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Za ostatné tri desaťročia bola integrácia hnacou silou rýchleho hospodárskeho rastu krajín strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
(CESEE). Demokraticky zvolené vlády, motivované prísľubom členstva
v EÚ, uskutočnili odvážne a rozsiahle reformy: liberalizovali ceny, stabilizovali verejné ﬁnancie, privatizovali štátne aktíva a vytvorili nové inštitucionálne a vládne rámce. To sprístupnilo týmto krajinám zahraničné
trhy, prilákalo kapitál a začlenilo ich do cezhraničných dodávateľských
reťazcov. Hospodársko-ﬁnančná integrácia umožnila špecializovať sa na
produktívnejšie odvetvia, podporiť prenos technológií a know-how.
Ale teraz, v roku 2019, si musíme položiť otázku, či ekonomický motor,
ktorý sa tu vybudoval, dokáže zvládnuť nový terén. Sme totiž svedkami
znepokojujúceho vývoja, ktorý je protiváhou tomuto rastovému modelu. Stráca sa podpora globálnej spolupráce i multilaterálnych riešení.
Rozvoj svetového obchodu je utlmený viac ako šesť rokov a najväčšie
ekonomiky vytvárajú nové obchodné prekážky.
Aby sa krajiny CESEE dokázali prispôsobiť zmenám, potrebujú novú
generáciu reforiem. V oblasti ľudských zdrojov sú trendy skľučujúce.
Tu bude užitočné podporiť odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie.
V Poľsku, ČR a na Slovensku už zjednodušili postupy prijímania krátkodobých zahraničných pracovníkov, čo pomôže zvýšiť ponuku chýbajúcej
pracovnej sily.
Ďalšiu výzvu predstavuje posilnenie protikorupčného úsilia – modernizáciou inštitúcií, najmä súdnych systémov. Dobrá správa vecí verejných
a efektívne fungujúce inštitúcie sú životne dôležité pre produktivitu,
investície a udržateľný, inkluzívny rast. Lebo ak sa korupcia stane inštitucionalizovanou, otrávi schopnosť národa prilákať investorov a vytvárať pracovné miesta. Mladí ľudia chápu túto skutočnosť intenzívnejšie.
Ako ukázal nedávny globálny prieskum, najväčšiu starosť im robí práve
korupcia, nie pracovné miesta ani zlé vzdelanie. Mne to dáva zmysel,
pretože korupcia je hlavnou príčinou mnohých nespravodlivostí, ktoré
ľudia cítia v každodennom živote. Z tohto dôvodu sa MMF viac zameria
na túto otázku.
Treťou výzvou je zlepšiť medzinárodnú obchodnú spoluprácu. Pokiaľ
sa do nej nezapoja všetky krajiny, ekonomiky CESEE nebudú úspešné
– aj keď uskutočnia správne reformy. Môžeme začať snahou deeskalovať súčasné obchodné spory a pokračovať v konštruktívnom dialógu s cieľom opraviť a modernizovať svetový obchodný systém. Treba
sa vyhnúť postupu „clo za clo“ a namiesto toho hľadať spôsoby, ako
odomknúť plný potenciál elektronického obchodu a trhu so službami.
Žiada si to nový pohľad na deformujúce efekty štátnych dotácií, ako aj
lepšiu ochranu duševného vlastníctva
a podporu účinnej hospodárskej súťaže. Spomenuté reformné priority môžu
pomôcť rekalibrovať, posilniť odolnosť
a priniesť prosperujúcejšiu budúcnosť
všetkým ľuďom v regióne.

Christine Lagardeová
generálna riaditeľka Medzinárodného menového fondu
(z vystúpenia na konferencii o ekonomikách CESEE, Frankfurt n/M, 12. 6. 2019)
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PODNIKANIE

Len štvrtina podnikateľov
platí DPH
Na Slovensku podniká dovedna 824 793 subjektov, k platbe dane z pridanej hodnoty je
však registrovaný len asi každý
štvrtý.
Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Bisnode, jednotky v poskytovaní
ekonomických informácií, ktorá zostavila
i detailnú sociodemograﬁu platcov.

Kto je povinný?
Zákonnú povinnosť odvádzať daň z pridanej hodnoty má každý podnikateľ, ktorého
obrat za 12 predchádzajúcich a po sebe
nasledujúcich mesiacov presiahol 49 790
eur. Spomedzi celkového počtu všetkých
registrovaných platcov DPH (211 459) sú
najvyšším podielom (59,4 %) zastúpené
akciové spoločnosti – z celkového počtu
7 513 ich daň odvádza 4 463. Druhý
najvyšší podiel registrovaných platcov
(51,7 %) dosiahli spoločnosti s ručením
obmedzeným, spomedzi ktorých (celkom
268 238) je k odvodu dane z pridanej

Odviesť DPH je povinný
každý podnikateľ, ktorý
za predošlý rok dosiahol
obrat 49 790 €.
hodnoty zaviazaných 138 751. „Podiel
platcov DPH v prípade živnostníkov predstavuje len 14 %. K odvádzaniu dane je ich
registrovaných 57 955 z celkového počtu
411 459,“ doplnila výsledky analytička
Bisnode Petra Štěpánová.
Z regionálneho hľadiska je najviac platcov
v Bratislavskom kraji – 59 351, čo zároveň predstavuje aj najvyšší pomer 31,4 %
zo všetkých podnikajúcich subjektov.
Na opačnom konci poradia sa umiestnil
Trenčiansky kraj s 18 162 platcami dane
(24,5 %). Avšak najnižší pomer dosiahol
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registrovaných dovedna 149 937 právnických osôb (teda akciových, komanditných, verejných obchodných spoločností,
eseročiek, družstiev atď.). Daň ku koncu
mája nezaplatilo 4 315 z nich, čo predstavuje 2,9 %. „Pred rokom bol podiel neplatičov na úrovni 3,2 percenta – a v tom čase
išlo o najnižšie číslo za posledné tri roky.
Aktuálne dáta teda naznačujú, že klesajúci trend pokračuje aj v roku 2019, čo je
pre slovenskú ekonomiku dobrá správa,“
zhodnotila P. Štěpánová.

Prešovský kraj – 20,8 %, keď sa k platbe
DPH zaregistrovalo 21 122 subjektov.

Proﬁl neplatiča
Detailná analýza nespoľahlivých platcov
dane ukázala, že svoje záväzky si najčastejšie neplnia malé ﬁrmy s maximálne
dvoma zamestnancami. Ku koncu mája
tohto roka bolo takýchto ﬁriem až 1 585,
čo je takmer 37 % z celkového počtu
„hriešnikov“. Približne rovnaký výsledok (36 %) dosiahli ﬁrmy tejto veľkosti aj
pred rokom. Minuloročné výsledky kopíruje analýza aj v oblasti regionálnej príslušnosti neplatičov a ich právnej formy.
Ako spresnila analytička, ku koncu mája
tohto roka neodviedlo DPH celkovo 3 125
spoločností s ručením obmedzeným.
Nasledovali fyzické osoby (950) a akciové spoločnosti (73). Najviac neplatičov
pritom pochádza z Bratislavského kraja
(1 069), najmenej z Trenčianskeho (279).
Podľa databáz Bisnode je k platbe dane
z pridanej hodnoty aktuálne na Slovensku

PN
Obrázok: Pixabay
Zdroj tabuliek: Bisnode

Vývoj počtu neplatičov DPH
december 2014

5 207

jún 2015

4 663

máj 2016

5 107

december 2016

5 273

jún 2017

4 711

september 2018

4 401

máj 2019

4 315

Právna forma platcov DPH
Počet
Spoločnosť s ruč. obmedzeným
Živnostník

Celkovo

Pomer (%)

138 751

268 238

51,73

57 955

411 459

14,09

Akciová spoločnosť

4 463

7 513

59,40

Podnikateľ – FO nezapísaná v OR

2 355

5 247

44,88

Slobodné povolanie

1 983

35 842

5,53

Ostatné

5 952

96 494

6,17

PODNIKANIE

Generačná výmena
v rodinných ﬁrmách
Každý podnik, skôr či neskôr,
čelí nutnosti generačnej
obmeny. Ako sú na ňu
pripravené rodinné ﬁrmy
na Slovensku?
Rodinné podnikanie je u nás veľmi populárne. V nedávnom prieskume ČSOB
a agentúry Datank medzi tromi stovkami ﬁriem rôznych veľkostí označilo svoj
podnik za rodinný až 51 % respondentov. Podľa nich medzi najčastejšie výhody rodinného biznisu patria vyšší stupeň
dôvery a spoľahlivosť (34 %), lepšia spolupráca (18 %) a stabilita (18 %).
Na druhej strane, za najväčšiu nevýhodu
označili podnikatelia nezhody s ostatnými
rodinnými príslušníkmi, a tým narušené
rodinné vzťahy (41 %). Druhou najčastejšie
spomínanou nevýhodou sú spory v rozhodovaní (15 %). Respondenti sa tiež sťažovali na nedostatok voľného času či problémy
pri plánovaní spoločnej rodinnej dovolenky (9 %). Takmer pätina však nevidí
v rodinnom podnikaní žiadne nevýhody.

Otvorená otázka
Kto by mal prevziať rodinný biznis, nie
je podľa prieskumu pre tieto ﬁrmy ešte
celkom aktuálna téma. Necelá tretina (31 %)
potvrdila, že túto otázku zatiaľ nemá vyriešenú. Asi štvrtina (27 %) nad ňou ešte ani
nepremýšľala a len každá štvrtá má už
v nástupníctve jasno. „Pritom ide o čoraz
aktuálnejšiu otázku – aj v kontexte toho,
že v radoch porevolučných podnikateľov dochádza k prvej generačnej výmene,“ skonštatoval Michal Magic, riaditeľ
spoločnosti ČSOB Advisory. Podľa neho,
ak sa ﬁrma na tento proces nepripraví,
môže dôjsť k postupnému štiepeniu majetku dedením. Tým vzniká problém s riadením ﬁrmy pre ďalšie generácie. „Európske
prieskumy pritom naznačujú, že prechod
biznisu z druhej na tretiu generáciu drvivá väčšina ﬁriem už neprežije,“ upozornil.

„Dúfame, že potomkovia budú mať
záujem. Ak nie, ﬁrmu pred dôchodkom
predáme,“ vyjadril sa v prieskume zástupca jednej zo slovenských ﬁriem podnikajúcich vo výrobe žalúzií. Prípadný predaj
nevylúčil ani zástupca ﬁrmy zaoberajúcej
sa dodávkami interiérov: „Nástupcu nemáme, ak bude ﬁrma úspešná, bude sa dať
predať.“

Plánovanie nástupníctva
Generačná obmena čaká, skôr či neskôr,
každú ﬁrmu. ČSOB Advisory sa zameriava práve na poradenstvo pre rodinné
typy podnikov, a to v oblastiach plánovania nástupníctva, ochrany rodinného
majetku alebo prípravy na predaj spoločnosti. Klienti potrebujú pomoc so zaistením funkčného nástupníctva, s prípravou
vhodnej majetkovej štruktúry a procesov, s nastavením pravidiel správy rodinného majetku, ako aj s vypracovaním

motivačnej schémy pre manažment
a kľúčových zamestnancov.
Dotknuté subjekty si musia nastaviť interné pravidlá tak, aby sa vyhli potenciálnym konﬂiktom pri rozhodovaní o svojom
budúcom smerovaní. Vhodný návrh majetkovej štruktúry zasa eliminuje riziká
v prípade negatívneho vývoja ekonomiky.
Súčasťou je aj príprava dlhodobej stratégie správy majetku.
Ostatný krok predstavuje príprava spoločnosti na predaj – tak, aby bola zrozumiteľná pre potenciálneho investora. V týchto
prípadoch bývajú veľmi dôležité analýza
možných scenárov a indikatívne ocenenie, ako i návrh optimalizácie ﬁnančných
procesov, kontrolingu a reportingu. Podnikateľov s potenciálnymi záujemcami
o kúpu prepojí aj online platforma ČSOB
Match’it.
AJ
Obrázok: Pixabay

Máte už vyriešenú otázku nástupníctva? (v %)

Zdroj: ČSOB
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Pribúda odcudzení
ﬁremnej identity
Ak podvodníci protiprávne
preventívnych opatrení. Zvlášť sa to týka
prípadov, keď ﬁrma dostane objednávkokonajú s falošnou korporátvý formulár z cudziny a od celkom nového
nou identitou alebo zneužijú jej odberateľa.
identiﬁkačné údaje, ﬁrma čelí
Ako sa brániť
prevádzkovému riziku.
Určite najlepším riešením je preveriť si
Súčasná turbulentná doba a neistota
nahrávajú rozmachu nebezpečného fenoménu – odcudzeniu korporátnej identity. Firmy by sa preto mali mať na pozore,
varuje spoločnosť Coface, globálny líder
v poistení pohľadávok ﬁriem a manažovaní ich kreditného rizika.

Ste si istí, že nik
nepovolaný práve
nekoná v mene vašej
ﬁrmy?
„Evidujeme nárast prípadov v zahraničí
aj na Slovensku. Široký záber a vyvíjajúca
sa tendencia znamenajú, že ﬁrmy by mali
zvýšiť opatrnosť a proaktívne konať, aby
ochránili svoje aktíva aj identitu,“ upozorňuje Juraj Janči, country manažér Coface
Slovensko.

Schéma podvodu
Nebezpečnosť fenoménu spočíva nielen
vo vynaliezavosti podvodníkov, ale aj
v ich dobrej organizovanosti. Najčastejšie ide o prípady, keď používajú ﬁremnú identitu reálnej spoločnosti (najmä
s dobrým platobným záznamom a morálkou), aby si zaobstarali tovar a služby od
ich zákazníkov.
„Dobrá organizovanosť im umožňuje
dostať sa do telefónnych liniek, vytvárať e-mailové adresy, falšovať objednávkové formuláre, kupovať informácie
z obchodného registra v mene ,hacknutej' ﬁrmy, vytvoriť účet kupujúceho z tejto
ﬁrmy a následne robiť ﬁktívne obchody,“ vysvetľuje J. Janči. Aj preto odporúča ﬁrmám nielen opatrnosť, ale aj prijatie
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obchodného partnera, ako aj akýkoľvek
obchodný vzťah a odborne manažovať
pohľadávky od začiatku ich vzniku. Firma
tak dokáže nielen včas odhaliť nástrahy,
ale – ak je zároveň poistená – aj zmierniť
následky prípadného výpadku kapitálu.
„Aj keď sa to spočiatku môže zdať zbytočné či neefektívne, v konečnom dôsledku je
poistenie unikátnym nástrojom na prevenciu rizika,“ konštatuje J. Janči a dodáva:
„V spolupráci s poisťovňou aj dostatočne
kryje náklady či ušlý zisk v prípade, ak
nastane negatívna situácia.“
Na prípadné podvodné správanie druhej
strany dokážu upozorniť viaceré indície. Napríklad logo spoločnosti na jej
webstránke nesedí s tým na objednávke. Obdobne odlišný môže byť aj formát
e-mailovej adresy. Zvyčajne totiž existuje len jeden formát pre celú spoločnosť;
akýkoľvek rozdiel treba teda považovať
za podozrivý. Pozor, podvodníci pri tom
zvyčajne používajú mená osôb, ktoré
v spoločnosti reálne pracujú! Obzvlášť si
treba všímať generické e-mailové adresy.
Opatrnosť velí skontrolovať aj formát telefónneho čísla.

Dôveruj, ale preveruj
Nastavte interné meradlá na kontrolu pravosti dokumentu. Zaujímajte sa, či
spoločnosť pôsobí v krajine, kam má byť

doručený tovar, či tam má dcérske spoločnosti alebo nejaký projekt. Niekedy možno
nájsť tiež chyby vo vetnej skladbe alebo
preklepy na objednávkovom formulári.
Spýtajte sa sami seba, či je odberateľova aktivita kompatibilná s vašou. Ako sa
hovorí, dôveruj, ale preveruj – ak máte
pochybnosti týkajúce sa objednávky, vždy
radšej zavolajte odberateľovi, aby ste
si to potvrdili. Dôležitosť týchto vecí by
mali pochopiť predovšetkým zamestnanci účtovného oddelenia – inštruujte ich.
Prípady ﬁšingu a platieb na falošný bankový účet sú totiž stále bežné.

Podvodníci používajú
nielen názov reálnej
spoločnosti, ale aj mená
osôb, ktoré tam skutočne
pracujú.
„Preto je vždy dôležité potvrdiť si s vaším
dodávateľom všetky typy zmien požiadaviek – či už adresy, bankového účtu
a podobných údajov,“ uzatvára J. Janči.
SB
Obrázok: PPN

Na čo si dať pozor:
–iný formát e-mailovej adresy na objednávke a na webe (napr.: jozko_mrkvicka@
spolocnost.sk je použitý ako j.mrkvicka@spolocnost-sluzby.com alebo mrkvicka_
jozko@spolocnost-skupina.eu;
–akýkoľvek rozdiel v zobrazenom logu spoločnosti na webstránke s tým na
objednávke;
–generické e-mailové adresy, ako napr. meno@uctovneoddelenie_spolocnost.com,
teda sledovať možné rozdiely za zavináčom;
–pravopisné chyby alebo neštandardná vetná skladba v objednávkovom formulári.
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Chceme transparentné
a atraktívne podnikateľské prostredie
Americká obchodná komora
v SR (AmCham) zorganizovala
v júni v Bratislave konferenciu
„Dôvera vo vládu zákona –
želateľný stav verzus realita“.
Na podujatí vystúpil s hlavným príspevkom minister hospodárstva Peter Žiga,
ktorý prezentoval snahy vládneho kabinetu o zvýšenie transparentnosti a zatraktívnenie podnikateľského prostredia
na Slovensku. Podčiarkol, že ministerstvo pracuje na odstraňovaní regulačných bariér či nadbytočnej legislatívy, tzv.
goldplatingu.

Menej priestoru pre byrokraciu
Podnikateľskú obec šéf rezortu ubezpečil,
že prioritou vlády je uľahčovať podnikanie
odbúravaním neopodstatnených regulačných bariér a byrokracie, ktoré spôsobujú dodatočné ﬁnančné náklady a časové
zaťaženie. Ako príklad uviedol, že návrhy zákonov, ktoré sa dotýkajú podnikateľského prostredia, bude už po novom
vláda prijímať vždy s účinnosťou k začiatku roka. „Je to jedna z iniciatív vlády. Má
to aj reverzný tok – takže aj v prípade, ak
zákony budú pomáhať podnikateľskému
prostrediu, platí to aj pre tieto,“ povedal.
P. Žiga tiež pripomenul, že vláda už má
za sebou viacero opatrení, ktoré zvyšujú
transparentnosť podnikateľského prostredia – napríklad elektronické trhovisko.

Regulácie podnikaniu nesvedčia
Zamestnávatelia tvrdia, že na zlepšenie
podnikateľského prostredia je potrebné
znížiť počet regulácií v podnikaní. S tým
súhlasí aj minister hospodárstva. Upozornil, že na Slovensku je v súčasnosti spolu
okolo 100-tisíc regulácií, z ktorých rezort
identiﬁkoval asi 10-tisíc zbytočných.
„Postupne sa ich snažíme odstraňovať, no
nedá sa to zo dňa na deň,“ skonštatoval.
V tejto súvislosti spomenul prijatie Stratégie lepšej regulácie RIA 2020, ktorá má

systémovo nastaviť tvorbu regulácií.
Vo viacerých krajinách sa uplatňuje princíp známy pod označením „one in – one
out“, teda jedna regulácia dnu – jedna
von. V praxi to znamená, že s každou
novou reguláciou sa zároveň zruší jedna
už existujúca, prípadne že s každou novou
záťažou, ktorá vyplynie z novej regulácie,
by mala byť odstránená iná záťaž v porovnateľnej výške. Ambíciou MH SR je zaviesť
tento princíp do legislatívneho procesu do
konca roka 2021.

Byrokracia a nadbytočné
regulačné bariéry
zvyšujú ﬁnančné náklady
i časovú záťaž.
Podľa P. Žigu by sa regulácie po roku
2020 mali tvoriť participatívne, po
odkonzultovaní s občanmi a podnikateľmi – a tak, aby potom nedochádzalo k ich častým novelám. „Naším cieľom
je, aby akékoľvek zmeny, či už z úrovne
vlády, alebo parlamentu, boli prijímané
systémovo, s potrebnými odôvodneniami
a posúdením vplyvov. Nechceme bezhlavo

deregulovať, ale tvoriť reguláciu tak, aby
bola účelná, efektívna a vhodná pre podnikateľské prostredie,“ uviedol.

Obísť goldplating
Podľa štátneho tajomníka MH SR Rastislava Chovanca má strategický dokument RIA 2020 ešte jeden dôležitý aspekt.
„Chceme pomôcť Národnej rade SR, aby
aj poslanecké návrhy zákonov boli kvalitne pripravené, brali do úvahy vplyvy na
podnikateľov, predstavovali najmenej
zaťažujúci spôsob regulácie, prípadne aby
aplikovali princíp one in – one out. Pre
poslankyne a poslancov už máme rozpracovanú metodiku. Mojím želaním je,
aby konzultácie s prostredím a doložku
vplyvov povinne neobsahovali iba vládne
materiály, ale aj návrhy poslancov a územnej samosprávy,“ doplnil.
V rámci snahy o zlepšenie podnikateľského prostredia rezort hospodárstva
v súčasnosti pracuje už na štvrtom antibyrokratickom balíčku, ako aj na odstraňovaní nadmerného goldplatingu, teda legislatívy, ktorá zbytočne ide nad rámec, požadovaný od nás zo strany Bruselu.
MS
Obrázok: OK MH SR
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Ako chytiť šiestu vlnu
Futurológ Sean Culey varuje:
„Už onedlho sa všetko začne
komplikovať. A vo veľkom
štýle.“

žijeme v zlatých časoch. Takmer každý si
môže nájsť niečo, na čom mu naozaj záleží. V budúcnosti sa však ľudstvo rozdelí
na pasívnych spotrebiteľov a na tých, ktorí
budú využívať ponúkané príležitosti.“

A čo ﬁrmy?
Tvrdí, že nové technológie spájané s tzv.
šiestou vlnou inovácií prinášajú „trojitú pohromu kreatívnej deštrukcie“. Na
miesta manuálnych pracovníkov nastupujú roboty, umelá inteligencia za nás stále
častejšie rozmýšľa a stroje sa riadia navzájom. Výsledky sa podľa neho už dajú pozorovať v každej etape tradičného reťazca
zdroj – výroba – dodávky – predaj. Čoskoro ho nahradí nový model dodávateľského reťazca: PAL. V ňom budú hrať hlavnú
úlohu „personalizované produkty a služby“, potom „automatizované dodávky
a plánovanie“ a napokon „lokálne výrobné
a skladovacie zariadenia“.
Narušenie tradičných, zabehnutých vzorcov nebude o nič menej intenzívne ani
v ďalších oblastiach biznisu. Umelá inteligencia si do konca storočia podmaní inteligenciu človeka a prinúti ľudí, aby k svojmu pracovnému životu začali pristupovať
omnoho kreatívnejšie a proaktívnejšie.

Pasivita verzus aktivita
S. Culey ponúka nástojčivé otázky, ktoré
by sme mali klásť sami sebe: Čo ma deﬁnuje ako ľudskú bytosť? Na čom mi naozaj
záleží? Čo si cením? Hovorí, že najväčšou
výzvou pre jednotlivcov bude, aby zostali
relevantní a našli zmysel svojej existencie
vo svete, kde im milióny strojov vzali milióny pracovných miest.

Bude treba nájsť zmysel
bytia vo svete, kde nám
milióny strojov vezmú
pracovné miesta.
„Technológia ľuďom umožňuje, aby konali bez dovolenia,“ vysvetľuje futurológ
a pokračuje: „Mnohí si zvykli hovoriť:
zamestnám sa v spoločnosti a povedia mi,
čo mám robiť. Ak tam vydržím 25 rokov,
prepracujem sa až do vedenia. Dnes
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Korporácie by si zasa mali položiť podstatnú otázku: Prečo by sme mali existovať?
Mali by sa zbaviť myslenia priemyselnej
éry, založeného na efektivite a krátkodobých riešeniach, a otvoriť sa budúcnosti,
kde príležitosti a náklady na prácu prestávajú byť limitujúcimi faktormi.

Ľudstvo sa rozdelí na
pasívnych spotrebiteľov
a tých, ktorí využijú
ponúkané príležitosti.
„Organizácie sa musia zamerať na príležitosti, nie len na riziká,“ upozorňuje S.
Culey. „Dnes je dôležitá zmena myslenia
a hodnôt. Firmy sa potrebujú pýtať: Kto
sú naši zákazníci a na čom im záleží?
Ako môžeme využiť technológie, aby sme
im ponúkli viac hodnoty? A nie neustále
opakovať: Kde by sme mohli ušetriť peniaze? Ako by sme sa mohli zbaviť viacerých zamestnancov? Spoločnosti, ktoré
sa zamerajú len na posledné dve otázky, budú možno v krátkodobom horizonte úspešnejšie, ale v behu na dlhé trate
prehrajú,“ konštatuje.

Inovačné vlny vychádzajú z teoretického modelu dlhých ekonomických
cyklov. Prvá vlna (cca 1780 –1840) sa
viaže na pokrok v mechanizácii prvej
priemyselnej revolúcie. Druhá (do r.
1890) bola spätá s rozvojom železnice
(vek pary a uhlia), tretia so začiatkami
využívania elektriny (do r. 1930), štvrtá
s nástupom motorizácie a petrochemického priemyslu (do r. 1980). S piatou
vlnou súvisí boom výpočtovej techniky
a informatizácie (do r. 2020) a šiesta,
ktorá sa práve začína, stojí na rozmachu technológií (bio-, nano-, neuro-...).

Sean Culey je futurológ, autor, rečník
a expert na transformáciu podnikov, ktorý pomáha ﬁrmám rozvíjať
ich obchodné modely orientované na
zákazníka.

Určujúca rola kultúry
Podľa futurológa je v daných súvislostiach azda najdôležitejšia kultúra: „Na nej
záleží priam enormne. Úspešnosť krajiny a ﬁriem determinuje to, aké nastavíte
pravidlá, akých budete mať lídrov,

Firmy musia opustiť
zameranie iba na
náklady a krátkodobé
efekty.
ako budete kontrolovať obyvateľstvo či
zamestnancov. V súčasnosti ľudí oberáme o mnoho slobôd, ktoré umožnili vznik
priemyselnej revolúcie. Musíme preto
zabezpečiť zachovanie týchto slobôd
a postarať sa, aby sme technológie nepoužívali na ich porušovanie.“
Úlohou lídrov bude vytvoriť takú kultúru,
ktorá bude chrániť slobodu jednotlivcov
a zároveň podporovať odvahu. „Nadchádzajúce desaťročia budú neuveriteľné.
Záleží len na nás, či vytvoríme spoločnosť, ktorá nám umožní, aby sme ich ako
zázračné aj vnímali,“ uzatvára S. Culey.
KR/DT
Foto: archív 1st Class Agency
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Správny
líder
Skúsme si priblížiť lídra
a líderstvo z iného uhla
pohľadu. Vniesť do konceptu
novú paradigmu, ktorá je
prirodzenou súčasťou vývoja
ľudskej spoločnosti.
Súčasný rýchly vývoj a dynamika vyžadujú zmeny na všetkých úrovniach nášho
bytia. Nie všetko je o systémových opatreniach, logike a rozume.

Mužský a ženský princíp
Prenesením princípu, známeho z východných ﬁlozoﬁí ako jin a jang, si vieme
priblížiť aj to, čo sa aktuálne deje na poli
biznisu. Ženský princíp (jin) možno prirovnať k tečúcej vode, ktorá môže byť pokojná aj turbulentná, prepája nás s intuíciou
a empatiou, dáva aj berie život. Nevieme ju uchopiť či pomenovať logikou, ani
si pomôcť racionálnym prístupom. Je
hlboká a tajomná. Na schopnosť korigovať ju musíme použiť jasnosť a chladnosť
rozumu, ktoré sú mužským princípom.
Ten určuje smer, vnáša svetlo do hĺbok
ženského jinu, je spojený s duchovným
svetom. Takto sme celiství, úplní. Je dôležité si uvedomiť, že každý z nás má v sebe
oba tieto princípy.
Ostatných sto rokov to boli práve ženy,
ktoré aktívne rozvíjali svoj mužský princíp. To im dalo možnosť dostať sa do

vodcovských pozícií. Napriek používaniu aj ženských vlastností, ako empatia
a emočná inteligencia, sa museli stať viac
mužskými. No v poslednom čase sa ukazuje, že je potrebné, aby aj muži posilnili
svoju ženskú časť a začali sa zoznamovať s emóciami a intuíciou. Pod vplyvom
svojich žien – partneriek, ktoré chcú

Celá naša existencia
je zmesou mužského
a ženského princípu.
mať vedľa seba vnímavého partnera, sú
odhodlaní nazrieť aj do tajomnej ženskej
ríše vlastného vnútra. Tento prístup súvisí s našou schopnosťou vidieť súvislosti
medzi jednotlivými časťami celku.

Jin a jang vo ﬁrmách
Prežívame obdobie veľkých, citeľných
zmien – tak v našich individuálnych
nastaveniach, ako aj v nastaveniach spoločenského systému. Správny líder pri doterajšom lineárno-binárnom chápaní mal
ako najdôležitejšie kritérium IQ, ktoré
bolo zárukou úspechu i výkonu. Čas však
toto kritérium preveril – a ukázalo sa,

že týmto spôsobom sa pracuje s rôznymi
premennými a hľadá sa optimálne riešenie, ktoré nie je dostačujúce. Vyhorení,
apatickí manažéri, zanedbávajúci seba
a svoje vzťahy, sú toho dôkazom. Obrazom
zapájania iba už spomenutého mužského princípu. So súčasťami ľudskej psychiky, ako sú emócie, intuícia, spolupatričnosť – ktoré predstavujú ženský princíp
–, sa na vrcholných úrovniach riadenia
nepracovalo.
Človek je mysliaci a cítiaci tvor. Vďaka
tomu bol schopný reﬂektovať prirodzený vývoj a narastajúce vyššie zmienené
problémy. Tak aj objavil potrebu dostať do
harmónie tieto naše dva póly a pracovať
s týmto systémom ako celkom.
Tento prístup pracuje aj so všetkými
ľudskými potrebami. Keď sa pozrieme na
Maslowovu pyramídu potrieb, na najvyššom vrchole stojí sebarealizácia, tesne
pod ňou sú láska a spolupatričnosť. Toto
predurčuje, kam ako ľudská spoločnosť
(nielen jednotlivec) smerujeme.

Kritériá nového vodcu
Úspešný líder je prirodzeným vodcom,
objavuje sa v skupine, ktorá ho nasleduje. Je autentický, bez nasadených masiek,
inšpiratívny. Koná na základe svojho pocitu a potreby, pričom zohľadňuje potreby iných. Je ukotvený vo svojej vlastnej
vnútornej sile, so zdravým sebavedomím,
ku ktorému sa dostal svojou skutočnou
vnútornou prácou a spoznávaním seba
samého. Takto sa správny líder na ceste
osobného rozvoja, rozvíjaním svojich
ušľachtilých vlastností, môže premeniť na
úspešného vizionára. A takýto vizionár
pracuje s vášňou a odhodlaním, z čoho
proﬁtujú všetci.
DC
Obrázky: Pixabay
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Zmeny na postoch
GEFCO Slovakia

J&T Real Estate

Nurettin Erdogan, doterajší
riaditeľ obchodu, prevzal
v priebehu mája zodpovednosť za obchodnú stratégiu
a vedenie tímu aj na českom
trhu. Logistická spoločnosť
totiž vytvorila geo-región Česko-Slovensko.
N. Erdogan bude z nového postu riadiť tím
16 českých a slovenských obchodných
manažérov.
Zároveň na pozíciu
manažérky globálnych
klientov prešla obchodná
riaditeľka GEFCO ČR Eva
Odstrčilíková. Z Prahy bude
riadiť a rozvíjať logistické
služby pre automobilový priemysel.
PB

Kontakt s médiami a komunikáciu spoločnosti od mája
zastrešuje hovorkyňa a PR
manažérka Katarína
Krajňáková, ktorá sa na
tento post vrátila po
materskej dovolenke. V brandži má
15-ročné skúsenosti, vo funkcii hovorkyne
JTRE pôsobila už v rokoch 2011 až 2016.
Predtým pracovala ako redaktorka
a moderátorka v televíziách TA3 a STV.

NASES
Peter Ďurica, ktorý bol od
novembra 2018 poverený
vedením Národnej agentúry
pre sieťové a elektronické
služby, obhájil svoju funkciu
vo výberovom konaní a od
20. mája je oﬁciálnym generálnym
riaditeľom. Zabezpečuje implementáciu,
modernizáciu a prevádzku riešení
štátneho IT.
P. Ďurica pôsobí v oblasti IT a manažérskeho poradenstva už 18 rokov. Predtým
6 rokov pracoval v oblasti podnikových
ﬁnancií.
SM

Plzenský Prazdroj
Slovensko
Novým technickým riaditeľom je od konca mája Pavel
Šemík. Vrátil sa po sedemročnom pôsobení v holandskom pivovare Grolsch.
Začínal v roku 1997 ako
technológ, po štyroch rokoch sa stal
v Plzni hlavným sládkom. Potom riadil
pivovar vo Veľkých Popoviciach, od roku
2007 bol manažérom plzenského
Prazdroja. V roku 2012 v rámci skupiny
SABMiller odišiel do Holandska.
Okrem Slovenska má P. Šemík na starosti
aj Českú republiku.
NL
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MV

Coca-Cola HBC Česko
a Slovensko
Novým manažérom pre
vonkajšie vzťahy sa v júni
stal Michal Čubrík. Zodpovedá za koordináciu a rozvoj
vzťahov s verejnými
inštitúciami oboch krajín.
Prišiel z diplomatickej sféry, štyri roky
pôsobil v Bruseli. Zastupuje záujmy
spoločnosti v profesijných združeniach
a asociáciách, monitoruje relevantnú
legislatívu a v spolupráci s interným
tímom pripravuje pozičné dokumenty.
TP

O2 Slovakia
Od 1. júna zastáva post
riaditeľky ľudských zdrojov
Jana Sekerová. U operátora
pracuje od roku 2008,
ostatných 7 rokov ako
vedúca oddelenia kontrolingu. V rokoch 2012 a 2013 bola tiež
ﬁnančnou manažérkou Tesco mobile.
Predtým pôsobila v spoločnosti PricewaterhouseCoopers Slovakia ako audítorka.
TM

VÚB banka
V júni oznámila banka
zmenu vo svojom analytickom tíme: makroekonóma
Andreja Aradyho v oddelení ekonomických analýz
nahradil Michal Lehuta.
Prišiel z analytickej jednotky týždenníka
Trend, pre ktorý aj pravidelne písal.

Jeden rok strávil v kancelárii Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť.
DM

Asociácia leasingových
spoločností SR
Na júnovej členskej schôdzi
predstavitelia takmer 40
spoločností, združených
v asociácii, bilancovali
vlaňajšok a stanovili si
ciele na aktuálny rok. Volili
aj zástupcov do predstavenstva. Novou
tvárou na poste podpredsedu je Branislav Kováčik, ktorý v užšom vedení
asociácie reprezentuje a. s. VÚB Leasing.
Zároveň sa stal gestorom výboru pre
prevenciu podvodov a registre.
MR

Wüstenrot
Vo vedení stavebnej
sporiteľne i poisťovne došlo
od 1. júla k zmene. Novým
členom predstavenstiev
oboch spoločností sa stal
Marian Hrotka, ktorý v nich
prevzal zodpovednosť za odbyt a jeho
podporu, vývoj produktov, marketing
a treasury. Jeho kariérny rast bol dlhé
roky spojený so skupinou Generali, kde
nadobudol bohaté skúsenosti s produktovými inováciami, start-up projektmi,
budovaním tímov a rozvíjaním obchodných vzťahov. Pôsobil nielen na Slovensku, ale aj v Taliansku, ČR, Bulharsku,
Rakúsku či Luxembursku.
Na poste vystriedal Rainera Hagera.
DV

ASDSS
Od 1. júla je na poste
predsedu predstavenstva
Allianz – Slovenskej
dôchodkovej správcovskej
spoločnosti Miroslav Kotov.
Pôsobil v Inštitúte slovenskej a svetovej ekonomiky SAV a tiež
v oblasti kapitálových trhov. Do ASDSS
nastúpil v roku 2006 ako portfólio
manažér, po dvoch rokoch sa stal
vedúcim oddelenia správy aktív.
Vo funkcii vystriedal Mariána Kopeckého.
HK
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Konečný užívateľ výhod
Povinný zápis konečného
užívateľa výhod do
obchodného registra je účinný
od 1. 11. 2018 a platí takmer
pre všetky ﬁrmy.
Ide o povinnosť zavedenú v súvislosti
s prijatím zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým
sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.
z. o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a o ochrane pred ﬁnancovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.

Deﬁnícia pojmu
Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne
ovláda alebo kontroluje právnickú osobu,
fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, ako aj každá fyzická osoba,
v prospech ktorej právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo združenie
vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Za zápis konečného
užívateľa výhod sa
neplatí súdny poplatok.
V prípade právnickej osoby je konečným
užívateľom výhod osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet
najmenej 25 % na hlasovacích právach
v právnickej osobe, alebo na jej základnom imaní; má právo vymenovať, inak
ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
ovláda právnickú osobu iným spôsobom; má právo na hospodársky prospech
najmenej 25 % z podnikania právnickej
osoby alebo z inej jej činnosti. Týmito
osobami sú spravidla spoločníci, akcionári, tichí spoločníci a niekedy tiež štatutári (v prípade, ak nemožno z predchádzajúcich vymenovaných kritérií nikoho
určiť, za konečného užívateľa výhod sa

považujú členovia vrcholového manažmentu danej spoločnosti, t. j. štatutárny
orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

zverejňované ani sprístupňované verejnosti na webe OR, v obchodnom vestníku ani
vo výpisoch z OR. Tieto údaje majú slúžiť
len vymedzeným orgánom verejnej moci
(napr. ﬁnančnej polícii, Ministerstvu vnútra
SR, NBS a pod.).

