu 
klimatizácií.

Nameraný priebeh priemernej absolútnej percentuálnej chyby (MAPE) v zá-
vislosti od horizontu predpovede, t.j. koľko dní sa má dopredu predpovedať.

         

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ

Tento príspevok vznikol vďaka podpore 
v rámci Operačného programu Výskum 
a vývoj pre projekt Aplikovaný výskum 
v oblasti optimalizácie a riadenia energe-
tických sústav v dobe smart grid, ITMS 
26240220069, spolufi nancovaný zo zdrojov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

                                                                                                                               

Predpoveď ročnej výkonovej záťaže pre dva teplotné scenáre líšiace sa o 10°C.
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Spotrebitelia sú šokovaní prepadom akcio-
vých trhov a majú obavy o svoje zamestna-
nie. Ak začnú obmedzovať výdavky, pravde-
podobne zostanú verní značkám, o ktorých 
vedia, že sa na ne môžu spoľahnúť. 

Hodnota značky sa zvyčajne v súvahe 
spoločnosti neuvádza. Na fi remný úspech 
však môže mať väčší vplyv ako nový závod, 
alebo prielom v technológii. Budovanie 
silnej značky umožňuje totiž spoločnostiam 
udržať si aj v horších časoch vyššie ceny. 
Producenti takých výrobkov, ako napríklad 
piva Budweiser, či automobilov BMW, sú 
schopní naďalej vykazovať rast, pretože 
nemusia brať až taký ohľad na cenové tlaky 
v prostredí neustálej reklamnej masáže. 
A tam, kde je podmienkou rozvoja vstup 
na nové trhy, môže dvere otvoriť okrem 
iného práve silná značka. 

Čo tvorí hodnotu značky? Podľa mar-
ketingových odborníkov sa na tvorbe 
silnej značky podieľa množstvo faktorov. 
Predovšetkým musíte mať kvalitný produkt 
či službu. Ďalej je dôležité poznať spotre-
biteľské správanie, teda ako ľudia vnímajú 
tú-ktorú značku, musíte mať zadefi nova-
ný positioning – čím sa chcete odlišovať 
od ostatných – a tiež presne stanovenú 
cieľovú skupinu. Netreba zabudnúť vytvoriť 

aj príbeh okolo značky, spojiť ho s vhodným 
pomenovaním a logom. Značky sa totiž 
zhodnocujú v čase.

Napríklad Kofola je typickou ukážkou, aký 
fenomén je tradícia. So značkou Kofola 
si kupujete už vybudovaný vzťah, dokonca 
o tom hovorí aj reklamný slogan „Ak ju 
miluješ, nie je čo riešiť“.

Hodnota značky je merateľná veličina. Vo 
svete však neexistuje jednotná metodika 
na stanovenie hodnoty značky. Existuje 
desiatka agentúr a reklamných spoločností, 

ktoré vyvinuli metódy merania hodnoty 
značiek ako vlastné know-how. Dokonca 
aj legislatíva, ktorá určuje metódy stanove-
nia hodnoty nehmotného majetku podniku, 
v našom prípade značky, sa medzi štátmi 
líši. Stanoviť hodnotu značky a vytvoriť 
rebríček najhodnotenejších značiek preto 
nie je jednoduché. 

Na Slovensku sa v roku 2008 pokúsili 
zostaviť rebríček najhodnotnejších slo-
venských značiek Hospodárske noviny. 
Opierali sa o názory 12 odborníkov z pra-
xe, no išlo skôr o dotazníkový prieskum 
známosti značiek, ako o reálne stanovenie 
ich hodnoty. 

