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P retrvávajúce protipande-
mické opatrenia začiatkom 

roka 2021 donútili predstaven-
stvo a dozornú radu SUZ, aby 
štandardnú fyzickú konferen-
ciu presunuli do on-line priesto-
ru. Tak sa stalo, že 12. 5. 2021 
sa uskutočnila historicky prvá 
on-line konfe ren cia SUZ. Na-
priek tomu, že SUZ doteraz ne-
mala žiadne skú se nosti s ko-
naním virtuálnych kon ferencií, 
dovoľujeme si povedať, že to 
dopadlo nad naše oča ká vania 
dobre. Áno, vieme, že osob
né stretnutia s výmenou indi vi-
duálnych skúseností tak úplne 
ne nahradíme a tiež, že atmo-

sféra fyzickej konferencie sa ne-
prenesie cez on-line priestor, ale 
chceli sme aspoň čiastočne na-
hradiť minuloročný deficit týchto 
aktivít spoločnosti SUZ.

Po technickej stránke konfe-
renciu zabezpečovala spoloč-
nosť Alttagmedia, s. r. o., ktorá 
má bohaté skúsenosti s organi-
záciou takýchto podujatí. Dispo-
nuje vlastnými štúdiami, aj s po-
trebnou aparatúrou. Technické 
zázemie konferencie si je treba 
predstaviť tak, že moderátor aj 
s prednášajúcimi sedia a disku-

tujú v priestoroch štúdia, pričom 
sa celý rozhovor nahráva a pria-
mo vysiela do internetového 
priestoru. Prednášky sú oddele-
né menšími prestávkami, počas 
ktorých sa zobrazuje informácia, 
že aká prednáška bude nasle-
dovať. Okrem iného je tiež výho-
dou, že konferenciu si teraz, po 
jednoduchom prihlásení, môžete 
pozrieť zo záznamu na stránke 
www.suz.sk. 

Samotná konferencia mala po-
dobný priebeh ako fyzická, kde 
sa po úvodných slovách mo-
derátora Ing. Ondreja Zákutné-
ho a príhovore prezidenta SUZ 
Ing. Vendelína Íra prezentovalo 

celkom 21 spoločností zo sféry 
priemyslu, údržby a poradenstva. 
Do samotného priebehu konfe-
rencie sa mohli zapojiť aj poslu-
cháči konferencie formou otázok 
na konkrétnych prednášajúcich, 
prípadne odpovedať na kvízo-
vé otázky k prenášanej tematike. 
Následne sa z pomedzi účastní-
kov žrebovali výhercovia vecných 
cien. Takýmto spôsobom sa oži-
vila celá konferencia. 

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí sa na zorganizovaní kon-
ferencie spolupodieľali, hlavne 
však Ing. Ondejovi Zákutnému, 
ktorý celú konferenciu moderoval. 

(RR)
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N a nedávnom zasadnutí P a DR SUZ odovzdal prezident SUZ 
Ing. Vendelín Iro, za aktívnu a obetavú činnosť v rámci organi-

zácie SUZ, Ing. Ondrejovi Zákutnému, riaditeľovi spoločnosti SLOV-
NAFT MONTÁŽE A OPRAVY, a. s. striebornú medailu Zväzu sloven-
ských vedeckotechnických spoločností. Zlatá medaila ZSVTS bola 
odovzdaná aj Ing. Petrovi Petrášovi, dlhoročnému členovi a podpred-
sedovi predstavenstva SUZ, ktorý sa však zo zdravotných dôvodov 
zasadnutia P a DR SUZ nemohol zúčastniť. Za redakciu časopisu In-
formačný spravodajca, ale iste aj za všetkých čitateľov, obom našim 
kolegom srdečne blahoželáme. 

Pochutnáme si na mo rav-
skom víne a na veľtrhu
A j v tomto roku organizujú SUZ a SSU pre svojich členov za vý-

hodných podmienok v dňoch 10. až 11. novembra 2021 návšte-
vu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Brne spojenú s ochutnáv-
kou moravských vín vo Veľkých Bíloviciach, ktorá sa uskutoční deň 
pred strojárskym veľtrhom. Na tomto malebnom mieste bude zabez-
pečené aj ubytovanie. Bližšie informácie vám zašleme v krátkej dobe. 
Tešíme sa na vašu účasť.

(SUZ)

BOLI SME 
ON-LINE
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Čo by vás mohlo zaujímať z histórie SUZ...

VIETE, KEDY SA PRVÝKRÁT POUŽIL 
PRIJÍMACÍ HRANOL? 

Obr. č. 1: Prvé vyobrazenie prijímacieho hranola v Kronike SUZ z roku 1997

Výrobný výkres prijímacieho 
hranola.

Čo hovorí 
Kronika SUZ:

P rvýkrát sa tento „obľúbe-
ný“ predmet všetkých pri-

jatia chtivých členov SUZ ob-
javuje v zázname Kroniky SUZ 
zo dňa 19. 3. 1997 z konferen-
cie, ktorú organizovalo Chemko 
Strážske. Najprv len ako grafic-
ký obrázok (obr. č. 1)

 
Následne je už zobrazený 

kompletný „výrobný“ výkres, 
z ktorého vieme vyčítať, že 
hranol bol schválený na P SUZ 
dňa 19. 3. 1997. 

Ďalej sa dozvieme, že hra-
nol má byť vyrobený z dreva li-
py. Predstavenstvo SUZ zvolilo 
najmäkšie drevo, aby prijímaní 
členovia až tak veľmi netrpe-
li – lipa má tvrdosť cca 300 kg/
cm2. Máme šťastie, že P SUZ 
nevybralo materiál eben, ten 
má tvrdosť nad 1 500 kg/cm2. 
Tiež P SUZ veľkoryso nechalo 

zraziť vrchnú kontaktnú hranu, 
ktorá má testovať výdrž hole-
nej kosti záujemcu.

Z výkresu sa dozvieme, že 
bol nakreslený až v apríli 1997 
a nakreslil ho pán Magyari. 
Kto bol alebo je pán Magya-
ri, v akej spoločnosti pracoval, 
atď. sa nám zistiť nepodari-
lo. Možno, že sa nám s touto 
informáciou ozve nejaký náš 
sveta znalý čitateľ.

Spomienka pamätníka 
(Ing. Vendelín Iro): 

„Hranol sa prvýkrát použil 
19. 3. 1997 na konferencii vo 
Vinnom, keď boli prijatí zástup-
covia: Chemes, SCP Ružom-
berok, Matador, Senica. Hra-
nol bol navrhnutý predstaven-
stvom SUZ. Nakreslený bol až 
následne. V súčasnosti sa po-
užívajú už duplikáty. Posled-
né boli vyrobené v Chemosvite 
a v Chemolaku Smolenice.“

Spomienka pamätníka 
(Ing. Michal Žilka): 

„Hranol, insígnie... sa navr-
hovali a vyrábali intuitívne a ná-
hodne, bolo také obdobie, keď 
organizátori mali vlastné inicia-
tívy tým smerom a postupne 
vznikala kronika, insígnie, hra-
noly... Niektoré z prvých hra-
nolov sa robili aj v Chemosvi-
te, mal som vtedy v „merku“ aj 
zlievárne sivej liatiny a oceľolia-
tiny a modeláreň, ale iste to už 
nie sú tieto posledné.“

(RR)
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Náš rozhovor

Ing. VENDELÍN ÍRO – prezident SUZ (časť 2.)
TROCHA Z NADHĽADU

Nie je tajomstvom, že patríš k tej najskú-
senejšej generácii medzi členmi SUZ... 
Aká je tvoja prvá spomienka na túto or-
ganizáciu, čo ti napadne prvé, ak sa nie-
kto spýta na začiatky SUZ? Vieme, že 
u nás funguje spomienkový optimizmus, 
ale keď človek prezerá Kroniku SUZ 
z toho obdobia, predsa len tam vidí ve-
ľa smiechu, radosti, nezbedníctiev... Dajú 
sa porovnať údržbári z minulého storo-
čia s údržbármi týchto rokov? Sme dnes 
opatrnejší, citlivejší, viac sa o seba bo-
jíme, a preto už pri prijímaní za člena 
SUZ nie sú užívané postupy, ako za sta-
rých čias?
Počas môjho pracovného pôsobe-

nia som zažil všeličo... Napríklad koniec 
60tych rokov: Po návrate z víkendu s deť-
mi mi volal dispečing, že ma už tri dni zhá-
ňajú, že je pripravené auto a mám sa do-
staviť okamžite do Piešťan do jedného lie-
čebného domu, kde sa mám hlásiť u pod-
nikového riaditeľa. Nevediac, čo ma čaká, 
obliekol som si najlepšie šaty a šli sme. 
Recepcia ma usmernila na príslušné po-
schodie (podotýkam, že som nebol s pod-
nikovým riaditeľom v žiadnom vzťahu, ja 
som sa k nemu nedostával). Privítal ma 
v teplákoch. Po usadení sa ma spýtal, že 
či viem, prečo ma zavolal. Samozrejme 
som nevedel. Jeho odpoveď bola: zajtra 
nastupuješ na funkciu námestníka. Šoko-
vaný som ho požiadal o čas na rozmysle-
nie. Odpoveď bola, že dohodnúť sa mu-
síme teraz. Tak som v pondelok nastúpil 
na novú funkciu. Ten, koho som mal strie-
dať, mal prevziať inú funkciu. Ale neodi-
šiel, druhú funkciu neprevzal... Tak som sa 
po niekoľkých týždňoch vrátil do svojej pô-
vodnej funkcie. Koncom 80tych rokov sa 
vyhlásil výber na námestníka údržby. Bol 

som požiadaný, aby som sa prihlásil. Bolo 
nás 11, večer vyhlásil generálny riaditeľ vý-
sledok: na funkciu nastupuje Íro. Písal sa 
začiatok roku 1990. Odstupom času to ma-
lo svoj význam práve pri formovaní názo-
rov pre vytvorenie spolku údržbárov, ktorí 
si budú pomáhať, či už pracovnými silami, 
náhradnými dielcami a hlavne skúsenosťa-
mi. Po dohovore s kolegami zo Svitu, Ša-
le, Nitry a v tom čase existujúcej Slovché-
mie sme založili SUZ. Cieľom bolo vytvoriť 
spoločenstvo údržbárov na inej platforme, 
ako dovtedy existujúce cechy údržbárov 
a strojárov. Od vtedy sa hodne zmenilo. 
V údržbe sa aplikovali nové systémy podľa 
svetových skúsenosti, sú vyššie nároky na 
kvalitu vykonávanej činnosti a to je jedno, 
či je to prijímateľ údržby alebo dodávateľ 
údržby. Stretnutia v rámci SUZ sme orien-
tovali a stále i orientujeme na odovzdanie 
najnovších informácií. Spomínaná veselosť 
je prevažne kombináciou vzájomných infor-
mácii a skúseností kolegov, ktorá je hlav-
ne pri pracovnej večeri. Áno, prejavuje sa 
to i priebehom prijímania za člena, budeme 

mať snahu aspoň čiastočne sa vrátiť do 
tradičnej formy...

Za celý svoj život si stretol obrovské 
množstvo ľudí, od robotníkov po gene-
rálnych riaditeľov, od upratovačiek až po 

panie prezidentky... Čo sa ti na ľuďoch 
páči, s akými typmi rád pracuješ? Musel 
si niekedy vo svojej kariére prepustiť nie-
ktorého zo svojich zamestnancov? Bolo 
to ťažké?
Ešte ako mladík, som sa dostal do kon-

taktu v tom čase s generálnym riaditeľom 
Slovnaftu p. Kopernickým. Už neviem, čo 
ho viedlo k tomu, že si ma zavolal do svo-
jej kancelárie a ukázal mi vlastný systém 
tvorby, zadávania a kontroly úloh. Ja som 
to spojil so zásadou, že s každým sa dá 
pracovať, keď sa zaradí na správnu funk-
ciu, ale zadanú prácu treba aj vyžadovať. 
Nebránil som sa žiadnemu stretnutiu, cho-

Ing. Vendelín Íro, prezident SUZ

Rodina na letnom posedení Pokračovanie na 5. str.

Člen Štátnej skušobnej komisie SVŠT – 2001
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dil som na akcie, kde sa no-
vé informácie a nové známosti 
dali získať. Nikdy som sa ne
bránil spolupracovať s pracov-
níkom, ktorý mi vecne opono-
val s cieľom, aby výsledkom 
debaty bolo lepšie riešenie. Po 
roku 2000 vzniká situácia, kto-
rá vyplynula z enormného tla-
ku na zníženie počtu pracov-
níkov – v tom čase som viedol 
dcérsku spoločnosť Slovnaf-
tu – Metalchem – bývalú stro-
járenskú výrobu. Vykonávanie 
príslušných rozhovorov, kde sa 
pracovníkovi prepustenie ozna-
movalo, bolo mimoriadne citli-
vé pre obe strany. Vždy však 
bola snaha, aby sa súčasne 
ponúkalo prijateľné riešenie 
pre budúcnosť a to sa podari-
lo. Nestalo sa mi, keď som už 
ukončil prácu v Slovnafte, aby 
sa niekto či už v Slovnafte ale-
bo mimo, pri stretnutí so mnou, 
negatívne prejavil.