Kto a čo zapisuje
Spoločnosti, ktoré sú do obchodného
registra (OR) zapisované od 1. 11. 2018,
musia konečného užívateľa výhod zapisovať už pri svojom prvozápise. Ostatné
spoločnosti, právnické osoby uvedené v §
2 ods. 3 v znení účinnom od 1. 11. 2018,
zapísané do OR do 31. 10. 2018, sú povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do 31. 12. 2019.
Dobrou správou je, že – na rozdiel od
iných zápisov do OR – za zápis konečného
užívateľa výhod sa neplatí súdny poplatok. V prípade, ak konečný užívateľ výhod
nebude do OR zapísaný včas (v lehote
najneskôr do 31. 12. 2019), spoločnosti
hrozí pokuta až do výšky 3 310 €.
Obchodné spoločnosti sú povinné oznámiť
do OR informácie (osobné údaje) o skutočných užívateľoch výhod ich podnikateľskej činnosti. Do OR sa zapisujú tieto údaje
o konečnom užívateľovi výhod: meno,
priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého alebo iného pobytu,
štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu
totožnosti.

Zapisované údaje
sú prístupné len
vymedzeným orgánom
verejnej moci.
Cieľom novely bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady z 20.
5. 2015 o predchádzaní využívania ﬁnančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo ﬁnancovania terorizmu.
Takto by sa malo zabrániť utajeniu totožnosti páchateľov v prípadoch komplikovaných majetkových štruktúr právnických
osôb. Predmetná právna úprava má zároveň napomôcť transparentnosti, t. j. aby
mal štát vedomosť o tom, s kým vstupuje
do zmluvného vzťahu, resp. kto je konečným užívateľom výhod z podnikateľskej
činnosti. Týmto sa okrem iného sleduje aj
znižovanie rizika podozrenia z korupcie
alebo konﬂiktu záujmov.
JUDr. Katarína Bystrická, advokátka
Právne centrum, s.r.o.
Obrázky: Pixabay

Ďalšie informácie
Je dôležité, že zapisované údaje nie sú verejne prístupné, tzn. nie sú
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Ako žiť a pracovať vo väčšom
súlade so sebou aj svetom –
takto znela hlavná myšlienka
netradičnej Konferencie Happy
Company.
Na úspešnom siedmom ročníku vystúpilo deväť inšpirujúcich rečníkov, ktorí sa
podelili o svoj príbeh a skúsenosti.
Karol Stýblo, CEO Lyra Chocolate,
zdôraznil, že základom každého úspešného biznis príbehu sú vzťahy: „Keď ľudia
chodia do práce radi, všetku pozitívnu
energiu dajú do produktu – a zákazník si
ju tam nájde.“
Ďalšou rečníčkou bola Laura Baross,
mladá aktivistka a dizajnérka envirointeriérov v New Yorku: „Verím, že byť
v harmónii s prírodou neznamená len
to, že si sadneme von a počúvame vtáky,
ale aj to, že myslíme na prírodu každým

svojím konaním, každou svojou voľbou,
keď ideme do obchodu.“
Petr Skondrojanis, stratég ﬁremnej
kultúry a biznis poradca, hovoril o tom,
že kľúčom k úspešnému vzťahu ﬁrma –
zamestnanec je jednoduchý záujem o toho
druhého. Ale úprimný, nie predstieraný:
„To sú potom ﬁrmy, ktoré neberú ľudskú
prácu ako batériu alebo nejaký zdroj,
ktorý keď sa vybije, tak ho vymenia. Ale
si uvedomujú, že keby tam tí ľudia neboli,
nie je žiadna ﬁrma, žiadny produkt, žiadna vízia a nikam to nespeje.“
Odborníčka na neverbálnu komunikáciu
Monika Stehlíková sa venovala téme
charizmy: „Rada charizmu opisujem na
príklade malého bábätka – všetci sme sa
narodili so schopnosťou extrémne ovplyvňovať a meniť svet okolo seba k lepšiemu. A počas života je našou úlohou znovu
objaviť svoje jedinečné dary, ktoré keď
z nás prúdia von, menia všetko okolo.“
Na konferencii vystúpili aj ďalší hostia:
Marek Machata, laureát Krištáľového

krídla za ﬁlantropiu, Dušan Dedinský, včelár a držiteľ ocenenia za zásluhy
o rozvoj včelárstva, moderátorka Alena
Heribanová, herečka Oľga Belešová (na. obr.) a Gong majsterky Andrea
Bajnoková a Eva Ružovičová. Hostia si
tak naplno užili sviežu, uvoľnenú atmosféru a načerpali novú energiu aj inšpiráciu
do práce i osobného života.
DM
Foto: HC

Ã GW1978906

Harmónia vnútri i navonok

Manažment úsmevov

Stojí za ním niekoľko mladých programátorov a ich chuť ponúknuť lekárom systém
zodpovedajúci 21. storočiu. Mnohí slovenskí zubári totiž dodnes plánujú svoje výkony alebo si objednávajú pacientov prostredníctvom papierového diára. Nemajú
prehľad o svojej efektívnosti či úkonoch,
pri ktorých sú stratoví, a, naopak, ktoré im
prinášajú najväčší zisk.
Programátori sa spojili so zubnou klinikou
v Čadci. Tamojší lekári dostali možnosť
vyskúšať si Dentis ako prví. Na základe ich poznatkov sa softvér dolaďoval
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do najmenších detailov. Základ spočíva v tom, že softvér koncentruje všetky
veci, potrebné pre prácu zubného lekára
a kliniky, do jedného praktického celku.
Zubný lekár má kompletný lekársky
záznam o pacientovi, ktorý čaká na vyšetrenie. Má presné informácie o každom
jednom úkone, predpísaných liekoch,
použitých materiáloch, absolvovaní
prehliadky, ako aj to, či pacient náhodou
práve nemá narodeniny. Systém je súčasne prepojený aj na správu skladového
hospodárstva. Zubná klinika či lekár presne vidia, aké sú zásoby daného materiálu,
či potrebujú niečo objednať a ktorý materiál bol použitý pri výkone.
Okrem klasického kalendára, v ktorom
zubár vidí objednaných pacientov, softvér
ponúka základné analýzy jeho vyťaženosti. Už sa tak nemôže viac stať, že jeden
deň toho bude mať lekár veľa (a nebude
stíhať) a iný deň, naopak, bude mať prázdnu čakáreň. Systém súčasne pomáha

s efektívnou cenotvorbou úkonov. Vymedzí, ktoré prevádzkované úkony sa oplatia
najviac, ktoré, naopak, stoja lekára veľa
času, ale neprinášajú žiadny zisk.
Vývoj aplikácie nie je dnes ukončený.
Programátori plánujú prepojenie na zdravotnú poisťovňu pre efektívne preplácanie úkonov, spojenie správy pacientov s röntgenovým pracoviskom, ako aj
jednotlivé jazykové mutácie.
Michal Drobný, Continuity
Foto: Pexels

Ã GW1978907

Aj slovenský softvér vie
preraziť a konkurovať
zabehnutým. Príkladom nie
je len Eset či Sygic, ale aj
špeciálny softvér pre zubných
lekárov a kliniky – Dentis.
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Umenie, šperky aj mesačné
kamene
Aukčné spoločnosti vytvárajú
zvláštny, čarovný svet,
v ktorom má každá vec svojho
kupca.

môže pochváliť aukčný dom Christie’s,
založený v anglickej metropole v roku
1766. Práve v priestoroch ostatných
dvoch spomenutých ﬁriem padajú tie
najväčšie svetové rekordy.

Výtvarné artefakty
A je celkom jedno, či ide o obrazy, pozostalosti významných osobností, kostry vyhynutých zvierat alebo mapu miesta, kde žila
literárna postava. Záujem súkromných
zberateľov aj výstavných siení o najrôznejšie artefakty je enormný. Dražbám dnes,
vďaka internetu, prepadajú aj celkom
obyčajní ľudia. Aukčné domy v ostatných
rokoch trhajú rekordy; draží sa doslova
všetko, hoci reálnu aj historickú hodnotu
daných predmetov ťažko preukázať.

Obrazom vydraženým za najvyššiu sumu
je dielo Salvator Mundi od Leonarda
da Vinciho (na obr.). Posledné umelcovo plátno v súkromnom vlastníctve sa
u Christie’s vydražilo za 450,4 milióna dolárov, a to za bleskových 19 minút!
Pritom jeho cena sa odhadovala len na sto
miliónov...

Najstaršie aukčné domy
sú tu už tri storočia.

Dlhá história
Dražby nie sú vecou modernej doby, práve
naopak. Ich tradícia siaha do čias ešte
pred Kristom. Napr. Rimania s obľubou
dražili korisť z dobytých území. Nakoniec – aj celá ich ríša sa v roku 193
stala predmetom aukcie; výsledkom však
bola občianska vojna. Potom nastal útlm
a trval až do 18. storočia, kedy sa začali objavovať prvé aukčné domy. Najstarším je zrejme Stockholm Auction House,
založený v roku 1674 vo Švédsku. O 70
rokov neskôr vznikla v Londýne Sotheby’s,
v súčasnosti druhá najväčšia aukčná
spoločnosť. Svetovým prvenstvom sa

Ďalším významným dielom, ktoré prešlo
aukciou, boli Alžírske ženy od Pabla
Picassa, za ktoré nový majiteľ zaplatil 179
mil. $. Alebo ste fanúšikom impresionizmu? Kvitnúce lekná od Clauda Moneta
boli predané za 84,7 mil. USD.

Zbierky významných osôb
Nie je to tak dávno, čo v Christie’s dražili
Rockefellerovu zbierku umeleckých diel
a cenností. Predala sa za 832 573 469
dolárov, čím prekonala dovtedy najdrahšiu zbierku Yvesa Saint Laurenta. Šperky Márie Antoinetty vydražila sieň

Sotheby’s spolu za 53 miliónov švajčiarskych frankov. Pozostalosť Elizabeth
Taylorovej sa vyšplhala na rekordnú sumu
116 mil. $, hoci organizátori očakávali výnos len okolo 20 miliónov. Zbierka
obsahovala napr. náhrdelník La Peregrina zo 16. storočia s rubínmi, diamantmi
a perlami alebo brokátové šaty značky
Dior zdobené striebrom. Tie boli vydražené za 362 500 dolárov – sedemnásobok
očakávanej sumy.
Veľkou udalosťou býva vždy aukcia vecí
z pozostalosti po sex symbole 50. rokov
Marilyn Monroe. Dražilo sa množstvo
jej šiat, vrátane tých ikonických z ﬁlmu
Slamený vdovec. Tiež cena Zlatý Glóbus,
ktorú získala ako najobľúbenejšia herečka
roku 1970. Röntgenovú snímku jej hrudníka vydražili za 45-tisíc USD.

Čokoľvek, na čo pomyslíte
V dnešnej dobe sa draží temer všetko.
Napr. súkromný zberateľ zaplatil 169-tisíc
dolárov za kus starých schodov z Eiffelovej veže. Veľký záujem vzbudila aukcia
troch kamenných úlomkov z Mesiaca,
ktoré v roku 1970 dopravila na Zem
sovietska vesmírna sonda. Vydražili sa za
855-tisíc $. Deväťmetrovú kostru dinosaura získal kupec za 2,3 milióna USD.
Najdrahšou knižnou ilustráciou sa stala
mapa stoakrového lesa z roku 1924, kde
žil Macko Pú. Nový majiteľ za ňu zaplatil
430-tisíc libier.
MI
Foto: PR.Konektor
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Sú bezhotovostné platby
bezpečné?
Malý slovenský trh je ideálny
na testovanie technologických
noviniek. Preto sme boli
medzi prvými krajinami, kde
kartové spoločnosti nasadili
bezkontaktné platby. Poznáme
však hrozby, ktoré prinášajú?
Systém mincí a papierových peňazí je
extrémne drahý. Len medzi rokmi 2017
a 2018 narástli Európskej centrálnej
banke prevádzkové výdavky (napr. na
uvádzanie modiﬁkovaných bankoviek
a sťahovanie tých opotrebených z obehu)
o 26 %. Je preto logické, že štáty sa snažia
hotovostný obeh redukovať. Dokonca
Švédsko by chcelo hotovosť zakázať úplne.
Nechajme bokom argumenty o následkoch absolútnej kontroly v štýle „big brother“. Každopádne, samotná idea vyzerá na
prvý pohľad sympaticky.

Laboratórium new-tech
Slovensko je laboratóriom pre moderné technológie minimálne od júla 2008,
kedy tu prebehla prvá bezkontaktná platba (za 10 korún). Táto zdanlivá maličkosť
získala u nás výraznejšiu popularitu ako
v mnohých vyspelých krajinách sveta.
V roku 2015 bola bezkontaktných platieb
necelá tretina, no minulý rok už viac ako
tri štvrtiny! Keď britský Telegraph pred
vyše rokom publikoval rebríček „bezhotovostných krajín“, víťazom sa stala Kanada.
Bezhotovostných platieb tam však v roku
2017 prebehlo len 59 %, kým na Slovensku 73 %. Ak by britský magazín posudzoval aj dáta stredo- a východoeurópskych
krajín, vyzeralo by poradie inak.
Slovensko a ďalšie postsocialistické krajiny totiž dokázali počiatočnú nevýhodu pri
štarte svojej demokratickej éry premeniť na výhodu. Najvýraznejšie to vidno
pri optickej sieti: zatiaľ čo mnohé vyspelé štáty investovali v 90. rokoch obrovské
sumy do metalickej siete, tzv. nové štáty
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masovo vkročili do éry širokopásmového
internetu až v čase, kedy začali byť optické siete štandardom. A tak je penetrácia vysokorýchlostným internetom u nás
výrazne vyššia ako v mnohých oblastiach
západnej Európy.

Vďaka mobilom sa
možnosti bezkontaktných
platieb opäť rozšírili.
Podobné je to pri bezhotovostných platbách. Podiel týchto transakcií je vysoký
a až 97 % terminálov podporuje nielen
bezkontaktné karty, ale aj platby mobilom. Obľúbenosť takýchto platieb pritom
výrazne rastie – v roku 2018 zaplatili
Slováci bezhotovostne o 4 mld. € viac ako
rok predtým. V obehu pritom máme vyše
5 mil. bezkontaktných platobných kariet.
Napriek tomu sa nemôžeme považovať
za bezhotovostnú krajinu, keďže hotovosť
ešte prevažuje (60 % všetkých platieb).

Platenie mobilom
S nástupom systémov ako Google alebo
Apple Pay častejšie zaznieva otázka
bezpečnosti. IT odborníci však hovoria
jasne: riziko straty je tu oveľa menšie.
Dôvody sú dva. Prvý: bezkontaktná
karta pri platbe malých súm nevyžaduje žiadnu autorizáciu a v závislosti od

nastavenia možno bez zadania PIN zrealizovať aj viacero platieb za sebou. Našťastie limit býva nízky, zvyčajne 20 €. Mobil
na tom nie je omnoho lepšie – pri platbe do rovnakej výšky stačí mať podsvietený displej. Až nad touto sumou treba
odomknúť obrazovku odtlačkom prsta
alebo PIN-om.
Druhý dôvod je zásadnejší a týka sa rizika
krádeže údajov (a teda spôsobenia väčšej
škody). Platobnú kartu možno pomerne
jednoducho skopírovať a prenášané dáta
či PIN odchytiť. Pri platbe mobilom sa
údaje o karte neprenášajú na POS terminál. Prenos funguje na princípe tzv. tokenu, čiže jednorazového identiﬁkátora.
Inak povedané, každá platba sa realizuje akoby kartou na jedno použitie. Ak sa
aj útočníkovi podarí odchytiť komunikáciu medzi mobilom a terminálom, získané
údaje mu neposlúžia. Identiﬁkácia odtlačkom prsta pritom eliminuje aj zadávanie
PIN-u na verejnosti.
Ak to zhrniem, bezhotovostné platby nám
v mnohom uľahčili život. Ako to však pri
takomto zjednodušení chodí, rastie pritom
riziko straty kontroly. Bezhotovostné
platby „necítime“ – či minieme 10 alebo
1 000 €, pocit je rovnaký. O to dôležitejšie
je preto mať svoje výdavky pod kontrolou.
Marián Búlik, ﬁnančný analytik
OVB Allﬁnanz Slovensko
Foto: Pixabay
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Ako to je s tým
sporením...

GW1978905

Legislatívne zmeny rozpútali
debaty okolo stavebného
sporenia, upriamené však len
na sprísnené podmienky. Na
výhody, ktoré tento produkt
ponúka, sa akoby pozabudlo.

ÃÂ

Uplatnenie stavebného sporenia je v súčasnosti naozaj široké a so zaujímavými beneﬁtmi. Má zmysel pre každého záujemcu
o vlastné či kvalitnejšie bývanie, o nadpriemerné zhodnotenie vkladov bez rizika či
nutnosti počiatočného kapitálu. Má význam
ako perspektívne sporenie pre deti s poistnou ochranou grátis, pre klientov v akomkoľvek veku, pričom výšku a periodicitu
vkladov si každý reguluje podľa svojich

možností. Stavebné sporenie dobre poslúži ako primárny zdroj ﬁnancovania bývania alebo ako doplnkové ﬁnancovanie,
či spôsob preukázania vlastných zdrojov
klienta, potrebných na získanie hypotéky
v požadovanej výške.
Vďaka nadštandardne vysokému úročeniu vkladov, ktoré poskytuje Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, má opodstatnenie aj
pre klientov bez nároku na štátnu prémiu.
Až 3,5 % v prvom roku sporenia (so štátnou prémiou 2,5 % teda celkové zhodnotenie vkladov v tomto roku až 6 %) je výrazne
viac než na bežnom účte. V prípade stavebného sporenia naozaj platí: čím skôr si ho
uzavriete, tým lepšie. Umožní efektívne
narábať aj s menšími ﬁnančnými sumami. Klient to ocení v každej životnej etape,
zvlášť vo fáze ﬁnancovania vlastného bývania. To je vždy lepšie riešiť v predstihu.

Vyhnete sa tak stresu „zo zháňania ﬁnancií
na poslednú chvíľu“ a ešte aj získate lepšie
podmienky. Len stavebným sporením si
môžete vytvoriť právny nárok na stavebný
úver s garanciou nízkeho úroku a splátky
na 20 – 30 rokov. Iný produkt takýto výnimočný beneﬁt neposkytuje.
V poslednom období začínajú ekonómovia stále častejšie hovoriť o hrozbe recesie.
Mnohí klienti s dlhodobými úvermi si až
vtedy naplno uvedomia výhodu garancie
nízkej úrokovej sadzby na 2 či 3 dekády
a docenia svoju ﬁnančnú istotu. Pre zachovanie si životného štandardu aj v ekonomicky nepriaznivejších časoch je totiž dôležité byť schopný úver splácať nielen dnes,
ale dlhodobo.
DV

www.wuestenrot.sk,
*6060 (0850 60 60 60)
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Vábivý svet miliardárov
V priebehu vlaňajška prišla
sféra ﬁnančníctva každý
týždeň v priemere o štyroch
dolárových miliardárov. Ich
počet klesol o 224 – na 2 470.
Ukázal to prieskum Hurun Global Rich
List 2019. Extrémne bohatí ľudia stratili
priemerne okolo 10 % majetku; ich celkové bohatstvo sa minulý rok znížilo o bilión USD, čo je asi desaťnásobok výkonu
slovenskej ekonomiky. Podľa Jakuba Rosu,
analytika Across Private Investments,
sú dôvodom najmä straty na akciových
trhoch. „Tak ťažko ako vlani sa nedalo
zarobiť vyše sto rokov. Až 93 % zo sledovaných 70 tried aktív dosiahlo záporné výnosy. Paradoxne sa nedarilo ani
bezpečne vnímaným aktívam,“ upozornil
zároveň.

Na čele Čína a USA
V oboch krajinách žije takmer polovica
najmajetnejších ľudí sveta. Najviac ich
pochádza z Číny, hoci aj tu počet klesol
– takmer o pätinu. „Dôvodom bol najmä
pokles trhovej kapitalizácie čínskeho akciového indexu Shanghai Composite o vyše
20 percent,“ vysvetlil analytik J&T Banky
Stanislav Pánis. Druhé miesto v rebríčku
patrí Spojeným štátom, kde medziročne
pribudlo 13 superboháčov. S odstupom
nasledujú tri krajiny s vyše sto miliardármi; z nich najhoršie obstála India – stratila ich až 28 a klesla na piatu z vlaňajšej
tretej priečky.
V rebríčku sa celkovo objavilo 67 krajín,
medzi nimi po prvýkrát aj Slovensko –
vďaka Ivanovi Chrenkovi s majetkom
1,4 mld. $. Susedná ČR má štyroch miliardárov, vrátane premiéra Babiša.

imanie o 20 % a s náskokom vyše 50 mld.
USD neohrozene drží prvé miesto pred
šéfom Microsoftu Billom Gatesom. Ten si
medziročne pripísal iba 7 %. Tretím v poradí je investičný guru Warren Buffett,
majetok ktorého za uplynulý rok o 14 %
poklesol.
Hoci v rebríčku ﬁgurujú predovšetkým
mužské mená, takmer 16-percentné zastúpenie má aj nežné pohlavie. Najúspešnejšou ženou je Francoise Bettencourt-Meyersová zo spoločnosti L'Oréal, disponujúca 49 miliardami dolárov.
Jeden z Čechov sa objavil v prvej stovke –
majiteľ investičnej skupiny PPF Petr Kellner (14 mld. $, medziročne +17 %). O svoje
88. miesto sa podelil s ďalšími jedenástimi kolegami.

Niekoľko ďalších „naj“
Prieskum hodnotil aj bohatstvo rodín.
Svetovou jednotkou sú Waltonovci (vlastnia obchodný reťazec Walmart), ktorých
hodnota majetku predstavuje 173 mld.
USD. Najstarším miliardárom sveta je
102-ročný Chee Chen Tung zo spoločnosti Johnson Electric, najmladším 28-ročný
John Collison z technologickej ﬁrmy Stripe, ktorá sprostredkúva ﬁnančné transakcie cez internet. Priemerný vek osôb
v rebríčku je 64 rokov.
Každý desiaty superboháč patrí k imigrantom (najviac do USA) z prvej generácie.
Najlepším z nich je Sergey Brin, spoluzakladateľ Google, ktorý má ruské korene.
Najviac miliardárov (vyše 12 %) podniká v IT, médiách a telekomunikáciách;

nehnuteľnosti vygenerovali skoro
každého desiateho, 9 % zbohatlo vďaka
investovaniu.
MJ/KS
Ilustračné foto: FreeImages
Zdroj tabuliek: Hurun Global Rich List 2019

Krajiny podľa počtu
miliardárov
1.

Čína

658

2.

USA

584

3.

Nemecko

117

4.

Veľká Británia

109

5.

India

104

6.

Švajčiarsko

77

7.

Rusko

59

8.

Brazília

53

9.

Thajsko

50

10.

Francúzsko

48

Najbohatší ľudia sveta
Meno

Vek

Majetok
(mld. $)

Spoločnosť

Krajina

1.

Jeff Bezos

55

147

Amazon

USA

2.

Bill Gates

63

96

Microsoft

USA

3.

Warren Buffett

88

88

Berkshire Hathaway

USA

Rebríček jednotlivcov

4.

Bernard Arnault

69

86

LVMH

Francúzsko

Najbohatším mužom sveta sa druhýkrát
po sebe stal Jeff Bezos, zakladateľ internetového obchodu Amazon. Do miliardovej spoločnosti vkročil raketovou rýchlosťou: v roku 2015 neﬁguroval ani v prvej
dvadsiatke, v roku 2017 už obsadil tretiu
priečku. Oproti vlaňajšku zhodnotil svoje

5.

Mark Zuckerberg

34

80

Facebook

USA

6.

Carlos Slim Helú

79

66

América Movil

Mexiko

7.

Armancio Ortega

82

56

Zara

Španielsko

8.

Sergey Brin

45

54

Google

USA

8.

Mukesh Ambani

61

54

Reliance

India

10.

Larry Page

45

53

Google

USA
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Nie je dlhopis ako dlhopis
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Vývoj globálnych akcií a dlhopisov za 20 rokov

2001

Investičné univerzum dlhopisového trhu
je obrovské. Hodnota trhu s dlhovými
nástrojmi vzrástla za posledných tridsať
rokov viac než desaťnásobne; dosahuje približne 110 bil. USD. Na trhu existuje
viacero typov dlhopisov: štátne, korporátne, inﬂačné, s rôznym investičným stupňom či dobou splatnosti, s vysokým výnosom, s geograﬁckým alebo iným zameraním či s pohyblivým kupónom. Hybridnou
formou sú tzv. konvertibilné dlhopisy,
ktoré obsahujú opciu na výmenu za akcie
spoločnosti.
„Každý dlhopis má vlastné špeciﬁká,
akými sú mena, rating, kupón, emitent,
výnos do splatnosti, durácia a podobne,“
vysvetľuje J. Rosa a dopĺňa, že vyznať sa
v tejto „džungli“ je pre individuálneho
investora náročné. Hovorí, že limit pri
investovaní do single dlhopisov predstavuje vysoká vstupná hodnota investície (až 200-tisíc €) a nízka diverziﬁkácia

– vzhľadom na fakt, že referenčná mena
väčšiny Slovákov je euro.
„Pokiaľ je to možné, treba vybrať indexový fond, ktorý fyzicky replikuje zloženie podkladového indexu, tzn. dlhopisy
reálne vo fonde nakupuje a nereplikuje
výkonnosť indexu pomocou tzv. swapov,“
upozorňuje analytik a radí, že portfólio je
potrebné pravidelne revidovať a rebalansovať, čiže meniť váhy jednotlivých indexových fondov na základnú alokáciu –
vyrastené tituly po roku vypredať a pokles
využiť na nákupy. „Pre slovenského investora je to najefektívnejšia cesta k výnosom, ak preferuje investovanie do burzovo obchodovaných dlhopisov,“ uzatvára.

Na rozdiel od podielových fondov sa
aktívne nesnažia vyberať z trhu hrozienka, len kopírujú výkonnosť podkladového aktíva – dlhopisov s určitým zameraním. Takýto pasívny prístup je vo väčšine
prípadov (85 %) z hľadiska dosiahnutých
ziskov výnosnejší. Podľa aktuálnej daňovej
úpravy je navyše zisk dosiahnutý z týchto
fondov (po splnení špeciﬁckých podmienok a na rozdiel od podielových fondov)
oslobodený od dane z príjmov.
Pri výbere indexových fondov treba klásť
dôraz na likviditu, veľkosť emitenta, výšku
nákladov na manažment či dĺžku fungovania fondu. Z daňového hľadiska je
vhodné preferovať akumuláciu dividendy pred jeho výplatou. Samozrejmosťou je
dôraz na zabezpečenie investície do eura

2002

Dlhopisový trh rastie

Indexové fondy

1999

Charakteristické sú nízkou mierou kolísania hodnoty a opačným pohybom v porovnaní s akciami. Zaujímavé, aj keď daňovo
neefektívne, sú pre investorov, ktorí požadujú pravidelný kupónový príjem a splatenie vopred známej istiny.
Ich nízka volatilita sa však v porovnaní
s akciami premieta do nižších výnosov
(z dlhodobého pohľadu sú akcie najvýnosnejšou tradičnou triedou aktív a zároveň
najlepším nástrojom na boj proti inﬂácii).
„Platí to najmä v časoch nízkych úrokových sadzieb, kedy reálny výnos desaťročného nemeckého dlhopisu dosahuje
po odpočítaní inﬂácie mínus 1,6 percenta. V praxi to znamená, že investori platia
nemeckej vláde za to, aby mohli vlastniť
najbezpečnejšiu pohľadávku v eurozóne,“
tvrdí Jakub Rosa, analytik Across Private
Investments.

portfólia, v takomto prípade tvoreného
jedným dlhopisom. To čiastočne riešia
dlhopisové podielové fondy, kopírujúce
výkonnosť viacerých dlhopisov. Vstupná
investícia do nich sa pohybuje v desiatkach eur. „Problém výberu tých správnych dlhopisov rieši tím analytikov, ktorí
sa o portfólio dlhopisov denne starajú –
sledujú vývoj podkladových aktív, vyhodnocujú riziká, rozhodujú o nákupe či
predaji. Dlhodobé štatistiky však ukazujú,
že výkonnosťou, nákladmi i daňovým režimom sú dlhodobo efektívnejšie indexové
fondy,“ konštatuje.

2000

Dlhopisy sú neodmysliteľnou
súčasťou investičného
portfólia – ich úlohou je
dodať mu stabilitu, a to nielen
v turbulentných časoch.
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MANAŽMENT

Manažér na dobu určitú
Takzvané interim manažérstvo,
čiže dočasné najímanie
externých zamestnancov
na manažérske a odborné
pozície, je stále žiadanejšie.
Okrem veľkých korporácií sa týmto
smerom začínajú pozerať i stredné podniky a rodinné ﬁrmy, kde je obsadzovanie
vyšších postov obzvlášť náročné. Jednou
z pridaných hodnôt môže byť i rozhodovanie na základe faktov, nie emócií či
sentimentu.

Konzultanti
Ich najímanie nie je najmä vo veľkých
korporáciách ničím novým. Interných
odborníkov vo ﬁnanciách, v ľudských
zdrojoch, IT, logistike či projektovom
manažmente bežne nahradzujú externí
špecialisti vybraní pre konkrétny projekt.
„Konzultanti môžu ﬁrme ponúknuť novú,
sviežu perspektívu. Medzi ich hlavné
pridané hodnoty patria bohaté skúsenosti
naprieč ﬁrmami rôznych veľkostí, zameraní i manažérskych štýlov,“ vysvetľuje
Stanislav Petříček, spoluzakladateľ spoločnosti Tp Consulting, ktorá sa zameriava na
interim manažment, poradenstvo a headhunting v automobilovom priemysle.
Firmy volia interim manažment predovšetkým ako riešenie krízových situácií alebo
veľkých zmien. Dôvod je prostý: zmeny
často prinášajú rad bolestivých chvíľ
a negatívnych emócií. Pre zamestnancov
nie je jednoduché oddeliť ich od osoby,
ktorá za zmenami stojí. Vzbudiť v ľuďoch
dôveru nie je ľahké, preto sa voľba vedenia na prechodnú dobu sama ponúka.
Dôležité je však upozorniť, aby si poslanie
tejto roly uvedomoval tak zamestnávateľ,
ako i samotný dočasný manažér.

Kedy ich využiť
V západnej Európe patria interim manažéri dlhodobo medzi žiadaných odborníkov.
U nás sa len učíme, že nemusia byť riešením iba oných zmienených nepríjemných
situácií. „Doba, kedy sa externisti najímali len na krízový manažment, je za nami.
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Posilnenie tímu býva bežné pri reštrukturalizácii, zlučovaní ﬁriem či rozbiehaní nového projektu,“ opisuje S. Petříček.
Napríklad v oblasti automotive je dopyt
predovšetkým z oddelení vývoja, technológie, kvality, logistiky a výroby.

Externista sa rozhoduje
len na základe faktov,
bez emócií či sentimentu.
Nemenej výhodné je využiť služby interim
manažéra vo chvíli, keď sa na scéne objaví nečakaná choroba, predčasný nástup
na materskú dovolenku alebo ukončenie
pracovného pomeru. Externí manažéri
sú obvykle dostupní v priebehu jedného
až troch týždňov, teda bez dlhých zdržaní potrebných na hľadanie a obsadenie
postu. Interim sa okamžite stáva plnohodnotným členom tímu, ktorý ihneď začína
pracovať na vopred stanovených cieľoch.
Špičková odbornosť, dlhoročná skúsenosť, vysoká zodpovednosť a nezávislosť
od korporátneho pohodlia sa odrážajú
i na ﬁnančnom ohodnotení, ktoré je veľmi
lukratívne tak vo svete, ako aj u nás.

Príliš kvaliﬁkovaný pre dlhodobý
záväzok
„Typický interim manažér je prekvaliﬁkovaný senior-špecialista s mnohými
rokmi skúseností a výbornou jazykovou
výbavou, ktorý môže doslova naskočiť do
rozbehnutého vlaku a podľa potreby ho
pribrzdiť alebo naopak udržať i v plnej
rýchlosti na koľajach,“ hovorí odborník. Hoci nesie zodpovednosť za svoje
rozhodnutia, a teda i výsledky, vďaka
svojej nezávislosti a samostatnosti nie je
hrozbou pre súčasné vedenie ﬁrmy. Jeho
motiváciou nie je postup po korporátnom
kariérnom rebríčku, ale zaujímavé výzvy
a projekty.
Budúcnosť interim manažérov je závislá
od referencií. Dobré výsledky a spokojnosť klientov sú pre nich preto úplne
kľúčové. „Emočná inteligencia a soft
skills, ktoré vedú k správnemu vyhodnoteniu situácie, adekvátnemu prístupu a vhodnému správaniu s ohľadom na
ﬁremnú kultúru, by tak mali byť súčasťou portfólia ich profesijných zručností,“
uzatvára S. Petříček.
PK
Obrázok: PPN

ĽUDSKÉ ZDROJE

Zamestnanci sú dôležitejší
ako náklady
Ukázal to nedávny prieskum
spoločnosti CBRE „Optimising
Human Capital“ v krajinách
Európy, Blízkeho východu
a Afriky.
Problematika ľudských zdrojov po prvýkrát predstihla zameranie ﬁriem na znižovanie nákladov. Dve tretiny ﬁriem, ktoré
si prenajímajú nehnuteľnosť na podnikanie, považujú vyššiu angažovanosť svojich
zamestnancov (68 %) a prilákanie talentov
s ich následným rozvojom (65 %) za dve
najvýznamnejšie priority. Tieto dve oblasti sú dokonca dôležitejšie než znižovanie
nákladov a úzko súvisia s kvalitou nehnuteľnosti a pracovného prostredia.

Najdôležitejší artikel
Dnes sú ním pre ﬁrmy práve ľudia; znižovanie nákladov sa prepadlo na štvrté

miesto. Pritom ešte minulý rok to bolo
presne naopak.
„Boj zamestnávateľov o kvalitnú pracovnú
silu sledujeme u nás už niekoľko rokov,“
povedala Ivana Molnárová, výkonná
riaditeľka pracovného portálu Profesia.
„Z našich prieskumov vyplýva, že popri
mzde a pozícii sú pre slovenských zamestnancov a uchádzačov stále dôležitejšie
i ďalšie faktory, ako napríklad pracovné
prostredie, ﬁremné hodnoty, pracovný
kolektív. Ide o veľkú zmenu oproti tomu,
čo bolo na našom trhu práce zaužívané
trebárs pred desiatimi rokmi,“ zdôraznila.

Strategická výzva
Viac ako tretina oslovených považuje nedostatok kvaliﬁkovanej a zručnej
pracovnej sily za kľúčovú strategickú
výzvu. Oproti vlaňajšku to predstavuje
dvojnásobný nárast. Medzi ďalšie výzvy,
na ktoré ﬁrmy výrazne reﬂektujú, patria
ekonomická neistota (43 %), vplyv nových

technológií na podnikanie (36 %) a eskalácia nákladov (31 %).
„Tieto výzvy sú zvlášť naliehavé pre taký
typ biznisu, ktorý potrebuje prilákať talenty z oblasti digitálnych technológií alebo
dátových analýz,“ skonštatoval Richard
Holberton z CBRE. „Práve po nich momentálne najviac rastie dopyt vo všetkých
odvetviach priemyslu,“ dodal.
PM
Ilustračné foto: PPN
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Ďalší ročník česko-slovenskej
konferencie, zameraný na
problematiku generačnej
spolupráce vo ﬁrmách, výmenu
skúseností a informácií, sa
uskutočnil 7. júna v Bratislave.

Ã

Konferencia sa tradične začína kreslom pre hosťa. Tentoraz doň bola pozvaná Anna Sýkorová, dlhoročná generálna
riaditeľka Junior Achievement Slovensko.
Dozvedeli sme sa, ako vo vyššom veku
prevzala túto zodpovednosť a neziskovú
organizáciu pomohla posunúť tam, kde je
dnes.
Zaujímavá bola prezentácia Zbyňka
Dohnala z českého agrosektora, kde výrazne chýbajú zamestnanci. Hospodárske

zvieratá však musia dostať opateru denne
– nezaujíma ich, že mladší tam nechcú
pracovať. Ako to funguje v médiách, sme
sa dozvedeli od Mareka Vaňousa, komentátora a redaktora športovej televízie. Aj
keď patrí k mladej generácii (35 r.), vidí
veľký rozdiel v zodpovednom prístupe
k práci mladších kolegov – mileniálov.
Anna Füssyová a Jana Koštialová hovorili
o tom, ako sa v medzinárodnom obchodnom reťazci komplexne starajú o zdravie zamestnancov a ako tam tento systém
funguje. Na tému zdravia nadviazala
Barbara Ukropcová zo SAV výsledkami

výskumu o účinkoch dlhodobého cvičenia,
ktoré pomáha človeku v staršom veku.
Čo ponúka projekt Erasmus+ vo vzdelávaní dospelých, nám prezradila Zuzana Izáková – aj v súvislosti s podporou
generačnej spolupráce v organizáciách.
Hosť z Prahy Miroslav Somol informoval o úspešnom projekte Silver Business,
ktorý podporuje starších ľudí, čo prišli
o prácu, začať podnikať. Bodku za programom dal mladý podnikateľ z prieskumnej
agentúry Michal Vyšinský, ktorý poskytol
konkrétne údaje z prieskumu zameraného na generačné rozdiely a medzigeneračnú spoluprácu v zamestnaní.
Konferenciu navštívilo 43 účastníkov,
odborný program aj organizácia boli
hodnotené priemernou známkou 1,3. Tešíme sa na ďalší ročník 2020.
IH
Foto: SAAM
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Európsky orgán práce
ide na Slovensko
Na Slovensku bude sídliť prvá
európska inštitúcia. Rozhodli
o tom ministri práce členských
krajín Európskej únie v júni
v Luxemburgu.
Rozhodnutie o tom, kto získa sídlo Európskeho úradu práce (European Labour
Authority – ELA), padlo 13. júna na zasadnutí Rady pre zamestnanosť, sociálnu
politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti. Súboj medzi Bulharskom, Cyprom,
Lotyšskom a Slovenskom sme vyhrali už
v prvom kole – v tajnej voľbe za Bratislavu hlasovalo 15 ministrov.
„Výhra v prvom kole je prejavom dôvery členských krajín v našu pripravenosť hostiť európsku inštitúciu. Priznám
sa, nečakal som, že to pôjde tak hladko.
Vážim si každý jeden hlas. Je to silný záväzok, aby sme pre úrad vytvorili v Bratislave dobré podmienky. Sme pripravení
s Európskou komisiou plne spolupracovať pri jeho etablovaní sa na Slovensku,“
povedal bezprostredne po hlasovaní
minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Tento úspech považuje za
významný míľnik pre Slovensko, ktoré
patrilo k posledným krajinám bez európskej inštitúcie.