Ako príklad komplexného hodnotenia zna-
čiek sa zvyčajne uvádza americká agentúra 
Interbrand so zameraním na ohodnocova-
nie značiek, ktorá pôsobí na trhu od roku 
1974.  Je to pravdepodobne prvá spoločnosť, 
ktorá pri vývoji svojej metódy hodnotenia 

značiek zohľadnila rôzne prístupy. Jej cie-
ľom bolo identifi kovať spôsob hodnotenia 
značiek, ktorý by stelesňoval marketingové, 
fi nančné a právne aspekty, sledoval základ-
né účtovné koncepty, umožnil revalváciu 
na konzistentnom základe a bol vhodný pre 
značky z akvizícií, ako aj pre značky vytvo-
rené v rámci podniku. 

podpora podnikania

INVESTÍCIE DO ZNAČKY 
SA FIRME OPLATIA

„Značka je to čo vám zostane, 
keď vám zhorí fi rma.“ (David Ogilvy)

V čase, keď sa zo všetkých strán ozývajú slová ako fi nančná kríza, prepad
ekonomiky, či nízka kúpyschopnosť obyvateľstva,…si fi rmy čoraz viac 
uvedomujú, akú moc má silná značka.
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Agentúra Interbrand sa rozhodla pristú-
piť k problému hodnotenia značiek tak, 
že predpokladá hodnotu značky, podobne 
než hodnotu akéhokoľvek iného ekonomic-
kého majetku, ako súčasnú cenu výnosov 
z budúceho vlastníctva. Hodnotenie značky 
je teda založené na dnešnom zisku, či 
„cash – fl ow“, ktorý od značky očakávame 
v budúcnosti. 

Na odhadnutie hodnoty značky je potrebné 
identifi kovať jej navrhované budúce výnosy 
a úrokovú sadzbu na upravenie týchto 
výsledkov z dôvodu infl ácie a rizika. Na zá-
klade týchto kritérií vyvinula Interbrand 
metódu výpočtu hodnoty značky pozostá-
vajúcu z dvoch krokov:
• identifi kácia skutočných výnosov značky 

a cash – fl ow,
• kapitalizácia výnosov aplikovaním ná-

sobku na historické výnosy, ako úrokové 
sadzby pre budúci cash-fl ow. 

V Interbrande veria, že meranie ziskovos-
ti je komplikovanejšie, ako len aplikácia 
jednoduchej úrokovej sadzby, či multipliká-
tora na zisky po zdanení spoločnosti, ktorá 
vlastní značku. Zároveň tvrdia, že akákoľ-
vek ziskovosť značky musí byť zahrnutá do 
výpočtu na jej ohodnotenie. Značka môže 
byť v zásade komoditou, alebo môže získať 
väčšinu svojej ziskovosti z faktorov, ktoré 
sa k nej nevzťahujú (napr. z distribučného 
systému). Prvky ziskovosti, ktoré nie sú vý-
sledkom identity značky musia byť elimino-
vané. Keďže hodnotenie môže byť negatívne 
ovplyvnené použitím jediného, niekedy 
nereprezentatívneho ročného zisku, aplikuje 
sa priemer za tri roky. Pri výpočte výnosov 
značky je potrebné vziať do úvahy ďalšie 
činitele ako určenie zisku značky, eliminá-
ciu zisku z obchodných/privátnych značiek, 
výnosnosť kapitálu, atď. Ak zvážime uvede-
né faktory, výnosy značky sú teda vypočí-
tané ako odpočet nasledujúcich položiek 
z predaja značky: náklady na predaj značky, 
náklady na marketing, variabilné a fi xné 
režijné náklady (vrátane odpisov a alokácie 
centrálnej réžie), „odmeny“ za používanie 
kapitálu (päť až desať percent poplatkov za 
prenájom na reprodukčnú hodnotu kapitálu 
využitého v produkčnom rade) a dane. 

Na úpravu výnosov značky využíva 
Interbrand hĺbkový odhad sily značky. Tá 
sa odráža v množstve rôznych faktorov: his-
torických a v predpovedajúcich budúcnosť, 
kvantitatívnych a kvalitatívnych, objektív-
nych a subjektívnych, makro i mikro fakto-
roch. Odhad sily značky zahrňuje detailný 
prehľad o nej, jej positioning, trh, na ktorom 
sa nachádza, konkurenciu, výkonnosť v mi-
nulosti, budúce plány, riziká pre značku atď. 