Ktoré obdobie z tvojho do-
terajšieho života sa ti páčilo 
najviac, z ktorého čerpáš is-
totu a oporu, keď je ti v živo-
te darí trocha horšie? 
Neviem jednoznačne určiť 

obdobie, ktoré by som zvlášť 
vyzdvihol. Celý život som sa 
riadil zásadou – dobre spo-
lupracovať, svoje úlohy plniť 
a i zo špatných vyšších roz-
hodnutí niečo uspokojivého 
vyžmýkať. Nebál som sa nad-
riadeným oponovať v záujme 
veci, čo sa však nie vždy stret
lo s pochopením. Poviem to 
vetou, ktorú mi povedal jeden 
z čelných predstaviteľov spo-
ločnosti už v čase privatizácie: 
Vendo, prezident spoločnosti 
Slovnaft nevie u teba kvantifi-
kovať, čo by si nesplnil, ale ne-
má ťa rád... 

Čo by si v tomto čase od-
kázal našim čitateľom resp. 
členom SUZ?
Teraz je mimoriadne ťaž-

ké a zložité obdobie. Je tre-
ba žiť s vierou, že nič sa tým-
to nekončí, prídu i lepšie časy, 
keď sa na súčasnosť už bude 
iba spomínať. Želám každé-
mu hlavne dobré zdravie, či už 
v práci alebo v rodine.

Zhováral sa
Ing. Michal Abrahámfy 

člen redakčnej rady

Dokončenie zo 4. str. PREDSTAVENIE 
BRENTWOOD 
INDUSTRIES
S poločnosť Brentwood Industries je popredným svetovým 

výrobcom plastových komponentov pre chladiace veže. 
Náš výrobný program zahrňuje chladiace výplne, eliminátory 
kvapiek, vstupné žalúzie a trysky pre rozstrekovanie chladiacej 
vody. Brentwood úspešne podniká v oblasti chladiacich výpl-
ní už takmer 50 rokov. Za úspech vďačíme neustálemu vývoju 
a inováciám našich produktov a tiež excelentnému zákaznícke-
mu servisu a technickej podpore, ktorú zákazníkom a partne-
rom poskytujeme. V priebehu rokov sme pracovali na tom, aby 
sme sa etablovali ako globálny partner. V súčasnosti prevádz-
kujeme 12 výrobných závodov naprieč Spojenými štátmi, Thaj-
skom, Indiou a Mexikom. Centrála pre Európu, Brentwood Eu-
rope, s. r. o., je v Českej republike v meste Hořovice.

Chladiace veže 
– dôležitý článok 

priemyselnej výroby
Chladiace veže sú neoddeliteľ-

nou súčasťou takmer každej prie-
myselnej výroby. Výber správne-
ho dodávateľa chladiacich výplní, 
eliminátorov a vstupných žalúzií 
je základom pre zaistenie spoľah-
livej prevádzky a trvalého vysoké-
ho výkonu chladiacej veže. Inves-

tujeme milióny dolárov do výsku-
mu a testovania, aby sme mohli 
zaručiť, že vaša chladiaca veža 
bude fungovať čo najefektívnej-
šie. Brentwood dodáva kompo-
nenty pre chladiace veže s pri-
rodzeným i núteným ťahom, pre 
krížoprúde aj protiprúde veže.

Výroba komponentov 
pre chladiace veže

V oblasti výroby sme schop-
ní obsiahnuť každú fázu výrob-
ného procesu. Naše závody sú 
vybavené strojmi na kalandrova-
nie, tvarovanie za tepla, vstre-
kovanie alebo extruziu plastov. 
Pre výrobu fólií chladiacich výpl-
ní a eliminátorov používame vy-
soko presné vákuové tvarovanie 
za tepla s pretlakovou formou. 
To zaisťuje rovnomernejšiu hrúb-
ku materiálu po celej ploche fólií. 
Samotné spájanie fólií do blokov 
sa realizuje naším unikátnym me-
chanickým spôsobom montáže. 
Počas výroby pravidelne testuje-
me vlastnosti materiálov, aby boli 
v súlade s normami, pre zaiste-
nie najvyššej kvality konečného 
výrobku. Všetky naše produkty 
sú vyrábané v súlade s požiadav-
kami medzinárodnej organizácie 
CTI, konkrétne ide o štandardy 
CTI STD136. 

PVC – ideálny materiál
pre chladiacu výplň

PVC je pevný a húževnatý ma-
teriál, má prijateľnú cenu a dá sa 
ľahko tvarovať. Má veľkú odol-

nosť proti deformáciam, je stály 
a z požiarneho hľadiska je samo-
zhášavý. Samozrejmosťou je UV 
ochrana. PVC je materiál preve-
rený desiatkami rokov praxe a je 
tým pravým materiálom pre výro-
bu chladiacej výplne, eliminátorov 
a vstupných žalúzií do chladia-
cich veží. 

Voľba typu 
chladiacej výplne

Voľba správneho typu chla-
diacej výplne je alfou a omegou 
pre následnú spoľahlivú funkciu 
chladiacej veže. Pri výbere mu-
síme brať do úvahy požiadavky 
na výkon chladiacej veže. Záro-
veň však musíme zohľadniť typ 
prevádzky, kvalitu chladiacej vo-
dy alebo prašnosť v ovzduší, aby 
nedošlo k neprimeranému skráte-
niu životnosti výplne. Brentwood 
má vďaka dlhej histórii v obore 
rozsiahle znalosti v oblasti chla-
diacich veží. Zároveň sú všetky 
naše výplne a eliminátory dôklad-
ne otestované s ohľadom na vý-
kon a odolnosť proti zanášaniu. 
Pri výbere správneho typu posu-
dzujeme vežu z rôznych hľadísk, 
aby sme pre nášho zákazníka 
našli to najlepšie riešenie. 

Výrobné portfólio
Do výrobného portfólia patrí 

mnoho typov chladiacich výplní. 
Máme výplne s kríženou štruktú-
rou, s vertikálnymi kanálmi, ofset 
výplne, alebo mriežkové a splash 
výplne pre extra špinavú vodu. 
Dodávame niekoľko typov eli-
minátorov kvapiek, rozdeľujú sa 
v závislosti na požadovanej účin-
nosti. Vyrábame vstupné žalúzie 
a v ponuke máme i niekoľko ty-
pov trysiek. Dokážeme nájsť rie-
šenie pre každú aplikáciu. 

Prosím, neváhajte nás oslo-
viť, alebo oslovte vašu servisnú 
spoločnosť, ktorá sa stará o chla-
diace veže vo vašej spoločnosti. 
Som si istý, že budú spoločnosť 
Brentwood poznať. 

Miloš Balta – regionálny  
obchodný manažér
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ROKOVANIA PREDSTAVENSTVA 
A DOZORNEJ RADY SUZ

Informácia č. 
128 z rokovania 
predstavenstva 

a dozornej rady SUZ 
(ďalej len P a DR SUZ) 

konaného dňa 24.5. 2021 
elektronickou formou

 » Program:
1. Otvorenie a odsúhlasenie 

programu rokovania 
2. VZ SUZ za rok 2020 
3. Konferencia SUZ 12. 5. 2021 
4. Web SUZ 
5. Konferencia SUZ 3 Q 2021 
6. Časopis SUZ, tiež príprava 

č. 2
7. Členské SUZ za rok 2021 
8. Zrušenie členstva RETECH 

SK, spol. s r. o.
9. Logo SUZ 
10. VZ ZCHFP 
11. Rôzne

 » K bodu č. 1: Otvorenie ro-
kovania. 
Rokovanie otvoril prezident 

SUZ pán Íro. Celé rokovanie 
bolo vedené elektronicky cez 
systém Microsoft teams. Bez-
problémové konanie zabezpe-
čil pán Zsilinszki. Navrhnutý 
program bol odsúhlasený.

 » K bodu č. 2. VZ SUZ za rok 
2020
VZ SUZ sa uskutočnilo for-

mou per rollam v priebehu aprí-
la 2021. Hlasovania sa zúčast-
nilo 45 z celkového počtu čle-
nov 53 – to je 84,9% účasť. 
Bola vyhotovená zápisnica 
z VZ SUZ, ktorú obdržali členo-
via P a DR SUZ. Zápisnica bola 
bez pripomienok zobratá na ve-
domie. Členom SUZ sa odošle 
do konca mája 2021 – zabez-
pečí p. Íro.

 » K bodu č. 3. On line konfe-
rencia SUZ – 1 Q. 2021
Prvé zhodnotenie spoločne 

s spoločnosťou Alttag Media sa 
vykonalo 17. 5. 2021. Vyplýva-
júca úloha: Spracovať návrhy 
pre SUZ z využitia spoluprá-
ce s Alttag Media ako i z pre-
biehajúceho overenia dotazní-
kov – predložiť P a DR SUZ do 
17. 6. 2021 – vykonajú: pp. Zá-
kutný, Zsilinszki. Na dnešné ro-
kovanie predložené vyhodnote-

nie (p. Íro) bolo bez pripomie-
nok všetkými hlasmi schválené. 

 » K bodu č. 4. Web spoloč-
nosti SUZ
Stručne informoval p. Žilka. 

Poukázal na nízke využívanie 
zo strany členov SUZ. 

P a DR SUZ bol privítaný ná-
vrh: Zaviesť možnosť analy-
zovať návštevnosť webu SUZ. 
Dohodlo sa po podaní informá-
cie nasledovné: Návrh sa zave-
die k 1. 6. 2021 – zodpovedný 
p. Žilka. Na rokovania P a DR 
SUZ sa bude podávať stručná 
informácia.

 » K bodu č. 5. Konferencie 
SUZ 3Q 2021
P. Íro predložil návrh na po-

trebné riešenie gestorov kon-
ferencií 3. a 4. Q 2021. Navr-
hol i prípadnú výmenu gestorov 
vzájomne medzi 3tím a 4tým 
Q 2021.

K návrhu sa nepristúpilo 
z dôvodov:
a/ Je potrebné prerokovať s p. 

Šimkom a záväzne sa vy-
jadriť k organizovaniu konfe-
rencie v 3. Q 2021. Zabez-
pečí p. Žilka najneskoršie do 
17. 6. 2021.

b/ Na rokovaní 17. 6. 2021 sa 
definitívne rozhodne o mies-
te konferencii SUZ / krajne 
v prípade nepriaznivých in-
formácií určenie ďalšieho po-
stupu. 

 » K bodu č. 6. Časopis spo-
ločnosti SUZ 
Časopis SUZ vo vynovenom 

formáte bol k termínu konferen-
cie pripravený. Tiež bol rozo-
slaný členom SUZ, dôchodcom 
ako i prezentujúcim. V rozde-
ľovníku sú i TI, ZCHFP, STU, 
SAMP. P a DR SUZ vyslovuje 
poďakovanie redakčnej rade. 

17. 6. 2021 sa podá informá-
cia o príprave časopisu SUZ 
č. 2/2021. 

 » K bodu č. 7. Členské SUZ 
za rok 2021 
Stručnú informáciu podal p. 

Íro: Všetci členovia SUZ uhra-
dili členské, ako bolo schvá-
lené P a DR SUZ na rokovaní 
12/2020. (okrem bodu 8). 

SUZ uhradil členské pod-
ľa predložených faktúr: SAMP, 
ZCHFP

 » K bodu č. 8. Zrušenie 
členstva RETECH SK, 
spol. s r. o.
P. Íro predložil návrh na zru-

šenie členstva pre RETECH, 
spol. s r. o.

Zdôvodnenie: Nereagujú na 
žiaden podnet, nebola žiadna 
odozva ani na listové zásiel-
ky, táto nečinnosť trvá od roku 
2020.

P a DR SUZ všetkými hlas-
mi odsúhlasilo zrušenie člen-
stva v SUZ pre spoločnosť RE-
TECH, spol. s r. o. k termínu 
1. 6. 2021.

 » K bodu č. 9. Logo SUZ.
Zaradenie tohto bodu inicio-

val p. Zsilinszki. Dôvod: nie jed-
notné používanie loga SUZ. 
Po diskusii sa prijal návrh vy-
pracovať Dizajn manuál loga 
SUZ. Zabezpečenie tejto úlo-
hy prijal p. Zsilinszki v termíne 
30. 7. 2021.

 » K bodu č. 10. VZ ZCHFP
VZ ZCHFP sa uskutoční 

24. 6. 2021 vo Svite. Za SUZ 
sa zúčastní p. Žilka.

 » K bodu č. 11. Rôzne 
a) Najbližšie termíny rokovania 

P a DR SUZ sú 17.6. 2011 
o 15.00 hod. Forma Online 
spojenie. Zabezpečí p. Zsilin-
szki.

b) P. Íro informoval o niektorých 
aktivitách ZSVTS. 