Ľahký výber sídla
Pre sídlo ELA navrhlo Slovensko administratívnu budovu v centre Bratislavy na
Landererovej 12 (na obr.). Tá jediná spĺňa
prísne požiadavky Európskej komisie na
technické vyhotovenie, kvalitu, ekológiu
i časovú dostupnosť. Budovu najnovšej
generácie, dokončenú koncom minulého
roka, postavila spoločnosť JTRE. Nachádza sa na strategickom mieste v novovznikajúcej štvrti Eurovea City s výborným
dopravným napojením a pestrou paletou
služieb. Využíva o 32 % menej energie
a spotrebuje o 50 % menej pitnej vody ako
konvenčné budovy. K dispozícii sú nabíjacie stanice pre elektrické autá, sprchy,
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šatne pre cyklistov a dobré napojenie na
okolité cyklotrasy. Aj z týchto dôvodov
získala certiﬁkát zelených budov LEED
Gold. Pre európsky úrad bude k dispozícii
už od októbra.

Európsky úrad práce
vytvorí u nás asi 140
pracovných miest.
„Ide o ocenenie práce našich ľudí a vysokej kvality našich budov, za ktorými
stoja viac ako 20-ročné skúsenosti. Je to
dôkaz, že v oblasti navrhovania a výstavby sme oprávnene vyhľadávaným partnerom veľkých medzinárodných spoločností. Štandardne totiž ponúkame príťažlivú
kombináciu efektivity, funkčnosti, dizajnu
a ekologického prístupu,“ skonštatoval
výkonný riaditeľ JTRE Pavel Pelikán.

Agenda úradu
Hlavným poslaním ELA bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej
pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Radiť bude aj občanom
a zamestnávateľom.
„Ľudí odchádzajúcich za prácou pribúda a bude pribúdať, keďže mnohé krajiny
aktuálne čelia nedostatku pracovníkov.
Aby títo zamestnanci neboli zneužívaní

a poznali svoje práva a nároky, potrebujeme orgán, ktorý im bude radiť a pomáhať,“
vyzdvihol J. Richter dôležitosť novej agentúry. Dodal, že zároveň by mala pomôcť
spružniť výmenu informácií medzi inštitúciami sociálneho zabezpečenia, inšpekciami práce a ďalšími úradmi členských
štátov – aby tieto mohli čo najskôr zakročiť, ak sa pravidlá porušujú.
Pre približne 140 budúcich zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí. Vďaka
príchodu európskej inštitúcie sa v Bratislave budú pravidelne stretávať experti na
oblasť pracovného práva z celej Európy,
čo bezpochyby zvýši prestíž Bratislavy ako
proeurópskeho hlavného mesta.
MS/KK
Foto: JTRE

Budova na Landererovej 12 ponúka
23 000 m2 kancelárskych plôch. Prvé
štyri podlažia slúžia ako parkovací
dom s kapacitou 376 stojísk. Na 12.
podlaží sa nachádza terasa s rozlohou
temer 250 m2 pre všetkých nájomcov
s panoramatickým výhľadom a oddychovou zónou. Príťažlivým prvkom je
najväčšia LED fasáda v strednej Európe, ktorá od konca júna dotvára jej
architektúru.
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Inovačná metóda razenia
Spoločnosť VUNAR, a. s.,
vznikla transformáciou
pôvodného Výskumného
ústavu náradia v Nových
Zámkoch a v súčasnosti
je privátnou výskumnou
organizáciou s globálnou
pôsobnosťou.
Táto slovenská spoločnosť – ako písal náš
magazín už v predchádzajúcich vydaniach
– sa aktívne a úspešne zúčastňuje na
medzinárodnom aplikovanom výskume.
Jej doposiaľ najväčším úspechom je získanie výskumnej objednávky od nadnárodného konzorcia na testovanie raziaceho
zariadenia TBS (Tunnel Boring System),

Aplikovaný výskum
VUNAR prispeje
k dekarbonizácii
energetického systému.
ktoré umožní konštrukciu šácht a tunelov v zemskej kôre. V tejto súvislosti sme
položili zopár otázok predsedníčke predstavenstva spoločnosti pani Alexandre
Suchoňovej.
• Odkedy sa vaša spoločnosť zaoberá
aplikovaným výskumom?
Od svojho založenia v roku 1971. V našej
duševnej databáze máme niekoľko tisíc
technických riešení a vynálezov. Ostatných desať rokov sa náš výskum koncentruje na oblasť obnoviteľných zdrojov
energie (OZE).
• Aké sú jeho ciele?
Zameriavame sa na riešenie technických
výziev spojených s celosvetovou iniciatívou proti globálnemu otepľovaniu, znečisťovaniu ovzdušia i morí a rastúcemu
nedostatku dostupných prírodných zdrojov. Až keď si uvedomíme, že sme súčasťou týchto problémov, môžeme sa stať
aj súčasťou ich riešenia. Uvedomenie si
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A. Suchoňová

problému spočíva v poznatku – napríklad
o tom, že Bratislava znečisťuje ovzdušie
v rozsahu cca 2,5 mil. ton CO2 ročne a že
pritom z obnoviteľných zdrojov pochádza
menej než 1 % použitej energie. Dá sa teda
povedať, že sme nezodpovednou a špinavou súčasťou tohto sveta.
Náš priemyselný výskum je v prvom rade
zameraný na hľadanie riešení, umožňujúcich dekarbonizáciu energetického
systému v globálnej perspektíve. Už vyše
10 rokov sa podieľame na projekte uskutočniteľnosti konštrukcie tzv. energetickej šachty. Primárnym cieľom je využitie
hĺbkovej geotermálnej energie, sekundárnym využitie prírodných surovinových
zdrojov vo veľkých hĺbkach (deep mining)
a tiež vytváranie bezpečných úložísk
jadrového odpadu.
• Môžete bližšie opísať vaše výskumné metódy?
Výskum realizujeme v troch rovinách.
Areál spoločnosti VUNAR

Základom prvej je vlastná technická stratégia. Cieľom sú konkrétne výrobky a služby, ktoré budeme v budúcnosti poskytovať našim zákazníkom. Druhou rovinou je
spolupráca s inými partnermi. Títo majú
konkrétny záujem o niečo, čo ovládame my – a my zasa o niečo, čo vedia oni.
Táto spolupráca prebieha na národnej
i nadnárodnej úrovni. Treťou rovinou je
výskum na priamu objednávku zákazníka,
najčastejšie inej výskumnej organizácie.
Tu už máme aj prvé lastovičky vo forme
výskumu priamo pre podniky, ktoré chcú
radikálne znížiť svoje náklady na energiu
a zároveň prispieť k tomu, aby naša planéta prežila.
• Ako sa pozeráte na Slovensko
v perspektíve snahy a stratégie EÚ
dekarbonizovať energetický systém?
Najprv chcem pripomenúť, že dôvodom
dekarbonizácie je snaha EÚ zabrániť

Dekarbonizácia je
snahou EÚ zabrániť
globálnemu otepľovaniu.
globálnemu otepľovaniu – a tým aj blížiacej sa prírodnej katastrofe, ktorej rozmery si väčšina z nás stále neuvedomuje.
Napriek sľubom, ktoré dala slovenská
vláda Únii, môžeme byť pokojne označení aj za sabotérov európskych snáh v tejto
oblasti. Túto skutočnosť potvrdil nedávno aj Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej
záverečnej správe „Podpora vo vybraných
oblastiach klimaticko-energetickej politiky s dôrazom na zachovanie dlhodobej
udržateľnosti verejných príjmov“, zverejnenej v júli. Upozornil v nej aj na riziko
nesplnenia národného cieľa SR v oblasti zmeny klímy a energetiky, ktorým je
dosiahnutie 14-percentného podielu
OZE na celkovej spotrebe energie v roku
2020.
Priamu zodpovednosť za tento stav nesú
ministerstvá školstva a hospodárstva,
ktoré nedokázali zabezpečiť dostatočný
výskum a realizáciu priemyselných inovácií v oblasti OZE. Spoluzodpovedným je
i ministerstvo životného prostredia, ktoré
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si určite uvedomuje obrovský rozdiel
medzi sľubmi a realitou, v ktorej sa SR
nachádza. Ak sa táto situácia v dohľadnej
dobe nezmení, EÚ bude musieť pravdepodobne uvažovať o legislatívnych zmenách
s cieľom vyvodiť nielen ekonomickú, ale
aj osobnú zodpovednosť za škody na životnom prostredí, spôsobené pasivitou alebo
nízkou kompetentnosťou v členských
štátoch.
• Kde vidíte hlavnú príčinu takéhoto
konania našich úradov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzuje i slovenskú ekonomiku?
Slovensku dnes predovšetkým chýba politická ambícia pre oblasť OZE. Podcenenie
tohto problému ho doviedlo k tomu, že
nemá ani schopnosť alokovať európske
zdroje do tejto oblasti. Štátna štruktúra
slovenského výskumu sa dnes slepo riadi
dokumentom RIS3 z roku 2013, ktorého
ambíciou bola tzv. inteligentná špecializácia. Niekomu sa podarilo vybrať a vláde
predložiť na schválenie materiál, podľa
ktorého sa slovenský priemysel a veda

Hrozí, že SR nesplní sľub
do r. 2020 dosiahnuť
14 % podiel OZE na
spotrebe energie.

Z testovacieho pracoviska vo Švédsku

VUNAR je členom združenia ATASAC,
ktoré združuje právnické osoby zaoberajúce sa aplikovaným výskumom v oblasti
OZE. Priebežne vyhodnocujeme konanie
slovenských orgánov, ktoré sprostredkúvajú európske peniaze v prvom rade do
výskumu a priemyselných inovácií.
Naša spoločnosť si napr. minulý rok podala žiadosť o nenávratný ﬁnančný príspevok cez Ministerstvo hospodárstva (MH)
SR. Zámerom tejto projektovej žiadosti

a cieľom priemyselného výskumu našej
spoločnosti je revolučná zmena postupov vytvárania otvorov v zemskej kôre
pomocou elektrických pulzov. Generátor
týchto pulzov má byť inštalovaný na už
jestvujúcom svetovo unikátnom zariadení,
ktoré VUNAR vyvinul v inom výskumnom
projekte na úrovni laboratórneho zariadenia. Udialo sa to na pôde poprednej európskej univerzity, ktorá je ochotná zapožičať
ho našej ﬁrme na výskumné účely.
Polohy rotačného raziaceho zariadenia TBS (zhora)

vydali „spätným chodom“ do priemyselnej histórie. Svojím zameraním na hospodárske oblasti s nízkou pridanou hodnotou a vysokou konjukturálnou citlivosťou vytvoril tento dokument pre moderný
slovenský výskum a priemysel domácu
prekážku, ktorá ich stále viac a viac izoluje od svetových realít.
Slovenské školstvo sa násilne koncentruje
na výskum v neperspektívnych oblastiach
a výskumné projekty, ktoré sa predkladajú na hodnotenie, sú umelými konštrukciami pre ﬁnancovanie mŕtvych inštitúcií
– a často pochybných politicko-priemyselných štruktúr. Príkladom môže byť výzva
ministerstva školstva za ministra Plavčana. Z pôvodného zámeru ﬁnancovania
výskumných centier, vytvorených v predchádzajúcom období, sa ustúpilo v prospech ﬁnancovania čohokoľvek, čo unesie
patričné všimné.
• Môžete uviesť konkrétny príklad
z vašej výskumnej reality?
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Čelný pohľad na zariadenie TBS

• Bola táto žiadosť úspešná?
Hodnotenie projektu zastavili ešte skôr,
ako boli menovaní hodnotitelia – a to
z formálneho dôvodu. V predmetnej výzve
totiž MH SR vyžadovalo začatie verejného
obstarávania (VO) už pri podaní žiadosti. Naša spoločnosť teda začala proces
VO s cieľom stanoviť trhovú, reálnu cenu
prenájmu výskumného zariadenia v rokovacom konaní podľa zákona o VO. Dokonca sa pokúsila (podľa príručky MH) uskutočniť aj prieskum trhu, cieľom ktorého
malo byť odhadnúť budúcu rozpočtovú
položku obstarania výskumného zariadenia. Žiaľ, prieskum podľa spomenutej príručky nie je možný, pretože žiaden
trh pre dané zariadenie ešte neexistuje. O tejto skutočnosti sme, samozrejme,
ministerstvo informovali. V rámci dialógu sme mu tiež oznámili, že nemôžeme
nájsť žiadneho experta, ktorý by posúdil, či nájom predmetného zariadenia od
univerzity je primeraný alebo nie. Napriek
skutočnosti, že sme vykonali všetko,
čo v danej situácii a podmienkach bolo
možné, MH SR konanie zastavilo – pretože naša spoločnosť vraj nepostupovala
v súlade s ich príručkou!
Ja som, naopak, toho názoru, že konanie ministerstva nie je v súlade so záujmami slovenského hospodárstva ani so
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záujmami EÚ, ktoré sú vyjadrené v dokumente SET Plan (Strategické energetické technológie). Takéto konanie narúša
výskumné a priemyselné hodnoty v oblastiach budúcej energetickej nezávislosti SR.
Je tiež obštrukciou na snahy EÚ dosiahnuť

Štátna štruktúra nášho
výskumu vedie
priemysel a vedu späť
do histórie.
počas výskumu technickú nadradenosť na
svetovom trhu v segmente energetických
technológií.
• Účasť spoločnosti VUNAR na
výskume raziaceho zariadenia TBS
je bezpochyby doteraz najväčším
uznaním slovenského priemyselného výskumu. Môžete nám prezradiť
niečo z tejto oblasti?
V partnerstve so spoločnosťou ZTS
Inmart, a. s., už vyše 10 rokov pracujeme na vývoji technického systému, ktorý
by ľudstvu umožnil kontrolovaný prienik
do veľkých hĺbok zemskej kôry. Testujeme niekoľko stratégií takéhoto prieniku
a TBS umožňuje veriﬁkáciu ďalšej z nich.
Súčasťou nášho výskumu je aj zriadenie vlastného výskumno-testovacieho

pracoviska v škandinávskom žulovom
masíve, kde praktické skúšky našich
zariadení realizujeme už dlhodobo. Naše
skúsenosti a výskumná kapacita boli
dôvodom, prečo nadnárodné konzorcium, vlastník systému TBS, oslovilo práve nás. Náklady na jeho vývoj už
dávno prekročili sto miliónov eur a náš
príspevok si určite vyžiada ďalšie investície v tejto oblasti. Zariadenie bolo pôvodne vyvíjané pre stavebný a banský priemysel. Nadnárodné konzorcium však
rozšírilo jeho uplatnenie aj na energetické šachty a vytváranie hlbinných úložísk
pre uskladnenie jadrového odpadu. Pre
všetky tieto aplikácie je potrebné odskúšať TBS v reálnych podmienkach a vytvoriť prevádzkovú dokumentáciu.
• Bude zariadenie efektívne? Nemohol by ho podporiť štát?
Strategický záujem spoločnosti VUNAR
pri testovaní nového TBS sa zameriava
na možnosť odskúšať našu pulzovú raziacu technológiu ako náhradu navrhnutého
rotačného raziaceho zariadenia. Aspoň
teoreticky by sa touto nerotačnou technológiou mohli náklady na razenie významne znížiť – cca o polovicu. Financovanie
slovenského výskumu v oblasti OZE je
však v rukách ľudí a inštitúcií, schovávajúcich sa za vlastné príručky a odvolávajúcich sa na historické priority, ktoré sú
v rozpore s realitou dneška. Chcela by
som veriť, že súčasnú politickú nedozretosť, ktorú Slovensko ukazuje v boji proti
klimatickým zmenám, nerozšírime aj
o nevyzretosť pri posudzovaní výskumných projektov v tejto oblasti.
(red.)
Foto: archív VUNAR
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Žiarovka má 140 rokov
V roku 1879 skončila nadvláda
petrolejových lámp. Presne
21. októbra totiž Thomas
Alva Edison rozsvietil
svoj najznámejší vynález
– žiarovku.
Dovtedajšie zdroje tepla vydávali aj svetlo,
no primárne viac tepla ako svetla. Nový
vynález bol v porovnaní s nimi prevratný,
lebo uňho to bolo naopak – vydával viac
svetla ako tepla. Žiarovka postupom času
(vynálezca pôvodne použil ako emitačný zdroj zuhoľnatený bambus) prešla
vývojom a premenila sa v dnešnú hi-tech
vychytávku, ktorá doladí atmosféru každej
domácnosti a dá sa ovládať mobilom, ba
aj hlasom.

Trochu fyziky
Klasické žiarovky využívali odporové
zahrievanie vodiča pretekajúcim elektrickým prúdom, ktorý ho zohrial na vysokú
teplotu – a pri nej začal vodič žiariť. Tento
princíp sa od čias Edisona príliš nezmenil. Iba namiesto uhlíkového vlákna sa ako
vodič začal postupne používať volfrám,

Volfrámové vlákno
vydáva teplé biele svetlo
a má teplotu až 2 700 °C.
ktorý lepšie znáša vysoké teploty, a tým
aj predlžuje životnosť svetelného zdroja. Rozžeravené volfrámové vlákno môže
dosiahnuť teplotu až 2 700 °C – vydáva potom teplé, biele svetlo. Aby vlákno
nezhorelo, umiestňuje sa do sklenej banky,
v ktorej je podtlak a vzduch býva nahradený inertným, príp. halogénovým plynom.
Jedinou nevýhodou takejto konštrukcie
je veľmi nízka energetická účinnosť (5
až 8 %). To znamená, že minimálne 92 %
energie sa premení na teplo, prípadne na
žiarenie v inej oblasti spektra (nie na viditeľné svetlo). S trochou zveličenia možno
povedať, že klasickou žiarovkou sme si

úspora (ročná prevádzka je až štyrikrát
lacnejšia). Tiež oveľa menej priťahujú
hmyz, čo sa hodí najmä v lete, a možno si
k nim zaobstarať aj stmievač – teda zariadenie na ovládanie intenzity emitovaného
svetla.

Klasická žiarovka má
veľmi nízku energetickú
účinnosť – do 8 %.

viac kúrili, ako svietili. Preto od septembra
2009 začal v Európskej únii proces ich
postupného nahradenia účinnejšími zdrojmi svetla. Práve snaha obmedziť vysokú
spotrebu stála za vznikom moderných
LED a smart žiaroviek.

Technológiu LED využívajú aj smart
žiarovky – moderný typ svietidiel, ktoré je
možné ovládať pomocou aplikácie v mobilnom telefóne alebo tablete, ba dokonca hlasom. Okrem inteligentnej žiarovky
netreba kupovať nič ďalšie. Zapojíte ju
do bežných lámp či iných svietidiel, ktoré
máte práve doma. Niektoré umožňujú
voliť iba medzi denným, teplým a studeným svetlom, iné ponúkajú celú paletu
farieb. Ak je zabudovaná, využiť môžete aj
funkciu stmievača.

Modernejšie a lacnejšie
Hoci pomenovanie „žiarovka“ je odvodené
od „žiariaceho vlákna“, niečo také by ste
v dnešných LED-kách ťažko hľadali. Práve
naopak: tie takmer žiadne teplo nevydávajú. Ich povrch má teplotu iba okolo 60 °C,
takže väčšina energie ide do svietenia.
K ďalším výhodám patria mnohonásobne vyššia životnosť a výrazná energetická

Thomas Alva Edison

Kde použiť aké svetlo
Navoliť si svetlo podľa potreby je možné
v ktorejkoľvek miestnosti. Nie, nejde iba
o zábavu. Farba a intenzita svetla majú,
podobne ako počasie, vplyv na ľudskú
psychiku a napomáhajú pri rôznych
činnostiach. Napr. studené biele svetlo
podporuje sústredenie, čím umožní urobiť
viac práce alebo sa viac naučiť. Preto je
veľmi vhodné do pracovne. Relaxačné
teplé svetlo pomôže oddýchnuť si, upokojiť telo aj myseľ a pripraviť sa na výdatný spánok. Hodí sa preto do obývačky, no
najmä do spálne.
Vďaka smart žiarovkám môžete druhy
svetla v jednotlivých miestnostiach meniť
v priebehu dňa bez toho, aby ste sa museli rozhodovať vopred – ako pri nákupe
bežnej žiarovky. Niektoré smart žiarovky
vedia napodobniť aj východ slnka. V nastavenom čase postupne zvyšujú intenzitu
bieleho denného svetla, a tak vás prirodzene a pomaly budia – na rozdiel od
hlasného budíka.
AD
Obrázky: Pixabay
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INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Internetujeme viac a viac
Počet Slovákov pripojených
na internet stúpa. Rovnako
aj záujem o sociálne siete
– podobne ako v ostatných
krajinách Európskej únie –
z roka na rok rastie.
Kým pred ôsmimi rokmi to nebola ani
polovica, vlani využívalo sociálne siete až
60 % Slovákov. Vo vekovej kategórii 16 až
24 rokov je to až 93 %.

Digitálna gramotnosť
a sociálne siete
Na Slovensku má pripojenie na internet
80 % domácností; najviac na západnom,
najmenej na strednom Slovensku. Pritom
pred desiatimi rokmi malo doma internet ledva 58 % domácností. Ruka v ruke
s týmto trendom u nás postupne narastá
aj všeobecná digitálna gramotnosť.
Podľa Európskeho štatistického úradu
Eurostat využívalo v minulom roku sociálne siete až 56 % obyvateľov všetkých 28
krajín Európskej únie vo veku 16 až 74
rokov. Aj v tomto prípade ide o nárast,
pretože ešte v roku 2011 to bolo len 38 %
Európanov.
Využívanie sociálnych sietí v tomto
prípade zahŕňa vytvorenie si proﬁlu na
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Facebooku alebo Whatsappe, posielanie
správ či zdieľanie príspevkov. Najväčšiu
aktivitu tu prejavujú Dáni (79 %), Belgičania (73 %), Švédi spolu s Britmi (po 70 %).
Na opačnom konci rebríčka, s využitím
sociálnych sietí pod 50 percent, sa ocitli
Slovinci (49 %), Taliani (46 %) a Francúzi
(42 %).

európskej populácie využíva internet na
pozeranie rôznych vzdelávacích, zábavných či komerčných videí (57 %). Sociálne
siete sa umiestnili až na štvrtom mieste
(56 %). Viac ako polovica Európanov prostredníctvom internetu ešte bankuje (54 %)
alebo hľadá informácie o chorobách či
liekoch (52 %).

Tínedžeri aj seniori

Slúži aj podnikateľom

Sociálne siete najviac využívajú mladí
ľudia vo veku 16 až 24 rokov; účet na
nejakej sociálnej sieti majú deviati z desiatich. Aj u staršej generácie vo veku 65

Sociálne siete začali vo veľkom využívať
aj podnikatelia vo svojom biznise. Až 40 %
európskych biznismenov chce budovať
imidž svojej ﬁrmy prostredníctvom sociálnych médií (kde sa okrem sociálnych sietí
zaraďujú aj ﬁremné blogy či YouTube
videá). Je to takmer dvojnásobok v porovnaní s rokom 2013.
Druhým najčastejším dôvodom je komunikácia navonok, najmä z konkurenčného pohľadu. Štvrtina podnikateľov využíva
sociálne médiá na získanie a reagovanie
na zákaznícke podnety, otázky či sťažnosti. Ich počet sa za ostatných 5 rokov
takmer zdvojnásobil. Sociálne médiá
využil v roku 2013 na hľadanie potenciálnych nových zamestnancov približne
každý desiaty európsky podnikateľ, vlani
už každý štvrtý.

Z desiatich mladých ľudí
vo veku 16 – 24 rokov
má účet na nejakej
sociálnej sieti až deväť.
až 74 rokov je viditeľný nárast používateľov za posledných osem rokov. Aktuálne
sa takýmto spôsobom socializuje v Únii
v priemere 19 % dôchodcov; na Slovensku
to bolo za rok 2018 približne 12 %.
Využívanie sociálnych sietí však nie je
na internete najrozšírenejšou aktivitou.
Vlani Európania najviac posielali a prijímali e-maily (73 %) a hľadali informácie
o tovaroch či službách (70 %). Veľká časť

Lenka Buchláková, analytička
Slovenská sporiteľňa, a. s.
Ilustračné foto: Pixabay
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Nenápadné senzory
Čo vo svetovej počítačovej sieti dokážu a aké riziká prinášajú
Miliardy snímačov pripojených
na internet prinášajú beneﬁty
ﬁrmám, verejným službám
i jednotlivcom, no bez
adekvátneho zabezpečenia
sa môžu poľahky zmeniť na
nebezpečnú zbraň.
Internetová konektivita dnes neodmysliteľne patrí k väčšine počítačov či smartfónov. No ich počet je iba zlomkom z toho,
koľko senzorov a rozličných domácich
i priemyselných zariadení pribudne do
globálnej počítačovej siete v najbližších
rokoch. Vstupujeme do sveta internetu
vecí (IoT – Internet of Things), kde bude
do siete pripojené – obrazne povedané –
všetko, na čo sa pozrieme.
Podľa analytikov agentúry Gartner bude
mať moderná domácnosť do roku 2022
stovky IoT zariadení, pričom o väčšine
z nich majiteľ nebude ani vedieť. Nejde
však iba o naše domovy.

Snímače kam oko dovidí
Senzormi s konektivitou začínajú disponovať aj budovy, ktoré na základe zozbieraných dát dokážu autonómne reagovať na
rozličné stavy a udalosti – či už z hľadiska komfortu, alebo bezpečnosti. Snímače umožňujú monitorovať procesy vo
fabrikách v doteraz nebývalých detailoch,
a tým posúvať hranice efektívnosti a kvality výroby. Doposiaľ nepoznanú viditeľnosť
vnášajú aj do logistiky, kde slúžia na monitorovanie lokality a množstva parametrov
prepravovaného tovaru.
Senzory samy o sebe nie sú žiadnou
novinkou, ale vďaka poklesu cien, dostupnosti internetovej konektivity a výpočtového výkonu možnosti ich využitia dramaticky rastú. Preto sa začínajú objavovať
v pouličných osvetleniach, vo vodných
potrubiach či v kontajneroch na odpad.
To umožňuje nielen obmedziť spotrebu
energií alebo plytvanie vodou, ale aj zvýšiť

inteligenciu miest a v konečnom dôsledku
komfort i kvalitu života ich obyvateľov.

Ako začať
Firmy, ktoré zvažujú nasadiť IoT technológie, no nevedia, ako začať, si musia
v prvom rade ujasniť, aké prínosy chcú
dosiahnuť. Futurológ a strategický poradca Bernard Marr zhrnul päť základných
spôsobov, ako môžu podniky využiť plejádu senzorov a zariadení zbierajúcich dáta.
Prvým je zlepšenie manažérskeho rozhodovania na základe analýz dát z internetu
vecí, druhým lepšie spoznanie zákazníkov
prostredníctvom ich preferencií a správania v digitálnom svete. Tretí predstavuje
vývoj nových produktov a služieb, postavených na dátach z IoT sveta (napr. výrobca
poľnohospodárskych strojov John Deere
cez digitálnu platformu pomáha farmárom spravovať stroje a spracúvať údaje
o produkcii a prevádzke s cieľom zlepšiť ich hospodárenie). Vo štvrtom prípade ide o optimalizáciu a automatizáciu
prevádzky – či už fabrík, alebo ﬁriem ako
Uber, ktoré na základe zberu dát o ponuke
a dopyte upravujú ceny. Piatou možnosťou
je monetizácia dát zhromaždených z IoT
prostredia, napr. predaj tretím stranám na
marketingové účely.

Podceňované riziká
Prísľub zmien, ktoré všadeprítomné senzory a pripojené prístroje prinesú, je obrovský. Menej sa však hovorí o potenciálnych
rizikách. Organizácie, ktoré chcú využiť
IoT technológie, musia zvážiť aj etické

a legislatívne aspekty, predovšetkým ak
zbierajú osobné údaje.
No najdôležitejšie sú pomerne jednoduché možnosti zneužitia nových prvkov
pripájaných na internet. Senzory v budovách a rozvodnej infraštruktúre, ako aj
množstvo zariadení v domácnostiach,
kancelárskych a priemyselných budovách
(napr. bezpečnostné IP kamery, klimatizácie, termostaty) bývajú totiž chronicky
zle zabezpečené a poľahky sa dajú zneužiť
na kybernetické útoky. Ich cieľom býva
nielen zahltiť a odstaviť vybrané webové služby či internetovú konektivitu, ale
aj preťažiť a odstaviť celú elektrickú sieť
v určitom regióne. Nová štúdia Ponemon
Institute ukazuje nárast prípadov kompromitovania dát, ku ktorých dochádza pre
zle zabezpečené IoT prístroje a zariadenia.
Podľa nej ﬁrmy nerobia dosť pre prevenciu a zastavenie týchto hrozieb – napriek
tomu, že útoky sú v porovnaní s rokom
2017 o vyše 25 % početnejšie.
Na ochranu budeme potrebovať
viacvrstvové systémy – aj také, ktoré
sa dokážu samy učiť a prispôsobovať
novým, neznámym typom hrozieb. Nástroje s prvkami umelej inteligencie by mali
vedieť odhaľovať nebezpečné aktivity a intuitívne, bez manuálneho zásahu, reagovať napr. odpojením koncových
zariadení zo siete alebo izolovaním komunikačných tokov či útočníka.
Roman Čupka, principal consultant CEE
Flowmon Networks
Obrázok: Pixabay
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Digitalizácia – nový motor
pre slovenskú ekonomiku
Ak by sa Slovensko úrovňou
digitalizácie priblížilo
krajinám západnej a severnej
Európy, do roku 2025 by
mu to každoročne prinieslo
dodatočných 16 miliárd eur
v HDP.
Vyplynulo to zo štúdie globálnej konzultačnej spoločnosti McKinsey „The rise of
Digital Challengers – Perspective on Slovakia“. Spomenutá suma predstavuje skoro
päťnásobok výdavkov štátu na vzdelávanie
a školstvo za rok 2018. Slovensko by sa tak
stalo jednou z najvýkonnejších európskych
ekonomík a využilo by potenciál, ktorý na
rast digitálnej ekonomiky má.

Mantinely nepustia
Tradičné zdroje rastu sa pomaly vyčerpávajú. Za posledných 30 rokov Slovensko
zaznamenalo rýchly rozvoj; medzi rokmi
1996 a 2017 vzrástol HDP na obyvateľa
o 114 %. „Zaslúžili sa o to predovšetkým
dynamický vývoz, zahraničné investície,
výhodná cena práce a v neposlednom
rade dotácie z fondov Európskej únie.
Lenže tieto zdroje rastu postupne narážajú na svoje limity,“ vysvetlila Helena
Šarkanová, zodpovedná za McKinsey Digital na Slovensku.
Produktivitou ešte zaostávame za zvyškom Európy; naše HDP na odpracovanú
hodinu je o štvrtinu nižšie ako priemer
„veľkej päťky EÚ“ (Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska a Španielska). Výhoda lacnej pracovnej sily sa
postupne znižuje. Slovenská ekonomika
je podkapitalizovaná: základný kapitál na
zamestnanca je zhruba o polovicu nižší
ako vo veľkej päťke. Zároveň sa prejavujú negatívne demograﬁcké trendy, znižovanie pôrodnosti, emigrácia či starnutie.
„Slovensko potrebuje nový motor ekonomického rastu. Mohla by ním byť práve
digitalizácia,“ tvrdí sa v štúdii.
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Rastieme sedemkrát pomalšie
Medzi „digitálnych šampiónov“ Európy patria škandinávske krajiny (Dánsko,
Fínsko, Nórsko, Švédsko), ďalej štáty
Beneluxu (Belgicko, Holandsko, Luxembursko) a tiež Estónsko a Írsko. Podľa
McKinsey máme potenciál dohnať ich:
„Hlavnými výhodami Slovenska sú otvorenosť trhu, veľký podiel vysokoškolsky
vzdelaných ľudí, ako aj široká dostupnosť
digitálnej infraštruktúry.“

Doterajšie zdroje rastu
(silný export, zahraničné
investície, lacná práca,
eurofondy) už nestačia.
Digitálna ekonomika vytvorila v roku
2016 takmer 6 % celkového slovenského HDP – o niečo menej ako u digitálnych
šampiónov, kde to bolo v priemere 7 %.
Okrem tradičných spoločností, ktoré začínajú do digitalizácie investovať, na Slovensku vyrástlo aj niekoľko úspešných technologických ﬁriem ako napríklad Eset,
Pixel Federation, Sli.do alebo Exponea.
Naša digitálna ekonomika však rastie
oveľa pomalšie ako ostatné oblasti. Zatiaľ
čo „nedigitálna ekonomika“ Slovenska v rozmedzí rokov 2012 až 2016
ročne vzrástla o 3 %, hodnota digitálnej

ekonomiky sa medziročne zvyšovala len
o 0,8 %. To predstavuje zhruba sedemkrát
pomalší rast ako u digitálnych šampiónov.

Veľký potenciál pre
automatizáciu
Digitalizácia podstatne zmení charakter
potrebných vedomostí a schopností obyvateľstva. „Už dnes existujú technológie,
ktoré umožňujú automatizovať až 53 %
pracovných aktivít na Slovensku. To by
predstavovalo až 1,2 milióna pracovných
miest. Dopad na zamestnanosť a celkovú
produktivitu bude závisieť od pripravenosti ľudí a štruktúry ekonomiky,“ upozornil Dan Svoboda, managing partner pre
McKinsey Čechy a Slovensko. Podľa jeho
slov si ľudia prácu pravdepodobne nájdu
–ako aj v predchádzajúcich technologických revolúciách. Automatizácia teda
predstavuje príležitosť posunúť ekonomiku k produkcii vyššej pridanej hodnoty.
Slovensko v miere digitalizácie zaostáva
za ostatnými krajinami v regióne vo väčšine odvetví. Najväčšie medzery má vo výrobe, v profesionálnych službách a obchode.
Práve tieto odvetvia pritom majú značný potenciál pre automatizáciu – napr.
v sektore výroby môže byť automatizovaných až 66 % pracovných miest.
„Ak ﬁrmy začnú využívať svoj automatizačný a digitalizačný potenciál, dopyt po
IT expertoch a programátoroch výrazne
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vzrastie. Tiež bude čoraz dôležitejšie
rozvíjať technologické zručnosti existujúcich zamestnancov,“ upozornil Michal
Skalský, partner & leader pre Digital
McKinsey CEE. Slovenská populácia však
za digitálnymi šampiónmi

V rokoch 2012 – 2016
sa hodnota digitálnej
ekonomiky SR
medziročne zvyšovala
len o 0,8 %.
v pokročilých technologických zručnostiach výrazne zaostáva, a to najmä vo
vekovej kategórii nad 35 rokov.

Ako uspieť v digitálnej budúcnosti
Na tom, aby sa Slovensko stalo pokročilou digitálnou ekonomikou Európy, musí
spolupracovať štát, ﬁrmy aj jednotlivci.
Je potrebné vyriešiť viacero „domácich
úloh“, vrátane väčšieho zapojenia ﬁriem
do školenia zamestnancov v pokročilých
IT zručnostiach, podpory celoživotného
vzdelávania a rekvaliﬁkácie, užívateľsky

prívetivej digitalizácie verejných služieb či
zlepšovania prostredia pre startupy a digitálne inovácie.
Ešte v marci vicepremiér Raši oznámil, že
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície
a informatizáciu úspešne dokončil prípravy Stratégie digitálnej transformácie
Slovenska. „Nové technológie sú tu najmä
preto, aby nám zlepšovali život a prispievali k ekonomickému, sociálnemu rastu,
ako aj k rozvoju životného prostredia
a musia byť zároveň udržateľné,“ uviedol
s tým, že práve preto musíme zmeniť svoje
myslenie. Blízka budúcnosť si totiž bude
vyžadovať nový typ verejných inštitúcií,
ako aj novú formu verejných služieb.
Na základe stratégie vzniká úplne nový
odborný tím, ktorý bude mať na starosti celú koordináciu digitálnej agendy na
Slovensku. Prijímať bude odporúčania
od rôznych medzinárodných inštitúcií
a zároveň bude dohliadať na implementáciu stratégie a hľadať najlepšie príklady
z praxe.

Ciele transformácie
Stratégia je orientovaná predovšetkým na
občana. Presnejšie na digitálneho občana,

ktorý – podľa slov R. Rašiho – žije lepší
život v práci i doma, má bezplatný prístup
k vysokokvalitným verejným službám, je
mu poskytovaná lepšia sociálna a zdravotná starostlivosť a čo je najdôležitejšie, digitálny občan vie sám skontrolovať
a má prehľad, aké dáta o ňom štát, ale aj
súkromný sektor majú.

Digitalizácia môže zvýšiť
HDP Slovenska
o 16 mld. € ročne.
Stratégia ako vládny dokument kladie
silný dôraz na aplikáciu nových technológií, akými sú napr. umelá inteligencia,
blockchain či 5G, ale aj superpočítače.
Aby však bola digitálna transformácia na
Slovensku úspešná, musí byť splnených
niekoľko predpokladov. Primárne ide
o ľudský kapitál – čo znamená, že s digitálnou transformáciou sa vyrovnajú jedine
vzdelaní, digitálne zruční občania. Kľúčové je aj dobudovanie infraštruktúry, riešení a systémov, na ktorých bude postavené
moderné, digitálne a dátové hospodárstvo.
Tretím dôležitým faktorom je regulačný rámec pre inovatívnu verejnú správu
a dátovú ekonomiku.
„Aby bolo možné maximalizovať prínosy
digitálnej transformácie, je nevyhnutné,
aby štáty vzájomne zdieľali dáta naprieč
hranicami,“ uzavrel R. Raši. Umožní to
prospešnú výmenu skúseností predovšetkým s ostatnými stredoeurópskymi
krajinami, ktoré riešia podobné problémy. Práve regionálna spolupráca môže
Slovensku pomôcť lepšie obhajovať záujmy svojej digitálnej ekonomiky v EÚ.
KK/ST
Obrázky: Pixabay

Zdroj: McKinsey
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Firemné IT v jednom zariadení
Drahé, neefektívne a neraz
aj málo zabezpečené. To
sú skúsenosti väčšiny z nás
z ﬁremného IT. Svetový trend
je však opačný.
Základom je totiž pochopenie potrieb digitálnej kancelárie budúcnosti. Pre ﬁrmy
nie je najlepší taký informačný systém,
ktorý poskytuje veľký zoznam najrôznorodejších funkcií, ale skôr zariadenie, ktoré
sa bez problémov integruje do existujúcich podnikových procesov s minimálnymi nárokmi na IT. Inak povedané, digitálna kancelária nie je o stovkách rôznych
funkcií, ale o zariadeniach, ktoré zamestnancom pomáhajú s konkrétnou úlohou či
postupom.