Silu značky hodnotí Interbrand na základe 
nasledovných  činiteľov: 
• vedenie, ako schopnosť značky ovplyvniť 

svoj trh a byť dominantnou silou so silným 
podielom na trhu tak, že môže stanovovať 
cenové kategórie a odolávať invázii kon-
kurencie. Značka, ktorá vedie na svojom 
trhu, či v tržnom sektore je stabilnejším 
a hodnotnejším majetkom ako značka, 
ktorá je v hodnotovom rebríčku nižšie. 

• stabilita, t. j. schopnosť značky prežiť dlhé 
obdobie vďaka vernosti spotrebiteľov 

• a minulosti. Dlho zavedené značky, ktoré 
sa stali súčasťou vlastných trhov sú ob-
zvlášť cenné. 

• trh, ako obchodné prostredie značky, 
týkajúce sa vyhliadok na rast, nestabilít 
i prekážok vstupu na trh. Značky na trhu 

potravín, nápojov a publikácií sú vnútorne 
cennejšie ako značky na trhu špičkových 
technológií, alebo odevov, pretože tieto sú 
citlivejšie na zmeny technológií, či módy. 

• geografi cké rozšírenie, t. j. schopnosť 
značky prekročiť geografi cké a kultúr-
ne hranice. Medzinárodné značky sú 
vnútorne cennejšie ako značky národné, či 
regionálne (vďaka úsporám z rozsahu). 

• trend, čiže pokračujúci smer a schopnosť 
značky zostať súčasnou a relevantnou pre 
spotrebiteľa.

• podpora, ako množstvo a konzistencia 
marketingových a komunikačných aktivít. 
Tie mená značiek, ktoré majú stále investí-
cie a sústredenú podporu sú považované 
za cennejšie. Aj keď je množstvo peňazí 
spotrebovaných na podporu značky vý-
znamné, kvalita tejto podpory je rovnako 
dôležitá. 

• ochrana, t. j. existujúce formy právnej 
ochrany majiteľa značky. Registrovaná 
ochranná známka je štatutárnym mono-
polom mena, prostriedkov, či ich kombi-
nácie. Ďalšiu ochranu tvorí tzv. zvykové 
právo, aspoň v niektorých krajinách. Sila 
a šírka ochrany značky je zásadným prv-
kom na odhad jej hodnoty. 

Interbrand využíva detailný dotazník, 
v ktorom zhromažďuje súvisiace informácie, 
zbiera názory manažérov a spotrebiteľov, 
skúma výročné správy a ďalšie tlačené 
materiály. Dokonca vykonáva inšpekčné 
návštevy distribútorov a maloobchodných 
jednotiek. 

Nasledujúci príklad vysvetľuje, ako môžeme 
hodnotiť štyri rôzne značky a umiestniť ich 
v rebríčku podľa metódy hodnotenia vyvi-
nutej Interbrandom:

• značka A – je vodcovskou medzinárodnou 
značkou v kategórii kozmetiky na maso-
vom trhu, ktorý patrí k jeho stabilným 

sektorom. Značka je zavedená mnoho ro-
kov a je špičkou na trhu, či silnou dvojkou 
na všetkých svojich hlavných medzinárod-
ných trhoch.

• značka B – je špičkovou značkou medzi 
potravinami na tradičnom a stabilnom 
trhu, ale vkus sa pomaly mení, začína 
sa mierne líšiť od tradičných produktov 
smerom ku konvenčnému jedlu. Značka 
má obmedzený export a jej ochrana je síce 
celkom silná, ale v zásade je založená skôr 
na zvykovom práve, ako na registrovaných 
právach.

• značka C – nie je príliš známa, ale je 
nádejná značka nealkoholického nápoja, 
uvedená na trh pred piatimi rokmi. Trh 
je veľmi dynamický a rýchle sa rozrastá. 
Značka bola silne podporovaná a rekla-
ma jej pomohla, no je stále na začiatku. 
A hoci aj zahraničný predaj je stále malý, 
positioning a uvedenie boli vpracované 
s ohľadom na medzinárodné trhy. Značka 
má stále problémy s registráciou národnej 
ochrannej známky.