– prednášatelia pre odborné 
školy – doplní p. Zsilinszki

– EURO Ing – ponuku obdržalo 
Duslo, a. s.

– ocenenia sa odovzdajú pri 
osobnej účasti

V sledovaní zostávajú body: 
• 88.7.5. Slávnostné prijatie 

členov SUZ. Pozri zápis 124
• 112.4. GPDR – ochrana 

osobných údajov 
• Priebežne informovať: p. Zsi-

linszki
• 121.9., Konferencie SUZ 

2022 –stanovenie miesta 
i zodpovednosti 

Informácia č. 129 
z rokovania predstavenstva 

a dozornej rady SUZ 
(ďalej len P a DR SUZ) 

konaného dňa 17.6. 2021 
elektronickou formou

 » Program:
1. Otvorenie a odsúhlasenie 

programu rokovania 
2. Konferencia SUZ 3. Q 2021 
3. Konferencia SUZ 4. Q 2021
4. Konferencia SUZ online 

12. 5. 2021 zhodnotenie
5. Web SUZ
6. Časopis SUZ príprava č. 2
7. Konferencie SUZ 2022
8. Návšteva odbornej zahranič-

nej výstavy v rokoch 2021 – 
2022

9. Námety na spoluprácu
10. Rôzne

 » K bodu č. 1: Otvorenie roko-
vania. 
Rokovanie otvoril prezident 

SUZ pán Íro. Celé rokovanie 
bolo vedené elektronicky cez 
systém Microsoft teams. Bez-
problémové konanie zabezpe-
čil pán Zsilinszki. Navrhnutý 
program bol odsúhlasený.

 » K bodu č. 2. Konferencia 
SUZ 3. Q 2021
Informoval p. Žilka:

a/ V zmysle rokovania na posled-
nom predstavenstve preroko-
val možnosť konferencie s ges-
torstvom spoločnosti Gajos, 
s. r. o., ale vzhľadom na závaž-
né okolnosti, to s nimi organi-
zovať nie je možné.

b/ Tento týždeň uskutočnil roko-
vanie so spoločnosťou Del-
tech, a. s., ktorá prejavila záu-
jem o usporiadanie konferencie 
v regióne „Liptov“. V príprave 
rokoval s p. Šintajom – ob-
chodným riaditeľom spoločnos-
ti, ktorý o organizácii rozhodol 
pozitívne a určil štáb ľudí: p. 
Burdela a p. Jurečkovú, ktorí 
sa budú na akcii podieľať.

 Boli požiadaní členovia P a DR 
SUZ o pomoc pri zostavova-
ní jednotlivých bodov progra-
mu. Na webovej stránke SUZ 
sa umiestni ponuka k účasti na 
konferenciách SUZ, čo zabez-

Pokračovanie na 7. str.
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pečí p. Zsilinszki.
 Overí sa možnosť absolvova-

nia exkurzie. 

 » K bodu č. 3. Konferencia 
SUZ 4. Q 2021
Informovali pp. Zsilinski 

a Chromek: 
Konferencia sa bude pri-

pravovať v termíne 30. 11. – 
2. 12. 2021. Pre miesto konfe-
rencie boli predložené 3 návrhy 
– Trnava, Senec, Piešťany. Po 
diskusii sa odsúhlasilo všetký-
mi hlasmi P SUZ miesto: Hotel 
Magnólia v Piešťanoch.

 » K bodu č. 4. Konferencia 
SUZ online 12. 5. 2021 zhod-
notenie
Informovali pp. Zákutný 

a Zsilinski:
Predložili návrhy na využitie 

ďalšej spolupráce s organizáto-
rom do budúcnosti.
 Boli posúdené: Vyhodnotenie 

prieskumu spokojnosti – pre-
zentujúcimi; 

 Vyhodnotenie prieskumu pre 
členov SUZ; Vyhodnotenie 
účastníkmi konferencie; Štatis-
tika sledovanosti.

 Zásadné pripomienky od čle-
nov P a DR SUZ neboli.

 » K bodu č. 5. Web spoločnos-
ti SUZ
Stručne informoval p. Žilka. 
Webmasterovi poslal návrh 

na použitie sledovania návštev 
www.suz.sk prostredníctvom 
Google Analytics, on to zhod-
notil a pripojil aj možnosť sle-
dovania návštevnosti prostred-
níctvom Google Search Con-
sole. Prvý spôsob (GA) hod-
notí ako menej vyhovujúci pre 
našu potrebu, výstup z druhé-
ho (GSC) bol v prílohe, sú tam 
údaje o návštevnosti stránky 
v dvoch časových rovinách. Čo 
je pre potreby SUZ vyhovujúce 
si musíme zadefinovať. Vyhod-
notenie v intervale 1x štvrťroč-
ne bolo odsúhlasené.

 » K bodu č. 6. Časopis spoloč-
nosti SUZ 
Informoval p. Zsilinski.
Bol naznačený okruh pripra-

vovaných článkov. Časopis sa 
pripraví ku konferencii SUZ 
v septembri 2021.

 » K bodu č. 7. Konferencie 
SUZ 2022 

Stručnú informáciu podal p. Íro. 
Návrh termínov: 1. Q 2022 

v termíne 29. 3. – 31. 3. 2022; 
3. Q 2022 v termíne 27. 9. – 
29. 9. 2022; 4. Q 2022 v ter-
míne 29. 11. – 1. 12. 2022. Po 
vykonanej písomnej komuniká-
cii bol predložený návrh: 
a/ Konferencia 1. Q 2022
 GESTOR: HAGARD HALL – p. 

Horváth; Garant: p. Abrahámfy
b/ Konferencia 3. Q 2022 
 GESTOR: BRENNTAG SLO-

VAKIA, s. r. o. – p. Štefek; Ga-
rant: p. Hladký

c/ Konferencia 4. Q 2022
 GESTOR: SEPS, a. s. – p. Vy-

třisal; Garant: bude doplnený
 Návrh garantov a gestorov 

P SUZ schválilo.

 » K bodu č. 8. Návšteva odbor-
nej zahraničnej výstavy v ro-
koch 2021 – 2022
Odporučenia pripravia pp. 

Hladký a Abrahámfy.
Na rokovanie bol predložený 

návrh zorganizovať návštevu 
Strojárenského veľtrhu v Brne 
– 8. – 12. 11. 2021. Bolo dopo-
ručené, aby sa akcia pripravo-
vala spoločne s SSU. P SUZ 
návrh odsúhlasilo. Komplexný 
návrh sa predloží 22. 7. 2021. 
Z.: pp. Hladký, Abrahámfy

 » K bodu č. 9. Námety na spo-
luprácu
Informáciu podal p. Íro. 

a/ ZSVTS – platia doterajšie 
možnosti

b/ SAMP – p. Íro informoval 
o uskutočnenom sneme 12. 6., 
kedy boli zvolené i nové orgá-
ny, p. Sírotka zostáva prezi-
dentom, p. Íro je naďalej čle-
nom prezídia

c/ ECHOZ – je potreba po dlh-
šom čase zavinenom pandé-
miou covid s nimi rokovať 

d/ Vysoké školy – ako doteraz, 
bakalár na STU zameraný na 
údržbu

e/ ZCHFP – ako doteraz

 » K bodu č. 10. Rôzne 
a) V organizácii SSU boli no-

vé voľby P a DR SSU. Novým 
predsedom je p. Dravecký.

b) Najbližšie rokovanie P a DR 
SUZ sa uskutoční 22. 7. 2021 
elektronicky.

c) 128. 9., Logo SUZ. Po dis-
kusii sa prijal návrh vypraco-
vať Dizajn manuál loga SUZ. 
Zabezpečenie tejto úlohy pri-
jal p. Zsilinszki v termíne do 
30. 7. 2021.

d) 128.10., VZ CHFP sa uskutoč-
ní 24. 6.2021 vo Svite. Za SUZ 
sa zúčastní p. Žilka, informáciu 
podá 22. 7. 2021

e) 128. 11. 2., ZSVTS p. Íro infor-
moval o niektorých aktivitách

Informácia č. 130 
z rokovania predstavenstva 

a dozornej rady SUZ 
(ďalej len P a DR SUZ) 

konaného dňa 22.7. 2021 
elektronickou formou

 » Program:
1.  Otvorenie a odsúhlasenie 

programu rokovania 
2. Hospodárenie SUZ za 1. pol-

rok 2021
3. Návšteva MSV v Brne 2021
4. Konferencia SUZ 3. Q 2021 
5. Konferencia SUZ 4. Q 2021
6. Konferencia SUZ 1. Q 2022
7. Časopis SUZ č. 2/2021
8. Logo SUZ
9. NFU 2021
10. Rôzne

 » K bodu č. 1: Otvorenie roko-
vania. 
Rokovanie otvoril prezident 

SUZ p. Íro. Celé rokovanie bolo 
vedené elektronicky cez systém 
Microsoft teams. Bezproblémové 
konanie zabezpečil pán Zsilinsz-
ki. Navrhnutý program bol odsú-
hlasený.

 » K bodu č. 2. Hospodárenie 
SUZ za 1. polrok 2021
Všetky materiály dostali čle-

novia P a DR SUZ písomne. 
K predloženým podkladom ne-
boli pripomienky. Hospodárenie 
SUZ za 1. polrok 2021 členovia P 
a DR SUZ zobrali na vedomie.

 » K bodu č. 3. Návšteva MSV 
v Brne 2021 
K rokovaniu bol predložený 

projekt „Návšteva medzinárod-
ného strojárskeho veľtrhu v Brne 
2021“. P SUZ predložený projekt 
odsúhlasilo s nasledovnými zá-
vermi:

a/ Poplatok účastníka – 70 €
b/ Treba pripraviť Zmlu-

vu o úhrade finančných požia-
daviek k podpisu medzi SUZ-
SSU. Pripraví: p. Abrahámfy do 
31. 7. 2021.

c/ Nositeľ akcie bude SUZ
d/ P SUZ vyslovilo súhlas na 

prekročenie v položke 518000 – 
Zahraničná spolupráca v Pláne 
rozpočtu SUZ v roku 2021.

 » K bodu č. 4. Konferencia 

SUZ 3. Q 2021
Informoval p. Žilka.
Prerokovania tohto bodu sa zú-

častnili zo strany gestora Deltech, 
a. s.: p. Lucia Jurečková, p. Pat-
rik Burdel. Rokovalo sa o progra-
me, o ponuke hotela, ku ktorej 
boli pripomienky. Rokovanie k do-
riešeniu sporných bodov zabez-
pečí p. Žilka.

29. 7. 2021 o 15.00 bude on li-
ne rokovanie P a DR SUZ o sta-
ve zabezpečenia konferencie.

 » K bodu č. 5. Konferencia 
SUZ 4. Q 2021
Informovali pp. Zsilinski 

a Chromek: 
Členom P a DR SUZ bola odo-

vzdaná bilancia konferencie pod-
ľa ponuky hotela Magnólia po-
čítaná pre 80 osôb. Dohodlo sa 
prepracovanie pre 100 osôb.

 » K bodu č. 6. Konferencia 
SUZ 1. Q 2022
Informoval p. Abrahámfy.
Uviedol, že konferencia sa bu-

de pripravovať v hoteli Senec. 
Ná mietky zo strany P a DR SUZ 
neboli.

 » K bodu č. 7. Časopis spoloč-
nosti SUZ 
Informoval p. Zsilinski.
Časopis sa pripravuje, čo sa 

týka partnerov, náplň časopisu sa 
bude dopĺňať po uzavretí progra-
mu konferencie SUZ – 3. Q 2021.

 » K bodu č. 8. Logo SUZ 
Informoval p. Zsilinski.
Materiály k rokovaniu boli pred-

ložené. Tento bod bude predme-
tom rokovania na najbližšom P 
a DR SUZ v Nitre.

 » K bodu č. 9. NFU 2021
Informoval p. Íro.
Konferencia NFU sa pripravu-

je v posunutom termíne 26. 10. 
– 27. 10. 2021. V týchto dňoch 
sa rozosielajú pozvánky. Dohodlo 
sa, že za P a DR SUZ sa zúčast-
nia pp. Zsilinszki, Nosko, Hladký.

 » K bodu č. 10. Rôzne 
a) VZ ZCHFP sa uskutočnilo 

24. 7. 2021. Za SUZ sa roko-
vania zúčastnil p. Žilka. Infor-
moval o priebehu, o prijatí For-
tischem, a. s. za člena, o vý-
ročí 70 rokov VUCHV,... Treba 
pripraviť krátky článok do časo-
pisu SUZ č. 2 – p. Žilka.

b) Najbližšie rokovanie P a DR 
SUZ sa uskutoční 19. 8. 2021 
o 15.00 hod. v Nitre.