Nastupuje integrácia
Trend je preto jasný: zjednocovanie a zjednodušovanie podnikových informačných
systémov do jedného funkčného celku.
Základom sú all-in-one technológie, ktoré
spájajú všetky doterajšie hard- a softvérové systémy pod jednu univerzálnu platformu s jednotným rozhraním. Cieľom je
výrazne zjednodušiť správu podnikového IT tak, aby ho vedel ovládať aj menej
skúsený používateľ, a súčasne umožniť
prácu s ﬁremnými systémami kedykoľvek
a odkiaľkoľvek.
Z pohľadu IT administrátora je dôležité, aby pri all-in-one zariadeniach mal
prehľad o všetkých používaných technológiách vo ﬁrme na jednom mieste. Presne by mal vedieť, aké má daný zamestnanec oprávnenia a, naopak, čo má zakázané. Ak zmení pracovnú pozíciu alebo
odíde z ﬁrmy, administrátor mu jednoducho zmení prístupové práva. Okrem
toho správa podnikového IT systému by
mala obsahovať aj funkciu zabudnutého
hesla, šifrovanie či zablokovanie účtu po
niekoľkých neúspešných pokusoch. Súčasne by ste mali mať možnosť spravovať
prístupové práva pre wi-ﬁ, vrátane obmedzeného prístupu určeného pre vašich
hostí. Systém by súčasne mal poskytovať
informácie aj o využívaných úložiskách
a zálohách.
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Bezpečnosť
Architektúra moderného ﬁremného IT
zabezpečí, že jednotlivé informačné systémy sú navzájom prepojené. Ľahko tak
spravujete zabezpečenie ﬁrmy. Tým, že
všetky ﬁremné dáta sú uložené na externých cloudových serveroch, máte garanciu neobmedzeného prístupu k svojim
dokumentom. Toto cloudové riešenie musí
súčasne spĺňať najprísnejšie nároky na
zabezpečenie ukladaných informácií.

Trendom súčasnosti je
zlučovanie informačných
systémov do jedného
celku.
Požiadavky jednotlivých ﬁriem spočívajú najmä v tom, aby zodpovední pracovníci dokázali ľahko spravovať ich zabezpečenie. Či už ide o blokovanie neznámych
hrozieb, automatických reakcií na incidenty, alebo ľahšie odhaľovanie skrytých
rizík. Použité servery by mali disponovať
integrovanou záložnou batériou, škálovateľným procesorom a technológiou,
ktorá poskytuje najlepšie riadenie serveru s maximálnym zabezpečením ﬁrmvéru.
Podľa zverejnených prieskumov až 58 %
všetkých ohrození ﬁremných dát bolo

namierených práve voči menším spoločnostiam. Napriek tomu väčšina takýchto podnikateľov si myslí, že ich ﬁrma nie
je potenciálnym cieľom kybernetických
útokov. Ochrana podnikových informačných systémov sa tak stáva dôležitou otázkou ich ďalšieho napredovania.

Čo očakáva užívateľ?
Užívateľ od moderného informačného
systému požaduje všetky kľúčové nástroje a aplikácie pre ﬁremnú efektivitu.
Tie najnovšie, ktoré budete potrebovať
vo svojej práci, by ste si mali kedykoľvek stiahnuť a začať okamžite využívať.
Moderné informačné systémy obsahujú
rozhranie pre zdieľanie súborov s vašimi kolegami či obchodnými partnermi.
Tieto dáta musia byť automaticky šifrované. Systém by mal súčasne monitorovať jednotlivé verzie uložených dokumentov. Už sa viac nestane, že prídete o niečo
dôležité. Všetky naskenované dokumenty sú digitálne skonvertované tak, aby ste
k nim mali prístup odkiaľkoľvek. Vychytávkou sú aplikácie na riadenie tlače,
ako správa nákladov, zabezpečená tlač či
skenovacie workﬂow.
Pavol Katrenčík, Konica Minolta Slovakia
(Workplace Hub)
Obrázok: Konica Minolta
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Aký kúpiť byt – starší
alebo radšej nový?
Veľa Slovákov, ktorí riešia
svoje bývanie, v súčasnosti stojí
pred touto dilemou. Odborníci
radia: nepodceňujte situáciu
ani v jednom prípade.
Výstavba bytov u nás je stále pomalá. Ani
v najbližšej dobe ich nebude dostatok,
ktorý by uspokojil dopyt.

nepotrebuje peniaze kupujúceho.
Iná situácia nastáva, ak developer požaduje od vás kúpnu cenu bytu vo viacerých
splátkach. To signalizuje, že na dokončenie stavby potrebuje vaše peniaze a pýta
si ich postupne, ako stavba rastie. Na
dostavbu teda používa vaše peniaze, nie
vlastné zdroje. „Ak sa developer s kupujúcim dohodne napríklad na päť splátok,
hrozí riziko, že stavbu nedokončí,“ varuje
D. Rážová.

Od vlastníka či developera?

Starší dom = väčšie náklady

Pri výbere nehnuteľnosti je v prvom rade
potrebné rozhodnúť sa, či kupovať byt
v osobnom vlastníctve majiteľa alebo od
developerskej spoločnosti. V druhom
prípade je dobré preveriť si silu a referencie developera. Tie môžu veľa napovedať o tom, či stavbu aj dokončí. „Okrem
referencií by mal záujemca o byt zbystriť
pozornosť už pri nastavení splátkového
kalendára,“ hovorí Daniela Danihel Rážová,
šéfka Asociácie realitných maklérov SR.
Dnes je väčšina developerov ochotná
poskytnúť splátkový kalendár 20/80
alebo 15/85. To znamená, že im stačí,
ak zaplatíte 20 alebo 15 % z ceny nehnuteľnosti, zvyšok až po dokončení stavby.
V takom prípade je pomerne veľký predpoklad, že developer má dostatok ﬁnančných zdrojov a na dokončenie stavby

Totiž opravovať paneláky, meniť v nich
rozvody, nie je jednoduchá ani lacná záležitosť. Čo sa týka „odležaných“ chýb, ako
je napr. praskanie stien, tie sú viditeľné najskôr po troch rokoch. Je prirodzené, že materiál, z ktorého je bytový dom
postavený, pracuje. Steny praskajú aj
vekom. Často ich stačí len „zasieťkovať“.
V každom prípade je dobré porozprávať sa
so susedmi alebo so správcom. Ak si chce
byť záujemca stavom múrov stopercentne
istý, treba osloviť odborníka – revízneho
technika alebo statika.
Novostavby už majú nové normy a iné
požiadavky na energetickú náročnosť.
Bývanie v novostavbe preto klienta vyjde
väčšinou menej. Dôležitá je aj lokalita. „Ak
klient nepozná miesto, kde zvažuje kúpiť
byt, mal by si čo najlepšie pozrieť okolie,“

radí maklérka. To, akých bude mať susedov, napovie aj stav domu a spoločných
priestorov. Ak je okolie zanedbané, obyvatelia pravdepodobne nebudú mať záujem
ﬁnancovať úpravy a takáto zmena sa
u nich ťažko presadí. Staré byty sa

Mnohí si vytvorili vzťah
k miestu, kde žijú. Preto
ak kupujú nový byt,
často v tej istej lokalite.
tiež často spájajú s nevýhodnou štruktúrou susedov, ktorá nemusí byť rovnocenná. V novostavbe je väčší predpoklad, že
sociálna štruktúra bude podobná.

Problém ﬁnancovania
Skôr než čokoľvek podpíšete, je dobré
vypočuť si názor znalca. Môže sa totiž stať,
že nehnuteľnosť bude trhovo vysoko, ale
znalecký posudok „nepustí“. Banka potom
nemusí poskytnúť dostatok prostriedkov.
Navyše časy, keď sme z ﬁnančného domu
odchádzali s hypotékou na 100 % ceny
nehnuteľnosti, sú už minulosťou. V súčasnosti potrebujeme 10 až 20 % vlastných
zdrojov. Preto je ideálne, keď na bývanie
už nejaký čas sporia rodičia pre svoje deti.
Sporiť však netreba iba na nové bývanie. „Pomerne veľké percento slovenskej
populácie investuje do rekonštrukcií starších bytov, celkovo je to cca 1,4 milióna
ľudí,“ uvádza Radovan Slobodník z Prvej
stavebnej sporiteľne.
Ceny nehnuteľností dosahujú v súčasnosti horibilné sumy. Preto si mnohí kladú
otázku: nebolo by lepšie s kúpou nehnuteľnosti počkať? Odborníci predpokladajú, že tento rok sa ceny zásadne meniť
nebudú. Nad ďalším rokom visí otáznik;
trh síce spomaľuje, ale ceny sa nehýbu.
Pokiaľ ponuka bytov výrazne nenarastie,
ich ceny klesať nebudú.
PS
Obrázok: Pixabay
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STAVEBNÍCTVO

Našich stavbárov čakajú
horšie roky
Rast v sektore stavebníctva na
Slovensku sa bude v najbližšom
období pravdepodobne
spomaľovať.
Vyplýva to z analýzy spoločnosti Euler
Hermes, ktorá je svetovým lídrom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. V roku 2019 by malo
naše stavebníctvo vzrásť v priemere
o 2,4 %, pričom odhad do budúceho roka
predstavuje len 0,6 %.

Prichádza fáza poklesu
V budúcich rokoch možno podľa analýzy
očakávať celkové spomalenie hospodárskeho rastu. Vývoj HDP v Európskej únii
totiž podľa združenia Euroconstruct dosiahol svoj najvýraznejší nárast v roku 2017;
v nasledujúcich rokoch sa predpokladá
jeho spomalenie. Tento vývoj sa odrazí aj
na znížení rastovej dynamiky stavebnej
produkcie.

Stavebnú produkciu v SR
čaká v najbližších troch
rokoch stagnácia.
„V stredno- až dlhodobom horizonte možno očakávať výraznejší pokles
stavebných aktivít,“ konštatuje Martin
Bak, Risk Director spoločnosti Euler
Hermes. „To súvisí s makroekonomickým
vývojom, drahším ﬁnancovaním a rizikami prítomnými v globálnej ekonomike,“
dodáva.

Aktuálne čísla
Experti sú presvedčení, že stavebníctvo je jedným z rozhodujúcich odvetví
slovenskej ekonomiky. Najväčší podiel
na stavebnej produkcii v SR majú pritom
malé podniky do 49 zamestnancov
a živnostníci.
Realizácia stavieb a budov je dôležitou
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súčasťou tvorby hrubého ﬁxného kapitálu
v celom hospodárstve. Podiel stavebníctva
na tvorbe nášho HDP predstavuje cca 7 %,
pričom vytvára asi 7,7 % z celkovej pridanej hodnoty a zamestnáva približne 6,9 %
pracovnej sily.
Pozitívne je, že v roku 2018 narástli
tržby stavebných spoločností medziročne
o 10,8 %. Zároveň však platí, že im vzrástli o 15 % náklady na prácu a o 13 % na
materiál.
„Hoci si stavebné spoločnosti tento vývoj
premietnu do koncových cien, vzhľadom
na konkurenčnú povahu trhu môžu mať
zvýšené náklady negatívny dopad na ich
ziskovosť,“ pripomína M. Bak.
MD
Foto: Pexels

STAVEBNÍCTVO

Dôležité strechy
Budovy sa na celkovej
svetovej spotrebe
energie podieľajú až
40 percentami. Tiež
vytvárajú podstatne
viac emisií CO2 než
napr. doprava.
Podľa Štatistického úradu
SR stojí na našom území viac
než 800-tisíc rodinných a cca
64-tisíc bytových domov. To
spolu predstavuje obrovskú
vykurovaciu plochu.

Energetická náročnosť
domov
K jej redukcii môže významne
prispieť predovšetkým kvalitná
strecha; náklady na vykurovanie dokáže znížiť až o 11 %.
Cez nedostatočne zaizolované strechy totiž teplo uniká,
čím sa energetická spotreba
radikálne zvyšuje. Napr. v ČR

Záhradné platne

Azbest nahradila oceľ

získali popularitu najmä v 70.
a 80. rokoch. Keď sa ukázalo,
že ich mikrovlákna ohrozujú
ľudské zdravie (sú karcinogénne), v roku 1984 boli zakázané. Navyše sa preukázal aj
ich negatívny vplyv na životné
prostredie, keďže v ovzduší,
vo vode i v pôde pretrvávajú
dlhodobo.
Z environmentálneho i energetického pohľadu sú dnes
spomedzi strešných krytín
vysoko hodnotené drevené či
bitúmenové šindle a prírodná bridlica; rovnako vyhľadávaná je i oceľ. Na plechové
krytiny sa nanášajú ochranné
farby na báze polyesteru, ktoré

zvyšujú ich životnosť a odolnosť o desiatky rokov. Dôsledkom je menej častá potreba
výmeny ako pri iných strešných krytinách – čo šetrí výrobu i montáž. Navyše údržba
nevyžaduje chemické čistiace
prostriedky. „Taktiež materiál
sa dodáva presne v objednaných dĺžkach, čiže nedochádza
k jeho plytvaniu,“ vyzdvihol
J. Nikodým.
AS
Ilustračné foto: Pixabay

Svoje dopady na životné
prostredie majú aj samotné
strešné krytiny. Napr. azbest sa
u nás začal využívať pri výstavbe eternitových striech v 30.
rokoch minulého storočia. Pre
svoje výhodné vlastnosti sa
používal tiež ako prísada do
izolácií. Azbestové materiály si

a čistých línií, tie pravé pre
vás sú záhradné platne Classic-line Fifty od spoločnosti
Leier. Vďaka monochromatickým farbám sú ideálne najmä
do moderne nadizajnovaných
priestorov. Majú nešmykľavý povrch, sú oteruvzdorné,
farebne stále a odolné voči
mrazu.
KM

GW1978901

… patria medzi prvky záhradnej architektúry, ktoré sa
využívajú na úpravu terás,
chodníkov, okolia bazénov
alebo záhradných odpočívadiel. Ak chcete, aby vám
slúžili mnoho rokov, odborníci odporúčajú informovať sa
u predajcov vopred a vyberať len kvalitné materiály. Ak
ste zástancom jednoduchosti

má podľa prieskumu agentúry
Stem/Mark zlú strešnú izoláciu viac ako polovica rodinných domov!
Pri výstavbe či rekonštrukcii strechy je preto nevyhnutné používať moderné stavebné procesy a vhodné izolačné
materiály – napr. minerálnu
vatu. „Výrazne znižuje spotrebu energie domu; okrem toho
je recyklovateľná, použiteľná pri výrobe novej čadičovej izolácie,“ vysvetlil Jaroslav
Nikodým zo spoločnosti Borga,
ktorá vyrába a inštaluje ľahké
oceľové krytiny.

ÃÃ
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PRIEMYSEL

Digitálna továreň Priemyslu 4.0
Štvrtá priemyselná revolúcia
a využitie moderných
technológií umožňujú doslova
masovú produkciu výrobkov
na mieru.
Nechcete mať rovnakú motorku ako ostatní, no zároveň sú stroje na mieru nad
vaše možnosti? To už dnes nie je problém. Továreň svetoznámeho výrobcu môže
každú minútu a pol opustiť o trochu iný
chopper ako tie predchádzajúce. Na to,
aby zákazníci mohli dostať ikonické motocykle v 1 700 variantoch, pritom stačí
jediná výrobná linka. Harley-Davidson
totiž do svojej výroby zaviedol prvky
Industry 4.0. A tie dokážu vyriešiť mnohé
z kľúčových problémov priemyselnej
produkcie – od extrémnej variability
ponuky, dopytu i dizajnu cez potrebu vyrábať individualizované výrobky v čoraz
menších sériách až po nutnosť stále rýchlejších inovácií.
Nové technológie umožňujú automatizovať, integrovať a optimalizovať procesy,
takže ﬁrmy dokážu skrátiť výrobný cyklus,
zlepšiť kvalitu produktov a zvýšiť produktivitu. Výrobný priemysel sa posúva od
izolovaných, optimalizovaných procesov,
systémov a zdrojov k plne integrovanému toku dát a produktov naprieč jednotlivými podnikmi. Výsledky sú hmatateľné: len v spomínanom Harley-Davidson
Motorcycles po zavedení zmien klesli
výrobné náklady o 7 %, čistá marža narástla takmer o pätinu a čas na zostavenie
motorky sa podarilo skresať z 21 dní na
neuveriteľných 6 hodín.

Zapojenie zákazníka
Je jednou zo zmien, nad ktorou sa už dnes
treba zamýšľať. Industry 4.0 v dnešnej
podobe sa zaoberá prevažne výrobnými
procesmi. Zákazník však prestáva byť len
článkom, ktorému treba vyhovieť. Práve
vďaka digitalizácii sa stáva plnohodnotným prispievateľom do samotného výrobného procesu.
Mení sa aj samotný prístup spotrebiteľov. Firmy dnes dokážu vyvíjať inteligentné a prepojené produkty, ktoré zbierajú,
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vyhodnocujú a posielajú veľké množstvá
dát samy o sebe i o spôsobe ich využívania. Dokážu zaznamenať spôsob a stav
opotrebenia, vzory používania či podmienky skladovania. Dôležité však je, že zákazníci sú ochotnejší sa o takéto údaje deliť.
V dobe nositeľnej elektroniky alebo senzorov v bežeckých topánkach rastie dôvera
v zbieranie a odovzdávanie údajov výmenou za ďalšie beneﬁty.

Vďaka novým
technológiám sa
výrobné procesy
môžu automatizovať,
integrovať
a optimalizovať.
Tieto dáta pritom ovplyvnia každý aspekt
hodnotového reťazca. Zákazník napr.
spolu s nákupom chladničky môže súhlasiť, že výrobca bude mať prístup k anonymizovaným údajom o produkte a jeho
používaní. Získa za to protihodnotu –
varovania o prehrievaní kompresora či
o zmenách teploty v chladiacom boxe, ako
aj rady, ako výrobok využiť na maximum.

Od ponuky na mieru k úplne
inému biznisu
Na základnej úrovni princípy Industry
4.0 umožnia podniku lepšie zorganizovať
dodávateľské a výrobné procesy a využiť

prepojenie medzi strojmi, súčiastkami,
procesmi a ľuďmi. Výsledkom sú personalizované konﬁgurácie, ktoré možno zákazníkovi doručiť efektívnym a škálovateľným spôsobom.
S využívaním zákazníckych dát sa obeh
údajov uzavrie. Výrobca vďaka nim pozná,
ako sa výrobok využíva, a dokáže zefektívniť náklady – napr. odstránením málo
využívaných funkcií. Zároveň ho vie neustále inovovať tak, aby zodpovedal meniacim sa očakávaniam spotrebiteľa.

Inovačné platformy
Na najvyššej úrovni integrácie vie výrobca úplne zmeniť hodnotu, ktorú produkt
pôvodne poskytoval. Smart chladnička
môže mať zabudované senzory, monitorujúce stav uchovávaných potravín. Vďaka
tomu dokáže ponúknuť nové služby –
napr. upozornenie o blížiacom sa dátume ich spotreby či objednávku tých, ktoré
chýbajú. Môže tiež monitorovať spotrebu energie a hľadať spôsoby, ako ju optimalizovať. Vďaka prediktívnej analytike
a 3D tlači už nebude problém zabezpečiť
prístup k náhradným dielom kdekoľvek
a kedykoľvek.
Práve možnosť kombinácií a prienikov
vytvorí nové, agilnejšie ponuky, v strede
ktorých budú potreby, preferencie a požiadavky zákazníkov. Produkty sa postupne
zmenia na platformy, čo ﬁrmám prinesie
nové inovačné príležitosti.
Peter Mravčák, SAP Slovensko
Ilustračné foto: SAP

PRIEMYSEL

Umelá inteligencia zmení
priemysel
Náš priemysel má vďaka
dátovým analýzam
a strojovému učeniu príležitosti
nielen zvýšiť kvalitu, ale
aj ušetriť náklady na
obstarávanie.
Laik by možno povedal, že umelá inteligencia (UI) má najväčší potenciál
v bankovníctve, kde sa už dlhšie využívajú nielen autonómni agenti kontaktných centier, ale aj humanoidní roboti,
s ktorými experimentujú niektoré banky.
Odborníci však majú iný názor: najväčší potenciál a zároveň aj najväčšiu šancu
pre zmenu odvetvia vidia v priemyselnej
výrobe. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorého sa zúčastnili viac
ako dve stovky manažérov a podnikateľov
z rôznych odvetví.

Čo sa presadí
Priemyselné podniky sa stále snažia identiﬁkovať rezervy pri zvyšovaní efektívnosti a kvality, lebo vedia, že aj najmenšie zlepšenie niektorých parametrov má
značný vplyv na koncoročný výkaz ziskov
a strát. Rezervy, ktoré sa v minulosti darilo vykrývať automatizáciou alebo zavádzaním ﬁlozoﬁe štíhlej výroby a obmedzovania plytvania, sa v mnohých ﬁrmách
podarilo minimálne sčasti naplniť. Je preto
prirodzené, že ďalší priestor pre zvyšovanie efektívnosti a pridanej hodnoty vidia
manažéri v technológiách UI, hlavne
v analýzach dát a strojovom učení.
Podľa prieskumu mieni nasadiť UI
v najbližších troch až piatich rokoch až
70 % slovenských ﬁriem. Pritom viac ako
polovica chce využívať práve strojové
učenie a prediktívnu analytiku, čiže spracovanie veľkých objemov dát. Niektoré
podniky už tieto technológie aj úspešne
nasadili. Napr. popredný subdodávateľ
v automobilovom priemysle mal problém
s nekonzistentnou kvalitou produktov,

ktoré vyrábal v troch kvalitatívnych triedach. Dôvody boli rozličné: rozdielne
teploty, úrovne tlaku či surovinové parametre. Hoci rozdiely neboli veľké, pre
odberateľov citlivých na kvalitu (akými
automobilky sú) môže mať veľký význam
aj zdanlivo malá, niekoľkopercentná
odchýlka.

Dáta o kvalite
Dnes podnik zhromažďuje údaje z výrobného procesu a z informačných systémov,
ktoré konsoliduje do štruktúry vhodnej
pre analýzu. Analytický softvér potom
vyhodnocuje, za akých podmienok vzišli
z liniek výrobky jednotlivých kvalitatívnych tried, hľadá rozdiely vo výrobných
parametroch, ktoré by mohli ovplyvniť
výslednú kvalitu, a vyhodnocuje korelácie
aj kauzality.
Výsledkom je presné určenie, ktoré
odchýlky výrobných parametrov majú aký
vplyv na kvalitu. Vďaka tomu vie producent urobiť opatrenia na zníženie podielu
druho- a treťotriednych výrobkov. Zavedenie analytiky tiež zlepšilo kontrolu výrobných procesov, vďaka čomu vie ﬁrma
rýchlejšie reagovať na prípadné výkyvy v premenlivých kritériách produkcie,
ktoré vplývajú na výslednú kvalitu. Odberateľom tiež dokáže kedykoľvek spätne
dokladovať parametre výrobného procesu
a overiť kvalitu konkrétnych výrobkov, čo
má kľúčový význam pre zachovanie odberateľov v takom náročnom odvetví, akým
je automotive.

UI proti podvodom
Druhá kľúčová oblasť, popri zvyšovaní kvality a efektívnosti, ktorá priemysel zaujíma, sú náklady. V tomto smere
zohrávajú prvky UI rolu pri chránení
peňazí, ktoré podnik vynakladá na obstarávanie. Keď spoločnosť SAS v jednej
zahraničnej spoločnosti analyzovala historické dáta a zavádzala softvérový systém pre prevenciu podvodov,
identiﬁkovala tovary a služby v objeme 471 mil. €, ktoré napriek zaplateniu
neboli nikdy dodané. Ďalších 312 mil. €
strát súviselo s duplicitným fakturovaním, s využívaním dodávateľov so záujmovým prepojením na interných ľudí
a s neoprávneným preplácaním výdavkov
zamestnancom.
Iba málo podnikov – a to nielen na
Slovensku – využíva dáta rozličných
ﬁremných systémov (HR, účtovníctvo,
controlling...), z ktorých sa poprepájaním
a analýzami dajú v reálnom čase nájsť
podozrivé súvislosti a aktivity. Ešte menej
rozšírené sú nové techniky, ako napr.
strojové učenie, ktorým sa dajú postupne eliminovať falošné poplachy. Odhady
na základe skúseností z praxe naznačujú,
že spoločnosti – od fabrík až po banky –
môžu vďaka nim ušetriť cca 3 – 5 % z tzv.
cost of goods sold, čiže nákladov priamo
spojených s výrobou tovaru alebo dodaním služby.
Richard Kraus, country sales director
SAS Slovakia
Obrázok: Pixabay
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SPOLOČNOSŤ

Srbi a Slováci sú bratia
Vzťahy medzi našimi krajinami
sa formovali stáročia.
Upevňovali ich aj početné
vzájomné migračné vlny,
presahujúce až do súčasnosti.
S cieľom uchopiť túto veľkú, zložitú
a komplexnú tému čo najlepšie, rozhodli sme sa získať autentický pohľad aj
z druhej strany. Najvyšší predstaviteľ
Srbskej republiky na Slovensku – mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec
Momčilo Babić, nás ochotne prijal a odpovedal na otázky.
• Vaša excelencia, pozrime sa na
„našu“ migráciu najprv z dejinnej
perspektívy.
Táto história už má vyše šesťsto rokov –
začala sa vlastne v roku 1371, kedy sa
odohral prvý bojový stret Srbov s inváznym
tureckým vojskom. Nasledovala známa
bitka na Kosovom poli v roku 1389, kedy
Turci povalili naše vtedajšie kráľovstvo
a začali ho okupovať. Pravdaže, s tým sme
sa nezmierili, kládli sme aktívny odpor,
búrili sa, ale aj hynuli – lebo dobyvatelia
boli nemilosrdní voči všetkým neposlušným. Na predstavu spomeniem len narážanie na kôl... Za takýchto podmienok je
pochopiteľné, že mnohí odišli preč – a to aj
organizovane. Šlo vlastne o prvých migrantov zo Srbska. Kam utekali? Samozrejme,
nie na juh k Turkom, ale opačným smerom,
na sever, do Uhorska. Nebolo ich málo
– hovorí sa o desať tisícoch; ja si dokonca myslím, že ich bolo viac ako stotisíc –
v niekoľkých vlnách. Čo sa s nimi stalo?
Nezmizli, nevyparili sa, prežili tie ťažké
časy. Niektorí sú dnes Maďarmi, iní Slovákmi, Čechmi či Moravanmi. Málokto z nich
dnes povie, že je Srb.
• Po konečnej porážke Turkov sa
ľudia pohli opačným smerom, na
juh. Migrácia osadníkov z Horného
Uhorska na vyprázdnenú Dolnú zem
sa uskutočnila v niekoľkých vlnách
počas 18. storočia. Koľko Slovákov
prišlo vtedy do Vojvodiny?
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Veľa – najmenej stotisíc. Dodnes si zachovali svoju etnicitu, vieru, jazyk, obyčaje. Zodpovedne tvrdím, že je to najlepšia
národnostná menšina, akú máme, a predstavuje veľký most medzi našimi národmi. Slováci sú čestní, korektní, pracovití.
Nie všetky menšiny sú takéto. V rovnakom
čase prišlo do oblasti Banátu okolo tristotisíc Nemcov. Dnes ich tam niet. Prečo?
Počas vojny podporovali nacistov a pôsobili proti našim partizánskym silám. Otvorene poviem – boli od nás vyhnaní. Ale
Slováci zostali a naďalej u nás žijú. Hoci
musím priznať, že bol jeden pokus aj o ich
vysídlenie.
• To nás zaujíma, o takom niečom
sme nepočuli. Prezradíte viac?
Incident sa odohral niekedy koncom
roka 1918. Viete, na sklonku vojny šírila rakúsko-uhorská propaganda zvesti, že Slováci vo Vojvodine budú zabíjaní.
Neviem, z ktorej lokality sa vtedy pohol
na sever sprievod potenciálnych slovenských migrantov, ktorí sa chceli vrátiť do

starej vlasti, ale vraj ich viedol evanjelický biskup. Keď sa to dozvedel následník
trónu Alexander Karadjordjevič, vyslal
na miesto svojich dôstojníkov, aby kolónu zastavili a nasmerovali späť. Jedným
z nich bol môj starý otec, preto ten príbeh
poznám, takpovediac, z prvej ruky. Zastavili Slovákov a opýtali sa ich – kam ste
sa pohli, bratia? Dostali odpoveď: späť na
Slovensko, lebo prichádzajú byzantínci
a všetkých nás pozabíjajú...! Začali odchádzajúcich presviedčať na návrat. Tí váhali. Dôstojníci napokon pohrozili aj silou,
a tak sa Slováci vrátili domov. Tam zistili,
že v ich domoch sa za ten krátky čas stihli usadiť dvaja Maďari a dvaja Srbi. Práve
tí, čo šírili strach z „byzantíncov“… Starý
otec tvrdil, že všetci štyria boli zastrelení.
Slováci sa vrátili do svojich domov a do
dnešného dňa tam zostali.
• Vaša autentická historka bola vyústením pohybov prvej svetovej vojny.
Ako hodnotíte túto dejinnú udalosť?
Odštartoval ju sarajevský atentát, avšak
srbská vláda s ním nemala dočinenia,
verte. Snažili sme sa vyhnúť konﬂiktu
s rakúsko-uhorskou monarchiou, ktorá
mala 55 miliónov obyvateľov, kým Srbsko
v tom čase len niečo cez tri milióny. Iba
blázon by do toho šiel. Ale keď sa rakúske vojská pohli, čo sme mohli robiť? Tu
musím spomenúť Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol v roku 1915 dobrovoľníkom v srbskej armáde – vlastne bojoval
proti krajine, ktorej bol občanom. Bolo to
v tých najťažších chvíľach veľkej ofenzívy rakúskej a už aj nemeckej armády. V Srbsku pôsobil ako pilot prieskumník a práve on odhalil, že aj Bulhari sa
pridávajú k ofenzíve a pohli sa smerom

Riečny prístav v Belehrade - po Dunaji ste tam za pár dní
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k srbským pozíciám. Pre našu armádu to
bola dôležitá, podstatná informácia, lebo
svoje ustupujúce sily mohla presmerovať
cez albánske hory. Žiaľ, Štefánik ochorel a v zlom zdravotnom stave ho letecky
prepravili do Talianska. Mimochodom, šlo
o prvý čisto sanitárny let v histórii… Avšak
srbská anabáza podstatne prispela k jeho
armádnej kariére vo Francúzsku – v tom
čase našom jedinom spojencovi. My sme
na Štefánika hrdí a pre tohto velikána
histórie pripravujeme pamätník.
• Francúzsko ako jediný spojenec
Srbska? A čo Rusko?
Je síce pravda, že do vojny vstúpilo práve
kvôli nám, ale skoro malo dosť starostí
samo so sebou – v súvislosti s boľševickou revolúciou. Potom sme už od neho
prakticky žiadnu pomoc nedostali. Ako
teda my Srbi vidíme tú vojnu? Museli sme
prejsť strašnou tortúrou, stratili sme viac
ako tretinu obyvateľstva. Môj dedo vravieval – zvíťazili sme, ale...
Cena toho víťazstva bola hrozná. Domnievam sa, že srbská vláda si bola vedomá, že
tieto straty nedokáže nahradiť. Na Slovensku, vo Veľkom Mederi, je pochovaných
vyše šesťtisíc srbských vojakov i civilov,
ktorí tu zomreli počas štyroch vojnových
rokov. Na tomto cintoríne mám vždy pocit,
že sme príliš malí, aby sme dvíhali ruky
jedni na druhých. Musíme byť priateľmi
a dobrými susedmi, nie vojenskými protivníkmi. To nemá, samozrejme, žiaden súvis
so Slovákmi.
• Ďalšia väčšia migračná vlna prišla v roku 1945, po druhej svetovej
vojne. Vtedy sa u nás zrodilo heslo
„Mať volá“. Malo motivovať Slovákov z Dolnej zeme k návratu. Gustáv
Husák bol vraj vtedy osobne agitovať
v Báčskom Petrovci.
Áno, vtedy sa istá časť Slovákov naozaj
presunula do Československa. Podľa
mojich informácií ich do roku 1950 odišlo
niečo cez päťtisíc. V historickom kontexte
šlo len o epizódu.
• Dnes nejde o veľkú migráciu, skôr
o ekonomicky motivovaný pohyb
srbských Slovákov na Slovensko, kde
majú lepšie podmienky zamestnať sa.
Ako sa pozeráte na túto skutočnosť?
Urobili by sme všetko, aby sme ich zastavili. Avšak ako štát nemáme právo zamedzovať vlastným občanom vo vycestovaní,

Novi Sad – centrum Vojvodiny

osobitne ak ich k tomu vedie perspektíva zárobku. V jednotlivých krajinách
došlo k veľkej liberalizácii pri angažovaní pracovnej sily zo Srbska. Naši občania sa napr. môžu veľmi ľahko zamestnať
v Nemecku. Avšak lepšie postavenie majú
na Slovensku, preto radšej prichádzajú sem. Dnes ich je tu 13-, 14-, možno až
15-tisíc. Samozrejme, všetci musia dostať

Migrácia je zložitý
problém, ktorý má
rozmer politický,
ekonomický, právny
a ďalšie.
povolenie. Obe strany situáciu sledujú,
vlády dosiahli dohodu o týchto veciach.
Mohlo by to byť ošetrené ešte lepšie, napr.
že bez pracovnej zmluvy by sem Srb vôbec
nemohol prísť. My na to tlačíme. Slovenská republika je tu korektná v tom, že
srbským pracovníkom garantuje rovnaký
príjem ako iným alebo aj vlastným. Viackrát nám to bolo potvrdené – aj osobne
vaším ministrom práce J. Richterom. Inak
– percentuálne tu pracuje viac Srbov ako
srbských Slovákov.
• Súčasná migrácia Srbov na Slovensko je zrejme obmedzená a krátkodobá. Asi ustane, keď vaša krajina vstúpi do EÚ. Čo pre to robíte?

Musíme predovšetkým ekonomicky napredovať, to je najdôležitejšie. Po jednej, resp.
dvoch dekádach stagnácie u nás prebiehajú hlboké reformné procesy; uskutočnili
sme rozsiahlu privatizáciu, ﬁškálnu konsolidáciu, pričom sme preberali najlepšie
európske modely. Finanční odborníci boli
na Slovensku, aby sa poučili, ako sa tieto
veci organizujú tu. Lebo sa domnievame,
že pre nás je užitočnejšie sledovať Slovensko alebo ČR – skôr ako Nemecko, Francúzsko, Veľkú Britániu. Napokon aj Slováci, keď vytvárali svoj ﬁškálno-daňový
systém, navštívili viaceré krajiny,
o ktorých boli presvedčení, že tam nájdu
najlepšie, dobre fungujúce vzory.
Stimulujeme ekonomickú spoluprácu
s mnohými krajinami. So SR máme vyrovnanú obchodnú výmenu na úrovni okolo
800 miliónov eur. Študujeme, akým spôsobom Slovensko podnecuje príchod zahraničných investorov, lebo z tohto pohľadu
je ďaleko rozvinutejšie ako Srbsko.
• Zachytili sme informáciu, v súvislosti s množstvom srbských Slovákov odídených sem za prácou, že sa
vyľudňuje ich domovská oblasť. Je to
pravda?
Svoju pôdu a gazdovstvá predávajú len
v malej miere. Nehnuteľnosti stále zostávajú ich majetkom. Z toho vyvodzujem, že
majú v pláne sa vrátiť.
(red.)
Obrázky: Veľvyslanectvo Srbskej
republiky v SR, Pixabay
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GDPR po roku mnohí
ignorujú, medzi nimi aj štát
Firmy ani štát si nevyčlenili
peniaze na implementovanie
nariadenia o ochrane
osobných údajov. Zadarmo sa
to však spraviť nedá.
A tak zavše prichádzajú na rad lacné
riešenia. No ak príde Úrad na ochranu
osobných údajov na kontrolu, tie nemusia stačiť. Pokuty pritom môžu dosiahnuť
až 20 miliónov eur alebo štyri percentá
z ročného obratu.

Aký je reálny stav
Ani rok po zavedení nariadenia GDPR
(účinné od 25. mája 2018) nie sú
v mnohých prípadoch osobné údaje lepšie
chránené. Podľa Igora Straku, audítora
spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, je situácia
veľmi podobná stavu spred roka, hoci
kybernetické hrozby narastajú geometrickým radom. „Prichádzajú cloudové služby,
nová internetová technológia G5, Industry 4.0, internet vecí. Toto všetko zvyšuje
v kybernetickom priestore aktivity nielen
užívateľov, ale aj hackerov,“ varuje. Bez
dôsledného zabezpečenia je preto takmer
nemožné ochrániť osobné údaje ľudí.
Príkladov zavedenia účinného riadenia
ochrany osobných údajov v súkromnom aj
vo verejnom sektore je však podľa advokáta Pavla Nechalu veľmi málo. „Tradične
sú lepšie pripravené sektory, ktoré majú
skúsenosti so zložitou zákonnou reguláciou. Môžeme tam zaradiť bankový sektor,
poisťovníctvo, utility. Naopak pre výrobné
podniky, ale aj marketingové agentúry, je
GDPR stále výzvou,“ konštatuje.

Rozpočty s tým nerátajú
I. Straka vcelku pozitívne hodnotí dopad
európskej smernice na počet nevyžiadanej pošty, SMS a predajných telefonátov, ktoré klesli približne na polovicu. Na
druhej strane, v procese implementácie
GDPR zo strany komerčných spoločností
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aj štátu registruje istý stupeň rezignácie. „Ľudia sa akosi prestali báť dopadov
z neplnenia nariadenia. Stav zabezpečenia
opäť ostal v rovine predpísanej dokumentácie. Ale to nestačí. Databázy zostávajú
nešifrované, údaje nezabezpečené, dohľadateľnosť nulová a odhaľovanie incidentov
je veľkou neznámou,“ ilustruje. P. Nechala
zasa vníma významnú prekážku v investičnom deﬁcite do technického vybavenia
na strane verejného sektora. To prirodzene ovplyvňuje aj ochranu spracúvania
osobných údajov.