• značka D – zavedená, ale iba s regionál-
nym vplyvom na vysoko fregmentovanom, 
aj keď stabilnom trhu.

Na základe týchto profi lov môžeme podľa 
Interbrandu hodnotiť skóre značky podľa 
siedmych silových faktorov, ktoré sú uvede-
né v tabuľke 1.

Sila značky je zložená zo siedmych faktorov, 
z ktorých každý skóruje v rebríčku konvenč-
ných hodnôt (pozri tabuľku 2). 

Výsledok takéhoto hodnotenia sa nazýva 
skóre sily značky a je vyjadrené v percen-
tách. Toto skóre je potom prepočítané 
na násobok výnosov, aby bolo možné od-
hadnúť zisk súvisiaci so značkou. Na určenie 
priemerného zisku značky po zdanení, tam 
kde bol na výpočet použitý multiplikátor 
značky, je nutné vykonať niekoľko úprav. 

Tabuľka 1: Skóre značky podľa siedmych silových faktorov
Maximálne

skóre Značka A Značka B Značka C Značka D

Vedenie 25 18 19 9 6
Stabilita 15 11 10 7 11
Trh 10 7 6 8 6
Medzinárodný trh 25 17 5 2 0
Trendy 10 6 6 7 5
Podpora 10 8 7 7 4
Ochrana 5 5 3 4 3
Spolu 100 72 56 44 35

Zdroj: Keller, K. L. 2007. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 522

Tabuľka 2: Atribúty sily značky podľa Interbrandu
Vedenie 
(25 %)

• trhový podiel
• povedomie
• positioning 
• profi l konkurencie

Medzinárodný 
trh 
(25 %)

• geografi cké rozšírenie
• medzinárodný positioning
• relatívny trhový podiel
• prestíž
• ambície

Stabilita 
(15 %)

• životnosť
• koherencia
• konzistencia
• identita značky
• riziká

Trend 
(10 %)

• dlhodobá výkonnosť trhového podielu
• projektovaná výkonnosť značky
• citlivosť plánov značky
• konkurenčné aktivity

Trh 
(10 %)

• čo je trh?
• charakter trhu (napr. volatilita)
• veľkosť trhu
• dynamika trhu
• prekážky vstupu

Podpora 
(10 %)

• konzistentnosť výročnej správy,
• konzistentnosť výdavkov
• viditeľná verzus neviditeľná
• licencia značky

Ochrana 
(5 %)

• registrácia ochrannej známky a jej registrovateľnosť
• zvykové právo
• súdne spory 

Zdroj: Keller, K. L. 2007. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007. s. 523



24 september 2011

Interbrand porovnáva recipročné hodnoty 
multiplikátorov s typickou diskontnou 
sadzbou (úrokovou sadzbou).  Tzv. „per-
fektná značka“, ktorej skóre sily je 100 % by 
mala diskontnú sadzbu 5 % (jedna dvadsati-
na), čo by bola typická návratnosť pomerne 
nízkorizikových investícií, „slabšia značka“ 
s nižším multiplikátorom by mala vyššiu di-
skontnú sadzbu, aby odrážala väčšie riziko.

Podľa Interbrandu je možné vzťah medzi 
silou a hodnotou značky znázorniť klasic-
kou krivkou S na základe nasledovných 
faktorov:
• s rastom sily značky prakticky od nuly 

(neznáma, či nová značka) k pozícii tri až 
štyri na národnom trhu sa hodnota značky 
postupne zvyšuje,

• ak sa značka pohybuje na prvej, či druhej 
pozícii na trhu, resp. ak sa značka stáva 
medzinárodnou, jej hodnota naberá expo-
nenciálny účinok,

• v prípade, že je značka zavedená ako silná 
svetová značka, jej hodnota už nezvyšuje 
tú istú exponenciálnu mieru (dokonca, 
ani keď zlepšuje jej medzinárodný trhový 
podiel).