Dokončenie zo 6. str.
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P redikcia, IoT, umelá inteligencia sú 
súčasné pojmy, ktorými sa zaoberá 

nie len svet technológie a údržby. Tieto 
prístupy sú priamou reflexiou na situá-
ciu vo svete. Je to snaha ako si svoju 
činnosť zefektívniť, zjednodušiť a v ne-
poslednom rade urobiť bezpečnejšou. 
Monotónne činnosti sa prenechávajú 
SMART zariadeniam a človek môže in-
vestovať viac času do kreatívnej a ino-
vatívnej činnosti. 

Touto filozofiou sme sa inšpirovali aj 
v spoločnosti DIAGO SF, s. r. o. Výsled-
kom dlhodobej práce, skúsenosti a vý-
skumu, je viacero inovácií, ktoré ponúka-
jú priemyslu množstvo výhod. Jedná sa 

o bezdrôtové inteligentné monitorovanie 
stavu strojov, ktoré zbiera a analyzuje dáta 
vibrácií a teplôt, monitorovanie elektromo-
torov pomocou CT/PT snímačov a ďalšie 
produkty spoločnosti DIAGO. Spoločnosť 

posilnila tím špecialistov o IT tím, ktorý ne-
ustále vyvíja a zlepšuje monitorovacie sys-
témy v spolupráci s diagnostikmi a tech-
nikmi. 

Hlavným princípom monitorovacích 
systémov, je včasné odhalenie poruchy 
a s dostatočným predstihom upozornenie 
užívateľa na vznikajúcu poruchu. Upozor-
nenie je v podobe e-mailu, sms, zvukovej 
alebo svetelnej signalizácie alebo vypnu-
tím stroja. Systémy sú vybavené bezdrô-
tovými, trojosími snímačmi vibrácií a tep-
lôt s veľkým dosahom, napájané batériami 
s niekoľkoročnou výdržou. Magneticky ale-
bo lepidlom pripevnené snímače na povrch 
domca neustále monitorujú stav ložiska 
a v minútovom intervale zapisujú aktuálne 
hodnoty. Tento systém je bežne aplikova-

DIAGO – 
POHYB POD 
KONTROLOU

Pokračovanie na 9. str.
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ný na elektromotory, ventilátory, 
čerpadlá, triediče, drviče, pre-
vodovky a iné. Hlavným objek-
tom monitoringu je ložisko, kto-
ré svojou činnosťou generuje 
vibrácie. Tieto vibrácie sa po-
stupom času menia a na zákla-
de tohto princípu sme schopní 
analyzovať technický stav lo-
žiska. Monitorujeme nielen stav 
ložiska ale aj stroja ako takého. 

Obdobný systém je monito-
rovanie 3fázových elektromo-
torov pomocou elektroveličín, 
ktoré monitorujú krivky magne-
tického toku a na základe ich 
zakrivenia analyzujú stav lo-
žísk, rotorových tyčí, účinnosť 
a mnoho iných elektrických 
parametrov. Výhodou takého-
to zariadenia je napojenie na 
rozvodnú skriňu a detekcia nie 
len elektrických ale aj mecha-
nických porúch elektromotora 
a pripojeného zariadenia. 

Oba tieto systémy máme 
zapojené vo viacerých pre-
vádzkach po celom Slovensku 
a dostáva sa nám od užívate-
ľov pozitívna spätná väzba. Na 
základe požiadaviek užívateľa 
sme schopní prispôsobiť moni-
torovací systém potrebám uží-
vateľa aby monitoring bol uži-
točným nástrojom. Ak vás ten-
to článok zaujal neváhajte nás 
kontaktovať a radi s vami pre-
berieme možnosti online mo-
nitoringu strojov vo vašej pre-
vádzke. 

Spoločnosť DIAGO SF, s. r. o. 
je dodávateľom ložísk a priemy-
selných produktov v Slovenskej 
republike. Na trhu pôsobí od ro-
ku 1993 a postupne sa stala re-
nomovanou spoločnosťou v do-
dávkach tovarov, služieb ako aj 
výroby strojárskych súčiastok. 
Dodávku produktov podporu-
jú špecialisti v oblasti diagnosti-
ky, vibrodiagnostiky, ustavovania 
strojných zariadení, mazacích 
systémov, čistenia olejov, montá-
že a demontáže ložísk a podob-
ne. Kvalitný servis podporuje-
me strojárskou výrobou, ktorá sa 
v poslednom období znásobila. 
Spoločnosť DIAGO sa aktívne 
zapája do projektov európskeho 
významu, v rámci ktorých vyvíja 
inovatívne riešenia pre železnič-
ný priemysel a prediktívne systé-
my pre priemysel ako taký. 

Ing. Martin Šimončič 
DIAGO SF, s. r. o.

KYBERNETICKÉ HROZBY 
A AKO IM PREDCHÁDZAŤ
P re podnikateľov existujú v di-

gitálnom svete čoraz väčšie 
hrozby. Nástup nových techno-
lógií nám nepriniesol len úžitok, 
no ukázal aj odvrátenú stranu 
technologického pokroku. Národ-
ný bezpečnostný úrad informo-
val o zvyšujúcom sa počte ky-
bernetických útokov, a to predo-
všetkým ransomvérových útokov, 
ktoré majú za následok obrovské 
finančné škody pre firmy a inštitú-
cie. (Ransomvér je škodlivý kód, 
ktorý vedie k zašifrovaniu dát (dis-
kov a pri zle navrhnutej infraštruk-
túre aj záloh, ak existujú). Násled-
ne útočník vydiera obeť a žiada 
vyplatenie určitej sumy (tzv. ran-
som čiže výkupné), najčastejšie 
v bitcoinoch či inej nevystopova-
teľnej kryptomene ako podmienku 
na rozšifrovanie dát). Spoločnosti 
sú čoraz viac závislé od počíta-
čových systémov, preto sa stá-
vajú čoraz častejšie obeťami ky-
bernetických útokov prostredníc-
tvom ransomvéru. Počas takéhoto 
útoku útočníci zablokujú počítače 
v celej spoločnosti spolu s dáto-
vou základňou a pokiaľ neexistujú 
riadne zálohy, je táto spoločnosť 
ochromená a nemôže ďalej po-
kračovať vo svojej činnosti. Jed-
noducho sa zastaví. 

Častou príčinou takýchto, už 
úspešných útokov, je zanedba-
ná a podfinancovaná starostli-
vosť o IT zabezpečenie, ktorá sa 
mnohokrát začína riešiť až keď 
je príliš neskoro a firma alebo in-
štitúcia sa stala obeťou kyberne-
tického útoku. Taktiež nedostatok 
odborníkov a personálu v oblasti 
informačnej a kybernetickej bez-
pečnosti je problém. Čomu však 
treba venovať veľkú pozornosť, je 
vzdelávanie všetkých zamestnan-
cov v oblasti informačnej a kyber-
netickej bezpečnosti, nie len tých 
z IT sektora. Sú to najčastejšie 
bežní zamestnanci, ktorých po-
čítače sa stanú vstupnou bránou 
pre takéto útoky. Je dokázané, že 
práve ľudské pochybenie a neve-
domosť sú často príčinou úniku 
dát a vstupu škodlivého kódu do 
informačnej infraštruktúry orga-
nizácie. 

Vzhľadom na elektronizáciu 
a digitálnu transformáciu môže-
me predpokladať, že množstvo 

kybernetických útokov bude stú-
pať. Z tohto dôvodu by mali firmy 
a inštitúcie prijať technické, orga-
nizačné a personálne opatrenia 
na zníženie hrozieb spojených 
s kybernetickými útokmi. Ako 
prvé by si mala spoločnosť/inšti-
túcia spraviť podrobnú analýzu 
rizík a stavu informačnej bezpeč-
nosti. Na základe výsledkov ana-
lýzy je potrebné prijať opatrenia 
na zvládnutie jednotlivých hrozieb 
a znížiť tak riziko útoku. 

Pre oblasť personálnej bez-
pečnosti je potrebné napríklad 
určiť role a zodpovednosti za in-
formačnú bezpečnosť, nastaviť 
vzdelávací systém nie len pre IT 
personál, ale aj bežných zamest-
nancov. Taktiež by sa mali riadne 
nastaviť a prijať pravidlá pre pou-
žívateľov informačných systémov. 

Pre oblasť technických opatre-
ní by sa na základe analýzy ma-
li napríklad prijať požiadavky na 
zabezpečenie služieb z externých 
sietí (webové aplikácie), zabez-
pečenie internej a externej infra
štruktúry, taktiež požiadavky na 
zabezpečenie pracovných staníc. 
Tieto požiadavky by sa mali ná-
sledne prijať a aplikovať v rámci 
technologickej infraštruktúry spo-
ločnosti. Ako príklad jednotlivých 
opatrení môžeme uviesť: bezpeč-
nosť pri prevádzke informačných 
systémov a sietí, sieťová a ko-
munikačná bezpečnosť, krypto-
grafické opatrenia, fyzická a ob-
jektová bezpečnosť a mnohé iné 
technické opatrenia na zabezpe-
čenie informačnej bezpečnosti. 
Z pohľadu zabezpečenia biznis 
kontinuity by sa mal prijať krízo-
vý plán a plán obnovy pre prípad 
bezpečnostného incidentu alebo 
mimoriadnej udalosti. Takýto plán 

by mal mať riadne definované 
úlohy jednotlivých zamestnancov, 
prípadne externých partnerov, pri 
opätovnom obnovovaní činnos-
ti spoločnosti po bezpečnostnom 
incidente alebo mimoriadnej uda-
losti. 

Kybernetické útoky sú čoraz 
častejšie, sofistikovanejšie a roz-
siahlejšie, z tohto dôvodu je po-
trebné, aby na to boli spoloč-
nosti pripravené a vedeli správ-
ne a včas reagovať na prípadné 
hrozby. Keďže často po kyberne-
tickom útoku dochádza k ochro-
meniu celej firmy alebo inštitúcie, 
je na mieste prevencia proti tým-
to hrozbám. Pri prevencii je po-
trebné investovať nie len do tech-
nologických riešení ale aj do ľud-
ských zdrojov v podobe špecia-
listov, ktorí svojimi znalosťami ve-
dia pomôcť pri predchádzaní ky-
bernetických útokov a v prípade 
bezpečnostného incidentu (napr. 
spomínaný ransomvér) alebo mi-
moriadnej udalosti (požiar) vedia 
v čo najrýchlejšom čase obnoviť 
prevádzku celej spoločnosti a mi-
nimalizovať straty. 

Aj keď sa môžu javiť finančné 
prostriedky vynaložené na ochra-
nu aktív spoločnosti alebo inštitú-
cie v oblasti informačnej bezpeč-
nosti ako veľmi nákladné, násled-
ky kybernetického útoku sa pohy-
bujú mnohonásobne vyššie než 
náklady na prevenciu a v určitých 
prípadoch, po nenávratnom zni-
čení a nedostupnosti dát, sa mô-
žu rovnať otázke či daná spo-
ločnosť, po závažnom incidente, 
dokáže v podnikaní naďalej po-
kračovať.

Ing. Peter Plavec 
Manažér kybernetickej 

bezpečnosti 

Dokončenie zo 8. str.
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INTERNET V ÚDRŽBÁRSKEJ PRAXI
V zdialený internetový prístup k strojom patrí v súčasnosti ku 

štandardným prostriedkom servisu a celkovej koncepcie tech-
nickej podpory prevádzkovateľa zariadenia. Hlavne malým a stred-
ným podnikateľom ponúka cloudové riešenie potrebnú flexibilitu 
a rýchlosť reakcie, ktorú by inak dosiahli iba za cenu vysokých fi-
nančných a personálnych nákladov. Veľkým podnikom prináša efek-
tívnu jednotnú platformu pre svoje externé servisné organizácie. 

Ako funguje pripojenie 
k vzdialenej sieti?

Pre vytvorenie spojenia je po-
trebné do vzdialenej siete (stroj, 
výrobné zariadenie) inštalovať 
router Ewon Cosy a pripojiť ho 
na internet. Router vytvorí od-
chádzajúce komunikačné spoje-
nie ku cloudovej službe Talk2M. 
Vzdialený servisný pracovník 
alebo programátor sa zo svojho 
PC prihlási k tejto službe pomo-
cou VPN klienta eCatcher. Clou-
dový server Talk2M funguje ako 
sprostredkovateľ a vytvorí me-
dzi PC a routerom zabezpečený 
VPN tunel. Servisný pracovník je 
pomocou tohto spojenia pripoje-
ný k sieti kdekoľvek na svete tak, 
akoby bol priamo pripojený na 
mieste. 

Čo potrebujem od 
prevádzkovateľa stroja, 

aby sa router Ewon Cosy 
pripojil k serveru Talk2M?

Zvyčajne nepotrebujete nič! 
Pre komunikačné spojenie s in-
ternetovou službou Talk2M sa vy-
užívajú tzv. odchádzajúce spo-
jenia cez porty TCP 443 alebo 
UDP 1194, ktoré bývajú v podni-
kovom firewalle povolené. Rou-
ter Ewon Cosy môže byť nakonfi-
gurovaný ako DHCP klient, alebo 
môže používať statickú IP adre-
su, ktorú pridelí IT oddelenie pre-
vádzkovateľa.