Na GDPR sú najlepšie
pripravené: poisťovne,
banky a sektor verejných
služieb.
Vec sa však rovnako dotýka súkromných ﬁriem. I. Straka vidí zásadný problém v tom, že analytickú časť smernice
môžu vykonať zaškolení zamestnanci,
ale na špeciﬁcké činnosti informačnej
bezpečnosti už treba profesionálov. Firmy
tak nevedia analyzovať riziká ani posúdiť efektívnosť opatrení. Napriek tomu
si mnohé (ale ani štát) ani v roku 2019
nevyčlenili ﬁnancie na to, aby dokázali dodržať náročnejšie požiadavky na

ochranu osobných údajov. Radšej siahajú
po „lacných záplatách“, pričom si nekladú ani základné otázky: Ako sa skutočne
zlepší moja ochrana osobných údajov? Je
riešenie vhodné pre moju činnosť? Akú
zodpovednosť má dodávateľ riešenia za
ponúkaný produkt?

Veľký priestor na sankcie
Problém väzí aj v tom, že doteraz padlo
len veľmi málo pokút. „Sankcie v okolitých
štátoch prichádzajú v prvom rade za zjavné nedodržanie informačných povinností.
V Poľsku bola za takéto porušenie uložená
pokuta 220-tisíc eur,“ uvádza P. Nechala. Slovenský Úrad na ochranu osobných
údajov zatiaľ (ku koncu mája) uložil len tri
tisíceurové pokuty. V jednom prípade šlo
o zverejnenie osobných údajov v registri
zmlúv na webovej stránke mesta. O ďalšie
dva sa zaslúžili konkrétne osoby, ktoré sa
sťažovali na porušenie svojich práv.
Faktom však je, že náš Úrad na ochranu
osobných údajov patrí k najmenším, čo
sa týka počtu zamestnancov i rozpočtu.
Advokát však očakáva nástup uplatňovania práv dotknutých osôb: „Niektoré ich
práva nebudú ﬁrmy a inštitúcie jednoducho schopné zabezpečiť bez dôkladnej
implementácie GDPR a riadenia ochrany
osobných údajov.“
KR
Obrázok: Pixabay
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Video učí zákazníkov
Volkswagen patrí k špičke v zavádzaní
nových funkcií a moderných technológií do svojich áut, ktoré zvyšujú pohodlie i bezpečnosť pasažierov. No mnohí
ich detailne nepoznajú a ani nevedia
plne využívať. Preto spoločnosť Porsche
Slovakia, autorizovaný importér značky VW, pripravila užitočný videoprojekt,
v rámci ktorého expert detailne opisuje
jednotlivé inovatívne prvky a odhaľuje
aj skryté vylepšenia, o ktorých zákazníci
často vôbec netušia.
Prvé krátke videá sú zamerané na
základné, každodenne používané funkcie
ako bezkľúčové odomykanie a štartovanie, parkovacie systémy alebo kľúč
s diaľkovým ovládaním. V druhom polroku majú pribudnúť ďalšie, opisujúce
rôzne asistenčné schémy. Zákazníci si
môžu videá pozrieť na oﬁciálnom blogu
alebo YouTube kanáli značky.
MCh

Pick-up na prácu i zábavu
Podobne ako pred dvoma rokmi, keď
automobilka Mitsubishi oslavovala 100.
výročie založenia, sa jej zastúpenia
v ČR a SR pustili do projektu dobrodružných výprav za poznaním. Nadviazali na
úspešný projekt „Expedition“ a rozhodli
sa postaviť ešte drsnejší pick-up. Nedávno predstavili nový off-roadový špeciál
L200 Rock Proof Edition, určený na
cestovateľské zážitky.
Zvýšený podvozok, uzávierky zadného
aj predného diferenciálu, M/T pneumatiky, spodná ochrana motora aj podvozka, šnorchel, samonosný strešný stan
a ďalšie doplnky umožnia užiť si dobrodružstvo v najnáročnejšom teréne divokej prírody. Špeciálna nadstavba korby
ukrýva praktické pomôcky pre pobyt
v prírode aj pracovné využitie napr.
v lese. Na svoje si tak prídu nielen cestovatelia, ale aj poľovníci, ochranári, ťažiari
a všetci, ktorí sa potrebujú dostať tam,
kam sa s obyčajným autom nedá.
ZK
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V novej celovečernej snímke „Muži v čiernom: Globálna hrozba“ od Sony Pictures
tvorí športové kupé Lexus RC F oﬁciálnu ﬂotilu hrdinov, chrániacich Zem pred

zloduchmi z vesmíru. Čierni agenti tu pri
svojej misii potrebujú vozidlá s vysokým
výkonom, najvyspelejšími technológiami
a raﬁnovaným dizajnom, hodným tej najelitnejšej skupiny „tajných“ v celej galaxii.
Automobil prešiel modernizáciou, výsledkom ktorej je vyššia rýchlosť, nižšia hmotnosť a lepšia pohyblivosť pri napínavých
naháňačkách. Výrobca dodal autu pár
nových schopností, čím vytvoril vhodný
„bojový“ stroj. V niektorých scénach sa
prezentujú aj modely značky z kategórie
SUV – RX Hybrid a LX.
PT

Favorit súkromnej klientely
Prvý polrok 2019 bol pre Hyundai na
Slovensku mimoriadne úspešný. K zákazníkom si našlo cestu až 4 556 nových
vozidiel (medziročne +11 %). Znamená
to, že značka je treťou najpredávanejšou,
s trhovým podielom 8,1 %, pričom v dvadsiatke najúspešnejších modelov má až
štyri: Tucson, i30 kombi, i30 hatchback
a i20. Jasnou jednotkou sa stala u súkromnej klientely, ktorá sa na našom predaji (2 407 ks) podieľa až 53 percentami.
Darilo sa modelovému radu i30 – s 1 778
predanými vozidlami ovládol segment
C1 (podiel 18,6 %). Polovica zákazníkov
siahla po kombi verzii, viac ako tretina sa
rozhodla pre hatchback.

Do konca roka chce Hyundai rozšíriť
ponuku svojich elektriﬁkovaných vozidiel o modernizovaný Ioniq a tiež o hybrid
Kona.
MK

Úspešná elektrická dodávka
Po sérii vylepšení zaznamenal Nissan
e-NV200 v Európe rekordný predaj.
Od uvedenia na trh vo februári 2018
presiahol 10-tisíc objednávok. Už vlani
sa stal najpredávanejším ľahkým úžitkovým vozidlom s nulovými emisiami na
10 európskych trhoch, predovšetkým
vo Veľkej Británii, v Taliansku, Nórsku
a Holandsku.
Mimoriadnej obľube sa teší medzi ﬁrmami zabezpečujúcimi dopravu tovaru na
poslednom úseku. Nedávno ho do svojho vozového parku objednali spoločnosti
DHL a Chronopost.
Vďaka inteligentnému, kompaktnému
dizajnu a zdokonalenej 40 kWh batérii
má úctyhodný objem (4,2 m3) nákladného

priestoru, vysoké užitočné zaťaženie
(705 kg) a dobrý dojazd na jedno nabitie.
V mestskom cykle je to 300, v kombinovanom 200 km – o 60 % viac ako s batériou
predošlej generácie.
NN

DOPRAVA

Plusy a mínusy
dvojspojkových prevodoviek
Od svojich počiatkov prešli
dlhú cestu a montujú sa
stále častejšie i do bežných
automobilov.
Dvojspojkové prevodovky spájajú klady
mechanických a samočinných prevodoviek a na trhu nie sú ničím novým. Ako je
to však s ich spoľahlivosťou? Koľko stojí
oprava v servise? A čo robiť, aby vydržali
fungovať, ako majú?
Ich veľkou výhodou je rýchle a plynulé radenie, pri ktorom vodič nepociťuje
stratu výkonu motora. Na druhej strane,
nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady, odrážajúce náročnosť na výrobnú presnosť a použitý materiál. „Všeobecne platí,
že vozidlá s dvojspojkovou prevodovkou
sú približne o dvetisíc eur drahšie ako tie
s manuálnym radením – ak neberieme
do úvahy výrobcu, typ či verziu motora,“
konštatuje Jindřich Krejčí, riaditeľ servisnej siete ProﬁAuto v ČR a na Slovensku.
Päť odporúčaní odborníka, aby
dvojspojková prevodovka vydržala
čo najdlhšie:
1. Pravidelne meňte olej; pri mokrej
spojke po max. 60-tisíc, pri suchej
120-tisíc km.
2. V kolónach si nechajte väčší odstup
a potom sa rýchlo rozbehnite.
Pomalé posúvanie prevodovku viac
opotrebúva.
3. Nevyradzujte na neutrál pri každom
zastavení.
4. Neparkujte vo vlhku. Prenikanie
vzdušnej vlhkosti a nečistôt
prevodovku poškodzuje.
5. Ak nemáte športové auto,
nepoužívajte ho ako pretekárske.
Motory bežných áut nie sú
koncipované na takúto záťaž.
Obzvlášť prevodovka VW DQ200
je veľmi citlivá.

Spoľahlivosť a servis
Takmer každý výrobca má v ponuke svoju
vlastnú dvojspojkovú prevodovku, ako
napr. Ford Powershift, Alfa Romeo TCT
alebo Honda, ktorá ju dáva aj do motocyklov. V súčasnosti sa medzi najpopulárnejšie radia prevodovky Volkswagenu označované ako DSG alebo S-tronic.
„Z hľadiska spoľahlivosti patria k najlepším napríklad DL501 v Audi s pozdĺžne
montovaným motorom A4 a A6. Avšak
najviac spoľahlivé sú hlavne tie prevodovky, ktoré sa pravidelne servisujú,“ hovorí Lukáš Czauderna, poradca pre rozvoj
autoservisov ProﬁAuto.
Cena za opravu dvojspojkovej prevodovky je pri rôznych značkách automobilov
rozdielna a priamoúmerne súvisí s cenou
auta. Platí, že čím je vozidlo drahšie, tým
aj cena za servis býva vyššia. Najlacnejšie
vyjde pri bežných a populárnych automobiloch. Obvyklý základný servis bude stáť
okolo 250 eur, kedy sa skontroluje olej
a urobí počítačová diagnostika. Výmena
suchej spojky vyjde do 1 400 eur, výmena
mechatroniky viac ako 1 500 eur.

Keď auto nie je nové...
Pri kúpe ojazdeného vozidla s dvojspojkovou prevodovkou si treba dávať pozor
hlavne na opotrebovanie spojky a dvojhmotového zotrvačníka, ktorý zaisťuje prenos sily z motora. Ako hovorí L. Czauderna, veľmi dôležité je mať

presnú dokumentáciu zo servisu. Lepšie
bude kúpiť auto, ktoré má najazdených
250-tisíc kilometrov s vymenenou spojkou, ako keď má len 150-tisíc kilometrov, no s pôvodnou dvojspojkovou prevodovkou. „Je tiež nutné predvídať a počítať s tým, že pri takýchto vozidlách
môžu začať problémy s mechatronikou.
Napríklad pri DSG prevodovkách nastávajú medzi 150- a 200-tisíc kilometrami,“
upozorňuje.

Výhodou dvojspojkových
prevodoviek je rýchle
a plynulé radenie, bez
straty ťahu motora.
Dvojspojkové prevodovky sa skladajú
z dvoch prevodoviek, ktoré majú vlastnú
spojku. Typy spojky môžu byť buď DQ200
na suchej báze, alebo DQ250 na olejovej
báze. Princípom rýchlej zmeny prevodu
dvojspojkovej prevodovky je to, že každá
spojka radí polovicu rýchlostných stupňov
(prvá stupne 1, 3, 5 a R, druhá stupne 2,
4 a 6). Pri radení dochádza k rozopnutiu
jednej spojky pri súčasnom zopnutí spojky
druhej. Pritom nedochádza k strate akcelerácie, takže ťah motora nepoľaví. Inými
slovami, pri radení je prevod už de facto
zaradený.
TN
Foto: ProﬁAuto
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Ako najlepšie vyskladať
ﬁremný ﬂeet
Vyberáte autá pre top
manažment, obchodných
zástupcov alebo aj tie
úžitkové? Potrebujete pestrejší
vozidlový park? Zvážte spôsob
obstarávania aj ﬁnancovania.

Pravidelné mesačné platby sú stanovené
na začiatku a počas zmluvy sú nemenné. Je v nich zahrnutý nájom aj komplexné služby. Na rozdiel od ostatných foriem
ﬁnancujete len rozdiel medzi obstarávacou cenou a zostatkovou hodnotou
vozidla, teda nie celú hodnotu. Vozidlo
si na konci nájmu nemusíte (ale môžete)
odkúpiť.

Hoci pestrá ﬂotila automobilov je často
pre rozvoj ﬁriem nevyhnutná, mnohé
si nezmyselne zväzujú ruky a namiesto investícií do podnikania utápajú
ﬁnancie vo vozidlách. Ako nám ukázal
prieskum medzi ﬁrmami, medzi hlavné kritériá pri výbere stále patrí cena.
Výsledkom potom je, že sa investuje do
lacnejších vozidiel na úkor kvality či
výbavy. Podľa čoho teda vyberať?

Porovnávajte náklady

Formy obstarania
Ponuka úverov či rôznych foriem lízingov áut je na trhu bohatá, no práve od
formy obstarania vozidiel závisí, nakoľko si uvoľníte ruky pri investíciách do
vlastného biznisu. Kúpa do majetku
umožní mať účtovne vozidlo okamžite
v súvahe. No musíte si vyčleniť čas na
vyjednávanie zmlúv so servismi, s pneuservismi, poisťovňami. Zaťaží sa vám
aj cash ﬂow a náklady odpisujete viac
rokov. Je tu aj riziko zostatkovej hodnoty vozidla pri repredaji, ako aj náklady obetovanej príležitosti. Už po roku
pritom stratí vozidlo 30 až 50 % hodnoty, a keby ste ho predávali po šiestich
rokoch, je to až 75 %...
Finančným lízingom outsourcujete
ﬁnancovanie pri obstaraní, no nie správu vozidla. Odpisovať vozidlo musíte
štyri roky – bez ohľadu na trvanie lízingu. Obdobne znášate riziko zostatkovej
hodnoty vozidla pri repredaji. Operatívny lízing umožňuje ﬁnancovať a spravovať vozidlá bez investovania vlastných ﬁnančných zdrojov a outsourcovať naraz ﬁnancovanie a správu, ako aj
riziko spojené s vlastníctvom vozidla.
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Rozhodovať by ste sa mali nie podľa
obstarávacej ceny vozidla, ale podľa
celkových nákladov spojených s jeho
vlastníctvom (TCO – total cost of ownership) alebo mobilitou (TCM – total cost
of mobility). Tie zahŕňajú aj náklady na
palivo, pneumatiky, servis, poistenie
a poistné udalosti, asistenčné služby,
náhradné vozidlá, registračné poplatky,
cestnú daň, diaľničnú známku, administratívne náklady, čas vodiča či náklady ﬂeet manažéra. Teda tie náklady,
s ktorými v prípade kúpy do majetku či
na ﬁnančný lízing musíte počítať, no pri
operatívnom lízingu ich máte rozrátané
v nemennej mesačnej platbe (ﬁxujete si
tým náklady na celé obdobie nájmu).
Dôležitým kritériom, a to už pri obstaraní vozidla, je jeho zostatková hodnota.

Ak ho kupujete do majetku, jeho repredaj vám umožní získať časť investovaných peňazí späť. Dôležitá je aj pri
operatívnom lízingu. Čím je zostatková hodnota v kalkulácii vyššia, tým je
mesačná platba operatívneho lízingu
nižšia. Významným faktorom je aj dĺžka
kontraktu v mesiacoch a limit nájazdu.

Už po roku auto stratí
30 – 50 % svojej hodnoty,
po šiestich až 75 %.
Mnohé ﬁrmy sa napr. boja operatívneho lízingu úžitkových vozidiel z dôvodu
nízkeho limitu celkového nájazdu kilometrov. Štandardný limit pri úžitkových
vozidlách (200-tisíc km) totiž niektoré
ﬁrmy najazdia už za dva roky. Business
Lease preto – ako prvá lízingová spoločnosť na Slovensku – ponúka operatívny
lízing úžitkových vozidiel s limitom 300až 350-tisíc km, čo je dostačujúce na
stanovenie optimálnej platby operatívneho lízingu.
Lucia Čišková, výkonná riaditeľka
Business Lease Slovakia
Foto: Pixabay
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Virtuálne testovanie
autonómnych vozidiel

Ã

Podľa odhadov EÚ by mal vývoj autonómnych a prepojených vozidiel priniesť do
roku 2025 pre európsky automobilový
priemysel tržby okolo 620 mld. €. Aktuálne je pre automobilky najväčšou výzvou
prechod na virtuálne testovanie.
Technológia Red Hat OpenShift, prostredníctvom ktorej sa podarilo vyvinúť automatické testovanie elektromobilov a kombinovaný soft- a hardvérový systém na základe
virtuálneho prostredia po prvýkrát, kombinuje virtuálne testovacie prostredia so
skutočnými. Tým, že sa netestuje len v reálnom svete, ale i vo virtuálnom, prináša

automobilkám množstvo výhod – od zvýšenej efektivity výroby cez optimalizáciu
pracovných síl až po zabránenie možným
nehodám na cestách. Viac informácií nájdete na www.redhat.com alebo kontaktujte
priamo spoločnosť Veracomp Slovakia. BP

Spolupráca lídrov

Volvo Cars, líder v oblasti automobilovej bezpečnosti, a poskytovateľ taxislužieb Uber predstavili v lete sériovú podobu spoločne vyvinutého automobilu plne
pripraveného na autonómnu jazdu. Ide
o ďalší krok v rámci strategickej spolupráce týchto ﬁriem. Platformou je vozidlo

Volvo XC90 s nainštalovaným systémom
autonómnej jazdy spoločnosti Uber, ktorej
sa tak do budúcnosti otvára možnosť
prevádzkovať vlastnú ﬂotilu áut v rámci
svojej zdieľanej služby, a to bez prítomnosti dohliadajúceho špecialistu.
K najdôležitejším prvkom vozidla patrí
niekoľko záložných systémov riadenia
a brzdenia, ako aj batériového napájania.
Ak niektorý z primárnych systémov zlyhá,
záložné systémy auto okamžite zastavia.
Okrem nich sa na a vo vozidle nachádza rad senzorov systému autonómnej
jazdy, úlohou ktorých je zaistiť bezpečnú
prevádzku a manévrovanie v mestskom
prostredí.
PŠ

V špičkovej forme
Počas leta sa Audi SQ7 TDI predstavilo
v novej, impozantnejšej podobe. Motor V8
4.0 s biturbo prepĺňaním dosahuje výkon
320 kW a maximálny krútiaci moment
900 Nm. S ním najväčšie SUV značky
zrýchli z 0 na 100 km/h za 4,8 sekundy.
Na 100 km spotrebuje 7,4 až 7,6 l nafty,
čo zodpovedá emisii CO2 v rozmedzí 194
– 200 g/km. Auto má 8-stupňovú automatickú prevodovku a permanentný pohon
všetkých kolies.
Pneumatické pruženie s tlmičmi s elektronickou reguláciou a progresívne riadenie, ktorého prevodový pomer sa mení
podľa uhla natočenia volantu, zaručujú
vysokú jazdnú dynamiku. Tú ešte zvyšuje

high-tech športový diferenciál, ktorý pri
rýchlej jazde v zákrutách aktívne eliminuje každý náznak nedo- i pretáčavosti.
Športové sedadlá majú tmavé poťahy
z kombinácie kože a alkantary. Dekoračné obklady sú na želanie aj z karbónu, čo
zvýrazní športový vzhľad. Ďalšími beneﬁtmi sú MMI navigácia plus, dotykové ovládanie a virtuálny kokpit so špeciálnym
zobrazením.
Nové Audi SQ7 TDI sa začne predávať
v Nemecku koncom septembra.
AG

Bezemisný kamión
Toyota a Kenworth nedávno v Los Angeles odhalili prvé ťažké nákladné vozidlo poháňané elektrinou z palivových
článkov. Výkonom by sa malo vyrovnať
naftovým, jeho emisie však tvorí čistá
voda. Vychádza z modelu Kenworth
T680 Class 8, elektrickú technológiu vodíkových článkov dodala Toyota. Trucky počas overovacej štúdie
prešli vyše 22 500 km testovacích
ciest v reálnych podmienkach dopravy
v prístavoch Los Angeles, Long Beach
a okolí. Dojazd na jedno natakovanie
dosahuje 480 km.
V poslednom štvrťroku bude nákladné vozidlo Kenworth/Toyota FCET
(Fuel Cell Electric Truck) zabezpečovať prepravu na krátke vzdialenosti
v uvedených prístavoch. Firmy plánujú nasadiť celkovo 10 takýchto truckov
na dopravu nákladov v širšom regióne
južnej Kalifornie.
PT

Pripravení na budúcnosť
Škoda Auto cielene a systematicky
pripravuje svojich zamestnancov na
požiadavky elektromobility. Od začatia vzdelávacích aktivít (v máji 2016)
ich podniková akadémia do konca júna
2019 preškolila viac než 12-tisíc. K nim
treba pripočítať aj cca 1 450 zamestnancov dodávateľských ﬁriem a okolo
700 žiakov odborného učilišťa. Obsah
vzdelávacích osnov pre jednotlivé cieľové skupiny vyvinulo oddelenie technického vzdelávania spoločnosti.
Kvaliﬁkačný program je trojstupňový; prvé dva sa realizujú v učebniach.
Prvý stupeň je pre tých, čo budú pracovať s vysokonapäťovými komponentmi.
Cieľovou skupinou druhého sú špecialisti ako autoklampiari alebo lakiernici. Tretí stupeň prebieha v laboratóriu
elektromobility a zahŕňa rad praktických krokov pri reálnom aute. Je určený
pre študentov a zamestnancov elektroodborov, ktorí budú pracovať aj na
systémoch automobilov.
NL
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Elektronické obstarávanie
dnes
E-Procurement sa postupom
času stal vhodným riešením
moderného digitálneho
obchodu a elektronického
nakupovania.
K hlavným trendom v tejto sfére jednoznačne patria prispôsobenie sa zmene
nákupného správania, digitalizácia a automatizácia, ako aj dôraz na spoločenskú
zodpovednosť nákupného procesu.

Zmeny na B2B trhu
E-Procurement funguje ako živý organizmus, ktorý sa stále vyvíja a prispôsobuje
novým situáciám, očakávaniam a požiadavkám trhu. V dnešnej dobe je nutné
pripraviť sa na zmenu nákupných trendov v súvislosti s riadením a posilnením
kvality dodávok. Vzťahy medzi kupujúcimi a dodávateľmi sa tak vyvíjajú smerom
k skutočnému partnerstvu.
„Dodávatelia na B2B trhu sa už nepovažujú len za poskytovateľov služieb,“ upozornil Tomáš Střelský, riaditeľ spoločnosti
Manutan, ktorá dodáva výrobky a služby pre kancelárie, sklady a dielne. „Stále
viac sa angažujú v strategických rozhodnutiach svojich zákazníkov. Ich cieľom
je poskytovať poradenstvo a podporu pri
optimalizácii nákupu spoločnosti a zvyšovaní jej konkurencieschopnosti,“ spresnil.

Digitalizácia a automatizácia
Ich spoločný vplyv predstavuje dôležitý
trend moderného e-Procurementu. Štvrtá priemyselná revolúcia, založená na
automatizovanej výrobe, inteligentných
systémoch a aplikáciách, zahŕňa napríklad i kybernetické systémy ako big data,
umelú inteligenciu, digitálnych asistentov
či blockchainy, ktoré umožňujú bezpečné
ukladanie a zdieľanie informácií.
„Automatizácia úloh s nízkou pridanou hodnotou je teraz v plnom prúde,
avšak digitalizácia doteraz nebola aplikovaná na celú nákupnú štruktúru – na
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zamestnancov, procesy, technológie. Pri
zmapovaní celého nákupného procesu je
možné automatizovať až 70 percent úloh,“
doplnil T. Střelský.

Dodávatelia na B2B
trhu ovplyvňujú
i strategické rozhodnutia
zákazníkov.
Ďalším veľkým smerom, kam sa e-Procurement uberá, je spoločenská zodpovednosť ﬁriem. Uplatňuje sa tu princíp zahrnúť sociálne a environmentálne hľadiská
do nákupného procesu. Firmy začínajú klásť dôraz na energetickú hospodárnosť, znižovanie odpadov, dodržiavanie
pracovných podmienok, kvalitu a opätovné použitie či opravu produktu. Teda na
trvalo udržateľný proces elektronického
obstarávania.

Aká bude budúcnosť?
V súčasnej dobe hovoríme o dramatickej
zmene v spôsobe výroby, keď sa bežne
využívajú digitálne technológie a dáta.
Dôležitú úlohu pri tom hrá práve profesionálne obstarávanie vo ﬁrmách i spoločnosti. Zvyšovať vnímanie jeho významu
– ako hlavného nositeľa inovácií – sa
dlhodobo snaží Asociácia Procurementu. Podľa jej zakladateľa Pavla Uksu bude
Priemysel 4.0 znamenať adekvátne zmeny
v práci a kompetenciách nákupných oddelení ﬁriem (Procurementu). Rad činností
sa plne zautomatizuje na základe požiadaviek obchodných a výrobných oddelení,
takže tradiční nákupcovia sa pravdepodobne stanú históriou.
„Od novej generácie sa budú očakávať
hlboké analytické schopnosti, znalosti v programovaní, kreativita, detailná
znalosť príslušného segmentu a podobne.
Avšak, i keď sa hovorí o revolúcii, tá pre
mnohých určite príde až o nejaký čas,“
uzavrel P. Uksa.
AČ
Obrázky: Manutan, Pixabay
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Modernizácia vozového
parku

Nová hala v Novom
Meste
Arete Invest, český fond zameraný na
investície v oblasti nehnuteľností, skolaudoval v máji halu vo svojom priemyslovo-logistickom areáli v Novom Meste nad
Váhom. Investícia do nového centrálneho skladu pre región SVE dosiahla temer
300 mil. CZK. Od júna tu pôsobí Factcool,
medzinárodná sieť internetových obchodov s módou, ktorá v hale s úžitkovou
výškou až 17,3 m ponúka skladovanie
na ploche 17 300 m2. Nájomná zmluva
je uzatvorená na 10 rokov; nový nájomca
vytvorí v parku viac ako 100 pracovných
miest.
So stavbou novej haly sa zároveň rozšírila infraštruktúra celého novomestského
areálu, kde je teraz pripravených ďalších
49 000 m2 na okamžitú výstavbu.
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FM Logistic vo fáze rastu

Vykázala tržby vo výške 1, 318 mld. €, čo
predstavuje medziročný nárast o 11,8 %.
Zisk pred zdanením dosiahol 35,1 mil. €
(+32 %). K tomuto zlepšeniu prispel zvýšený dopyt po logistických službách v Európe i Ázii, poháňaný rozvojom multikanálovej distribúcie a e-commerce. Podnik
získal nové zákazky vo výške 190 mil. €,
a to najmä v sektore FMCG, maloobchodu
a kozmetiky. V transportných aktivitách
tržby vzrástli o 17 % – aj vďaka službe
mestskej logistiky Citylogin.
Firma pokračovala v rozširovaní svojej
zahraničnej pôsobnosti. Otvorila alebo
rozšírila niekoľko logistických platforiem
v Rusku, Rumunsku, Španielsku a Taliansku, ďalšie stavia v Indii a vo Vietname.
Posilnila tiež pozície v stredoeurópskom
regióne (4 nové platformy v Poľsku, 1
v ČR). Tu celkovo zaznamenala nárast
obratu o 12,5 %; v Maďarsku o 25, v ČR
o 24, v Poľsku o 10 a na Slovensku o 6 %.
Mimofrancúzsky trh teraz tvorí 61 % jej
príjmov.

Â

Spoločnosť v júli oznámila hospodárske
výsledky za ﬁškálny rok 2018 – 2019.

Slovenská skupina Budamar Group investovala do budovania ﬂotily rušňov zhruba
20 miliónov eur. Vozový park najväčšej
zasielateľskej a logistickej skupiny v regióne SVE sa v máji rozšíril o päť viacsystémových rušňov Vectron od spoločnosti Siemens. Sú schopné prevádzky vo
viacerých európskych krajinách, napr.
v Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku,
ČR, Rumunsku, Slovinsku, Chorvátsku,
ako aj na Slovensku, čo staršie lokomotívy
neumožňovali. Doteraz si skupina rušne
prenajímala, no teraz vlastní to najmodernejšie, čo sa v Európe vyrába. So Siemensom rokuje o nákupe aj ďalších rušňov.
Do portfólia Budamar Group patria železniční dopravcovia Lokorail, Central
Railways a Inter Cargo, tiež Slovenská
plavba a prístavy, operátor prekládkového terminálu Bulk Transshipment
Slovakia, ŽOS Vrútky alebo popradská
Tatravagónka.
PJ
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Prvá plavba obra
Dopravná spoločnosť MSC
(Mediterranean Shipping
Company) spustila na vodu
najväčšiu nákladnú loď sveta.
Plavidlo MSC Gülsün sa na svoju prvú
plavbu vydalo z čínskeho prístavu
Xingang 8. júla, pričom do cieľovej destinácie, Gdaňska, dorazilo koncom augusta.
Spolu s lodiarskou spoločnosťou Maersk
tvorí MSC obchodnú alianciu 2M. Táto
patrí k preferovaným lodiarskym skupinám, ktoré pre lodnú prepravu svojich
zásielok pravidelne využíva i spoločnosť
Dachser. „Sledujeme všetky novinky na
globálnom trhu a veľmi nás potešilo, keď
náš dlhoročný partner prišiel s takou
novinkou. Znamená to zvýšenie prepravných kapacít, nové možnosti aj spojenie, čo je pre náš biznis vždy pozitívne,“

komentoval Marián Miček, country manažér Air & Sea Logistics spoločnosti.

Zopár čísiel a faktov
Plavidlo s maximálnym výtlakom
230 000 t môže niesť náklad s hmotnosťou takmer 200 000 t, uložený až
v 23 756 kontajneroch, vyskladaných do
dvadsiatich štyroch radov na dvanástich
poschodiach. To zhruba zodpovedá hmotnosti 1 500 dospelých vráskavcov obrovských. Na dĺžku loď meria 400 m; široká
je 61,5 m a vysoká 33,2 m. Maximálny
ponor dosahuje 16 m.
S ohľadom na narastajúce ekologické
požiadavky je loď vybavená najmodernejším riadiacim systémom, ktorý vypočítava
optimálnu trasu s ohľadom na bezpečnosť
a cenové požiadavky. Loď má čistiareň
výfukových plynov a tiež motory, ktoré
možno prispôsobiť na spaľovanie skvapalneného zemného plynu (LNG).

Premiérová trasa
Pri svojej prvej plavbe loď prekonala
Indický oceán, Červené more, Suezský
prieplav, Stredozemné more, Gibraltár
a pozdĺž európskych pobreží sa dostala
až do Baltského mora. V necelých 20-tisíc
kontajneroch mala uloženú napr. oceľ,
nábytok či chemické výrobky. Okrem
spoločnosti Dachser môže svoje náklady na loď umiestňovať aj jej prevádzkovateľ MSC alebo Maersk, jeden z najväčších poskytovateľov logistických služieb,
s centrálou v Dánsku.
AP
Foto: MSC

Udržateľné vratné obaly
Logistická skupina GEFCO
už 30 rokov zabezpečuje
prepravu a dodávky materiálu
vo vlastných vratných obaloch.
Vo svojich 26 európskych centrách denne
zabezpečí prepravu 130 000 kontajnerov,
čím pomáha budovať ekologicky šetrné
dodávateľské reťazce pre zhruba dvetisíc
zákazníkov. Integrácia vratných obalov do
dodávateľských reťazcov eliminuje množstvo jednorazových prepravných obalov
a zároveň znižuje uhlíkovú stopu, resp.
počty kamiónov na cestách. Vďaka lepšej
stohovateľnosti obalov sa totiž efektívnejšie využijú ich nákladové priestory. Všetky vratné obaly spoločnosti sú v prípade
poškodenia na 100 % recyklovateľné.

obalov, aby sa mohli primárne sústrediť na svoj biznis. V roku 2014 tak urobil
aj jeden z kľúčových klientov pôsobiaci
v oblasti autopriemyslu. Neskôr bola uzatvorená zmluva aj s popredným výrobcom
lietadiel, ktorý začína budovať udržateľný
dodávateľský reťazec.
„Škála našich vratných obalov je navrhnutá tak, aby vždy dokázala stopercentne
ochrániť integritu produktov, ale zároveň umožnila zvýšiť efektívnosť prepravy i skladovania,“ hovorí Sébastien Roger
zo spoločnosti GEFCO. „Pridanú hodnotu
prináša špeciálne pre výrobcov hľadajúcich moderné chytré riešenia, aby urobili
svoj dodávateľský reťazec ekologicky šetrnejším. Naši zákazníci čelia stále rastúcim
požiadavkám trhu – a my im pomôžeme
optimalizovať inbound toky a významne
zvýšiť proﬁtabilitu,“ zdôrazňuje.

Moderné riešenia

Pre dodávateľský reťazec

Veľa priemyslových výrobcov dnes preferuje outsourcing služby prepravných

Firma popri unikátnom know-how disponuje aj profesionálne školenými audítormi
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pripravenými konzultovať s výrobcami
i ďalšie možné optimalizácie v ich dodávateľských reťazcoch. S cieľom ešte zefektívniť jednotlivé kroky v týchto reťazcoch
vyvinula i dedikovaný IT systém Netbox
na sledovanie logistických tokov. Ten
môže kedykoľvek nanovo nastaviť lokáciu
kontajnera i jeho pohyb – presne podľa
aktuálnych potrieb. Vďaka ﬂexibilite riešenia pomáha tento bezpečný prediktívny softvér generovať významné úspory
v rámci celého dodávateľského reťazca
pre udržateľnejší transportný model.
DN
Obrázok: GEFCO
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Zmeniť banku, poisťovňu
či internet providera?
Slováci zvyknú meniť
poskytovateľov služieb len
sporadicky. Väčšina zostáva
pri tých istých aj viac ako desať
rokov.
Neznamená to však automaticky, že so
službami sú bez výhrad spokojní. Je za tým
aj pohodlnosť. Mnohí neprešli ku konkurencii preto, že sa im to zdá komplikované. Nenašli si na to čas, prípadne sa im to
jednoducho nechcelo riešiť. Ďalších zase
presvedčila lepšia ponuka od pôvodného
poskytovateľa. Vyplynulo to z reprezentatívneho jarného prieskumu agentúry
Stem/Mark pre spoločnosť Home Credit.

Verní ostaneme...
Vo všeobecnosti ostávajú Slováci dlhodobo verní svojim „osvedčeným“ spoločnostiam, či už ide o ﬁnančné domy, mobilných
operátorov, poisťovne, alebo poskytovateľov energií. Osem z desiatich Slovákov má
za uplynulé dva roky bežný účet v tej istej
banke, rovnaké životné poistenie, toho
istého mobilného operátora i poskytovateľa televízneho signálu. Dodávateľa plynu
alebo elektriny či poskytovateľa nebankovej pôžičky menil za uplynulých 24 mesiacov len jeden z desiatich. O niečo viac je
takých, čo vymenili poisťovňu svojho auta.
No i tu ostali za ostatné dva roky pri tej
istej ﬁrme až dve tretiny ľudí.
Ako je to s vernosťou poskytovateľom
služieb počas ešte dlhšieho obdobia?
Účet v tej istej banke má viac ako 10
rokov takmer 40 % Slovákov. Počas dekády nemenilo mobilného operátora 45 %
používateľov a tretina má za rovnaké
obdobie rovnaké poistenie domácnosti.

Čo rozhoduje
Kľúčovým faktorom, prečo ostávame verní
tej istej ﬁrme, je podľa prieskumu výhodná cena poskytovaného produktu. Finančná stránka je rozhodujúcim kritériom
skoro pre dve tretiny opýtaných. S veľkým
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odstupom nasleduje spoľahlivosť príslušnej ﬁrmy a potom široká ponuka jej
služieb.
V prípade poskytovateľov ﬁnančných
služieb ľudia vo väčšej miere uvádzajú
ako dôležité aj kritérium rýchlej dostupnosti. „Jednoducho – keď si potrebujú
rýchlo požičať peniaze napríklad na kúpu
auta, rekonštrukciu bytu či nový televízor,
chcú to mať vybavené čím skôr,“ priblížil
analytik trhu Jaroslav Ondrušek.

služieb. V súvislosti s predajcami plynu
zase najviac opýtaných spomínalo nepríjemné správanie sa úradníkov,“ skonštatoval J. Ondrušek.

Odchod ku konkurencii

Prečo si odchod ku konkurencii nakoniec zvykneme rozmyslieť? Najčastejším
argumentom bolo zložité vybavovanie,
ktoré ľudia nechcú podstúpiť alebo naň
nemajú čas. Toto najviac spomínali klienti bánk. „Ďalším veľmi častým dôvodom,
prečo ľudia nakoniec dodávateľa služieb
nezmenili, bola vylepšená ponuka od
toho pôvodného. Pod hrozbou odchodu si
takto najčastejšie polepšili klienti mobilných operátorov a poskytovateľov televízie či internetu. Bolo ich viac ako tridsať
percent,“ uzavrel J. Ondrušek.

Za uplynulé dva roky ho zvažovali
štyria z desiatich Slovákov. Najčastejšími dôvodmi, ktoré ich k tomu viedli, boli
drahé produkty a privysoké poplatky. Je
to samozrejmé, pretože väčšina z nás sa
snaží ušetriť a nechce zbytočne preplácať
predražené služby. Veľké množstvo ľudí
však prekvapujúco uviedlo, že o zmene
uvažovali aj preto, lebo u súčasného
poskytovateľa sa cítia len ako obyčajná
položka, o ktorú sa ﬁrma patrične nezaujíma. „Najviac sa to prejavilo v prípade
životného poistenia. U dodávateľov televízneho signálu zase najviac ľudí videlo
problém v malej pružnosti poskytovaných

Na odchod ku
konkurencii je väčšina
z nás príliš pohodlná
alebo nemá čas.