Výhodou metódy hodnotenia značiek podľa 
Interbrandu je veľká prispôsobiosť a môže 
byť použitá prakticky na každý typ značky 
alebo výrobku. Napriek tomu, spoločnosť 
Interbrand priznáva, že môžu nastať isté 
problémy pri využívaní tejto metódy, pre-
tože hodnotenie značiek je relatívne nový 
koncept. Neexistuje totiž fungujúci trh so 
značkami, ako je to napríklad pri akciách, 
alebo podieloch v realitách.   

Ktoré svetové značky stoja na pevných 
nohách a ktorým sa podlamujú kolená? 
To ukazuje rebríček sto najlepších zna-

čiek, zostavený spoločnosťou Interbrand 
v spolupráci s časopisom BusinessWeek. 
Tento rebríček, radiaci fi rmy podľa hodnoty 
značky vyjadrenej v dolároch, vychádza 
z predpokladu, že silné značky sú schopné 
zvýšiť tržby a zisk. Interbrand sa snaží zistiť, 
aký veľký nárast ziskov a tržieb tá ktorá 
značka prináša, aký stabilný tento nárast 
pravdepodobne bude a snaží sa oceniť 

prínos budúcich ziskov. Stanovená hodnota 
značky je určená výhradne za produkty, 
ktoré ju majú na obale, nie za akékoľvek 
ďalšie výrobky fi rmy.

Značka Coca-Cola s hodnotou takmer 
70 mld. USD obsadila aj v roku 2010 prvé 
miesto. Svoje umiestnenie získala iba za tie 
výrobky, v názve ktorých fi guruje značka 
Coca-Cola. Nie teda napríklad za Sprite 
alebo Fantu. Druhé miesto obsadila fi rma 
IBM, ktorá takto súperí s Microsoft om už 
niekoľko rokov. Značka Google zazname-
nala v roku 2010 až 36 % nárast oproti roku 
2009, čím sa radí na štvrté miesto naj-
hodnotnejších značiek. Jeden s najväčších 
prepadov hodnoty v roku 2010 si pripísala 
fi rma Nokia, no napriek 15 % zníženiu hod-
noty značky si stále udržala ôsme miesto. 
Rebríček najhodnotnejších značiek sveta 
podľa Interbrandu je dôkaz toho, že značka 
dokáže zarábať aj počas krízy. Investície do 
jej vybudovania, podpory a ochrany sa preto 
oplatia. Samotné hodnotenie značiek je 
však z časti umenie a z časti veda, pretože 
na správne stanovenie hodnoty značky sú 
potrebné špeciálne znalosti z oblasti marke-
tingu, účtovníctva a obchodného práva.

Úrad priemyselného vlastníctva SR vydal 
v roku 2010 publikáciu s názvom „Hodnota 
značky a jej podiel na nehmotnom vlastníc-
tve podniku“, ktorá je určená nielen pod-
nikateľom, ale aj širokej verejnosti s cieľom 
hlbšie vysvetliť význam značiek ako ne-
hmotného majetku podniku od rozhodo-
vania sa o značke, cez výber pomenovania 
výrobkov a služieb, ich následnú ochranu 
formou ochrannej známky na Slovensku 
i v zahraničí po objasnenie hodnoty značky 
pre podnik, s prehľadom existujúcich za-
hraničných a domácich metód výpočtu tejto 
hodnoty. Súčasťou je aj príklad výpočtu 
hodnoty značky pomocou metódy licenčnej 
analógie, ktorá je na Slovensku najpoužíva-
nejšia a vzor licenčnej zmluvy na ochrannú 
známku, ktorá môže slúžiť ako príklad pri 
zakladaní licenčného vzťahu na ochrannú 
známku.