Ako pripojím router k in ter-
netu, ak mi prevádzkovateľ 
stroja neposkytne in ter ne-

tové pripojenie?
V takomto prípade je potrebné 

použiť verziu routera Cosy, kto-
rý má vstavený GSM modem pre 
siete 3G a 4G. Pre stroje, ktoré 
nie sú pevne pripojené k podni-
kovej sieti, je vhodná WiFi verzia 
routra Cosy.

 
Ako sa môžem pripojiť 
k PC alebo HMI panelu, 
kto ré sú umiestnené pri 

stroji?
Pomocou SW eCatcher a služ-

by Talk2M sa môžete pripojiť ku 
všetkým zariadeniam, ktoré sú 
pripojené v sieti stroja. Pre prí-
stup k panelom alebo web ser-
verom je okrem tejto možnos-
ti k dispozícii bezplatná služba 
M2web. Táto služba je súčas-
ťou cloudového servera Talk2M 
a umožní zobraziť vzdialenú plo-
chu panela alebo PC v bežnom 
webovom prehliadači vášho PC 
alebo smartfónu. 

Je moja komunikácia 
dostatočne bezpečná?

Vysokú bezpečnosť zabez-
pečuje integrovaný bezpečnost-
ný čip, ako aj kryptovaná komu-
nikácia SSL/TLS, dvojfaktorová 
autentifikácia a oddelenie sietí. 
Ak má používateľ stroja obavy 
z neoprávneného prístupu, mô-

že komunikačné spojenie me-
dzi routerom a službou Talk2M 
ovládať prepínačom a zapnúť 
ho iba v prípade potreby. Kom-
pletné riešenie má certifiká-
ty ISO27001 a ISECOM STAR. 
O tom, že clou dovým spojeniam 
firmy dôve rujú svedčí aj 350 tis. 
routrov Ewon, ktoré sú v súčas-
nosti pripojené ku cloudovej služ-
be Talk2M.

Chcem byť informovaný 
o poruche môjho vzdia le né-
ho stroja. Čo potrebujem?

Router Ewon Flexy pripojíte 
k PLC a nakonfigurujete premen-
nú, ktorej hodnotu bude router 
čítať z riadiaceho systému a po-
rovnávať s nastavenou hranič-
nou hodnotou. Nastavíte spôsob, 
akým vás má router informovať 
o prekročení zadanej hodnoty, 
napr. SMS. Emailové alarmové 
správy môžu ako prílohu obsa-
hovať reálne namerané hodnoty 
alebo archív údajov. 

Môžem diaľkovo sledovať, 
ako moje zariadenie 

pracuje?
Najdôležitejšie údaje stroja 

tzv. KPIs (Key Performance In-
dicators) vám služba M2web po-
skytne priamo cez webový pre-
hliadač, alebo v aplikácii eCat-
cher Mobile (iOS a Android). Pre 
komplexné sledovanie vzdialenej 
technológie je možné použiť aj 
vizualizáciu ViewON. Táto web 
vizualizačná aplikácia je zabudo-
vaná v routeri Ewon Flexy a pra-
cuje s premennými z pripojené-
ho PLC. Môžete si ju zobraziť vo 
webovom prehliadači pripojeného 
PC alebo diaľkovo cez internet 
pomocou služby M2web. Diaľko-

vé sledovanie môže využívať do-
dávateľ, aj prevádzkovateľ stroja. 

Z ktorých typov PLC do ká-
že Ewon Flexy čítať dáta?

Dáta sa dajú nielen čítať, ale 
aj zapisovať do PLC pomocou 
zabudovaných komunikačných 
ovládačov pre PLC viacerých vý-
robcov, ako Rockwell Automation, 
Siemens, Mitsubishi Electric, Om-
ron, Schneider Electric a ďalších. 
Okrem nich môže router komu-
nikovať univerzálnymi protokol-
mi Modbus RTU aj Modbus TCP. 
Pribudli aj komunikačné ovláda-
če pre Priemysel 4.0, a to MQTT 
a OPC UA Client/Server. Údaje 
uložené v routri sa môžu prená-
šať do lokálnej databázy v pod-
niku alebo do cloudových plat-
foriem Azure, AWS, ThingWorx, 
MindSphere a ďalších.

Je cloudové riešenie vhod-
né aj pre veľké podniky 

s mnohými dodávateľmi?
Veľké podniky disponujú štan-

dardne IT oddelením, ktoré po-
skytuje prístupy pre dodávateľov 
liniek a technológií. Cloudové rie-
šenie je omnoho flexibilnejšie čo 
sa týka rýchlosti zriadenia a ak-
tivácie spojenia, čo môže výraz-
ne skrátiť dobu poruchy. Ak pod-
nik využíva jednotné cloudové 
riešenie pre svojich dodávateľov, 
administrátorom cloudového úč-
tu býva v tomto prípade povere-
ný pracovník IT oddelenia, ktorý 
zriaďuje užívateľov a prideľuje im 
prístupové práva. Všetci dodáva-
telia takto pristupujú k svojim za-
riadeniam cez jediný účet služby 
Talk2M. 

Ing. Ján Snopko
ControlSystem, s.r.o.
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 » 1) Inteligentná video tech-
nológia pomáha počas pan-
démie
Tvárou v tvár pandémii CO-

VID19 uprednostňujú podniky 
hľadanie spôsobov bezpečné-
ho obnovenia prevádzky. Inteli-
gentná video technológia ukáza-
la veľký potenciál, ktorý pomáha 
spoločnostiam udržať svojich za-
mestnancov a zákazníkov v bez-
pečí pri návrate do práce. 

Bezpečnostné kamery vybave-
né umelou inteligenciou monito-
rujú husto osídlené miesta, aby 
zaistili, že zamestnanci budú do-
držiavať základné bezpečnost-
né opatrenia – vrátane udržiava-
nia sociálnej vzdialenosti, nose-
nie rúšok a plynulej prevádzky 
– a zároveň vykonáva teplotný 
skríning u prichádzajúcich osôb. 
Zamestnanci sa v tejto napä-
tej ére vyhýbajú zbytočnému fy-
zickému kontaktu so zdieľaným 
hardvérom a urýchľujú nástup 
trendu bezdotykových zariadení 

s riadením prístupu napr. do kan-
celárskych budov a ďalších strá-
žených objektov. Viaceré režimy 
bezdotykového overovania – roz-
poznávanie tváre, rozpoznávanie 
odtlačkov dlaní, NFC a QR kódy 
– sú v súčasnej dobe veľmi vy-
hľadávané.

 
 » 2) Viacdimenzionálne vní-

manie
Po dlhú dobu bolo robenie vi-

zuálnych obrazov jadrom a jedi-
nou schopnosťou vnímania pre 
bezpečnostné systémy využíva-
júce videosignál. Ale s vývojom 
a aplikáciou snímacích technoló-
gií sa stávajú snímacie zariade-
nia s výkonnejším výpočtovým 
výkonom a inteligentnými algo-
ritmami, integrované bezpečnost-
né zariadenia a systémy využí-
vajúce viac senzorov. Teraz je do 
videokamier a systémov integro-
vaných viac detekčných schop-
ností, ako je detekcia radarom, 
multispektrálne snímky, meranie 

vlhkosti a teploty a detekcie tlaku 
plynu. Táto integrácia rozširuje 
detekčné možnosti týchto video-
kamier a systémov a rozširuje ich 
aplikácie tým, že umožňuje zhro-
mažďovanie a používanie viac-
rozmerných informácií.

Novinkou sú kamery s integ-
rovanou radarovou technológiou 
v centimetrových a milimetro-
vých vlnách, ktoré môžu rozšíriť 
vnímanie mimo vizuálneho roz-
sahu detekcie objektov a sledo-
vanie pohybu až do vzdialenosti 
100 metrov a viac. Multispektrál-
ne snímky sú ďalším dobrým prí-
nosom pre kamery k získavaniu 
informácií v neviditeľnom spektre 
svetla. Napríklad inovatívna ultra-
fialová (UV) detekcia zvyšuje roz-
lišovaciu schopnosť kamier, a to 
dokonca aj pri snímaní neviditeľ-
ných javov elektrického oblúka; 
táto technológia nachádza kľú-
čové uplatnenie pri bezpečnost-
ných kontrolách pri starnutí ener-
getických sietí. Schopnosti viac-
rozmerného vnímania budú hrať 
zásadnú úlohu pri posúvaní vi-
deo bezpečnostného odvetvia na 
ďalšiu úroveň a neustále vidíme 
rastúci počet integrovaných bez-
pečnostných zariadení a systé-
mov s viacerými senzormi.

 
 » 3) Viditeľnosť – kedykoľvek 

a za akýchkoľvek podmienok
Užívatelia očakávajú od svojich 

videokamier nepretržitý výkon 
bez ohľadu na ročné obdobie, 

počasie alebo dennú dobu. Je ži-
votne dôležité mať kamery, ktoré 
dokážu efektívne reagovať a vy-
tvárať tak jasné snímky bez ohľa-
du na dennú alebo nočnú dobu 
alebo zlé počasie. 

V súčasnosti, sa v bezpečnost-
nom priemysle stále viac popu-
lárnou stáva technológia vytvára-
nia obrazu pri slabom osvetlení, 
ktorá poskytuje farebné zobraze-
nie 24/7 aj v tmavom a neosvet-
lenom prostredí. Viac frontendo-
vých kamier je teraz vybavených 
zobrazovacou technológiou sla-
bého osvetlenia, aby sa zabez-
pečilo, že budú „vidieť“ a repro-
dukovať farby obrazu vo dne aj 
v noci.

Ako v extrémnych podmien-
kach, ako je silný dážď, sneh, 
hmla alebo smog, kamery zaisťu-
jú viditeľnosť? Profesionáli v od-
bore inklinujú k voľbe tepelného 
zobrazovania, ktoré merajú tep-
lo, alebo tepelné žiarenie, pre ge-
nerovanie obrázkov z ich zorné-
ho poľa. Vďaka termálnemu zo-
brazovaniu je vykreslený obraz 
oveľa menej obmedzovaný javmi 
ovpyvňujúcimi šírenie svetla.

 » 4) Technológia 5G pre zabez-
pečenie UHD a bezdrôtové-
ho videa
Technológia 5G môže v bez-

pečnostnom priemysle priniesť 
veľké zmeny. Väčšia šírka pásma 
a nižšia latencia 5G umožňuje 

Ing. Richard Rovensky,  
key acount manager

TOP 10 TRENDOV  
V BEZPEČNOSTNOM 
PRIEMYSLE  
V ROKU 2021
A j napriek veľmi neobvyklému roku 2020 sa neustála transformácia 

bezpečnostného priemyslu nezastavila. Niekoľko významných posu-
nov vo využívaní technológií sa dokonca zrýchľuje. Zaznamenali sme na-
príklad nárast viac vnímavých technológií, ucelenie bezpečnostných systé-
mov, zvýšenie popularity umelej inteligencie a vzostup cloudových riešení.

Tieto zmeny rozširujú a pretvárajú rozsah bezpečnostného priemyslu, 
od udržiavania bezpečnosti ľudí a majetku až po vytváranie bezpečnej-
ších, efektívnejších a inteligentnejších prostredí.

Na rok 2021 sa spoločnosť Hikvision pozerá s veľkou nádejou a plánmi. 
Chceli by sme sa tu s vami podeliť o niektoré povzbudivé nápady a myš-
lienky týkajúce sa kľúčových trendov, ktoré môžu krátkodobo aj dlhodobo 
ovplyvniť bezpečnostný priemysel.

Pokračovanie na 12. str.
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pravidelný prenos vysoko kvalit-
ných obrazov a pri širokom po-
užití kamier s vysokým rozlíše-
ním (UHD) by mohla priniesť no-
vé príležitosti pre bezpečnostné 
videá.

Spoľahlivý bezdrôtový prenos 
cez technológiu 5G navyše spô-
sobí revolúciu na súčasnom bez-
pečnostnom trhu. V nadchádza-
júcich 5G sieťach sa bezdrôtové 
kamery budú rozširovať a viac 
vzdialených zariadení bude pri-
pojené na vzdialené miesta. To 
tiež uľahčí široké a rýchle nasa-
denie aplikácií umelej inteligencie 
v zariadeniach inštalovaných na 
objektoch.

 » 5) Prienik viacerých bezpeč-
nostných systémov
Pôsobíme v odvetví, kde po-

užívatelia očakávajú komplexné 
riešenia. Drvivá väčšina bezpeč-
nostných profesionálov už dlho 
požadovala koncept bezproblé-
movej spolupráce rôznych bez-
pečnostných systémov. Výhody 
zjednocovania viacerých bezpeč-
nostných systémov vrátane vi-
dea, riadenia prístupu, systému 
na hlásenie narušenia, protipo-
žiarnych opatrení a núdzových si-
tuácií do jednotnej platformy sú 
rozmanité, pričom najzreteľnej-
šia je účinnosť a nákladová efek-
tívnosť. Keď sa napríklad spustí 
poplach, integrovaný systém au-
tomaticky spojí toto upozornenie 
s výstupom najbližšej kamery, 
tak že celú situáciu možno ľahko 
sledovať z monitorovacieho cen-
tra. To sa premieta do značné-
ho zníženia času, úsilia a hlavne 
nákladov. Úspory pracovnej sily, 
čas potrebný na inštaláciu, sa-
mostatné náklady na údržbu, sa-
mostatné softvérové licencie atď. 