MR
Obrázok: Pixabay
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Záhoráčik
v tretej sezóne

Od 27. apríla do 13. októbra
na Záhorí opäť premáva
turistický cyklovlak.
Keď sa vás zima opýta, čo ste robili v lete,
môžete pokojne odpovedať: spoznávali sme krásy Záhoria. Na bicykli. Koncom
apríla totiž opäť odštartoval úspešný
sezónny projekt Záhoráčik. Tento osobitný
turistický cyklovlak spája Záhorskú Ves
a Zohor s Plaveckým Podhradím. Minulý rok sa ním v rovnakom období (od
apríla do októbra) prepravilo vyše 8 250
ľudí s takmer 930 bicyklami. V premiérovom roku 2017 to bolo 8 090 cestujúcich
a 1 090 bicyklov.

Záhorie z inej perspektívy
Projekt pozitívne hodnotí aj predseda BSK Juraj Droba: „Vláčik Záhoráčik
sa po ostatné dve letá tešil veľkej obľube nielen turistov, ale aj domácich. Veríme, že vo svojej tretej sezóne sa už stane
absolútnou samozrejmosťou pri mnohých
plánovaných výletoch. Jeho jedinečnosť
spočíva najmä v tom, že trasa, po ktorej
jazdí, nie je bežne využívaná – takže aj
domáci spoznajú Záhorie z úplne inej
perspektívy.“

Záhoráčik vás zavezie
pod Plavecký hrad ešte
aj 13. októbra.

Zabudnutá trať
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)
poslala Záhoráčik na zabudnutú trať už
po tretíkrát. Sezónna prevádzka je výsledkom spolupráce národného dopravcu
s Bratislavským samosprávnym krajom
(BSK), ktorý projekt zároveň ﬁnančne
zastrešuje – s cieľom podporiť cestovný
ruch v regióne Záhorie.
„Osobná doprava na trati Zohor – Plavecké Podhradie bola zastavená v roku
2003,“ hovorí predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.
„Už tretiu sezónu sa snažíme vrátiť sem
život aspoň na niekoľko mesiacov v roku.
Počty prepravených cestujúcich i bicyklov
svedčia o tom, že projekt sa ľuďom páči,
radi cestujú a spoznávajú túto krajinu.
Teší nás, že pri tom súčasne myslia aj na
ekológiu, pretože práve takú alternatívu
im ponúkame,“ dokresľuje.

Záhoráčik tento rok premáva v tradičnom režime: trikrát denne počas víkendov
a dní pracovného pokoja. Víkendové spoje
zo Zohora do Plaveckého Podhradia sú
priamym pokračovaním osobných vlakov
Záhorská Ves – Zohor, kde je osobná
doprava zabezpečená celoročne. V Zohore

je možnosť prestúpiť na osobné vlaky
z a do Bratislavy.

Zopár faktov
Vo vlaku býva zaradený aj prípojný cyklovozeň s kapacitou 20 miest pre bicykle. Záhoráčik prejde 30-kilometrovú trať
(č. 112) Zohor – Lozorno – Jablonové –
Pernek – Kuchyňa – Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie štandardne za
45 minút. Keďže ide o súčasť Integrovaného dopravného systému (IDS) Bratislavského kraja, okrem lístkov ZSSK
možno na trati využiť aj lístky IDS v BSK.
Štandardné cestovné na trati je 1,75 €
za dospelú platiacu osobu. Možno však
využiť regionálnu zľavu, s ktorou zaplatíte
len 1,50 €. Rovnakú sumu stojí jednorazový lístok za bicykel.
Vlani odviezla ZSSK na všetkých svojich
tratiach spolu 164 320 bicyklov, rok predtým to bolo 149 720 bicyklov. To predstavuje medziročný nárast +9,8 %.
TK
Foto: ZSSK
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Za pohybom na východ
Čiech

Hrad Zborov obnovený
Náš najsevernejšie položený hrad založili ako kráľovskú pohraničnú pevnosť
s dôležitou vojenskou i administratívnou
funkciou koncom 13. alebo začiatkom 14.
storočia. Postupne sa vyvinul na rozsiahly a dobre opevnený objekt, ktorý patril
viacerým šľachtickým rodom. Počas rákociovských povstaní bol sídlom rebelov.
Dejiny tu zaznamenali boje nielen v stredoveku, ale i počas 1. svetovej vojny.
V dedine Zborov založili v roku 2010
občianske združenie na záchranu hradu,
ktoré sa postaralo o jeho obnovu –
s využitím práce nadšencov i dlhodobo nezamestnaných. Prvým krokom bol
archeologický výskum a domurovanie
časti zničeného predbránia. V máji uviedli do prevádzky nový most do vstupnej
bránovej veže. Na hrade sú rozmiestnené tabuľky poskytujúce informácie o jeho
histórii. Pri areáli sa nachádzajú upravené ohniská s možnosťou opekania a je tu
povolené aj stanovať.
ŠK
Foto: Vladimír Kaminský

Jesennú návštevu regiónu neoľutujú vyznávači adrenalínu a najrôznejších outdoorových aktivít. Stále obľúbenejšou zábavou
sú lanové parky a paintballové ihriská,
motokárové dráhy či miesta vhodné na
horo- a skalolezectvo. Lyžiarske centrá
umožňujú zdolávať zjazdovky na trávnych
lyžiach, terénnych kárach či horských kolobežkách. Široká sieť ciest je ideálna pre
cykloturistiku. Vybrať sa dá z bohatej ponuky: od relaxačných rovinatých úsekov cez
singletreky pre skúsenejších bikerov až po
náročné horské terény. Inline korčuľovanie
má najlepšie podmienky v oblasti Orlicko-Třebovska, kde vylúčili vjazd motorových
vozidiel. Mnoho trás je aj v okolí Pardubíc.
Početné vodné plochy umožňujú jachting,
windsurﬁng, vodné lyžovanie, wakeboarding i potápanie. Vodáci ocenia, že mnohé
z tunajších riek sú splavné celoročne.
Spomeňme aspoň Orlicu, Labe a Opatovický kanál.
K aktívnym spôsobom trávenia voľného
času určite patrí agroturistika. Záujemca
o vidiecky život a bezprostredný kontakt
s domácimi zvieratami si môže vybrať
niektorú z východočeských rodinných
fariem.
MB

Nová atrakcia Liptova
Pred letnou sezónou vyrástol v Liptovskom Jáne, v blízkosti populárnej koliby
Strachanovka, areál s pieskovými objektmi veľkých rozmerov. Otvorili ho začiatkom júna. Obsahuje celkom 16 nadrozmerných sôch (najväčšia má cez
2 m), ktoré za päť týždňov vytvorili šikovné ruky siedmich rezbárov zo Slovenska,
z Poľska a Česka; použili spolu 220 ton
piesku. Diela predstavujú známe postavy
z našich aj zo svetových rozprávok.
Piesočkovo, ako areál nazvali, najviac
láka rodiny s deťmi. Fungovať by malo až
do zimy. Sochy sú totiž pomerne odolné
voči vonkajším vplyvom; najväčší problém
im robia mráz a sneh.
KŠ

Váš biznis v srdci Slovenska
Hotel & Congress Resort Kaskady sa rozprestiera medzi Banskou
Bystricou a Zvolenom, pri obci Sielnica. Za 14 rokov sa stal obľúbeným miestom pre ﬁremné kongresy a eventy. Úspech obchodného stretnutia, školenia či konferencie závisí aj od výberu spoľahlivého hotelového partnera. Radi pre vás pripravíme veľký kongres,
biznis meeting, teambuilding či tematickú párty. Prečo práve Hotel
& Congress Resort Kaskady:
• výborná dostupnosť z R1,
• 5 nezávislých kongresových priestorov,
• konferenčná sála s kapacitou do 200 osôb,
• dlhoročné skúsenosti v organizovaní kongresov.
Udržiavaný areál s rozlohou 39 000 m² ponúka širokú paletu športových a oddychových aktivít.
DK
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Záujem o pobyty
na Slovensku stúpa
Hlavným cieľom zavedenia
rekreačných poukazov
je podpora domáceho
cestovného ruchu
prostredníctvom ﬁnančného
príspevku od zamestnávateľa.
Tento príspevok môžu zamestnanci využiť
na úhradu pobytu v našej krajine. Hoci
predmetné poukazy sú v platnosti iba od
začiatku roka, ubytovatelia už hlásia vyšší
počet klientov.

Najmenej dve noci
Rekreačné poukazy by mali priniesť viac
návštevníkov našim hotelom, penziónom
a rekreačným zariadeniam, v ktorých
hostia strávia najmenej dve noci. Podľa
nedávneho prieskumu spoločnosti Stem/
Mark trávi dovolenku prevažne alebo aj na
Slovensku viac ako 86 % našich občanov,
pričom zavedenie rekreačných poukazov
motivuje ešte viac z nich, aby aspoň časť
svojho voľna strávili na domácej pôde.

Rekreačné poukazy
majú pomôcť domácemu
cestovnému ruchu.
Podľa výsledkov prieskumu Slováci strávia na dovolenke vo svojej krajine v priemere 4 – 7 dní (45,4 % opýtaných). Aspoň
1 – 3 dni dovolenkuje na rodnej hrude
33,6 % domácich.

Máme čo ponúknuť
Na Slovensku rozhodne je čo objavovať.
Tatry sú najmenšími veľhorami sveta.
Máme nádhernú prírodu, bohaté kultúrne dedičstvo i ľudové tradície. Nájdete tu
deväť národných parkov a viac ako 6 200
jaskýň a priepastí. Naša krajina je veľmi
rozmanitá; v každom kraji sa nachádza
množstvo zákutí, ktoré stojí za to vidieť

či navštíviť. U nás objavíte najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe, ale
i gejzír, ropný prameň, prales, unikátne
druhy zvierat či rastlín a neopakovateľné
výhľady.
Hustá sieť turistických trás a náučných
chodníkov umožňuje spoznávať Slovensko naozaj z prvej ruky; stačí si len vybrať
cieľ. A príspevok od zamestnávateľa
umožní väčšej časti populácie objavovať
krásy domácej krajiny nielen počas letnej
dovolenky, ale napr. aj kratších pobytov
cez predĺžené víkendy.

a hotelierstvo zavedením rekreačných
poukazov sa naplní. Zároveň ide o transparentný beneﬁt pre verných zamestnancov. „Zo štatistík vieme, že dovolenka na
Slovensku je každým rokom obľúbenejšia
a vďaka rekreačným poukazom môže byť
dostupnejšia i pre širšiu klientelu, najmä

Spokojní ubytovatelia

mladé rodiny s deťmi. V súčasnej dobe
evidujeme zvýšený záujem o čerpanie
rekreačných poukazov,“ skonštatoval.

Podľa Lucie Kordiakovej, riaditeľky oddelenia rekreačných poukazov v cestovnej
kancelárii Kiska Travel, je najdôležitejším
beneﬁtom zavedenia poukazov fakt, že
Slováci začali viac spoznávať svoju krásnu
krajinu. Finančná podpora zamestnávateľa to umožňuje výrazne vyššiemu počtu
z nich. „Môžem jednoznačne potvrdiť
zvýšený záujem našich klientov o dovolenku vo všetkých kútoch Slovenska. Našu
cestovnú kanceláriu teší práve nárast
domácej klientely,“ podčiarkla.
Michal Galica, výkonný riaditeľ rezortu
Gothal Liptovská Osada, je presvedčený,
že zámer podporiť domáci cestovný ruch

Aspoň časť dovolenky
strávi na Slovensku viac
ako 86 % Slovákov.

Ako na rekreačné poukazy
O možnosti znížiť si náklady na dovolenku vďaka príspevku zamestnávateľa
v súčasnosti vie už 83,6 % Slovákov. Uplatniť si rekreačný poukaz môžu na základe
účtovného dokladu – faktúry od ubytovateľa – alebo prostredníctvom elektronickej karty vydanej spoločnosťou, ktorá má
zmluvu s poskytovateľom ubytovania aj so
zamestnávateľom.
MI
Ilustračné foto: PPN

53

OBCHOD

Súmrak kamenných
predajní
Viac ako polovica manažérov
ﬁriem z oblasti maloobchodu
si myslí, že v blízkej budúcnosti
zatvoria mnohé obchody pre
nedostatočný výkon.
Vyplynulo to z nedávno zverejnených
výsledkov štúdie „Organic Growth Barometer 2018“, ktorá sledovala 49 najväčších ﬁriem v sektore spotrebného tovaru,
kótovaných na amerických a európskych
burzách. Realizátorom bola spoločnosť
KPMG, poskytujúca profesionálne služby
v oblasti auditu, daní a poradenstva.

ľudí, podnikateľské prostredie i skúsenosti zamestnancov a zákazníkov na
rast tržieb ich ﬁriem. Dvaja z piatich si
však nemyslia, že ich podnikanie je dnes
pripravené na inovatívne zmeny, ktoré
hýbu trhom.
„Firmy v sektore spotrebného tovaru
musia zápasiť naraz s viacerými výzvami;
jednou z nich sú inovácie,“ skonštatovala Ivana Mazániková, partnerka KPMG na
Slovensku, zodpovedná za sektor maloobchodu a výroby spotrebného tovaru.
„Digitálne technológie sú aktuálne hlavnou hybnou silou tých najlepších. Vďaka
nim môžu vyrábať a dodávať inovatívne
produkty, ktoré rezonujú na súčasnom
spotrebiteľskom trhu,“ spresnila.

Zásadný vplyv inovácií
Podľa výsledkov štúdie manažéri chápu,
aký veľký vplyv majú správne vedenie

Vývoj smeruje inam

vyjadrilo, že tie kamenné predajne, ktoré
sa do roku 2020 nezmenia a neprispôsobia súčasným trendom, neprežijú. Mnohé
z nich čaká zatvorenie, a to hlavne pre
nedostatočný výkon. Do popredia sa totiž
stále viac derú e-commerce a priame spotrebiteľské kanály.
„Aj na Slovensku zaznamenávame rastúci význam online maloobchodov. Tiež
pribúda spotrebiteľov, ktorí nakupujú
priamo od značiek – prostredníctvom ich
vlastných distribučných sietí,“ uzavrela I.
Mazániková.
BD

Viac ako 55 % respondentov štúdie sa

Foto: Pixabay

Beauty poradkyne
Spoločnosť dm drogerie
markt spustila pre svoje
zákazníčky novú službu, ktorá
je k dispozícii zdarma.
Ide o vyškolený personál, ktorý od mája
vo vybraných 20 ﬁliálkach na Slovensku poskytuje profesionálne poradenstvo
v oblasti líčenia. Prokuristka spoločnosti
Janka Poláčková vysvetlila:
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,,Zvoliť tie najlepšie a najvyhovujúcejšie produkty zo širokej ponuky môže byť
hotová veda, preto sa pokúsime ženám
rozhodovanie a výber uľahčiť. Zriadili sme
beauty kútiky, kde sú k dispozícii skúsené
poradkyne. Veríme, že táto služba, ktorá
nás zároveň odlišuje od konkurencie, sa
dostane hlbšie do povedomia zákazníčok
a že si užijú jej pridanú hodnotu.“

Prospešná služba
Beauty kútik je miesto, kde záujemkyňa môže získať nielen cenné rady, ale aj
nápady a inšpirácie. Poradkyňa poskytuje rady v oblasti typológie, líčenia, aktuálnych trendov či priame odporúčania
ku konkrétnym značkám a produktom.
Zákazníčku však môže na jej želanie aj
nalíčiť, a to s ľubovoľnou dekoratívnou
kozmetikou z ponuky dm.
Na každú príslušnú ﬁliálku pripadajú
aspoň dve beauty poradkyne, ktoré sa
v nej striedajú; prítomné sú obvykle počas

najsilnejších hodín návštevnosti. Spoznáte ich nielen podľa vyhradeného miesta (beauty kútika) nachádzajúceho sa pri
stojanoch s dekoratívnou kozmetikou, ale
aj vďaka jednotnému oblečeniu – tmavomodrým šatám.

Touto špeciálnou službou
sa „déemka“ chce
výrazne odlíšiť
od konkurencie.
Poradkyne majú prax v odbore kozmetička – vizážistka, prípadne ide o študentky Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky v Bratislave. Všetky boli
zaškolené špičkovými odborníkmi z oblasti vizáže a trendov v líčení. Dvakrát ročne
budú preškoľované prostredníctvom interných aj externých školení.
IH
Foto: dm
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Priamy predaj na vzostupe
Svetová federácia asociácií
priameho predaja WFDSA
zverejnila v júni výsledky za
rok 2018. Čísla sú rekordné –
v tržbách aj počtoch predajcov.
Štatistiky potvrdzujú trvalý rast priameho predaja v globálnom meradle. Celosvetové tržby medziročne stúpli o 1,2 %, čo
v konečnom dôsledku reprezentuje obrat
vo výške úctyhodných 192,949 miliardy dolárov. Európa sa vlani na tejto sume
podieľala 21 percentami (39,558 mld. $).
Najväčší hráči pritom zostávajú tí istí:
Čína a USA s podielom presahujúcim 18 %,
Kórea a Nemecko s polovičným podielom
a Japonsko, uzatvárajúce prvú päťku.

Globálny obrat priameho
predaja dosahuje temer
193 mld. dolárov.
Stúpajúcu tendenciu zaznamenali nielen
tržby. Oproti roku 2017 vzrástol aj počet
priamych predajcov (o 1,6 %), ktorých je
globálne 118,4 milióna. V Európe sa touto
formou obchodu – či už na plný (9 %),
alebo čiastočný úväzok (36 %), prípadne
len okrajovo (55 %) – zaoberá dovedna
14,36 milióna ľudí.

Priamy predaj – najväčšie trhy
sveta (2018)
Obrat
(mld. $)

Podiel (%)

1.

Čína

35,732

18,52

2.

USA

35,350

18,33

3.

Kórea

18,044

9,35

4.

Nemecko

17,520

9,08

5.

Japonsko

15,608

8,09

6.

Brazília

10,198

5,29

7.

Mexiko

5,865

3,04

8.

Francúzsko

5,385

2,79

9.

Malajzia

5,287

2,74

10.

Taiwan

3,894

2,02

Zdroj: WFDSA

Čo sa predáva
Hnacou silou sektora zostávajú naďalej
ženy, ktoré tvoria až 74 % všetkých priamych predajcov na svete. Tento fakt priamo súvisí s najpredávanejšími produktmi:
až 33,2 % predstavujú wellness produkty a doplnky stravy. V tesnom závese sa
drží kozmetika (31,2 %), ktorá bola vlani
na čele. Nasledujú potreby do domácnosti (12,8 %), oblečenie a doplnky (6,2 %)
a ﬁnančné služby (3,2 %).
Výsledky za rok 2018 sú pozitívne aj
u nás: obrat dosiahol 164 mil. €, to reprezentuje medziročný nárast tržieb o 5,7 %.
Počet priamych predajcov presiahol
203-tisíc. Najpredávanejším artiklom
na Slovensku zostáva kozmetika (42 %),
nasledujú wellness produkty a doplnky
stravy (29 %), tretie sú potreby do domácnosti (25 %).

Formy a metódy predaja
Zaujímavé sú výsledky prieskumu európskej asociácie priameho predaja SELDIA,
zverejnené vo februári. Ten sa zameriaval
na všeobecné údaje o priamych predajcoch, ale aj na ich hodnoty či nástroje, ktoré pri práci využívajú. Z výsledkov vyplýva, že aj priamy predaj, založený najmä na osobnom kontakte, využíva
moderné technológie – aby sa prispôsobil potrebám súčasného zákazníka. Ako
efektívny spôsob sa osvedčila populárna
komunikácia prostredníctvom sociálnych

sietí, ale tiež osobné blogy či webstránky.
Predsedníčka Združenia priameho predaja na Slovensku Lucia Záleská zhodnotila

Na celom svete sa tejto
forme obchodu venuje
118,4 mil. ľudí.
najnovšie zverejnené údaje takto: „Priamy predaj vykazuje celosvetovo, v Európe aj na Slovensku trvalý rast. To pre nás
znamená spokojnosť všetkých, ktorí sa na
tomto biznise podieľajú, vrátane našich
zákazníkov. Je to jasná správa, že musíme pokračovať v budovaní
pozitívneho obrazu nášho
odvetvia.“
Združenie tento
pozitívny trend
pripisuje ustavičnému omladzovaniu priamych
predajcov, ako aj ich
kreatívnemu prístupu ku
komunikácii so zákazníkmi v online prostredí.
ZK
Obrázky: Pixabay
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Nezabudli ste počúvať?
Máme dve uši, ale iba jedny
ústa. Preto by sme mali dvakrát
toľko počúvať, ako hovoriť!
Túto starú pravdu si na začiatku kariéry vypočuje od skúsenejších kolegov vari
každý predajca. A urobí dobre, ak si ju
vryje hlboko do pamäti. Zbytočné je omieľať pripravené argumenty a presadzovať svoj názor, keď zákazník naznačuje,
že potrebuje čosi iné. A neraz sa „to iné“
nachádza v ponuke ﬁrmy, prípadne sa dá
do nej doplniť – len si to vyžaduje trochu
pružnosti, pochopenia a... počúvania!

Marketingové oddelenie
… býva vo ﬁrme často v úlohe dodávateľa
služieb pre tím predajcov. Je jeho najvyšším záujmom, aby od kolegov z odbytu
získalo maximum informácií. Kreatívci
obvykle nie sú v prvej línii a nestretávajú sa so zákazníkmi často; mali by však
využiť každú príležitosť, aby presne pochopili ich potreby, túžby a predstavy. Niečo
sa dozvedia od obchodníkov, dobrým zdrojom sú precízne spracované prieskumy,
ale nič nenahradí vlastné pozorovanie ani
osobný rozhovor. Z neho poslucháč (naladený na príjem) zistí neraz oveľa viac ako
z výsledkov rozsiahleho prieskumu. A keď
výmena informácií vo ﬁrme dobre funguje, stanú sa takéto poznatky základom
efektívnej marketingovej komunikácie.
Žiaľ, nie je to vždy samozrejmosťou – a to
ani vo veľkých ﬁrmách s miliónovými
rozpočtami na propagáciu. Spomínam si
na podobnú „marketingovú tragédiu“, keď
medzinárodný koncern pripravil moderný, elegantný a patrične drahý výstavný stánok na priemyselný veľtrh v Číne.
Všetko vyzeralo perfektne, len zákazníci
sa mu zďaleka vyhýbali. Dizajn vychádzal
z ﬁremnej farby, ktorou bola biela. No tá
sa v mnohých ázijských krajinách považuje za farbu smútku. Nečudo, že „cintorín“ nelákal na návštevu. Možno si poviete
– chyba sa môže stať každému... Problém je v tom, že čínski spolupracovníci na
nevhodnosť bielej farby viackrát poukazovali, avšak nik ich nevypočul.
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Dávno sú preč časy, keď sa marketingová
komunikácia rodila v celosvetovej centrále a odtiaľ sa rovnakým spôsobom presadzovala do všetkých krajín. Aj keď internet prispieva k tomu, že sa rôzne trendy

Kreatívci sa s klientmi
nestretávajú často; mali
by však využiť každú
príležitosť.
bleskovo šíria, spotrebitelia v Amerike,
Európe či Ázii nemajú rovnaké skúsenosti, zvyky ani vedomosti. Sú oveľa náročnejší, v záplave informácií a reklamných
posolstiev si neomylne vyberajú tie, ktoré
rezonujú s ich presvedčením a emóciami. A na trhu sa presadzujú ﬁrmy, ktoré to
pochopili.

Skúmať zákazníka
Ak to s marketingom myslíte vážne, iste sa
vám už dostal do rúk niektorý z knižných
bestsellerov Martina Lindstroma. K zákazníkom, ktorí ocenili služby tohto špičkového experta na budovanie značiek, patria
Lego, Pepsi, Walt Disney Company či Red

Bull a s jeho názormi sa rozhodne oplatí zoznámiť. V knihe Small Data opisuje,
akým spôsobom pozoruje ľudí v ich vlastnom prostredí, hovorí s nimi a z náznakov,
podnetov a odkazov, ktorých si respondenti často nie sú vedomí, sa snaží odhaliť
dôvody ich konania. Nachádza to, čo ich
motivuje, inšpiruje a napokon vplýva na
nákupné rozhodnutia.
Zaiste, v takejto práci sa uplatnia rozsiahle skúsenosti a pozorovací talent, ale
rovnako dôležité sú nezaujatý prístup,
záujem, zvedavosť a snaha porozumieť
druhému človeku. Nemusíte byť svetovo
uznávaným konzultantom, aby ste dokázali venovať pozornosť partnerovi, s ktorým
sa zhovárate. Veď geniálne obchodné
nápady majú neraz pôvod práve v počúvaní a sledovaní okolia. Často ani samotní
zákazníci nie sú schopní presne sformulovať, čo by potrebovali – vedia len, že ich
čosi „omína“. Dobrý obchodník to dokáže rozpoznať a navrhnúť vhodné riešenie. A ak pritom namiesto rýchleho zisku
uprednostní skutočnú pomoc, má veľkú
šancu, že si so zákazníkom vybuduje dlhodobý vzťah.
Jana Škutková
www.marketingovo.sk
Ilustračné foto: Pixabay
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ZDRAVIE

Roboty menia tvár medicíny
Ex Machina, Ja, robot či
Westworld: sci-ﬁ budúcnosť
plná robotov je už tu. Zatiaľ
síce nebehajú po uliciach, ale
rôzne robotické prístroje sa
stávajú súčasťou našej reality.
Umelá inteligencia nás fascinuje od nepamäti. Vedeli ste, že roboty maľoval už
Leonardo da Vinci? Slovo „robot“ zase
prvýkrát použil Karel Čapek vo svojej
hre R.U.R. v roku 1920. Dnes sa s robotmi stretávame v továrňach, medicíne či
doma. A prichádzajú nové. Podľa predpovede Svetového ekonomického fóra by
do roku 2022 mali nahradiť viac ako 75
miliónov pracovných miest po celom svete
a vo všetkých odboroch.

a efektívna. Nedá sa však použiť u každého. Pre lepšie zhodnotenie ponúka jednoduché porovnanie jej predností a nedostatkov s manuálnou, resp. motorizovanou
transplantáciou.

Transplantácia vlasov
Jednou z oblastí, kde sa robotika masívne
využíva, je medicína. K najnovším vychytávkam patria robotické prístroje na transplantáciu vlasov.
„Prvou lastovičkou bol NeoGraft, nasledovaný prepracovanejším systémom Artas,
s ktorým pracuje niekoľko zahraničných
pracovísk,“ vysvetľuje MUDr. Ján Popovič,
odborník na transplantáciu vlasov. Konštatuje, že pri splnení niektorých kritérií na
strane klienta (napr. nefarbené tmavé
a rovné vlasy, bledá pokožka ako pozadie) je robotická transplantácia rýchla

cit a už pri malom pohybe hlavy môže folikuly transplantovať pod rôznym uhlom.
Okrem toho ich vyberá náhodne. Veľký
razník môže spôsobiť zdravotné komplikácie a poškodiť okolité folikuly. K nevýhodám treba pridať i vysokú cenu.

Robot
Aké sú výhody robotickej transplantácie?
Zákrok je rýchly a presný. Robot dokáže
transplantovať väčšie množstvo folikulov
za hodinu ako človek. Tiež používa dve
kamery a 3D modeláciu, takže výsledok
uvidíte vopred. Vlasy po zákroku vyzerajú prirodzene a sú trvalé. Strata vlasových
folikulov je minimálna.
Medzi nevýhody treba zaradiť fakt, že
robot zvládne transplantáciu iba v niektorých častiach hlavy a dokáže transplantovať len rovné, tmavé vlasy. Tiež mu chýba

Človek
Výhodou manuálnej transplantácie je
jemnosť, precíznosť a cit pri zákroku. Tiež
to, že dokáže transplantovať všetky druhy
vlasov a na celú plochu hlavy. Minimalizuje bolesť a viditeľné jazvy. Plusom je i krátka doba hojenia a rýchly návrat pacienta
k bežným činnostiam.
Nevýhody sú dve: manuálna transplantácia je pomalšia a lekár musí byť skutočný
odborník.
DN
Foto: archív PR.Konektor

Z práce na operačný stôl?
Pociťujete bolesť v lakti alebo vám drevenie ruka pri práci na počítači? Reč je
o skupine tzv. úponových ťažkostí, ktoré
sa môžu objaviť v blízkosti každého kĺbu
(rameno, lakeť, koleno) a takisto päty.
Bolesť postihuje prechod svalov a šliach
do kosti, kde sa vytvorí nehnisavý zápal.
Z lekárskeho hľadiska je na vine preťaženie s následnými poruchami prekrvenia
a látkovej výmeny. Príčin býva niekoľko,
najčastejšie však ide o stále sa opakujúcu činnosť. Typické sú bolesti úponov
pri zaťažení, nosení nákupov a podobne.
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Problémy sa môžu spustiť aj pri nesprávnom držaní počítačovej myši alebo sústavnom pohybe pri manuálnej práci napr. za
pásom.
Najlepším riešením je prevencia. Snažte
sa nepreťažovať jednotlivé partie svalov
a záťaž striedať. Za počítačom ruky pravidelne precvičujte. Pri manuálnych činnostiach dbajte na správne držanie tela
a počas prestávky sa poriadne ponaťahujte. Spočiatku na zmiernenie bolesti postačí studený obklad alebo chladivá masť, no
postupne budú potrebné protizápalové

lieky a krémy či tzv. kortikoidy. Tie však
môžu pri dlhšie trvajúcom užívaní spôsobiť nežiaduce účinky.
Vhodnú alternatívu predstavujú
lieky s obsahom vybraných
enzýmov (napr. Wobenzym), ktoré ochorenie
nepotláčajú, ale ovplyvňujú priebeh zápalu. Pomáhajú zlepšiť
prekrvenie, okysličenie a výživu postihnutého tkaniva.
VN
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Relaxačné techniky
Ako znížiť stúpajúci počet
problémov s pohybovým
aparátom, trávením, bolesťami
hlavy? Ako obmedziť
pribúdanie diagnóz typu –
úzkosť, depresia, syndróm
vyhorenia?
Takýmito zdravotnými ťažkosťami nás
telo informuje o nevyváženom vnútornom
stave a potrebe znovunastoliť rovnováhu.
Rýchly životný štýl, prílišné podliehanie
tlaku médií a komunikačných prostriedkov spôsobujú negatívny stres. Spoločnosť
je nastavená na výkon a akciu. To všetko

Pri akejkoľvek zmene
je veľmi dôležitá fyzická
aktivita.
vplýva na kvalitu nášho života. Nesprávne
návyky potrebujeme prekonať – prinavrátením prirodzených fyzických, emocionálnych aj fyziologických procesov.

Základom je uvoľnenie
O tom, že niečo nie je v poriadku, nás
informujú svaly, držanie tela, dýchanie,
bolesť hlavy, výraz tváre. Ak to chceme
zmeniť, hneď na začiatku je veľmi dôležitá fyzická aktivita a zvýšenie telesnej
zdatnosti. To si vyžaduje zvoliť pravidelný

Pre pohybový aparát
Kým v mladšom veku nás kĺby veľmi
netrápia, neskôr nám to
môžu nepekne zrátať.
Predstava bolesti a ťažkostí pri každom pohybe určite neznie nikomu z nás
lákavo. Doprajte preto
svojmu pohybového aparátu kvalitnú výživu – Hyalﬁt s vitamínom C. Tobolky
obsahujú čistý kryštalický kolagén – prirodzenú

pohyb; nestačí sa mu venovať iba nárazovo. A pravidelný pohyb vyžaduje zdravé,
zrelaxované, uvoľnené telo.
Istú formu uvoľnenia prinášajú všetky
techniky pracujúce s telom. Ich výber by
mal zodpovedať kondícii a zdravotnému
stavu. Môže ísť o uvoľnenie alebo aj presne zacielenú terapiu. Rýchlu úľavu môžu
priniesť fyzické relaxácie. Ide o akupresúru, rôzne typy masáží, kraniosakrálnu terapiu a ďalšie techniky pracujúce
s telom.

Prepojiť telo a myseľ
Existujú aj cvičebné systémy prepájajúce telo s mysľou. Cez prácu s telom hľadá
prístup k porozumeniu samého seba
novšia Feldenkreisova metóda. Využíva
učenie, pohyb a cítenie – či už prostredníctvom terapeuta, alebo jeho sprevádzaním zameraným na zlepšenie postoja,
uvoľnenie, ﬂexibilitu, koordináciu. Ďalšou
formou vedúcou k uvoľneniu, v ktorej sa
spájajú poznatky o pohybe so psychoterapeutickými znalosťami práce s emóciami, je vedomý tanec. V týchto formách je
zahrnutá aj práca s dychom; ak k tomu
pridáme novú techniku Mindfulness
(všímavosť), zahrnuli sme tak fyzickú, ako
aj emocionálnu zložku. Mindfulness je
schopnosť jasnejšie vnímať a uvedomovať si udalosti v prítomnom okamihu –
a vďaka tomu lepšie zvládať stres, negatívne emócie, zachovať si odstup od neužitočných myšlienok a dosahovať pokoj,
nadhľad a celkovo lepšiu psychickú i fyzickú pohodu.

súčasť kĺbovej chrupavky a puzdier, väzivových tkanív, kostí, kože či nechtov.
S vekom množstvo kolagénu v tele klesá,
čo sa prejavuje najskôr na
kvalite pokožky, po čase
aj na pohybovom aparáte. Ak sa situácia nerieši
včas, môže dôjsť k poškodeniu chrupaviek a kĺbov.
Bolestivosť bráni v pohybe
a výrazne tak znižuje kvalitu života. Hyalﬁt pomáha podobným problémom

Využiť jeseň
Cesta k pokoju a harmónii teda znamená
zaviesť v našom prístupe k nám samým
zmeny trvalého charakteru. Hovorí sa, že
v jednoduchosti je krása. Ale aj sila. Preto
možno na prvý pohľad jednoduché veci
majú na nás najväčší účinok. Hlavne ide
o pravidelnosť a zmenu.

Veľmi pomáhajú
cvičebné systémy, ktoré
prepájajú telo s mysľou.
Jeseň je nádherným obdobím na rozlúčku
s tým, čo v našich životoch dozrelo. Využite ju – zbavte sa toho, čo už neprináša
úžitok, a vytvorte energiu pre nové. Predbehnite svoje telo, venujte mu pozornosť,
prípadne sa doň započúvajte – a neobchádzajte už vzniknuté problémy, aby neprerástli do väčších.
Daša Ciprichová, psychologička
Ennea clinic
Foto: FreeImages

predchádzať. V zložení má aj kyselinu
hyalurónovú a chondroitín – dôležité
súčasti kĺbovej tekutiny a chrupavky. Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu, boswellia serrata pomáha udržiavať zdravé kĺby, kosti a svaly. Prípravok
je preto vhodný pre všetkých, ktorí si
chcú udržať pohybový aparát ﬁt; odporúča sa však aj pre športovcov, ťažko fyzicky pracujúcich a tých, ktorí majú pohybu
nedostatok, prípadne preťažujú len určité
partie.
VN
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Neliečený vysoký krvný tlak
môže mať za následok vážne
zdravotné problémy, nezriedka
aj s tragickým koncom.
Mať svoj krvný tlak pod kontrolou je
preto naozaj dôležité. Hypertenzia je totiž
zodpovedná za 54 % prípadov cievnej
mozgovej príhody a 47 % srdcových infarktov. Napriek množstvu informácií si ľudia
v produktívnom veku stále myslia, že ich
sa to netýka, lebo ide o problém tých starších. Pritom artériovou hypertenziou trpí
na Slovensku až 35 % dospelých medzi
25. až 64. rokom života.

s takzvanou maskovanou hypertenziou má pri bežnom meraní doma hodnoty krvného tlaku vyššie, no v ambulancii
lekára väčšinou normálne,“ hovorí kardiológ Gabriel Kamenský. „Výskumy ukazujú, že takýto druh hypertenzie sa vyskytuje približne u desiatich percent dospelých
– rovnako ako výskyt syndrómu bieleho
plášťa. Znamená to, že asi desatina pacientov môže byť liečená zbytočne a naopak,
desatina nemusí dostať adekvátnu liečbu,
pretože problém nie je diagnostikovaný,“
dodáva.
Preto je nielen pre pacientov, ale aj
pre lekárov dôležité pravidelné domáce meranie krvného tlaku spoľahlivým
tlakomerom.

Syndróm bieleho plášťa

Domáci tlakomer sa oplatí

Nastáva vtedy, keď prekročíte dvere
ambulancie. Človeku, ktorý je inak
v poriadku, sa u lekára zrazu potia ruky,
trasie hlas, búši srdce a najmä sa mimoriadne zvýši tlak krvi. Pri jeho meraní v ambulancii sú hodnoty na maxime.
Výsledok? Zo zdravého jedinca je razom
pacient, ktorý akútne potrebuje liečbu.
Pritom ten istý človek pri pravidelnom
domácom meraní nemusí mať s krvným
tlakom žiadne problémy. Prečo je to tak?
Ide o prirodzenú psychickú reakciu človeka na stres. A návšteva lekára môže pre
mnohých naozaj byť stresujúca.

Správne si zmerať tlak je jednoduché,
ak máte moderný tlakomer, ktorý všetko
podstatné zvládne sám. Netreba sa o nič
starať, len zabezpečiť pravidelné meranie
po niekoľkominútovom sedení v pokoji.
Ideálne je, ak si tlak meriate nielen večer,
ale aj ráno. Odporúča sa merať nielen
doma, ale aj v práci, aby ste zaznamenali prípadné kolísanie tlaku počas dňa. Ak
vám už lekár diagnostikoval hypertenziu,
tlakomer by ste si mali brať so sebou aj na
dovolenku.
Niektoré novšie modely tlakomerov umožňujú zaznamenávať si namerané hodnoty do mobilnej aplikácie. Takto dokážete
odhaliť prípadné nepriaznivé tendencie
vo svojom organizme: zvyšovanie či kolísanie tlaku, rannú hypertenziu, arytmie
a podobne.
AH

Môže to byť aj naopak...
Lekári však čoraz hlasnejšie upozorňujú
i na opačný problém, o ktorom mnoho ľudí
nevie – na maskovanú hypertenziu alebo
obrátený syndróm bieleho plášťa. „Pacient

Obrázok: Pixabay

Úsmev, ktorým očaríte
Dnes je zubné lekárstvo veda aj umenie. Ak patríte k tým, ktorí si
pri úsmeve zakrývajú ústa, a túžite sa usmievať bez zábran, práve
pre vás je Digital Smile Design tým pravým riešením. Dentálna
klinika ArtDentistic sa postará o váš zdravý a žiarivý úsmev už po
troch sedeniach. Digital Smile Design je komplexný, život meniaci zákrok, pri ktorom nejde len o estetiku, ale hlavne o funkčnosť
celého chrupu.
www.artdentistic.sk
VN
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Správny tlakomer by mal:
• byť certiﬁkovaný ako zdravotnícka
pomôcka a kalibrovaný,
• fungovať automaticky pri väčšine
procesov meraní,
• obsahovať variabilnú manžetu pre
rôzne veľkosti paže,
• ovládať meranie jedným tlačidlom,
• mať farebné LED kontrolky, uľahčujúce odčítanie výsledkov,
• zaznamenať nepravidelný pulz aj
prípadný pohyb počas merania,
• mať dostatočnú pamäť (sto meraní
pre dve osoby) i výdrž batérie,
• obsahovať cestovné puzdro,
• cez smartaplikáciu prenášať výsledky do mobilu a vyhodnocovať ich.