podpora podnikania

Tabuľka 3: Najhodnotnejšie globálne značky v roku 2010
Rok 
2010 Značka Krajina 

pôvodu Sektor Hodnota v mld. $ Zmena v %

1 USA Nápoje 70, 452 +2 %

2 USA Počítačové služby 64,727 +7 %

3 USA Počítačový soft vér 60,895 +7 %

4 USA Internetové služby 43,557 +36 %

5 USA Rôzne 42,808 -10 %

6 USA Reštaurácie 33,578 +4 %

7 USA Počítačový hardvér 32,015 +4 %

8 Fínsko Elektronika 29,495 -15 %

9 USA Médiá 28,731 +1 %

10 USA Počítačový hardvér 26,867 +12 %

Zdroj: http://www.interbrand.com/best_global_brands.aspx
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V minulom roku sa na viac ako 40 tisíc 
podujatiach pripravených partnerskými 
organizáciami GTP vo viac ako 100 kra-
jinách sveta zúčastnilo viac ako 10 milió-
nov účastníkov. Hostiteľské organizácie 
v jednotlivých krajinách zapojených do nej 
získavajú na účasť v nej partnerov a koor-
dinujú jednotlivé podujatia. Druh týchto 
aktivít, buď internetových alebo s osobnou 
účasťou záujemcov o ne obmedzuje iba 
predstavivosť partnerských organizácií 
a ostatných účastníkov. Sú to najrozličnejšie 
druhy podujatí: od stretnutí  mladých pod-
nikateľov s predstaviteľmi vlád tých krajín, 
ktoré podnikanie dlhodobo a systematicky 
podporujú cez rôzne formy zoznamovania 
a sieťovania podnikateľov z rôznych krajín 
až po národné, medzinárodné a celosvetové 
súťaže v invencii, podnikateľských nápa-
doch, podnikateľských plánoch, nových ná-
padov o „čistých technológiách“,  festivaly 
fi lmov o podnikateľstve alebo podnikateľské 
víkendové kempy. Všetky ich spája spoločný 
cieľ: inšpirovať, spájať, informovať, radiť 
a angažovať budúce generácie podnikate-
ľov vo svete.

Teší nás a zároveň sme hrdí na to, že Slo-
venská technická univerzita v Bratislave 
ako hostiteľ GTP na Slovensku, reprezento-
vaná jej zložkami: Ústavom manažmentu, 
STU Scientifi c, s.r.o. a Univerzitným tech-
nologickým inkubátorom sa od samotného 
začiatku podieľajú na tejto významnej 
iniciatíve. Nielen že organizujú vlastné pod-
ujatia na STU, ale hľadajú pre GTP aj spolu-
prácu a podporu u ďalších partnerov. Títo 
GTP na Slovensku obohacujú vlastnými 
podujatiami a sponzorskou podporou, 
ako napr. Združenie mladých podnikateľov 
Slovenska, Národná agentúra pre rozvoj 

malého a stredného podnikania, Junior 
Achievement Slovakia, Microsoft  Slovakia, 
Klub podnikateľských anjelov SR, IAESTE, 
AIESEC, sympatizanti z Ekonomickej uni-
verzity v Bratislave a Fakulty manažmentu 
UK v Bratislave  a mnohí ďalší. Akcií GTP 
na Slovensku v roku 2010 sa zúčastnilo 
okolo 6 000 účastníkov.  

Na november 2011 pripravujeme minimálne 
tieto aktivity:
• Interaktívna konferencia „Okno 

do podnikania“ – 14. 11. 2011
• Premietanie fi lmu: Povolanie podnikateľ
• Súťaž výťahových prezentácií podnika-

teľských plánov – 16. 11. 2011
• Súťaž podnikateľských plánov – 

18.11.2011
• Deň otvorených dverí v Univerzitnom 

technologickom inkubátore STU  – 
16.11.2011 

• Prednášky a workshopy pre študen-
tov na technických vysokých školách 
na tému „Podnikanie očami úspešných 
podnikateľov“

Možné ďalšie aktivity sú predmetom prebie-
hajúcich rokovaní s našimi partnermi. Viac 
informácií o Globálnom týždni podnika-
teľstva na Slovensku nájdete na: www.gew-
-slovakia.sk , na http://ec.elf.stuba.sk/wp2/  
alebo na www.stuscientifi c.sk.  Viac o tom, 
čo sa „varí v celosvetovej kuchyni GTP“  
vám prezradí  www.unleashingideas.org. 
Tešíme sa na stretnutia s vami na 