To všetko spolu vytvára atraktív-
ny balíček pre zákazníkov. Kon-
vergencia navyše umožňuje šká-
lovanie bezpečnostných riešení. 
Existujúca infraštruktúra bude 
spĺňať a riadiť budúce potreby na 
rovnakej centrálnej platforme.

 » 6) Digitálna transformácia 
podnikov umožnená systé-
mom bezpečnostných videí
Okrem zabezpečenia a ochra-

ny sa rozšírila ponuka video bez-
pečnostných systémov s prida-
nou hodnotou, ktorá pomáha 
podnikom na podnikovej úrovni 
v procese digitálnej transformá-
cie a získava prehľad o možnos-
tiach vývoja. 

Dnešné riešenia inteligentné-
ho bezpečnostného videa, kto-
ré sú vybavené analytikou AI, sú 
navrhnuté na zlepšenie automa-
tizácie a prevádzkovej efektivity 
na rôznych vertikálnych trhoch, 
vrátane prevádzky, maloobchodu, 
výroby, stavebníctva, vzdelávania 
a ďalších. Napríklad maloobchod 
lepšie rozumie prevádzke vo svo-
jich obchodoch a optimalizuje 
svoje obchodné stratégie pomo-
cou inteligentných video riešení.

Tieto riešenia boli navrhnuté 
s digitálnymi riadiacimi panelmi 
pre zobrazovanie dát a informácií 
pochádzajúcich z integrovaných 
podnikových informačných systé-
mov. Operátori môžu tieto systé-
my použiť na získanie aktualizá-
cií stavu v reálnom čase, ktoré im 
pomôžu robiť najlepšie rozhodnu-
tia pre ich podnikanie. 

Trend digitálnej transformácie 
v mnohých podnikoch predstavu
je pre bezpečnostné spoločnosti 
obrovskú príležitosť rozšíriť pô
sob  nosť a hrať dôležitú  úlohu 
v bu dúc nosti inteligentného sve-
ta.

 
 » 7) Zrýchlené cloudové bez-

pečnostné riešenia
Trend „prechodu na cloud“ 

pre podniky všetkých veľkostí sa 
v celom bezpečnostnom odvetví 
zrýchlil v roku 2020. Čoraz viac 
podnikov, od malých až po veľké, 
dnes využíva nákladovo efektív-
ne cloudové služby na rozšírenie 
flexibility svojich prevádzok, na-
sadenia a správy.

Cloudové bezpečnostné systé-
my – ktoré spájajú zabezpečenie, 
siete, úložiská, analytiku a sprá-
vu – uľahčujú prevádzku, pretože 
nie sú potrebné miestne servery 
a softvér. To ušetrí značné množ-
stvo času a nákladov a zároveň 
rozšíri alebo naopak zníži počet 
bezpečnostných systémov.

Prostredníctvom infraštruktúry 
cloudového hosťovania tieto rie-
šenia prinášajú výhody zákazní-
kom tiež so vzdialenou prevádz-
kou a údržbou, rýchlym upozor-
nením na kľúčové bezpečnostné 

udalosti a umožnením držať im 
krok s najnovšími verziami firm-
véru, upgradov a službami.

 
 » 8) Rastúci výpočtový výkon 

na strane snímacích zariade-
ní pre využitie umelej inteli-
gencie
Pre bezpečnostné kamery je 

k dispozícii stále výkonnejší vý-
počtový výkon a neustále vidíme 
inteligentnejšie algoritmy, ktoré 
hľadajú širšie aplikácie. To nás 
vedie k presvedčeniu, že lokálny 
výpočtový výkon má dobrú šan-
cu „používať umelú inteligenciu 
všade.“

Na bezpečnostnom trhu sa stá-
va populárnym automatické roz-
poznávanie registračných zna-
čiek (ANPR), automatické upo-
zornenie na udalosti, počítanie 
ľudí, mapovanie teploty, detekcia 
nelegálneho parkovania a detek-
cia prilby, rovnako ako mnoho 
ďalších aplikácií AI. Vďaka vy-
lepšenému výpočtovému výkonu 
a optimalizovaným algoritmom 
umelej inteligencie bude bežné, 
že bezpečnostné kamery budú 
v blízkej budúcnosti čeliť inteli-
gentnejším úlohám, ktoré pomô-
žu zlepšiť zabezpečenie v miest-
nych komunitách a efektivitu dá-
tových systémov.

 » 9) Otvorené ekosystémy apli-
kácií umelej inteligencie
S tým, ako aplikácie umelej in-

teligencie nachádzajú uplatnenie 
v mnohých nových oblastiach, sa 
požiadavky trhu na algoritmy stá-

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, The Netherlands
richard.rovensky@hikvision.com, 0905 660 777
www.hikvision.com 

Dokončenie na 13. str.

Pokračovanie zo str. 11
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STLAČENÝ VZDUCH 
A SPOLOČNOSŤ DOEM
S poločnosť doem bola založená v roku 1994, vtedy ešte 

ako fyzická osoba, špecializujúca sa na problematiku stla-
čeného vzduchu, dodávky a servis kompresorov, rozvodov stla-
čeného vzduchu a pneumatického náradia. V roku 2000 prešla 
transformáciou na spoločnosť s ručením obmedzeným. 

Od roku 2002 postupne nasta-
la výrazná reštrukturalizácia spo-
ločnosti a zmena portfólia dodá-
vateľov, pričom boli využité mno-
horočné skúsenosti v odbore stla-
čeného vzduchu. Spoločnosť sa 
začala orientovať na špičkových 
svetových dodávateľov a v sú-
časnej dobe zastupuje niekoľkých 
výrobcov, ktorí patria medzi sve-
tových lídrov v oblasti kompreso-
rov, rozvodov stl. vzduchu a prí-
slušenstva. V praxi zabezpečuje 
komplexné služby v tomto odbo-
re, od špecializovaného poraden-
stva, cez dodávky, inštalácie, až 
po expresný 24hodinový servis. 
Od roku 2001 je v praxi využí-
vaná príručka kvality podľa ISO 
2001. 

Hlavné činnosti 
spoločnosti: 

• Predaj a servis kompresorov
• Predaj a montáž potrubných 

systémov
• Úprava stlačeného vzduchu
• Úspora energie (audit systé-

mov)
• Servis a náhradné diely
• Projekčná činnosť 

Znižovanie nákladov 
na výrobu stlačeného 

vzduchu:
Náklady na výrobu stlačeného 

vzduchu predstavujú jednu z naj-
vyšších nákladových položiek 
spoločnosti. V priemere počas 
prvých 10 rokov tvoria náklady 
na energie pre výrobu stlačené-
ho vzduchu takmer 76% celko-
vých nákladov spojených s výro-
bou stlačeného vzduchu (počíta-
né v priemere za 10 rokov). Tieto 
pozostávajú z 12 % obstarávacej 
ceny systému, 12 % údržby sys-
tému a spomínaných 76 % ceny 
energie potrebnej pre chod sys-
tému.

Pre zníženie nákladov na 
výrobu stlačeného vzduchu 
je potrebné vykonať audit. 
Čo očakávať od účinného 

auditu?
Vzduchové systémy majú dve 

strany, stranu výroby stlačené-
ho vzduchu a stranu spotreby. 
Pre optimálny výkon chceme aby 
kompresory na strane jednej vy-
rábali a skladovali stlačený vzdu-
ch pri najnižšom nevyhnutnom 

tlaku a na strane spotreby chce-
me pri každom procese pracovať 
pri najnižšom možnom účinnom 
tlaku.

Audit zahŕňa:
• Analýzu jestvujúceho systému 

stlačeného vzduchu: kontro-
la funkčnosti systému, kontrola 
zariadení a ich správnych funk-
cií, kontrola dimenzií potrubí...

• Zber dát do systému: napo-
jenie meracích zariadení bez 
nutnosti odstavenia výroby 
stlačeného vzduchu

• Detekcia únikov: detekcia úni-
kov stlačeného vzduchu v ce-
lom systéme od výroby až po 
spotrebu

• Protokol/správu s odporúča-
niami

Netreba však zabúdať, že jed-
nou z najdôležitejších zložiek 
každého systému stlačeného 
vzduchu je vzdelávanie a infor-
movanosť zamestnancov. Každý 
by mal byť informovaný o nákla-
doch na výrobu. Stlačený vzdu-
ch nie je zdarma, ale môže byť 
výrazne menej nákladný, čo zna-
mená naučiť sa riadiť a udržiavať 
váš systém stlačeného vzduchu.

vajú diverzifikovanějšími a zvy-
šuje sa aj dopyt po prispôsobení. 
Videli sme väčšiu spoluprácu na-
prieč priemyslom a novými eko-
systémami, aby sme uspokojili 
rôzne potreby trhu.

Niekoľko výrobcov zabezpečo-
vacích zariadení spustilo progra-
my, ktoré majú zabezpečiť, aby 
ich okrajové zariadenia boli otvo-
rené pre aplikácie umelej inteli-
gencie tretích strán. To prináša 
väčšiu škálu inteligentných funk-
cií, zatiaľ čo vývojoví partneri tiež 
ťažia z otvorenosti. Poskytovanie 
otvorených tréningových platfo-
riem umelej inteligencie I pre zá-
kazníkov k priamemu vytváraniu 
a trénovaniu vlastných algoritmov 
je v iných priemyselných odvet-
viach pomerne bežnou praxou 
a teraz sa objavuje v oblasti fy-
zického zabezpečenia. Zákazní-
ci majú hlbšie znalosti o svojich 
vlastných podnikoch a bude pre 
nich efektívnejšie vďaka ľahko 
použiteľným tréningovým platfor-
mám otvorených A, aby si mohli 
vyvinúť vlastné algoritmy založe-
né na ich dátach a konkrétnych 
bezpečnostných a obchodných 
potrebách.

 » 10) Dôraz na kybernetickú 
bezpečnosť a ochranu dát
Kybernetická bezpečnosť 

a ochrana osobných údajov sú 
výzvou pre bezpečnostný priemy
sel od okamihu, keď bolo prvé 
bez pečnostné zariadenie pripoje
né k internetu. Na základe náras-
tu cloudových riešení a radu ino-
vatívnych technológií, ako sú IoT, 
big dáta, 5G a AI, sa k tejto pri
pojenej sieti teraz pripájajú mi-
lió ny bezpečnostných zariade
ní a sys témov. Ochrana bezpeč
nost ných zariadení a systémov 
pred ky bernetickými útokmi 
a ochra na osobných údajov sú 
dô le žitejšie ako kedykoľvek pred-
tým. Kybernetická bez peč nosť 
bude naďalej priemyselným od-
vetvím v každom kroku spracova-
nia dát, od generovania, prenosu 
a ukladania, až po dáto vé apliká-
cie a nakoniec i mazanie.

„Zero Trust“ je populárny kon-
cept v oblasti kybernetickej bez-
pečnosti a môže to byť inšpiratív-
ny nápad pre bezpečnostné spo-
ločnosti, ako budovať štandar-
dy kybernetickej bezpečnosti na 
vyššej úrovni s postojom „nikdy 
neverte, vždy overte“. 

Čas ukáže...

Vladimír 
Nosko

Doem, s. r. o.
Komenského 31
SK 010 01 Žilina
v.nosko@doem.sk
0903 144 311
www.doem.sk

Dokončenie zo 12. str.
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SIEŤUJEME NA SLOVENSKU I V EÚ

MEDZINÁRODNÉ 
PROJEKTY

V ďaka užšiemu prepojeniu 
a spolupráci štátov v po-

dunajskej oblasti sa v tomto 
makroregióne prostredníctvom 
projektu INTERREG DanuP-
2Gas (2020 – 2022) plnia cie-
le Dunajskej stratégie (https://
www.dunajskastrategia.gov.
sk/). Národná recyklačná agen-
túra Slovensko je spolutvorcom 
budovania Inovatívneho mode-
lu riadenia energetickej bez-
pečnosti a rozmanitosti v podu-
najskej oblasti kombináciou bio-
energie s prebytkom obnoviteľ-
nej energie. V rámci 4 (štyroch) 
pracovných balíkov DanuP-
2Gas (https://www.narask.sk/
danup2gas/) spája energetic-
ké agentúry, obchodné subjek-
ty, verejné orgány a výskumné 
inštitúcie do Dunajskej energe-
tickej platformy. 