Á GW1978908

Maskovaná hypertenzia
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Ako mať kvalitný spánok
Dlhé zaspávanie,
prevaľovanie, priskoré
precitávanie. To sú len niektoré
spánkové poruchy, ktoré vedia
človeka pekne potrápiť.
Na vine môže byť aj čoraz väčšie množstvo modrého svetla, ktorému sme vystavení. Svieti na nás z obrazoviek televízorov, počítačov, tabletov aj telefónov. Ideálne pre naše zdravie je, ak sa pred spaním
vyhneme takejto elektronike, spálňu úplne
zatemníme, prebudíme sa do prirodzeného ranného svetla a užijeme si ho aj počas
dňa. Dostatok denného svetla totiž znamená lepší spánok v noci. Dobré je tiež vytvoriť si tzv. spánkovú rutinu, teda zaľahnúť
v tom istom čase. Pred spánkom je vhodné namiesto sledovania televízie si radšej
čítať.

je dôležité vyvetrať spálňu aspoň 2-krát
denne po dobu minimálne 10 minút.
Okrem toho strešné okná privedú dovnútra dvakrát viac denného svetla ako
fasádne, čo tiež pomôže zlepšiť vnútorné
prostredie v domácnosti. Dnes sú dostupné technológie, ktoré dokážu automaticky,
pomocou snímačov, regulovať vetranie

So spánkom má problém
viac ako 40 % ľudí.
i tienenie. V priebehu dňa monitorujú
vlhkosť, obsah CO2 či teplotu v miestnosti
a podľa potreby otvoria okná alebo zatiahnu rolety. Napr. inteligentný systém pre
strešné okná Velux Active vie spolupracovať aj s predpoveďou počasia a pri blížiacej sa búrke okná zatvorí alebo vyvetrá
v predstihu.

Vonkajšie rolety
Dokážu nielen obmedziť prísun svetla
počas nočného či poobedňajšieho spánku, ale aj spríjemniť prostredie v interiéri.
Zachytia totiž až 95 % tepla zo slnečných
lúčov, čím môžu znížiť teplotu vo vnútri
až o 7 °C. V zime, naopak, bránia únikom
tepla cez okno a tepelné straty vedia znížiť
až o 17 %! Oceníte ich tiež v prípade silnej
búrky, prudkého dažďa či dokonca krupobitia. Tlmia hluk a zároveň chránia okná
(osobitne strešné) pred poškodením.
Vnútorné rolety zasa spoľahlivo zastavia prenikavé mesačné lúče, ktoré vám
cez strešné okno svietia pri zaspávaní
práve do očí. Tiež sú vhodné na reguláciu
denného svetla – či už si želáte príjemnú
atmosféru s jemne rozptýleným svetlom,
alebo silné zatemnenie.
PL
Ilustračné foto: PPN

Tma a čerstvý vzduch
Z medzinárodnej štúdie Healthy Homes
Barometer 2017, ktorá sledovala vzťah
zdravia a bývania, vyplynulo, že až 77 %
ľudí nemá vhodné podmienky na kvalitný
spánok. A aké sú to? Teplota v miestnosti
okolo 18 °C, minimalizácia hluku i svetla a pravidelný prísun čerstvého vzduchu.
Väčšina ľudí však zabúda zatemniť spálňu a nemyslí ani na vetranie. To dokážu
zefektívniť strešné okná. Napr. ak spolu
s fasádnym otvoríte aj okno vo vyššej
úrovni, vzduch v miestnosti sa vymení 4-krát rýchlejšie! Pre zdravý spánok

Za hygienickejšie toalety
Domestos prichádza už po šiestykrát s aktivitou, ktorá má zlepšiť stav toaliet v materských
i základných školách a zároveň edukovať deti
o správnych hygienických návykoch. Do súťaže sú zapojení učitelia, deti aj rodičia. V rámci
prvých piatich ročníkov už projekt Domestos
pre školy venoval vyše 110 000 € a umožnil
tak zrekonštruovať toalety v 37 slovenských
školách a škôlkach. Tohtoročná aktivácia sa
začína už v septembri a výhercovia si rozdelia
23 900 €.
Princíp súťaže spočíva v zbieraní bodov. Prihlásené školy musia najskôr zvládnuť tematické

edukačné aktivity v rámci učebného procesu. Po splnení získava škola automaticky 500
bodov a je zaradená do hlasovania. To prebieha na webstránke domestospreskoly.sk, kde
si môže každý zvoliť dve inštitúcie, ktoré chce
v rámci súťaže sledovať a podporovať. Rodičia či iní podporovatelia môžu škole pomôcť
aj nakupovaním produktov značky Domestos,
za ktoré sa tiež získavajú body. Čím viac bodov
škola nazbiera, tým má väčšiu šancu na výhru.
Rodičia môžu školu podporiť aj upevňovaním
hygienických návykov detí a účasťou v čiastkovej súťaži na sociálnych sieťach značky.
KG
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Nealko – to je naše!
Počas leta vždy rastie dopyt po
typicky sezónnych produktoch,
akými jednoznačne sú
nealkoholické nápoje.
Jún až august bývajú najsilnejším obdobím ich predaja, čo platí predovšetkým
pre minerálne vody, energetické nápoje
a ľadové čaje. Výnimkou sú ochutené sýtené nápoje a džúsy, ktorých spotreba síce
stúpa aj v letných mesiacoch, no vrchol
majú na konci roka.

Úspešná bilancia
Z aktuálnej analýzy spoločnosti Nielsen
vyplýva, že za 12 mesiacov (máj 2018 až
apríl 2019) dosiahli maloobchodné tržby
za skupinu nealko nápojov (minerálne
a stolové vody, ochutené sýtené nápoje,
džúsy, energetické nápoje a ľadové čaje)
takmer 375 mil. €, čo predstavuje medziročný nárast o 19 mil. € (+5 %). Úspešnému roku napomohlo hlavne dlhé lanské
leto a vysoký dopyt od januára do apríla
tohto roka.

Rastúcej spotrebe
nealkoholických nápojov
nahrávajú dlhé, suché
a horúce letá.
Okrem tržieb sa do pozitívnych čísiel
dostala aj spotreba, keď zaznamenala medziročný rast o 3 %. V spomínanom roku Slováci nakúpili 812 mil. litrov
nealko nápojov, čo v prepočte na jedného znamená priemerne 149 l. Keďže
priemerný Čech vypije až 160 litrov, sme
o 11 litrov slabší. Rozdiel vytvára predovšetkým vyššia konzumácia minerálnych
a stolových vôd v ČR, Slováci naopak vypijú viac ochutených sýtených nápojov.

Stará dobrá minerálka
Z nealkoholických nápojov nakupujeme
hlavne minerálne a stolové vody (58 %
spotreby). Minerálky boli absolútnym
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ťahúňom rastu spotreby aj tržieb, čo
ovplyvnil nadpriemerne teplý rok. Rekordné nákupy boli na úrovni 474 mil. litrov,
čo predstavuje medziročne o 4 % viac.
Obrat rástol rýchlejšie (+5 %) a celkové tržby sa priblížili ku 150 miliónom
eur. Náš spotrebiteľ nakúpi v priemere
87 l minerálnych a stolových vôd ročne
a minie na ne 27 €.
Trhová prevaha minerálnych vôd je dlhodobá; nasledujú stolové vody a malý
segment dojčenských vôd. Preferujeme
vody perlivé (39 %) a jemne perlivé (36 %),
neperlivé tvoria len štvrtinu nákupov.
Ďalším stálym trendom je vysoká konzumácia neochutených vôd (77 %). Pri tých
ochutených Slováci uprednostňujú dve
príchute: citrón a pomaranč. Tretie miesto
obsadila jahoda, štvrté lesné ovocie.

Ochutené sýtené nápoje
Patria sem predovšetkým kolové, pomarančové, citrónové či iné ochutené nápoje.
Ich ročná spotreba bola na úrovni
239 mil. l (+1 %), kým tržby (106 mil. €)
rástli oveľa rýchlejšie (+5 %). Je za tým
vyšší záujem spotrebiteľov o značkové produkty, ale aj medziročné navýšenie cien. V porovnaní s inými kategóriami potravín dosahujú tu privátne značky
výrazne podpriemerný podiel v tržbách –
okolo 8 %, pričom za ostatné roky dokonca
klesá.
Podobný medziročný vývoj zaznamenali
aj o niečo menej predávané džúsy. Slováci

vypili za sledovaný rok skoro 60 mil.
litrov (+1 %) a zaplatili za ne 68 mil. €
(+5 %). Väčšinu predaja tvoria ovocné
nápoje a nektáre. V rámci príchutí vedú
pomaranč, multivitamín a jablko, dlhodobo však rastie obľúbenosť ananásu.

Najviac a najmenej
Najdynamickejší vývoj vykázali energetické nápoje, hoci majú najvyššiu priemernú cenu (2 €/l). Ich spotreba aj tržby boli
o 13 % vyššie ako pred rokom a v danom
období sa ich vypilo takmer 20 mil. litrov
(v hodnote 39 mil. €). Jedinou kategóriou, o ktorú záujem Slovákov poklesol, sú
ľadové čaje. Minuli sme za ne 12 mil. €
(- 4 %), čo je najmenej spomedzi všetkých
nealko nápojov. Ich spotreba sa motá
okolo 19 mil. litrov.

Každý Slovák nakúpi
v priemere 149 l nealko
nápojov ročne.
Motívy nákupu jednotlivých druhov nápojov sú rôzne – pri vodách ide najčastejšie
o uhasenie smädu, ochutené sýtené nápoje a džúsy sa ponúkajú hlavne návštevám
a na oslavách. Energetické nápoje nakupuje necelá polovica z nás, najčastejšie pri
cestovaní a športe.
NS
Foto: Pixabay
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Chcete správnu grilovačku?
Teplé jesenné dni lákajú stráviť
voľný čas niekde vonku –
s priateľmi alebo rodinou.
Ideálnym spôsobom je
grilovanie.
Hlavnými atribútmi pre skvelý gastronomický zážitok sú spoľahlivý gril, kvalitné
suroviny a čerstvé bylinky. Ten správny
gril si môžete vybrať z viacerých možností. Plynové a elektrické prístroje sú vhodné do priestoru, kde je zakázané zakladať
oheň, napr. na balkón. Klasickou a stále
veľmi obľúbenou voľbou ostávajú grily na
drevené uhlie. Ako palivo môžete použiť
drevené uhlie z tvrdého dreva alebo brikety z dreveného uhlia. Na dosiahnutie optimálnej arómy vyskúšajte kombináciu
uhlia s briketami.

Rozpálený gril, voňavé
jedlo a príjemná
atmosféra sú základom
úspešnej grilovačky.
,,Máme k dispozícii grily na drevené
uhlie všetkých veľkostí a tvarov; sú ľahko
prenosné, ale ich rozpálenie trvá dlhšie.
Použitím špeciálnych drevených brikiet
sa dá docieliť aj veľmi vysoká teplota,
čo je ideálne napríklad pri zapekaní,“
upozorňuje David Benda zo spoločnosti
Hornbach.

Sledujte teplotu
Základom úspešného grilovania je správna teplota. Treba rátať s tým, že na rozpálenie grilu na drevené uhlie potrebujete 25 až 45 minút. „Keď uhlíky pokryje
jemný biely popol, môžete začať grilovať;
vtedy majú totiž ideálnu teplotu,“ radí
D. Benda. Overiť si ju podľa neho možno aj
natiahnutím ruky 10 až 15 cm nad rozpálené uhlie. Pokiaľ ju takto udržíte viac ako
7 sekúnd, teplota je stále nízka. Ak vydržíte menej ako 4 sekundy, je dostatočne

vysoká. Kvalitné uhlíky a brikety vydržia
sálať od 90 do 120 minút.
Pre zdravý výsledok je nutné dodržiavať
niekoľko základných pravidiel. V prípade priameho grilovania opekáme jedlo
priamo nad rozpálenými uhlíkmi. Steaky,
klobásy, ryby alebo zelenina by sa mali
opekať bez poklopu. Tento proces je relatívne krátky, ale prebieha pri vysokých
teplotách od 250 °C.
Na nepriame grilovanie, teda s použitím
poklopu, sú vhodné suroviny s dlhšou
dobou prípravy, napr. celé kura alebo
bravčové rebierka. ,,Príprava s vekom
zaistí rovnomerné prepečenie väčšieho množstva mäsa aj bez jeho obracania.
Zároveň je vhodná aj v prípade nepriaznivého počasia. Praktickým tipom na
kontrolu správnej teploty sú ovládače
prívodu vzduchu a zabudovaný teplomer
priamo v poklope grilu,“ vysvetľuje odborník. Pri nepriamom grilovaní trvá tepelná
príprava pokrmov dlhšie, preto je nutné
pravidelne prikladať nové uhlie.

Ako dosiahnuť lahodné chute
Prirodzenou súčasťou grilovania by mali
byť bylinky. Majú široké využitie ako korenie do šalátov, marinád alebo aj kokteilov
či čajov. Ak máte grilovačku naplánovanú
vopred, naložte mäso na noc do marinády.

Tú vytvoríte z oleja, nasekaných byliniek
a zo soli.
Môžete ich však použiť aj na prípravu
rôznych dipov a omáčok. Najjednoduchším spôsobom na prípravu dobrého dipu
je zmiešať rovnaké diely kyslej smotany a jogurtu, pridať čerstvé bylinky, štipku soli a korenia. „Všeobecne platí, že na
grilovanie by ste mali používať čerstvé
bylinky. Sušené sa totiž môžu na rozžeravenom grile ľahko spáliť,“ dopĺňa D.
Benda.

Kde sa nedá založiť
otvorený oheň, zvoľte si
elektrický gril.
Z obľúbených bežných byliniek sa napr.
šalvia, rozmarín a tymian dobre hodia
k rybám, mäsu a do cestovinových
omáčok. Petržlen, kôpor a pažítka sú zasa
vhodné najmä do polievok či k zelenine. Zriedkavejšie, aromatickejšie bylinky
(mätu, koriander, citrónovú trávu, verbenu) môžeme zasa použiť na prípravu
exotických jedál, omáčok, šalátov, dezertov a kokteilov.
ZB
Foto: Pixabay
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Potrava pre zvieratá
Tento segment trhu
zaznamenáva obrovský boom.
Majitelia pri nakupovaní
poživne pre svojich domácich
miláčikov zvyknú prevetrať
peňaženky viac ako kedysi.
Obdobie, keď obchody ponúkali len
konzervy, granuly a zopár druhov pochúťok, je minulosťou. Zvieratám možno dnes
bez problémov dopriať dostatok kvalitného a zdraviu prospešného jedla.

Je z čoho vyberať
„V našich predajniach ponúkame pet
food produkty v rôznych formách nielen
v rámci brandov, ale aj pod privátnou

V COOP Jednote
stúpol odbyt pet food
produktov medziročne
o 4,5 %.

Naša najväčšia maloobchodná sieť tento
sortiment neustále rozširuje; v ostatnom
čase pribudli štyri nové druhy. B. Lellák
upozornil, že zastúpené majú salámy
i granuly, no dlhodobo najpredávanejšie
sú šťavnaté mäsové kúsky, ktoré ponúkajú
pod vlastnou značkou Dobrá cena.

Trend menších balení
Celkový predaj potravy pre zvieratá
v predajniach COOP Jednoty medziročne
vzrástol o 4,5 %. Zaujímavé sú regionálne rozdiely. Pre psy sa najviac nakupuje
v Nových Zámkoch, pre mačky v Krupine.
Na východe Slovenska je o tieto produkty
menší záujem. Aj naďalej platí, že krmivo
pre zvieratá sa viac predáva v mestách
ako na vidieku; avšak tento rozdiel sa
postupne znižuje a je menší ako pred
desiatimi rokmi.
Z hľadiska odbytu sa najviac predáva krmivo pre psy. Stúpa predaj balení od 150 do 500 g; rastie aj obľuba

značkou,“ skonštatoval Branislav Lellák,
vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP
Jednoty Slovensko. „Naši zákazníci si
môžu vybrať až zo 17 druhov krmiva pre
mačky a psy,“ dodal.

100-gramových taštičiek.
V poslednom čase začali spotrebitelia uprednostňovať mokré krmivo
pred suchým.

Zdravotné hľadisko
Majitelia štvornohých
maznáčikov sa pri nakupovaní držia aj trendov
zohľadňujúcich zdravotnú
a výživovú stránku zvieracej potravy. Tomu sa prispôsobujú i výrobcovia, a tak v regáloch vidíme

Krmivo pre zvieratá sa
viac kupuje v mestách
ako na vidieku, i keď
rozdiel postupne klesá.
čoraz širšiu škálu produktov obsahujúcich
minerály, vitamíny a ďalšie látky prospešné pre správne fungovanie organizmu
zvierat. Takéto inovované výrobky tiež
slúžia ako prevencia pred civilizačnými
chorobami alebo forma dentálnej hygieny.
Momentálne sa darí predaju produktov
z jahňacieho mäsa – pre jeho ľahšiu stráviteľnosť a nižší obsah tuku.
ZPA
Foto: COOP Jednota

Vegánsky investičný ošiaľ
Beyond Meat, výrobca vegánskej náhrady mäsa, si rýchlo získal popularitu nielen
medzi spotrebiteľmi, ale aj investormi.
Do jeho akcií už vložili kapitál Bill Gates,
Leonardo DiCaprio či americký výrobca
mäsa Tyson Foods. Hodnota spoločnosti na kapitálovom trhu prudko rástla. Od
začiatku mája (IPO) vzrástli akcie o 228 %
a koncom augusta sa pohybovali na úrovni 151 USD. Dôveru posilnilo aj to, že išlo
o jednu z najúspešnejších emisií – už
počas prvého obchodného dňa vyskočila hodnota akcie zo 46 na 66 dolárov.
Behom prvého mesiaca na burze ﬁrma
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prudko znásobila vklady investorov:
jej tržná kapitalizácia vzrástla z 1,5 na
9,1 mld. $.
Stúpajúce obchodné napätie medzi USA
a Čínou, oznámenia nových ciel a stála
nervozita v súvislosti s brexitom však
zasiahli aj tu. Kým ešte koncom júla dosahovali akcie Beyond Meat maximálne
úrovne okolo 235 USD, do polovice augusta si odpísali 40 % z ceny. Odvtedy však
zaznamenávajú opätovný, hoci miernejší
rast – posilnili o takmer 9 % na súčasnú
úroveň.
Potenciál ﬁrmy zostáva pomerne veľký.

A to napriek tomu, že od svojho vzniku
v roku 2009 nedosiahla zisk. Trh s alternatívnymi potravinami neustále silnie
a predpokladá sa, že časom vzrastie na
miliardy dolárov. Kategória alternatívneho mäsa sa stane významnou súčasťou
globálneho trhu s mäsom, ktorý dosahuje
1,4 bil. $. V prospech spoločnosti hovorí
tiež fakt, že ﬁnančné prostriedky z predaja 9,5 milióna akcií plánuje Beyond Meat
investovať do výskumu a vývoja svojich
produktov, ako aj do rozšírenia výrobných
kapacít.
OL
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Dvojaká kvalita potravín
v EÚ existuje...
Vyplýva to z výsledkov
celoúniovej testovacej
kampane, ktoré Európska
komisia (EK) zverejnila v júni.
Testovanie bolo založené na harmonizovanej metodike, vypracovanej Spoločným výskumným centrom EK v spolupráci
s členskými štátmi. Tie aj navrhli sledovať
konkrétne výrobky, na ktoré zachytili sťažnosti zo strany svojich orgánov alebo združení ochrany spotrebiteľa. Práve jednotná metodika umožnila porovnateľný výber
vzoriek, testovanie a interpretáciu údajov
v rámci celej EÚ. Všetky členské štáty boli
vyzvané zhromažďovať informácie týkajúce sa zloženia vybraných potravinových
výrobkov, ponúkaných na ich trhoch.
Na prieskume, ktorý sa uskutočnil
v novembri a decembri lanského roka, sa
zúčastnilo celkom 19 krajín: Bulharsko,
Cyprus, ČR, Dánsko, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Litva,
Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nemecko,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko
a Taliansko. Spolu predložili informácie
o 113 značkových výrobkoch a 15 výrobkoch s vlastnou značkou. V prvom kroku
táto analýza vychádzala z informácií na štítkoch výrobkov a na prednej strane balenia.

Hlavné zistenia
V rámci štúdie sa teda sledovalo 1 380
vzoriek 128 rôznych potravinových výrobkov. Ich zloženie vo väčšine prípadov
zodpovedalo tomu, ako bolo prezentované: 23 % výrobkov malo rovnaké zloženie a rovnakú prednú stranu balenia,
27 % výrobkov malo v rôznych krajinách
EÚ uvedené odlišné zloženie a odlišnú
prednú stranu balenia. V 9 % prípadov
mali výrobky prezentované ako rovnaké
(v celej EÚ) odlišné zloženie, ale rovnakú
prednú stranu balenia. Ďalších 22 % výrobkov malo podobnú prednú stranu balenia,
ale odlišné zloženie.
Pokiaľ ide o používanie rovnakého alebo

podobného balenia výrobkov s rôznym
zložením, štúdia nepreukázala konzistentný geograﬁcký model. Rozdiel v zložení testovaných výrobkov navyše nemusí
nutne predstavovať aj rozdiel v ich kvalite.
Eurokomisár Tibor Navracsics, zodpovedný za Spoločné výskumné centrum,
k výsledkom povedal: „Som rád, že sa
nenašli dôkazy o rozdieloch v zložení značkových potravín medzi východom a západom. Znepokojuje ma však,
že až jedna tretina testovaných výrobkov
s rovnakým alebo podobným označením
má odlišné zloženie.“

Sankcie proti dvojakosti
EK sa problému dvojakej kvality potravín
venuje dva roky. Najväčší prínos zverejnenej štúdie spočíva v tom, že príslušné vnútroštátne orgány členských krajín,
vychádzajúc z novovypracovanej metodiky, budú teraz môcť analyzovať jednotlivé
prípady a odhaľovať zavádzajúce praktiky, ktoré sú na základe spotrebiteľského
práva EÚ zakázané.
Eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová
v tejto súvislosti zdôraznila: „Na jednotnom európskom trhu nebudú existovať
dvojaké štandardy. Vďaka novým právnym predpisom, ktoré penalizujú dvojakú
kvalitu a posilňujú práva spotrebiteľských
orgánov, máme k dispozícii nástroje na
ukončenie týchto praktík. Európski spotrebitelia budú môcť nakupovať s plnou
dôverou, že kupujú to, čo vidia.“

Ďalšie kroky
V súlade s právnymi predpismi EÚ by
obchodovanie s tovarom, ktorý má
v rôznych členských štátoch výrazne
odlišné zloženie alebo vlastnosti, mohlo
viesť k nespravodlivému a neoprávnenému zavádzaniu spotrebiteľov. Uverejnená
správa poskytne lepší základ pre diskusiu o dvojakej kvalite v Únii. Na to, aby
bolo posúdenie reprezentatívnejšie, a na
lepšie pochopenie súvisu medzi zložením
a kvalitou, sú však potrebné ďalšie kroky
a výskum.
Európska komisia súčasne zverejnila
výzvu na predkladanie návrhov (s celkovým rozpočtom 1,26 mil. €) na posilnenie kapacít spotrebiteľských organizácií
v oblasti testovania výrobkov a identiﬁkácie potenciálnych zavádzajúcich praktík. Žiadosti možno podať do 6. novembra
2019.
IL
Foto: Pixabay

Od roku 2017 dosiahla EK pokrok v danej oblasti:
• zadeﬁnovaním, kedy dvojaká kvalita predstavuje zavádzajúce praktiky
(prostredníctvom právnych predpisov v rámci nedávno schválenej Novej dohody pre
spotrebiteľov),
• vytvorením spoločnej metodiky na testovanie potravinových výrobkov,
• vydaním súboru usmernení s cieľom pomôcť vnútroštátnym orgánom pri
uplatňovaní právnych predpisov EÚ týkajúcich sa spotrebiteľov a potravín,
• vyčlenením viac ako 4,5 mil. € na vyriešenie tohto problému,
• testovaním výrobkov v celej EÚ rovnakou metodikou s cieľom lepšie pochopiť
dvojakú kvalitu výrobkov.
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Chlieb jeme tisícky rokov
Túto základnú potravinu
poznali už naši prapredkovia.
Prvé zmienky o nej máme
spred asi 12-tisíc rokov.
Chlieb uctievali Gréci i Rimania – a Cézar
ho dokonca rozdával ľuďom, aby si získal
ich priazeň. V istom období ho začali vytláčať rôzne iné produkty z múky: rožky či
sladké pečivo; dnes sa vraciame ku koreňom a rôzne druhy chleba pečieme aj
doma.

a tiež najtrvanlivejší chlieb získajú vďaka
použitiu kvásku. Ten pozostáva z múky
a vody a kvasný proces sa začína pomocou baktérií prichytených na obilných
zrnách alebo zo vzduchu.
Avšak pečivo kysnuté kváskom dnes
nekúpite takmer v žiadnom supermarkete.
Obrátiť sa treba na menšie rodinné pekárne, prípadne sa do toho pustiť svojpomocne. Práve preto sa čoraz viac rozmáha
domáce pečenie v pekárničkách, kváskovanie a spoliehanie sa na vlastné, overené
ingrediencie.

Od koreňov k dnešku

Domáci je domáci...

Pečenie chleba na našom území sa datuje
od 4. storočia, máme o ňom archeologické
dôkazy na Devíne. Najstarším jedlom bola
pražma, vyrábaná pražením obilných zŕn.
Samotné pekárske remeslo vzniklo na
Slovensku v 11. storočí. Pieklo sa z pšeničnej a ražnej múky, v časoch nedostatku
aj z jačmennej alebo ovsenej. Pšeničná
múka je základom chleba dodnes.
Prvé moderné pekárne sa objavili začiatkom 20. storočia, no iba vo veľkých
mestách. Na dedinách stále pretrvávala tradičná výroba. Rodiny si postupne
otvárali vlastné pekárne, ktoré boli v 50.
rokoch znárodňované. V 70. rokoch sa
zasa stavali veľké pekárske kombináty. Po
privatizácii sa remeselná výroba obnovila,
technologické postupy sa modernizovali,
ba prichádzali nové.
Dnes sú obchody plné najrozličnejších
pečivárskych výrobkov a z rôznych múk.
Ponuka pozostáva z mnohých druhov
chlebov, zo sladkého i slaného pečiva,
veľmi obľúbené sú rožky. Výber dopĺňajú
pečivá s rôznymi semiačkami, ﬁt chleby
či dofarbené karamelom. Problém je však
zohnať skutočne celozrnné: viaczrnné ani
cereálne nie sú totiž celozrnné. Navyše
v obchodoch bývajú chleby často prepálené, presušené, tvrdé. O rozmrazenom
pečive nehovoriac.

„Pravý kvások je nakysnuté predcesto,
ktorého udržanie nažive si vyžaduje veľkú
dávku praxe a starostlivosti,“ konštatuje
Mária Libor Tóth vo svojej knihe Domáci chlieb a iné dobroty. „Zhruba za týždeň
vykvasí do tej miery, aby sa dal použiť na
pečenie chleba. Následne ho treba pravidelne ,prikrmovať‘, aby zostal aktívny
a vyzretý,“ upozorňuje ďalej.
V knihe nájdete veľké množstvo receptov,
ako si doma upiecť skvelý a poctivý chlieb,
ale aj ďalšie pekárske výrobky ako vianočku, bagetu, pizza-slimáky, slané pletence,
pečivo z lístkového cesta, praclíky a iné.
„Na to, aby sme upiekli chlieb doma, nepotrebujeme špeciálne nástroje. Postačí,
ak nájdeme jednu-dve väčšie misky na
miesenie, odmerku na tekuté a váhu na
suché suroviny. Okrem múky, vody, soli
a droždia budeme ešte potrebovať veľaveľa času a, samozrejme, lásky,“ dodáva
autorka.

Znovuobjavený kvások
Zmienky o kváskovaní pochádzajú z Egypta ešte spred 8-tisíc rokov. Už vtedy totiž
ľudia vedeli, že najlepší, najchutnejší
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Pekárska kríza
Pekársky priemysel v súčasnosti prežíva
veľkú kríz. Vlaňajší hospodársky výsledok
mu medziročne klesol z viac ako 7 miliónov na 2,9 mil. eur. „Takýto pokles je dlhodobo neudržateľný a musíme ho zastaviť,“
povedala Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov
a cestovinárov. „Od začiatku tohto roka
sme boli nútení akceptovať zvýšenie minimálnej mzdy, od mája došlo k zvýšeniu
príplatkov za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov. Tieto náklady nie sú pekári
schopní absorbovať v súčasných odbytových cenách. Preto sa snažia o ich zvýšenie,“ vysvetlila.

Dnešná ponuka
pekárskych produktov je
široká. Ale kváskované
nekúpite skoro nikde.
Cena najdôležitejšej suroviny, múky, vzrástla o 20 až 30 %. Rástli však aj ceny soli
(+64 %), maku (+102 %), škvariek (+101 %),
zemiakovej múky (+34 %), energií (+20 %),
ale aj pohonných látok. Najväčšiu položku
však tvoria rýchlo rastúce platy. Aj preto
sa doma napečený chlieb stáva nielen
chutnou, ale aj cenovo zaujímavou alternatívou k tomu, ktorý si bežne kupujeme
v obchode.
SŠ
Foto: PPN
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Zdroj dôležitých minerálov

ÃÃ

Pri zvýšenej fyzickej aktivite
okrem vody telo stráca i minerály, ktoré je potrebné dostať späť.
Obyčajná voda na to nestačí.
Preto sa najmä športovcom odporúčajú minerálne vody bohaté na
sodík, horčík, vápnik, jód, železo
a ďalšie potrebné látky. Tieto sa
totiž, spolu s potom, vyplavujú
v najväčšej miere.
Sodík ovplyvňuje tekutinovú i acidobázickú rovnováhu
a správne fungovanie neurónov.
Jeho vyvážená hladina pomáha zlepšiť kondíciu i budovať
svalovú hmotu. Horčík sa stará
o celkovú rovnováhu organizmu

a psychickú pohodu. Predchádza
kŕčom svalov. Jeho vstrebávaniu
pomáha vápnik, ktorý vplýva na
kvalitu pohybu a celkový výkon.
Jód je najdôležitejší pre správne fungovanie štítnej žľazy. Jeho
deﬁcit oslabuje imunitu a znižuje
výdrž. Železo pomáha distribuovať
kyslík po tele. Pri jeho nedostatku môžeme pociťovať neustálu
únavu. Je dôležité najmä pri vytrvalostných športoch.
Najlepšie je, ak tieto minerály
dostaneme do tela naraz – ako
jeden celý komplex. Presne takéto zloženie nájdeme v minerálnej
vode Budiš.
MR

Energia v plechovke

Energetické nápoje Hell Energy Drinks
sú tým správnym výberom pre nabudenie energie vďaka kvalitnému granulovanému cukru a kofeínu. Sú pasterizované
a neobsahujú žiadne konzervačné látky.
Každá starostlivo skontrolovaná plechovka vyrobená v najmodernejšom európskom závode v maďarskom Miškovci

obsahuje 32 mg/100 ml
kofeínu – rovnako ako
jedna šálka kávy. Hlavnou zložkou nápoja
(90 %) je vysokokvalitná
voda, zvyšných 10 % tvorí
cukor, kofeín a 5 druhov
vitamínov B. Pre chuť a farbu zvolil výrobca ingrediencie, ktorými sú kyselina citrónová a karamel. Hell Classic je charakteristický svojou príchuťou tutti-frutti. Nájdeme však aj príchute ako jablko, červené
hrozno alebo v letnej edícii ananás/citrón
a kivi/jahoda.
ES

Rum pre milionárov
Výnimočný peruánsky nápoj Millonario
si svoj názov naozaj zaslúži. V pohári má
bohatú hnedú karamelovú farbu, hlboká

chuť je primerane sladká po hrozienkach,
ﬁgách, tabaku a čokoláde.
Rovnako exkluzívny je aj proces výroby: destiluje sa z trstinovej melasy, zreje
v sudoch z amerických bielych dubov,
v ktorých bol predtým bourbon, a v solera
systéme, kde predtým zrelo sherry. Táto
zmes obsahuje rumy až 20 rokov staré!
Ide o limitovanú edíciu, ktorá ročne nepresiahne 6 000 luxusných ﬂiaš od benátskych remeselníkov.
Millonario si najlepšie vychutnáte po jedle
ako digestív s tmavou čokoládou. Má
jemný charakter, krémové, bohaté telo
a zaujímavý buket, ktorý ocení naozajstný
znalec rumu. Veľkým pozitívom je štýlové,
reprezentatívne darčekové balenie.
TG

Pohrajte sa
s obalom
Hovorí sa, že dobrý
dizajn zarába, ale obal
je to, čo v skutočnosti predáva. Čokoľvek
má zaujímavý obal,
pritiahne pozornosť.
Veď neraz si kúpime krém, knihu
a dokonca aj jedlo
len kvôli peknému obalu, ktorý
nás zaujal. Spoločnosť i+i print ponúka
kreatívne riešenia a realizáciu obalov,
tašiek a reklamných tlačovín – kvalitne,
rýchlo a spoľahlivo, a to od spracovania
návrhu po samotnú realizáciu. Spoločnosť pôsobí na slovenskom, rakúskom
a českom trhu už takmer 30 rokov.
www.iiprint.sk
VN

Krása a rovnováha
s vitamínmi
Chcete svojmu telu dopriať ochranu
pred stresom? Siahnite po nízkokalorickom nápoji DrWitt Antiox s príchuťou granátového jablka a acai, doplnenom o vysoko cenené minerály (zinok
a selén) a vitamíny (C a E). Jedna fľaša
pokryje viac ako 100 % ich odporúčaného denného príjmu! Táto blahodarná kombinácia pomáha znižovať riziko
oxidačného stresu.
Funkčný nápoj je plný zdraviu prospešných látok, ktoré si žiada telo každého,
kto čelí psychickej alebo fyzickej záťaži.
Selén a vitamín E hrajú
dôležitú rolu pri ochrane
pred voľnými radikálmi,
éčko navyše uľahčuje správne celulárne dýchanie a príjem
železa. Zinok sa
významne podieľa na
metabolických reakciách. Vitamín C je
ochranca imunitného
systému, ktorý stráži
telo pred patogénmi.
Tým mu pomáha stať
sa odolnejším voči
viacerým chorobám.
KG
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Environmentálna migrácia
kultúrne špeciﬁká a iné dôležité prvky.
Takéto programy väčšinou realizujú vlády
dotknutých krajín v spolupráci s ďalšími
miestnymi, národnými i medzinárodnými
partnermi. V súčasnosti neviem o žiadnom rozsiahlom medzinárodnom programe plánovaných relokácií v dôsledku
environmentálnych zmien.