GTP Slovensko 2011 
14. 11. – 20. 11. 2011

GLOBÁLNY TÝŽDEŇ 
PODNIKATE STVA 2011
Už tretí rok sa bude 
konať  v týždni od 
14. do 20. novembra 
2011 séria podujatí 
celosvetovej iniciatívy 
– Global Entrepreneur-
ship Week – Globálny 
týždeň podnikateľ-
stva (GTP), zameraná 
na prebúdzanie, pod-
poru a rozvoj podni-
kateľského myslenia 
a konania mladých ľudí 
z celého sveta. 
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Projekt Mladý inovatívny podnikateľ 2011 je 
súčasťou celosvetovej súťaže Creative Young 
Entrepreneur Award. Organizovala ho 
mimovládna organizácia Junior Chamber 
International-Slovakia a Združenie podni-
kateľov Slovenska. Odborná komisia zložená 
zo zástupcov organizátorov, zástupcov Slo-
venského živnostenského zväzu a Združenia 
mladých podnikateľov Slovenska vybrala zo 
42 prihlásených 5 fi nalistov súťaže Mladý 
inovatívny podnikateľ 2011. Ako nominanti 
do celosvetovej súťaže „Creative Young 
Entrepreneur Award“ boli vybraní:
1. Ing. Martin Guttman (Tuli.sk, s.r.o.)
2. Ing. Michal Král (Digital Dreams, s.r.o.)
3. Bc. Lenka Mauricová (Canis Mauris 

Naturally)

Cenu „Prvej dámy SR p. Silvie Gašparovi-
čovej“ získala Bc. Šárka Technovská (TRIO) 
a Cenu „Ministra hospodárstva SR p. Juraja 
Miškova“ za najinšpiratívnejší podnikateľ-
ský príbeh získal Ing. Michal Král (Digital 
Dreams, s.r.o.)

Videovizitky všetkých ocenených v súťaži 
Mladý inovatívny podnikateľ 2011 nájdete 
na portáli www.podnikajte.sk

podpora podnikania

                       

                                     

MLADÝ INOVATÍVNY PODNIKATE  2011

Dňa 14.6.2011 sa už po piatykrát v Pálff yho paláci v Bratislave 
konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej súťaže 
„Mladý inovatívny podnikateľ 2011“. Jej úlohou bolo vyzdvih-
núť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inova-
tívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví pod-
nikania. Zároveň môžu byť žiarivým príkladom pre mladých 
ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.



27

A
ut

or
: Z

dr
už

en
ie

 m
la

dý
ch

 p
od

ni
ka

te
ľo

v S
lo

ve
ns

ka

Súťaž „Vyhrajte investora“ je primárne 
určená pre malých a stredných podnika-
teľov s registrovaným sídlom na území 
Slovenskej republiky s úmyslom realizovať 
nové podnikateľské príležitosti, zabezpe-
čiť rozvoj a expanziu spoločnosti a zís-
kať partnera na fi nancovanie projektov 
založených na inováciách a rozvoji. Cieľom 
je identifi kovať víťazný podnikateľský 
zámer/spoločnosť, ktorej bude umožnené 
(v prípade jej záujmu) rokovať o konkrét-
nych podmienkach spolupráce so zástup-
cami Slovenského rastového kapitálového 
fondu, a.s.  a získať tak fi nancovanie podľa 
potrieb podnikateľského zámeru až do 
výšky 1 000 000 EUR alebo rokovať priamo 
s individuálnymi investormi (business an-
gels) združenými v Klube podnikateľských 
anjelov Slovenska.

Vyhlasovateľom Súťaže sú Slovenská asociá-
cia rozvojového kapitálu (SLOVCA) a biznis 
magazín PROFIT. Partnermi sú Združenie 
mladých podnikateľov Slovenska, Slovenská 
inovačná a energetická agentúra,  Havel, 
Holásek & Partners a KPMG na Slovensku. 
Záštitu nad celým podujatím prevzalo 
Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky.