Súčasťou platformy bude 
Energetický Atlas mapujúci do-
stupné zdroje biomasy a ener-
getickej infraštruktúry. Zároveň 
sa tvorí Optimalizačný nástroj, 
ktorý identifikuje vhodné mies-
ta pre prepojenie elektrického 
a plynového odvetvia a tiež in-
formácie o kľúčových hráčoch 
v energetike. Výsledkom bude 
produkcia obnoviteľného zem-
ného plynu obohateného vodí-
kom, vyrobeným z prebytkov 
obnoviteľných zdrojov energie. 
Takéto obnoviteľné zdroje bu-
de možné efektívne usklad-
niť a zvýšiť tak energetickú 
účinnosť a bezpečnosť Dunaj-
ského regiónu. Aktéri projek-
tu tiež hodnotia právny rámec 
na úrovni jednotlivých krajín, 
čo vedie k tvorbe nadnárod-
nej stratégie s národnými plán-
mi jednoduchej implementácie. 
Vplyv DanuP2Gas bude za-
bezpečený školeniami o vyvi-
nutých IT nástrojoch, seminár-

mi a workshopmi. Na worsho-
poch sa budú so stakeholder-
mi pripravovať budúce projekty 
a obchodné modely.

Projekt v júli 2021 vstúpil do 
tretej implementačnej periódy 
a otvára druhú polovicu pro-
jektu. NARASK pozýva všet-
ky subjekty, ktoré majú záu-
jem byť informovaní o dianí 
a pokrokoch a podieľať sa na 
tvorbe výstupov Projektu, stať 
sa STAKEHOLDERMI Národ-
nej recyklačnej agentúry Slo-
vensko. Máte tak možnosť 
ovplyvniť smerovanie energe-
tiky v makroregióne podunaj-
skej oblasti a byť spolutvorcom 
Energetického Atlasu.

NÁRODNÉ 
PROJEKTY

Prepájame organizácie od 
výskumu, vývoja, cez vzdelá-
vanie až po realizáciu. Kon-
krétnym príkladom je aplikova-
ný výskum v zložení výrobcu 
betónových dlažieb, výrobcu 
textilných stavebných izolá-
cií a stavebného registrova-
ného sociálneho podniku na 
skúmanie retenčných parko-
vísk. Cieľom výskumu je ino-
vatívny návrh realizácia spev-
nených plôch pre automobily 
do 3,5 t a nad 3,5 t na ploche 
o rozmere 6x6 m a následné 
meranie retenčného objemu, 
stanovenie času odtoku, súči-
niteľa odtoku, statiky a dynami-
ky skladby v suchom a nasýte-
nom stave. Uvedený aplikova-
ný výskum bude mať prínos do 
praxe pri navrhovaní funkčné-
ho prvku zelenej infraštruktúry 
s adaptáciou na zmenu klímy.

Uvedený projekt je pokračo-
vaním a výsledkom skúsenos-
tí z aplikovaného výskumu na 
riešenie vegetačných – zele-
ných striech.

Matej Plesník  
– predseda NARA-SK

Viac informácii získate na našej stránke www.narask.sk 
a na emailovej adrese pressnarask@gmail.com

Matej Plesník • 0907136 851

U vedené riešenia prispievajú v správnemu návrhu pro-
stredia a sú podkladom pre Environmentálne hodnotenia 

dopadov zámerov na krajinu a obyvateľov – GREENPASS® 
v šiestich faktoroch – klíma, biodiverzita, voda, energia, vzduch 
a hodnota v merateľných ukazovateľoch.

Hlavné výhody riešení prvkov zelenej infraštruktúry 
overených aplikovaným výskumom NARA-SK:

Vegetačné strechy:
• Zaručené retenčné vlastnosti 

pre elimináciu zrážok
• Zvuková izolácia
• Regulácia vlhkosti suchého 

vzduchu mestských blokov
• Estetická funkcia 
• Obnova biodiverzity
• Redukcia veľkého množstva 

lietajúcich častíc PM2,5,10
• Zabraňujú prehrievaniu 

striech
• Redukujú teplotné výkyvy 

spôsobené striedaním teplôt
• Dlhodobá ochrana proti me-

chanickému poškodeniu hyd-
roizolačnej vrstvy

Retenčné spevnené plochy:
• Zvyšovanie koeficientu zelene
• Zadržiavanie vody v krajine
• Zaručené retenčné vlastnosti 

pre elimináciu zrážok
• Regulácia vlhkosti suchého 

vzduchu mestských blokov

• Minimálne prehrievania spev-
nených plôch v území

• Zlepšenie odtokových pomerov
• Územie odolnejšie z pohľa-

du adaptačných a mitigačných 
opatrení
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RUDOS RUŽOMBEROK
R UDOS RUŽOMBEROK, s. r. o., pôsobí na slovenskom aj za-

hraničnom trhu ako významná výrobná, obchodná a servisná 
spoločnosť. Spoločnosť sa špecializuje sa na štyri oblasti – seg-
ment kompresorovej techniky, železničný segment, hydro-energe-
tický a údržbový segment a zákazkovú strojársku výrobu.

Rudos je odborníkom v seg-
mente stlačeného vzduchu. Fir-
ma je originálnym výrobcom brz-
dových kompresorov 3 DSK75, 3 
DSK 100 a série KLOK a ich ná-
hradných dielov. 

Výroba: Strojný park
Od založenia firmy RUDOS 

RUŽOMBEROK, s. r. o. sa náš 
strojný park neustále modernizu-
je. Strojové vybavenie Rudosu 
zahŕňa CNC sústruhy, CNC fré-
zy, CNC brúsku, stroj na rezanie 
laserom a konvenčné obrábacie 
stroje. 

Výroba: Konštrukcia, 
Reverzný inžiniering 

a kontrola kvality
Naše oddelenie TPV – tech-

nickej prípravy výroby dispo-
nuje skúsenými konštruktérmi 
a programátormi s mnohoročný-
mi skúsenosťami. Pri konštruk-
cií nových výrobkov technici na-
vrhnú nové riešenie alebo zme-
nu konštrukcie podľa požiadaviek 
zákazníka a následne kompletne 
vypracujú výkresovú dokumentá-
ciu. Reverzný inžiniering je ideál-
ne riešenie pri procese digitalizá-
cie existujúceho komponentu a to 
aj bez toho aby bola k dispozícií 
technická dokumentácia. Rudos 
pravidelne kalibruje meracie pro-
striedky, zabezpečuje kontrolu 
kvality vlastným 3D meracím za-
riadením.

Služby: Oprava a renovácia 
ventilov

Vďaka rozsiahlym skúsenos-

tiam vo výrobe a servise ventilov 
sa stal Rudos priamym zástup-
com Cook Compression Ltd, kto-
rá patrí do portfólia Dover Cor-
poration. 

Efektivita kompresoru a je-
ho správne fungovanie je závis-
lé na stave sacích a výtlačných 
ventilov. Renovujeme ventily pre 
akýkoľvek typ piestového kom-
presoru do stavu ´ako nový´ pri 
úspore 60 % a viac, v porovnaní 
s nákladmi na nové ventily. Prís-
na kontrola, prvotriedne postupy, 
a najkvalitnejšie náhradné kom-
ponenty, vrátia ventily do originál-
neho stavu a tým obnovia efekti-
vitu kompresora a znížia opera-
tívne náklady. 

Služby: Predaj a servis 
skrutkových kompresorov

RUDOS RUŽOMBEROK, 
s. r. o., už viac ako 25 rokov pô-
sobí v oblasti nezávislého servisu 
skrutkových kompresorov široké-
ho portfólia značiek ako sú Kae-
ser, Atlas Copco, Ingersoll Rand 
a iné. Na Slovensku sme výhrad-
ný dodávateľ jedného z piatich 

najväčších výrobcov kompreso-
rov na svete, Elgi.

Špecializáciou našej spoloč-
nosti je poskytovanie generálnej 
opravy pre bezmazé kompresory 
Atlas Copco. V rámci opravy za-
bezpečujeme nové a repasova-
né kompresorové bloky, čo vrá-
ti efektivitu zariadenia na úroveň 
nového kompresora za zlomok 
ceny.

Referencie: Slovenské elektrár-
ne, a. s., Schaeffler Slovensko, 
spol. s r.o., Miba Sinter Slovakia, 
ECCO Slovakia, a. s. a viac.

V rámci servisu taktiež posky-
tujeme:
• Meranie TRB, prietoku stlače-

ného vzduchu.
• Vibrodiagnostiku ložísk.
• Analýzu kvality oleja.
• Projektovanie rozvodov vzdu-

chu.
• Projektovanie a výstavbu kom-

presorovej stanice na kľúč.

Služby: Termické nástreky.
Vďaka pestrej ponuke chemic-

kého zloženia prídavných mate-
riálov máme k dispozícii veľmi 
široké spektrum možných povr-
chov a ich vlastností – mäkké či 
tvrdé materiály, antikorózne vlast-
nosti, klzné materiály a pod. 

Je možné použiť materiály na 
báze železa, niklu, kobaltu, mo-
lybdénu, medi a špeciálne mate-
riály. Jednou najväčšou devízou 
termických nástrekov je, že po-
čas procesu nanášania povlakov 
nedochádza k ohriatiu základné-
ho materiálu na teploty viac ako 
100 ° C, vo výnimočných prípa-
doch do 150 ° C a nedochádza 
teda ani k deformácii ani k degra-
dácii štruktúry základného ma-
teriálu.

Použitie je preto možné pre 
povrchové úpravy nových výrob-
kov a renováciu súčiastok.

Príklady použitia termických 
nástrekov sú pre vonkajšie, ale aj 
vnútorné povrchy.
• Opravy hriadelí, púzdier hria-

delí, rotorov el. motorov a tur-

bín, hydraulických piestov
• Nástreky telies pre uloženie lo-

žísk a funkčné povrchy vo val-
coch
Referencie: Slovnaft, a. s., 

U. S. Steel Košice, s. r. o., Želez-
ničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
a viac.

Montáže a údržba:
Montážne oddelenie je zložené 

zo skúsených montážnikov, ktorý 
sú držiteľmi potrebných oprávne-
ní a certifikátov na výkon zada-
ných prác ako sú skúšky podľa 
STN EN ISO 96061 pre výkon 
činností zvárač a pod. Pri realizá-
cii je používané elektrické a hyd-
raulické náradie od renomova-
ných značiek.

V prípade potreby sme schop-
ný zabezpečiť potrebnú techniku 
a technické pomôcky od dlhodo-
bo odskúšaných subdodávateľov. 

Naša spoločnosť sa úspešne 
podieľa na údržbe vodného diela 
Gabčíkovo. 

Termický nástrek

Strojový park RUDOS RU-
ŽOMBEROK, s.r.o.

Oprava ložísk horných vrát
Renovácia ventilov

Oprava a montáž horného hra-
denia a plavba do Gabčíkova

Timotej Bobula, vedúci odde-
lenia strategického rozvoja
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PDS je monitorovací systém 
vhodný pre akékoľvek stroje 
a technológie, a to bez ohľadu 
na ich vek a na spôsob riade-
nia. Hodí sa pre jednoúčelo-
vé stroje, CNC stroje, ale na-
príklad aj pre robotické praco-
viská.

Možnosti 
monitorovacieho 

systému PDS
Vďaka monitoringu má užíva-

teľ prehľad o tom, v akej kondí-
cií je jeho stroj, kto stroj obslu-
huje, prehľad o výrobnom takte, 
prestojoch a servisných zása-
hoch. Týmto to ale nekončí! 

Ďalšou možnosťou je kon-
dičný monitoring, ktorý môže 
sledovať napríklad spotrebu 
energií a vibrácie, vďaka čomu 
je tieto údaje možné využiť pri 
prediktívnej údržbe na danom 
stroji. Vďaka vibračným sníma-
čom je možné odhaliť aj nežia-
dúce kolízie, poškodenie kľú-
čových komponentov, ako sú 
prevodovky, alebo nevhodné 
nastavenia stroja, ktoré vedie 
k zvýšenej spotrebe nástrojov. 
Ďalšou možnosťou je zobra-
zenie ekonomických ukazova-
teľov efektivity, ako napríklad 
OEE. S dátami je možné ďalej 
pracovať a exportovať ich do 
ďalších formátov, napríklad pre 
ERP systémy, a tieto dáta sa 
môžu stať významným príno-
som pri rozhodovaní o ďalšom 
smerovaní a rozvoji firmy. Je 
iba na užívateľovi, aký formát 
dát si zvolí a ako ich využije.

Tri hlavné súčasti 
systému

Celý systém sa po technic-
kej stránke skladá z troch zák-

ladných stavebných kameňov. 
Prvý stavebný kameň je nain-
štalovaný na stroji a monitoruje 
dáta. Táto časť sa dokáže ku 
stroju pripojiť pomocou štan-
dardnej komunikácie OPCUA, 
prípadne prostredníctvom bež-
ných priemyselných zberníc. 
Ďalšou možnosťou je osadiť 
na stroj nové senzory, čo pred-
stavuje výhodu v prípade star-
ších strojov so staršími riadia-
cimi systémami.

Monitorované dáta sú zo 
stroja posielané do Pilz clo-
udu, ktorý môžeme označiť za 
druhý stavebný kameň. Tak sa 
zozbierané dáta ukladajú pre 
ďalšie spracovanie. Tu je na 
mieste podotknúť, že všetko je 
navrhnuté tak, aby bolo možné 
vytvoriť i cloud priamo u zákaz-
níka (tzv. on-premise). Je to 
žiadúce v prípade, keď zákaz-
ník chce mať dáta výhradne 
pod svojou kontrolou a chce si 
byť istý, že jeho dáta neopustia 
„brány“ jeho firmy.

Posledným, tretím staveb-
ným kameňom je webová apli-
kácia, ktorá umožňuje adminis-
tráciu a zobrazenie dát monito-
rovaného stroja vo forme gra-
fov a číselných hodnôt. Aj táto 
časť systému je veľmi varia-
bilná a pripravená na konfigu-
ráciu podľa presného želania 
užívateľa.

Využitie systému 
v praxi

Užívateľ primárne pracuje 
s webovou aplikáciou, ktorá je 
navrhnutá tak, aby zobrazova-
la potrebné grafy a všetky dá-

PDS – SYSTÉM PRE 
MONITOROVANIE  
STROJOV A ROBOTOV

S poločnosť Pilz Slovakia s.r.o.je odborníkom v oblasti auto-
matizácie dobre známa, ako firma s veľkými kompetencia-

mi predovšetkým v oblasti bezpečnosti strojových zariadení. Na 
základe dlhoročných skúseností z automatizácie sme sa rozhodli 
vyvinúť systém pre monitoring strojových zariadení a technoló-
gií, ktorý sme nazvali PDS – Pilz Data System. Prvý krát sme ho 
predstavili koncom minulého roka.

Možnosti využitia systému PDS vo firme 

Hlavné časti monitorovacieho systému PDSDokončenie na 17. str.
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Aleš Malý pracuje v spoločnosti 
Pilz Czech ako Innovation ma-
nager. Je jedným z autorov sys-
tému PDS – Pilz Data System 
pre monitoring strojov
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ta. Ako už bolo spomenuté, užívateľ má 
možnosť vidieť a analyzovať všetko, čo je 
monitorované, a môže dáta exportovať do 
ďalších systémov. Vo webovej aplikácií je 
taktiež možné nastavovať alarmy a notifi-
kácie: V prípade prekročenia, alebo nao-
pak poklesu monitorovanej hodnoty sys-
tém rozošle emaily, alebo SMS na vopred 

zadané kontakty. Všetky zodpovedné oso-
by sa takto okamžite dozvedia o možných 
problémoch na stroji a môžu problém od-
strániť v čo najkratšom čase.

Systém PDS sa pri správnom nasade-
ní a využití stáva veľkým pomocníkom fi-
riem, ktoré používajú jednoúčelové stroje, 
CNC stroje a robotické pracoviská. Firmy 
tak získavajú informácie využiteľné k opti-

malizácií výroby, skladov a údržby. PDS je 
systém, ktorý pomôže v ďalšom rozhodo-
vaní o efektivite, profitabilite a budúcnos-
ti firmy.

PDS môže sledovať 
napríklad tieto veličiny:

teplotu (°C), tlak (Pa), prietok (m3/s), 
vibrácie (g), elektrický príkon (W), elektric-
ký prúd (A), elektrické napätie (V).

P ilz Slovakia – Spoločnosť Pilz patrí 
medzi technologické špičky v obore 

bezpečnej automatizácie. V tejto oblasti 
sa spoločnosť postupne stala komplexným 
poskytovateľom riešení pre bezpečnostnú 
a automatizačnú techniku. Usiluje sa o to 
aby stroje a zariadenia pracujúce v auto-
matickom režime nikdy neohrozili bezpeč-
nosť človeka, a aby bola vždy zaručená 
bezpečná prevádzka a ochrana životného 
prostredia. S hlavným sídlom v Nemecku, 
42 dcérskymi spoločnosťami a mnohými 
obchodnými zastúpeniami je Pilz zastúpe-
ný na všetkých kontinentoch.

Dokončenie zo 16. str.

VÝHODY ZÍSKANÉ ZAVEDENÍM PDS 

 » Zvýšenie kvality  
a zvýšenie efektivity výroby 

 » Úspora vďaka  
prediktívnej údržbe 

 » Prehľad o prestojoch
 » Možnosť optimalizácie 
 » Dodržiavanie bezpečnosti  
a legislatívy 

 » Vizualizácia podľa požiadaviek 
 » Poradenstvo
 » Všetko od jedného  
dodávateľa – PILZ 
ð PREHĽAD A ÚSPORA
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AEROTEC – extrémne výkonné mazivá 
Z načka AERO-

TEC® je v našom 
portfóliu výrobkov naj-
mladším členom. Za 
krátky čas sa nám po-
darilo značku AERO-
TEC etablovať do naj-
rôznejších priemysel-
ných odvetví. 

Misiou našej spoločnosti, ako 
aj výrobcu AEROTEC GROUP, 
a. s. je uľahčovať život a prácu 
jednotlivcom, ako aj priemysel-
ným podnikom. Pomáhame im 
predlžovať životnosť kovových 
komponentov a strojov, šetriť 
prostriedky a energie, zvyšovať 
spoľahlivosť prevádzky.

To dosahujeme výrobou 
a predajom prémiových prí-
pravkov, ktoré zásadne pomá-
hajú redukovať trenie kov na 
kov a vysoko efektívne riešia aj 
široké spektrum problémov na-
máhaných kovov.

AEROTEC® je séria extrém-
ne výkonných mazív založe-
ných na prísade AEROTEC® 
Metal Conditioner. Tá znižuje 
trenie kov na kov a tým súvi-
siace nežiaduce efekty – opot-
rebenie, zvyšovanie teploty či 
hlučnosť. AEROTEC® dlhodo-
bo konzervuje kovové povrchy, 
chráni proti korózii, odpudzu-
je vodu, a tým predlžuje život-
nosť strojov, ložísk a kovových 
dielov.

Ako AEROTEC® 
funguje?

Na mikroskopickej 
úrovni je kovový povrch 
nerovný. Ide o bežnú 
vlastnosť kovových po-
vrchov. Nerovnosti a po-
škodenia majú za dôsle-
dok zníženú kvalitu tre-
cích plôch a väčšie tre-
cie sily.

Po aplikácii produktov 
AEROTEC® Metal Con-
ditioner sa chemickou re-

akciou absorbuje do povrcho-
vej štruktúry a vytvára pico film 
na molekulárnej báze. Tento 
ochranný film zahlaďuje nerov-
nosti a povrchové poškodenia. 
Toho dôsledkom je radikálne 
zníženie trecích síl, ochrana 
povrchu a zníženie opotrebo-
vania.

AEROTEC® Metal Conditio-
ner je veľmi dobre kombinova-
teľný s 95 % dnes používaných 
olejov a mazív.

Nespornou výhodou apliká-
cie AEROTEC® Metal Condi-

tioner sú jeho hydrofób-
ne vlastnosti. Vplyvom 
vytvorenia molekulárne-
ho filmu na ošetrených 
súčastiach dochádza 
k nulovej polarite vo-
či molekulám H2O. Tie 
sú tak od povrchu od-
pudzované. Tým vzni-
ká dlhoročná antikoróz-
na ochrana, a to aj voči 
slanej vode.

Technológia
MAZANIE – AEROTEC® 

Metal Conditioner je červená 
syntetická kvapalina, ktorá pri-
daním do prevádzkových kva-
palín (olej, plastické maziva, 
benzín, nafta, petrolej, apod.) 
vytvorí vysoko účinnú zmes 
obsahujúcu deriváty syntetic-
kých uhľovodíkov. Tieto látky 
potom priamo reagujú s uvoľ-
ňujúcimi sa oxidmi a vzniká tzv. 
molekulárny koberec – ochran-
ný mikrofilm, ktorý zahladzuje 
a ošetruje povrchy kovov. Tá-
to vrstva je potom vysoko sta-
bilná, odolná proti vysokým 
teplotám a tlakom. Kovy chrá-
ni pred koróziou a pôsobením 
vody a jej účinky pretrvávajú 

Pokračovanie na 19. str.
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aj po výmene prevádzkových 
kvapalín.

IMPREGNÁCIA – je zabez-
pečená špeciálnou technoló-
giou povrchovej impregnácie 
a aditivácie kovových materiá-
lov, ktorá je založená na prin-
cípe Alicyklickej reaktívnej oxi-
dácii. Tento proces impregná-
cie je možné uplatniť na všetky 
druhy kovových materiálov, fa-
rebných kovov a zliatin, kde je 
všeobecne naplnená podmien-
ka degradácie povrchovej vrs-
tvy vonkajšími atmosférickými 
vplyvmi, ktoré negatívne urých-
ľujú starnutie povrchových 
vrstiev kovových materiálov. 

Prémiové produkty AERO-
TEC® pomáhajú v priemysle aj 
v domácnostiach. Všade tam, 
kde je potrebné mazať a chrá-
niť kovy pred nežiaducim tre-
ním. Jedinečná technológia 
založená na dlhodobej ochra-
ne makromolekulárnym filmom 
predlžuje životnosť strojov 
a technických celkov, uľahčuje 
život tým, ktorí sa o ne starajú.

AEROTEC® Metal Condi-
tioner znižuje trenie, teplotu, 
hlučnosť, spotrebu paliva, ko-
róziu, energetickú náročnosť.

AEROTEC® Metal Condi-
tioner zvyšuje technickú život-
nosť a výkon strojov, životnosť 
súčastí, odolnosť prevodov, 
ochranu proti korózii, bezpeč-
nosť a spoľahlivosť.

Produkty AEROTEC® sú 
ekologicky bezchybné a ich 
zloženie umožňuje použitie tiež 
v potravinárskom priemysle.

Richard Bartal
Techno Group, spol. s r. o.

Dokončenie zo str. 18

SCAME: VŽDY VERÍME 
V TRADÍCIU INOVÁCIE
U ž viac ako šesťdesiat ro-

kov píšeme príbeh ino-
vácie, ktorý si zachováva dušu 
svojho pôvodného sna.

Spoločnosť SCAME bola za-
ložená uprostred nadšenia ta-
lianskeho hospodárskeho roz-
machu šesťdesiatych rokov 
a vždy sa usilovala o doko-
nalosť neustálymi inováciami. 
Dnes je to medzinárodná prie-
myselná skupina so 700 ľuďmi 
v 18 dcérskych spoločnostiach 
po celom svete a v pridruže-
ných spoločnostiach, pôsobia-
cich v rámci materskej spoloč-
nosti so sídlom v Parre (Berga-
mo) v Alta Valle Serina.

SCAME Slovensko
Firma SCAMESK vznikla 

v roku 1996 ako jedna z výrob-
ných pobočiek firmy SCAME-
Parre zabezpečujúcich výrobu 
viac ako 800 druhov výrobkov 
z celého počtu 10 000 rôznych 
druhov. Slovenská spoločnosť 
zastáva pozíciu distribútora ce-
lej produkcie pre strednú a vý-
chodnú Európu. Pôsobí ako 
koordinátor pre trhy jednotli-
vých štátov a zaisťuje dodržia-
vanie všetkých predpisov a no-
riem daného štátu, prípadne 
zaisťuje nové testovanie vý-
robkov zakončené certifikátom 
štátu, do ktorého výrobok vstu-
puje. Investuje do budúcnos-

ti vývojom nových technológií 
výroby a zdokonaľovania svo-
jich výrobkov k spokojnosti zá-
kazníka.

SCAME ponúka riešenie pre 
prostredie s nebezpečenstvom 
výbuchu vo forme sortimentu, 
ktorý zabraňuje príčinám vzni-
ku výbuchu. Sú to produkty vy-
vinuté pre tento účel, ktoré sú 
testované a certifikované uzná-
vanými skúšobňami v EU. Na 
dodržiavanie pravidiel a noriem 
dohliada akreditačná komisia 
zložená zo zástupcov certifi-
kačného úradu.

Peter Kováčik 
SCAMESK, s. r. o.

Viac informácii o uvedených produktoch získate na www.scame.sk

Sortiment produktov do výbušného prostredia pozostáva hlavne zo série: 

UNION-EX – plastové a kovo-
vé káblové prechodky a prís-
lušenstvo pre Ex aplikácie

OPTIMA-EX – priemyselné 
vidlice 

ADVANCE-GRP – priemysel-
né zásuvky blokované vypí-
načom

ISOLATORS-EX – priemysel-
né vypínače v plastových, ko-
vových alebo nerezových kra-
biciach 

ZENITH-S – nerezové rozvod-
né a ovládacie krabice pre 
prie myselné aplikácie

ZENITH P – polyesterové in-
štalačné a ovládacie krabice, 
bezpečnostné skrine, rozvod-
né skrine a kontrolné boxy 
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