ČAS KONANIA SÚŤAŽE 
A VYHODNOTENIE

Súťaž sa uskutoční v období do 11. 11. 2011. 
SLOVCA negarantuje zaradenie záujemcu 
do Súťaže v prípade, že podklady budú 
zaslané po dátume 11. 11. 2011. 

Vyhodnotenie Súťaže spojené s odbornou 
konferenciou „Od nápadu k profi tu – 
Financovanie inovácií a rastu“, sa usku-
toční 28. novembra 2011 v hoteli Sheraton 
v Bratislave.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaže sa majú právo zúčastniť všetci malí 
a strední podnikatelia (jednotlivci alebo 
spoločnosti) s registrovaným sídlom v Slo-
venskej republike. Súťažiaci môžu predkla-
dať svoje biznis plány v akomkoľvek štádiu 
rozvoja (start-up myšlienka, rozvoj existu-
júcich podnikateľských aktivít, expanzia 
spoločnosti, atď.), nutnou podmienkou 
účasti v Súťaži je predloženie nasledujúcich 
dokumentov:

• Základné identifi kačné údaje spoločnos-
ti, stručný popis podnikania a zhrnutie 
podnikateľského plánu záujemcu (základný 
popis investičnej príležitosti) ako aj údaj 
o výške požadovanej investície a jej použití,

• Samotný podnikateľský zámer, t.j. plán 
hospodárenia na najbližšie obdobie (mini-
málne roky 2012 – 2014),

• Predstavenie manažmentu a vlastníkov 
spoločnosti, prezentácia skúseností a akti-
vít v danom sektore, a

• Historické výročné správy a účtovné výka-
zy vrátane poznámok, v prípade, že nimi 
spoločnosť disponuje.

Bude prínosom, ak záujemca, nad rámec 
povinných údajov, poskytne akékoľvek 
doplňujúce dáta popisujúce napríklad 

konkurenčné prostredie, popis inovácie 
a kvantitatívne zhodnotenie jej prínosov pre 
zákazníka alebo samotnú spoločnosť (zvý-
šenie kvality a/alebo ziskovosti, zníženie 
nákladov, materiálovej náročnosti, zvýšenie 
zamestnanosti a podobne).

PREDKLADANIE PODKLADOV 
A KONTAKTNÁ OSOBA

Podmienkou prihlásenia do Súťaže je zasla-
nie vyššie uvedených podkladov na ema-
ilovú adresu vyhrajte_investora@slovca.
sk s uvedením predmetu správy „Vyhrajte 
investora 2011“.

VYHRAJTE
INVESTORA
Máte nápad, o ktorom si myslíte, že je skvelý, no chýbajú vám peniaze? Chcete realizovať 
zaujímavý projekt a hľadáte partnera? Chýbajú vám prostriedky na presadenie svojho biznis 
nápadu? Slovenská asociácia rozvojového kapitálu a biznis magazín PROFIT spolu s partner-
mi vyhlasujú súťaž  „Vyhrajte investora“ v rámci projektu „Od nápadu k profi tu – fi nancova-
nie inovácií a rastu“ pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.



JEOL (EUROPE) SAS
Karlovo náměs   13 

121 35  Praha 2 - Česká republika
Tel +420 224916714 | jeolpraha@bon.cz

www.jeol.com

V NASLEDUJÚCOM ČÍSLE TRANSFERU SA DOČÍTATE:

• Lokálne spevnenie dreva I. časť
• Centrá excelentnosti na STU
• Akadémia projektu Centrope_tt
• Global Entrepreneurship Week Slovakia
• Recenzia publikácie „Understanding Steel Design“

LOKÁLNE SPEVNENIE DREVA I. ČASŤ

CENTRÁ EXCELENTNOSTI NA STU

AKADÉMIA PROJEKTU CENTROPE_TT

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 
WEEK SLOVAKIA

RECENZIA PUBLIKÁCIE 
„UNDERSTANDING STEEL DESIGN“
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