Podľa Úradu vysokého
komisára OSN pre utečencov
(UNHCR) uteká od roku 2008
pred dôsledkami prírodných
katastrof asi 21,5 milióna ľudí
ročne.
Toto číslo však nezahŕňa dôsledky vĺn
sucha a súvisiacich neúrod (napr. v oblasti Sahelu). Vníma vôbec medzinárodná komunita tieto „prírodné“ problémy?
Na túto a ďalšie pálčivé súvisiace otázky
odpovedá vedúca Úradu Medzinárodnej
organizácie pre migráciu (IOM) v SR Zuzana Vatráľová.
Ľudia vždy migrovali pre meniace sa životné podmienky – za zdrojom vody, úrodnejšou pôdou, lepším podnebím. Tento
prirodzený pohyb sa v súčasnosti vníma
ako problémový, pretože počet obyvateľov
Zeme z roka na rok narastá, pričom čoraz
väčšia časť planéty sa v dôsledku klimatických zmien stáva neobývateľnou. Environmentálna migrácia je globálnou výzvou,
ktorú si v poslednom desaťročí uvedomuje aj medzinárodné spoločenstvo. Prijalo
viaceré významné medzinárodné dohody,
ako sú parížska dohoda o zmene klímy,
sendajský rámec pre znižovanie rizika
katastrof a napokon nedávny globálny
kompakt o migrácii.
• Poviete o ňom viac?
Prvýkrát v histórii sa členské krajiny OSN
dohodli na spoločnej vízii, ako sa vyrovnať s dopadmi klimatických zmien, katastrof a zhoršenia životného prostredia
na medzinárodnú migráciu. Primárnym
záujmom štátov je minimalizovať nepriaznivé faktory, nájsť riešenia, ktoré umožnia ľuďom zostať doma a poskytnúť im
prostriedky adaptovať sa na meniace sa
životné podmienky. Cieľom je vyhnúť sa
nútenej migrácii a s ňou spojeným tragédiám. Kompakt zároveň hovorí o potrebe dostupnosti bezpečných a legálnych
spôsobov migrácie pre ľudí z tých oblastí
sveta, ktoré sú už intenzívne zasiahnuté
klimatickými zmenami. Hraničné riešenie
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predstavuje plánované premiestnenie
miest, dedín či komunít. Problém je teda
pomenovaný, možné riešenia sú navrhnuté vo viacerých medzinárodných či dokonca globálnych dokumentoch. Je na jednotlivých vládach, aby vzájomne spolupracovali a prijímali účinné opatrenia.
• Stúpajúce hladiny oceánov vraj
môžu dať do pohybu až 1,5 miliardy
ľudí – smerom od pobreží do vnútrozemia, resp. z juhu na sever. Počítajú vôbec vyspelé štáty s možným
hromadným presídľovaním desiatok
miliónov postihnutých?
Keďže čoraz viac ľudí žije na zasiahnutých územiach, ich plánované relokácie
budú pravdepodobne zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu; k niektorým už dochádza.
Ide však o mimoriadne náročnú operáciu, ktorá zahŕňa vybudovanie nového
domova pre celú komunitu, pričom by
mali byť zachované jej sociálne štruktúry,
Foto: Amanda Nero

• Správa Svetovej banky z marca
2018 uvádza, že do r. 2050 môže byť
na svete 143 miliónov nútených vysťahovalcov kvôli klimatickým zmenám.
Budú dotknuté krajiny vedieť tieto
vlny „ustáť“ v rámci svojich hraníc?
To je najpesimistickejší scenár, pričom
zahŕňa iba subsaharskú Afriku, južnú
Áziu a Latinskú Ameriku. Správa hovorí aj
o troch kľúčových opatreniach, ktorými by
bolo možné znížiť počet takýchto migrantov v danom časovom horizonte aj

Počet obyvateľov planéty
rastie, no pribúda aj
neobývateľnej plochy.
o 80 %. Prvým je okamžité zníženie emisií
skleníkových plynov v súlade s parížskym
dohovorom tak, aby sa priemerná globálna
teplota ku koncu storočia nezvýšila o viac
ako 2 °C. Zasiahnuté krajiny by tiež mali
zahrnúť klimatickú migráciu do svojich
národných rozvojových programov – vrátane adaptačných stratégií obyvateľstva na
nové životné podmienky, nástrojov mobility pre ľudí na zasiahnutých územiach
a následných stabilizačných plánov
pre oblasti, z ktorých sa obyvateľstvo

Bangladéš, Sirajgandž – komunita postihnutá riečnou eróziou.
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Foto: Andreea Campeanu

vysťahovalo a do ktorých sa prisťahovalo. Po tretie, ide o dostatočné investície do
zberu a analýz dát o klimatických zmenách
a ich environmentálnych dopadoch
s cieľom pochopiť prebiehajúce procesy
a modelovať budúci vývoj. Je pravda, že
drvivá väčšina environmentálnej migrácie
sa odohráva v rámci hraníc jednotlivých
štátov. Dopady klimatických zmien sú spravidla dlhodobé až trvalé a také musia byť
aj riešenia. Často ide o ekonomicky málo
vyspelé časti sveta, ktoré potrebujú ﬁnančnú aj odbornú pomoc zvonku. To, či to tie
krajiny zvládnu, závisí aj od angažovanosti
medzinárodného spoločenstva.
• Problémy so stúpajúcou hladinou
morí sa vraj môžu týkať aj Amsterdamu, Hamburgu či Lisabonu. Uvedomuje si Európa, že aj ona môže byť
postihnutá?
Ak by sa naplnil najhorší scenár klimatológov, roztopené ľadovce by zdvihli hladinu morí o 6 m. Holandsko či Dánsko by
takmer zmizli z mapy. Krajiny, ktorých sa
to týka, si situáciu uvedomujú a prijímajú
preventívne opatrenia. Holanďania vložili
miliardy eur do protipovodňového plánu
Delta, Londýn zasa milióny libier na spevnenie hrádzí na Temži a Benátky investujú milióny eur na záchranu umeleckých a historických pamiatok. Je zjavné,
že európske krajiny majú na to, aby sa
pripravili na dopady klimatických zmien.
• Klimatická zmena má i potenciál
vystupňovať vojenské konﬂikty, napr.
ten v Sýrii. Je v možnostiach medzinárodných inštitúcií túto hrozbu
eliminovať alebo aspoň pozitívne
ovplyvniť?
Negatívne dopady klimatických zmien
určite môžu vystupňovať spoločenské
napätie v zasiahnutých krajinách. IOM
a iné organizácie majú možnosť významne pomôcť zasiahnutému obyvateľstvu
prispôsobiť sa novým životným podmienkam – či už na pôvodnom, alebo novom
mieste. Ľudia majú tendenciu migrovať najmä v rámci svojej krajiny. Počet
vnútorne vysídlených osôb sa dnes odhaduje na vyše 40 miliónov. Na naše členské krajiny pravidelne apelujeme, aby
ﬁnančne podporovali aj vnútorne vysídlené osoby.
• Možno vôbec odlíšiť environmentálne faktory migrácie od sociálnych či

Sudán, Bahr El Ghazal – dievča naberá vodu z nehygienického zdroja

politických? Nejde napokon o multifaktorovú záležitosť?
Trúfam si povedať, že pri rozhodovaní
ľudí migrovať zohráva vždy úlohu viacero faktorov. Napr. farmár, ktorého pôda sa
stane v dôsledku dlhodobého sucha neobrábateľnou, stráca zdroj príjmu. Rozhodne sa odsťahovať do mesta v susednej
krajine a nájde si inú prácu. Stáva sa
teda ekonomickým migrantom v dôsledku environmentálnych faktorov? Ak sú
takýchto farmárov tisíce, usadia sa v už
i tak preľudnených mestách, ktoré nemajú
dostatok pitnej vody. Sociálne napätie

Najhorší scenár: topenie
ľadovcov zdvihne
hladinu oceánu o 6 m.
prerastie do politických zmien, ba ozbrojeného konﬂiktu. Náš farmár tak znova
prichádza o zdroj príjmu a migruje ďalej
– tentoraz už v akútnej obave o život.
Samozrejme, v konkrétnej situácii niektoré z faktorov prevládajú, iné môžu chýbať,
ale sú prepojené a ich intenzita sa mení
v závislosti od času, miesta, okolností.
• V médiách sa ustálil pojem „klimatický utečenec“. Existuje nejaká
medzinárodná dohoda o takýchto
ľuďoch?
IOM, UNHCR a iné organizácie uprednostňujú pojem „environmentálny migrant“
alebo v prípade nútenej migrácie pojem
„vysídlená osoba z environmentálnych
dôvodov“. Používanie vami zmieneného pojmu by mohlo viesť k úzkej a neobjektívnej diskusii. Ako som už spomenula, environmentálna migrácia je najmä
vnútorná – ľudia neprekračujú hranicu
a nehľadajú ochranu v tretích štátoch alebo

na medzinárodnej úrovni. A nemusí ísť
nevyhnutne ani o nútenú migráciu. Najmä
v prípade veľmi pomalých počiatočných
procesov prírodných zmien je to otázkou
výberu, aj keď obmedzeného. Takže štáty
sa v prvom rade zaoberajú riadením migrácie pred prípadnou ochranou utečencov.
Navyše, často je nemožné oddeliť humanitárne, environmentálne, politické či iné
dôvody migrácie.
• Dá sa dnes právne deﬁnovať postavenie environmentálneho migranta či
jeho práva? Platí tu nejaká všeobecná
konvencia alebo spoločný prístup?
Právne postavenie environmentálneho
migranta a jeho práva nie sú zatiaľ medzinárodne deﬁnované. IOM preto v danej
situácii podporuje využívanie všetkých
už existujúcich zákonov a iných nástrojov z oblasti humanitárneho, environmentálneho alebo azylového práva, ľudských
práv, ako aj nástrojov používaných pri
vnútornom vysídľovaní, riadení katastrof
alebo legálnej migrácii. Práve podpora tých
legálnych spôsobov – napr. humanitárne
víza, dočasná ochrana, povolenie na pobyt,
regionálne či bilaterálne dohody o voľnom
pohybe – môže poskytnúť environmentálnym migrantom primeranú ochranu.
• Aký je v tejto oblasti zástoj Slovenska? Pripravujeme sa na možnú vlnu
klimatických utečencov?
Mám vedomosť len o stratégii adaptácie
SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy,
ktorú vláda prijala v roku 2018. Nenavrhuje konkrétne opatrenia, ale uvádza do
budúcna reálny „problém tzv. klimatických utečencov, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou Slovensku nevyhne“.
(red.)
Foto: © International Organization
for Migration
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Ekologické prepravky
Kauﬂand zaviedol vo všetkých
svojich európskych predajniach
viacnásobne použiteľné
prepravky na ovocie
a zeleninu.
Obchodný reťazec pokračuje vo svojej
stratégii trvalej udržateľnosti a počas
uplynulých mesiacov prešiel z jednorazových kartónov na opakovane použiteľné
prepravky.

Symbolická zelená...
Zákazníci Kauﬂandu v Nemecku mohli
už od roku 2003 nájsť ovocie a zeleninu v zelených prepravkách ﬁrmy Europool-System (EPS). Na Slovensku sa tieto
začali používať v roku 2015. A od konca
minulého roka sú štandardným balením
pre väčšinu ovocia a zeleniny vo všetkých
predajniach ﬁrmy v Európe.

„Vďaka zavedeniu týchto prepraviek sme
minulý rok znížili produkciu oxidu uhličitého o približne 35-tisíc ton. Vďaka krajinám, ktoré pribudli, môžeme za rok 2019
,ušetriť‘ až 42-tisíc ton,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti Lucia Langová.
V praxi to znamená, že tovar sa bude
počas celého logistického procesu – od
distribútora po umiestnenie v predajni
– nachádzať len v jednej prepravke EPS.
V reťazci tak dôjde k významnému obmedzeniu používania jednorazových kartónov. Ako vyzdvihla L. Langová, vďaka celoeurópskej spolupráci dokáže spoločnosť
Kauﬂand významne zvýšiť udržateľnosť
logistického procesu. Vyhne sa dodatočnému znehodnoteniu balení a zároveň chráni prírodné zdroje.

Ako funguje kolobeh prepraviek
Spoločnosť EPS poskytne čisté prepravky dodávateľom, ktorí ich naplnia
ovocím a zeleninou. Prepravky s tovarom sa umiestnia do konkrétnej predajne.
aby sa všetky dali recyklovať alebo opätovne použiť. Cieľom je znížiť množstvo obalového odpadu aj v prevádzkach.
KŠ

Plastics Recycling Awards
Europe
Recyklovaný polyester
Spoločnosť Tesco predstavila v apríli nové
balenie pre vlastnú značku čerstvých štiav
a smoothies. Fľaše s objemom 0,25 a 1 l sú
vyrobené z 30 % recyklovaného materiálu,
fľaše 750 ml ho obsahujú až 50 %.
Je to ďalší krok k naplneniu záväzku reťazca znižovať vplyv obalového odpadu na
životné prostredie. Daný materiál (r-PET)
je polyester vyrobený z opätovne využitých plastových obalov, najmä z nápojových
ﬂiaš. Tým prispieva k budovaniu systému tzv. uzavretej slučky. Táto materiálová
zmena bude na Slovensku znamenať ročne
o 2,4 t plastov menej.
Začiatkom roka Tesco oznámilo ambíciu do
roku 2020 odstrániť všetky ťažko recyklovateľné materiály z obalov produktov vlastnej značky a do roku 2025 ich vyrábať tak,
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Na aprílovom výročnom odovzdávaní
týchto cien v Amsterdame bola ocenená aj spoločnosť Volvo Cars – za špeciálnu verziu svojho plug-in hybridného SUV
XC60 T8 Twin Engine, ktoré obsahuje
vysokú mieru recyklovaných plastov. Interiér má napr. tunelovú konzolu z obnoviteľných vlákien vyradených rybárskych
sietí a námorných lán. Na podlahe sú
koberčeky s obsahom vlákien z PET ﬂiaš
(použité aj v sedadlách) a zmesi recyklovanej bavlny z odrezkov od výrobcov
odevov. Na výrobu zvukotesných materiálov do auta sa použili sedadlá zo starých
automobilov.
Vozidlo symbolizuje ambiciózne úsilie
spoločnosti Volvo Cars, aby od roku 2025
bolo minimálne 25 % plastov, použitých
v každom jej novouvedenom automobile,
PŠ
z recyklovaného materiálu.

Prázdne sa pošlú späť do logistického
centra, odkiaľ sa prepravia do jedného
zo 70 servisných EPS centier v Európe.
Tam sa čistia a následne znovu začlenia
do obehu.
Od 1. marca je vďaka zavedeniu systému
Smart Return Logistics celý proces zreteľne jednoduchší. Prepravky sú označené
QR-kódom, čo zabezpečí transparentný
proces odovzdávania. Podporuje to nielen
sledovateľnosť prepraviek, ale tiež odbremeňuje zamestnancov Kauﬂandu od ich
triedenia.
LL
Obrázok: Kauﬂand

Obnova lesa po kalamite
Osemčlenný tím divízie Forwarding
spoločnosti Gefco Slovakia v rámci pomoci pri obnove lesa po prírodnej kalamite
vysadil v priebehu jediného májového dňa
celkovo tisíc mladých stromčekov v lokalite Malých Karpát. „Iniciatívu evokovali
naši ľudia, nuž sme oslovili Lesnú správu
Pezinok,“ okomentoval originálnu formu
dobrovoľníctva Ladislav Balogh z logistickej spoločnosti. „Lesníci ponuku prijali, inštruovali nás a pripravili priesady.
Stromčekov by sme zvládli vysadiť aj viac,
ale ďalšie už neboli,“ doplnil.
Keďže účastníkom sa aktivita zapáčila,
prvý Gefco-les sa možno na budúci
rok rozrastie, najmä ak logistická ﬁrma
akciu zopakuje a zapojí do nej viac
zamestnancov.
PB

ZDRAVIE A ŽIVOT

š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l
š tý l
š tý l
š tý l
š tý l
š tý l

štýl
štýl
štýl
štýl
štýl
štýl

štýl
štýl
štýl
štýl
štýl
štýl

š t ýl
š týl
š týl
š týl
š týl
š týl

š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š týl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl
š tý l š t ý l š t ý l š t ýl

š
š týl

Umelec viac dionýzovský
ako apolónsky
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UMENIE

Umelec viac dionýzovský
ako apolónsky
Akademický maliar, zberateľ
prehistorických artefaktov,
cestovateľ, znalec dejín
Karpatskej kotliny a v ostatnom
období sprostredkovateľ
výjavov zo staroslovanskej
histórie – Juraj Dolán.
Narodil sa vo Veľkej Mači, kde kreslil od
malička. Tamojší farár si všimol výtvory
malého miništranta; tak sa mu zapáčili,
že niektoré dal zarámovať. A na fare sú
dodnes.
V rodine boli umelecké gény – otec
amatérsky kreslil, maľoval, no hlavne
muzicíroval na klavíri a harmonike. Starší brat tiež dobre maľoval a hral na gitare. Mladý Juraj však spočiatku nezamieril
k umeniu – po základke išiel na trojročné
odborné učilište v Galante, kde sa vyučil
za strojného zámočníka a sústružníka.

Saharské jaskynné
maľby sú fascinujúcou
ukážkou prehistorického
umenia.

Eugénia Lehotská. Viedli ho, no zároveň mu dávali dostatok tvorivej slobody.
A prečo si vybral práve túto katedru?
„Pre mňa to bolo zaujímavejšie, otvorenejšie, voľnejšie ako pri komornej maľbe,“
spomína. Priťahovala ho i možnosť zoznámiť sa s rôznymi technikami ako sgraﬁto, keramika, mozaika. Považuje sa však
predovšetkým za kresliarsky typ: „Spočiatku som robil len realisticky. Až škola ma
naučila štylizovať, časom i deformovať.

Človek postupne mení štýl, no kresba mi
dodnes zostala. Keď je dobrá a presná,
môžem si dovoliť štylizovať. Ak je zlá, tak
ani štylizácia nepomôže.“
Je pravda, že na škole mali študenti tvoriť
v intenciách socialistického realizmu.
Lenže práve pri monumentálnej maľbe
bolo viac možností. J. Dolán si z „povinných“ tém vždy vyberal folklór. Pri maľovaní krojovaných tanečníkov mohol uplatniť svoj vzťah k farbám i ﬁgúre. Keď po

Nasledujúcich šesť rokov sa v strojno-traktorovej stanici v Senci staral o poľnohospodárske stroje. No v duchu ho to ťahalo na bratislavskú Vysokú školu výtvarných umení. Vedel, že bez maturity sa tam
nedostane, preto si popri práci večerne
urobil gymnázium. Na vysnenú školu sa
dostal na druhý pokus v roku 1977.

Študentské roky
Najprv musel prejsť dvojročnou prípravkou, kde sa učil spoločné výtvarnícke
predmety. Od tretieho ročníka zakotvil
tam, kde chcel – na katedre monumentálnej maľby. Najviac ho ovplyvnili akademickí maliari Ivan Vychlopen a Stanislav Harangozó a akademická maliarka
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šiestich rokoch končil štúdium, mal už po
tridsiatke. Rok a pol ostal na voľnej nohe,
maľoval, vystavoval. A v roku 1985 to
prišlo.

Objavovanie Afriky
Bývalá manželka – detská lekárka – totiž
vtedy dostala päťročný kontrakt do Líbye.
Šiel s ňou.
Kúpil si malý Volkswagen, známeho chrobáka, a začal cestovať. Najazdil azda stotisíc kilometrov, najmä po púšti. Študoval prehistorické umenie – staré jaskynné maľby, ktorých tam bolo na každom

Púštna rodina, 1989

učil. Začali sme o tom hovoriť, niečo mi
vysvetlil. Keď potom šli moji nemeckí priatelia domov na dovolenku, poprosil som,
aby mi priniesli knihu o tomto umeleckom
smere. Keby som ostal doma, zrejme by
som o transavantgarde už niečo vedel. Ale
takto som sa až po rokoch dozvedel, čo
vlastne robím,“ uzatvára s úsmevom.

Šťastné obdobie
Vtedy sa v Líbyi stavala veľká oceliareň.
Pracovali tam Kórejčania, Nemci, Angličania, Francúzi… len z bývalého Československa asi 2,5 tisíca ľudí. A keď J. Dolán
robil výstavu, bol rád, ak mu zo 60 obrazov ostalo desať… Preto veľa jeho diel
z vtedajšieho obdobia je roztrúsených po
svete.

Vyhnanie z raja, 1992

kroku. Vrodený záujem o archeológiu ho
viedol na náleziská, kde hľadal kamenné artefakty – pästné kliny či hroty šípov.
Tak prešiel celú líbyjskú Saharu. Najväčší dojem na neho urobili staré „neolitické“
dediny v horách. V nich mal naozaj pocit,
akoby tam pračlovek ešte včera sedel pri
ohni…

Nie je dobrý obraz, ktorý
je len estetický. Mal by
obsahovať aj nejakú
pravdu.
Popri prehistórii obrátil svoj záujem
k mladším obdobiam: k antickej, arabskej,
berberskej a tuaregskej kultúre. Pretože
tam, na severe Afriky, boli všetky pekne
navrstvené na sebe a bolo možné ich
dôkladne skúmať i dokumentovať. Nájdené artefakty zhromažďoval, fotil, maľoval i vystavoval. Na obrazoch sa snažil

Alfa a omega, 1994

dať ich dokopy s architektúrou a ľuďmi.
Výsledok bol tiež viacvrstvový: pozadie
prehistorické, pred ním trebárs antický
motív a celkom vpredu niečo zo súčasnosti. „Takéto dielo vyzeralo dosť eklekticky,“ hodnotí. „Ale nevedel som, že vlastne
robím transavantgardu. Lebo keď som
končil školu, ten pojem nebol u nás ešte
známy. Neskôr som mal väčšiu výstavu v Tripolise. Prišiel tam za mnou jeden
taliansky maliar s tým, že sa mu tá transavantgarda páči. Pýtal sa ma, kde som sa

Teraz, s odstupom času, hodnotí svoje
africké roky ako najšťastnejšie v živote.
Cez týždeň bol doma spravidla len dva-tri dni, väčšinu trávil v teréne, cestoval,
študoval, zbieral, maľoval, vystavoval.
Vytvoril aj štylizovanú pieskovú techniku,
ktorou sa snažil priblížiť životu pračloveka (i Tuaregov) v púšti. Táto téma ho
držala dlho; až po roku 2010 sa pomaly začal orientovať inam. Ale Afrika mu
zostala pod kožou a ešte i teraz občas cíti
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nutkanie niečo odtiaľ namaľovať: „Inšpirácia je oveľa hlbšia, ak veci reálne prežijete, ak na vlastnom tele pocítite púštny
piesok, ak pobudnete s tamojšími ľuďmi.
Len vtedy sa to do vás naozaj dostane.
Odporúčam najmä mladým – cestujte,
pozerajte sa, vnímajte realitu na mieste.“

Šaman, 2003

Rozpačitý návrat
Z Líbye sa v roku 1990 vrátil do úplne
inej krajiny. Zaobstaral si veľký ateliér,
aby mal kde tvoriť. Priatelia a spolužiaci mu navrhli, či by s nimi nevystavoval
v budove Slovenského rozhlasu. Doniesol tam tri väčšie formáty, ale pri inštalácii výstavy sa ukázal problém. Maliar
opisuje: „V tých rokoch priatelia maľovali
pochmúrne: všetko hnedé, čierne, ťažké,
bez vzduchu a farieb. A moje veci boli
presvetlené, farebné – rozbíjali celkový
dojem. Nakoniec sme ich umiestnili oproti
vchodu, mimo hlavného priestoru.“

Na plátne mám rád
farby, svetlo, vzduch
a ﬁgúru.
Takže prvé roky po návrate nemal ľahké,
lebo vyčnieval z radu. Navyše vtedy na
Slovensko prišiel aj trend abstrakcie
a veľa maliarov prestalo robiť ﬁguratívne
motívy. Aj on začal pomaly tvoriť v tomto
duchu. V prvej polovici 90. rokov hodne
vystavoval na západe – v Nemecku,
Holandsku, vo Francúzsku, ba aj v Egypte –, kde mal kontakty ešte z Afriky. Vrátil
sa tiež k slovenskej archeológii, ktorá ho
zaujímala odmlada, a namaľoval svoje
prvé obrazy na staroslovanské témy.

Ďalšie potulky svetom
V roku 1996 odišiel do Indie, do mesta
Surát neďaleko Bombaja. Tam začal od
piky – kreslil všetko, čo okolo videl, realisticky sa snažiac pochopiť krajinu, prírodu. Neskôr si kúpil knihu indických dejín
a zahĺbil sa do budhistickej i hinduistickej
ﬁlozoﬁe. Pre neho celkom novú kultúru
chcel dostať do obrazov. Skúšal to preštylizovať na svoj vlastný spôsob. Ale v tej
anglicky písanej historickej knihe našiel
i veci o starých Slovanoch, ktoré sa učil
v škole. Veľmi zaujímavé boli tiež informácie o kultúrach Skýtov, Hunov, Slovanov…
Po šiestich mesiacoch a dvoch výstavách
sa vrátil domov.
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V roku 2000 znovu navštívil Líbyu, no
nevydržal tam dlho. Politická situácia sa
zmenila, nebol tam predošlý poriadok
ani bezpečne. Po návrate sa dostal do
Cité internationale des arts, kultúrneho
centra v Paríži, kde dvakrát po dva mesiace maľoval a vystavoval. Tam sa zoznámil
s iránskymi výtvarníkmi a začal chodiť
do ich krajiny. Oslovila ho osobitá kultúra
i civilizačný odkaz starej Perzie. V Iráne
bol sedemkrát a precestoval ho skoro celý.
Vystavoval v Teheráne, Isfaháne i v Perzskom zálive.

Karpatská kotlina inšpiruje
Maliarovi predkovia sem kedysi prišli z Chorvátska. Babka z otcovej strany
je Rakúšanka, mama Maďarka. Vyrastal
v maďarskom prostredí a po slovensky
sa musel naučiť. Vie, že tu, v Karpatskej
Vandali v Ríme, 2018

kotline, sa „varila“ história ako v naozajstnom kotle. To ho zaujíma natoľko, že
školské vedomosti nestačia: „Študujem
históriu tunajších kultúr: Keltov, Dákov,

Chcem zobrazovať
život v jeho dynamike
a sile. A maľovať
človeka.
starých Germánov, ako aj Skýtov, Hunov,
starých Maďarov, Avarov, starých Slovanov. Lebo mnohé kmene, ktoré tu žili
pred príchodom Maďarov – Góti, Vandali,
Svévi či Kvádi – boli slovanské. Zaujímam sa o všetko, čo sa za ostatných tisíc
rokov v Karpatskej kotline udialo.“
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Chystá sa maľovať veľký (5,5 x 2,7 m)
obraz z bitky pri Bratislave v roku 907.
Učebnice uvádzajú, že Maďari v nej porazili Bavorov. No on vysvetľuje: „Nie je
to celkom tak. Bitka bola rozhodujúca
z hľadiska ďalšieho vývoja dejín Karpatskej kotliny. Existuje okolo nej veľa polemík, ale maďarské vojská zvíťazili pravdepodobne za pomoci aj tu žijúcich Slovanov. Jedni aj druhí boli totiž vtedy vo
veľkom ohrození a spojenectvo mohlo
ich vyhliadky v boji so silnou armádou
súperov podstatne zvýšiť. Keby to dopadlo
inak, neviem si predstaviť, ako by potom
vyzeral tunajší priestor. Pre mňa je to
veľmi inšpiratívne.“

Stretnutie Gelamíra a Justiniána, 2018

Dejiny Slovanov obrazom
Pri maľovaní starých motívov z Karpatskej kotliny musí toho J. Dolán hodne
naštudovať – oﬁciálnu historiograﬁu, tzv.
akademickú, ale i tú alternatívnu.
Slovenskú aj maďarskú. Zaujímajú ho tiež
najnovšie názory mladých archeológov,
ktorí sa často prú so svojimi staršími kolegami-akademikmi. Potrebuje tiež vedieť,
čo sa v tej dobe nosilo, poznať ďalšie
reálie. To všetko sa dá nájsť v knihách,
múzeách. Vysvetľuje: „Prví kresťania

na Slovensku boli ariánci. Keď maľujem
Rimanov alebo ariánskych duchovných,
šaty musia byť dobové, ako aj zbrane
a ďalšie predmety. Obraz má predsa byť
vierohodný. A zároveň didaktívny. Je to
ilustrácia konkrétneho času, doby, epochy.
Bez študijnej prípravy sa to nedá.“
Sám tieto svoje diela označuje štýlovo ako
romanticko-historický realizmus. Z obdobia starých Slovanov má celkovo 15 alebo

16 obrazov. Všetky sú v súkromných
rukách – tri v Banskej Bystrici, väčšina
v Bratislave.

Nové Zámky
Tu mal J. Dolán v roku 2016 obsiahlu výstavu, kde visel aj jeho veľký (10,5
x 2 m) obraz znázorňujúci dlhú éru od
pračloveka až po súčasnosť. Videl ho
jeden podnikateľ so záujmom o históriu,
vyhľadal autora a ponúkol mu maľovanie
viacerých obrazov zo slovanských dejín
pre súkromnú galériu. To bol začiatok
súčasného pracovného obdobia a zdroj
motivácie umelca.

Veľké epické formáty
treba vopred
komponovať. To si žiada
dlhú prípravu a dôkladné
štúdium.
Jeho úsilie aktuálne opäť smeruje
k Novým Zámkom, ktoré budúci rok
vyhlásia za slovenské mesto kultúry. V rámci sprievodných aktivít tamojšia Galéria VUNAR chystá dvojmesačnú
výstavu (jún – júl) Dolánových historických obrazov. Všetky budú na prízemí,
v tzv. amﬁteátri; na poschodí majú byť
jeho ďalšie, staršie diela, ktoré oﬁciálne ešte nik nevidel. Na toto veľkolepé
podujatie sa chce čo najzodpovednejšie
pripraviť.
Poľovačka, 2005

DT
Obrázky: MH, archív JD
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Svätá Helena – kľúč
k našej skutočnej minulosti
V našej historiograﬁi sa vôbec
nepracuje s verziou, že aj
na našom území bola silná
ariánska viera. Pritom práve
tento fakt by mnohé vysvetlil.
Priestor od Hronského Beňadika po Starý
Tekov púta archeológov i historikov
svojou jedinečnosťou. Niekto ho nazval aj
Slovenskou bránou. Asi 300 m pod Beňadikom, na brale zvanom Hradisko, stojí
morová kaplnka Božej krvi. No miestni hovoria: ideme do Jelenky. To indikuje
objekt so staršou tradíciou. Kaplnka má
tvar šesťhrannej rotundy a priemer klasickej ariánskej kaplnky – 7,3 m.
Severozápadne od blízkych Kozároviec
bývala stredoveká osada Svätá Helena;
potok pretekajúci jej bývalým chotárom sa
dodnes nazýva Svätý.
Neďaleko Nitry sa nachádza hrad Gýmeš,
prvýkrát spomenutý v Zoborskej listine
z roku 1113. Medzi ľuďmi sa zachoval ako
Jelenec. Maďari však toto pomenovanie

Rímska cisárovná Helena
vo 4. storočí horlivo
stavala ariánske chrámy.
nepochopili po Helene – Jelene, ale deformovane po jeleňovi – staromaďarsky
gímes. Obec pod hradom bola premenovaná na Jelenec až v roku 1947. Má pozoruhodný erb. Čakali by ste jeleňa? Nie, je to
zlatá ľalia v modrom poli. Symbol čistoty.
Takže: Jelenka, Svätá Helena, Jelenec –
čo majú tieto lokality spoločné? Súvis so
svätou Helenou?

Heleninej bronzovej minci, ktorú razili v Soluni až do roku 328, je zobrazený
štandardný ariánsky atribút – betlehemská hviezda (ariáni neuznávali mučiarenský nástroj – kríž z Golgoty – ako modlu).
Hviezda je ovenčená vavrínom, rímskym
symbolom vznešenosti.

Máme najviac kostolov
sv. Heleny spomedzi
krajín strednej Európy.

Jelenec

rodený Ilýr. V roku 272 sa im v Niši narodil syn Konštantín. Kvôli ponúknutej kariére rímskeho cisára sa manžel s Helenou
rozišiel v roku 292 a znovu sa oženil
s Teodorou, dcérou cisára Maximiána. Od
rozchodu žila Helena 20 rokov na neznámom mieste. Ako 64-ročná, teda v roku
312, prijala kresťanský krst – stala sa
ariánskou katolíčkou. Jej syn Konštantín, už 6 rokov rímsky cisár, si ju v tom
roku zobral k sebe do Ríma, povýšil na
cisárovnú a sprístupnil jej pokladnicu.
V roku 325 matke udelil titul Augusta
(majestátna vo viere, ktorá presviedča aj
iných). Od toho roku vyšli najmenej štyri
edície rímskych mincí s jej portrétom. Na
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Helenina minca zo Solune

kopaní na Olivovej hore pri Jeruzaleme našla kríž, na ktorom bol vraj ukrižovaný Ježiš. Tam dala postaviť baziliku
Nanebovstúpenia. Z obáv pred perzekúciou sa do Ríma už nikdy nevrátila. Do
svojej smrti (v roku 330) žila neznámo
kde. V Niši ani v Sirmiu to byť nemohlo, pretože aj tam ariánov nemilosrdne
prenasledovali.

Hronský Beňadik

Stručne o jej živote
Narodila sa v roku 248 v rodine krčmára v Drepane (Bithýnii, dnes severozápadná časť Turecka), kde žili Sloveni aj Gréci.
Tu si ju všimol a v roku 271 zobral za
ženu rímsky vojak Konstantius Chlorus,

V roku 325 zvolal Konštantín do Nikai
ekumenický koncil. Zo štyroch mu prístupných evanjelií zostavil a nechal schváliť
dogmu, ktorú nazývame rímskym katolicizmom. Odvtedy začalo potláčanie ariánov a ohrozenou sa stala i Helena. Ako
78-ročná odišla do Palestíny, kde pri

Hronský Beňadik

Zaujímavý je erb obce. S ohľadom na
blízku Jelenku a spomenutú zaniknutú
neďalekú osadu nebude až také odvážne
vysloviť domnienku, že žena s kráľovskou
korunou je asi svätá Helena. Gréci sa sami
označovali ako Heléni, Elenoi. Helena sa
volala Flavia Julia Helena. Zlatohlavá
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Júlia Grékyňa. Farby na erbe sú zlatá,
biela a modrá. Posledné dve sú grécke
národné.
Ekumenický kolorit územia naznačuje už Štefan Šmálik (Nezvyčajné pohľady do slovenskej histórie, 1994). Píše, že
na Slovensku pôsobil sv. Kvirín zo Šišaku, ariánsky biskup, ktorý založil kláštor
v Kurimanoch. Pod Hronským Beňadikom
je na druhej strane Hrona bralo, ktoré má
meno Krivín. Skala však nie je krivá. Nie
je to pamiatka práve na tohto biskupa,
ktorý bol utopený v Sabarii (Szombathely)

náhrdelník) vidíme na dobovej mozaike (pozri obr. na nasledujúcej strane). V tom čase bola v Ríme presne
takáto móda; zhotoviteľ pyxidy mal
zmysel pre detail.
Koho zobrazuje táto postava? Nemôže to byť matka cisára Konštantína
Veľkého? Pozrime sa na zlatý rímsky solidus (obr. vľavo), ktorý sa na jej počesť
razil do roku 327. Na lícnej strane vidíme, okrem mena Fl(avia) Helena Augusta, podobnú úpravu vlasov s diadémom
a rovnaký dvojradový náhrdelník...
Všimnime si druhú stranu slávnej pyxidy, ktorá je pre verejnosť reprodukovaná
veľmi zriedka. Vidíme na nej postavu ženy

v žehnajúcej póze. Upúta najmä spona
jej rúcha (na krku), na ktorej sa vyníma
písmeno E – ako Elena. Je zaujímavé, že
v diecéznom múzeu na nitrianskom hrade
vystavili pyxidu tak, aby práve túto stranu nebolo vidieť. Že by zámer? V nemeckom Trevíri majú uloženú nádobu, ktorú
nazývajú šálkou sv. Heleny (v tomto meste
istý čas žila). Zaujme na nej nepravidelná
štruktúra mramoru. Podobnú drží aj žena
na pyxide z Čiernych Kľačian.

Naše prvenstvo
Bola Júlia, matka cisára Konštantína,
„odložená“ do bezpečia na naše územie aj
s nejakou svojou suitou? Išla tam, kde bol

Kópia pyxidy z Čiernych Kľačian

Koho zobrazuje pyxida
z Čiernych Kľačian a aká
je stará?
v roku 309? Mohlo to byť tak, že pôvodná
kaplnka, ktorú dala postaviť práve na jeho
počesť sv. Helena, niesla jeho patronícium
a jeho meno sa prenieslo na bralo (Krivín
= Kvirín)? A samotnej kaplnke ľudia začali hovoriť, na pamiatku tejto cisárovnej,
Jelenka? Totiž, pri dnešnej kaplnke bol
vykopaný nepoškodený žarnov. Taký,
pomocou akého Kvirína utopili. Takýto
žarnov mal svoju hodnotu, na mieste by
neostal. Ale ak patril Kvirínovi…

Populárna pyxida
V Tekove máme aj Čierne Kľačany, kde sa
v roku 1974 pri kopaní ryhy pre vodovod
našla slávna slonovinová pyxida zo štvrtého storočia. Komu patrila? Veď slonovina
bola vtedy drahšia ako zlato.
Na pyxide sú pastieri s ovcami a oráč
s párom volov. Kráčajúca žena pravou
rukou kynie: prichádzam v mieri. V ľavej
drží misu s naznačenou nepravidelnou
štruktúrou, naplnenú obsahom, čo pripomína plamene alebo ratolesti zo stromu poznania (?). Je to azda žena, ktorá
priniesla do tohto kraja svetlo (ariánskej) viery? Na hlave má zvláštnu frizúru s diadémom a na krku hrubý dvojradový náhrdelník – symbol moci. Rovnakú úpravu vlasov s diadémom (a rovnaký
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pokoj a mal jej kto napiecť chlieb, zabezpečiť každodenný život? Rimania veľmi
dobre poznali Pohronie. Marcus Aurelius
tu písal svoje Hovory k sebe...

Indície signalizujú,
že miesto pobytu
sv. Heleny na Slovensku
je objavené.
Kostoly s patroníciom sv. Heleny sú
v Nedožeroch, Podhoranoch, Demandiciach, Trnave, Považskej Bystrici, Stránskom, Kvetnici, Arnutovciach a Dražkovciach pri Martine. Ak prijmeme ideu, že
Jelenec má pomenovanie po sv. Helene,
potom je temer isté, že tam mala aj kostol
(pri prácach na novej podlahe súčasného
kostola sa našli základy rotundy…). Rovnaký predpoklad platí aj pre zaniknutú obec
Svätá Helena. Na Slovensku teda ide minimálne o jedenásť kostolov s jej menom,
najviac z okolitých štátov. Štefan Poliačik,
spoluautor Katalógu patronícií na Slovensku, uvádza na www.apsida.sk dokonca
až 21 kostolov a kaplniek sv. Heleny na
našom území.
Ako je to v zahraničí? Kostoly sv. Heleny v Maďarsku sú len v kraji, kde vládol
Pribina: Tömörd pri Szombathelyi, Gyenesdiás na juhu Balatonu, Nádasdladány,
Nagyvázsony a Dunaföldvár. Nejde o tradíciu prenesenú z Nitry?
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V Poľsku, Čechách a Rumunsku majú iba
po jednom kostole sv. Heleny (Nový Sacz,
Krásný Les, Bukurešť). V Srbsku nie je
žiaden, v Chorvátsku sú tri, rozmiestnené akoby cestou na juh. V Albánsku majú
jeden kostol s jej patroníciom – v Berate,
kde je vraj pochovaný Gorazd. V Macedónsku sú dva: v Skopje a Ochride, kde
je pochovaný sv. Kliment. V Nemecku má
svätica dva kostoly, v Rakúsku tri – všetky
neďaleko našich hraníc.

Úloha benediktínov
Vieme, že benediktínov volali aj čierni
mnísi. Ariáni v 4. storočí mali rovnakú

prezývku. Aké staré sú teda Čierne Kľačany? Kto tu kľačal a kedy? Germáni? Kto
zachoval pomenovania, zvyky dodnes?
A kto likvidoval všetky doklady o ariánoch? Kto potom absenciu listín využil na
to, aby nás oberal o sebavedomie? Kedy si
konečne začneme všímať, čo nám napovedajú erby a miestne názvy?
Na Slovensku som našiel trinásť obcí
spätých s kľačaním: Kľačany pri Hlohovci, Turčianske Kľačany, Trnavá Hora –
Kľačany, Kľačany pri Topoľčanoch, Hronské Kľačany, Slovenské Kľačany, Liptovské Kľačany, Kapušianske Kľačany, Čierne
Kľačany, Kľačno pri Nitrianskom Pravne,
Klačno pri Ružomberku, Košický Klečenov
a Kľak. Oﬁciálne vysvetlenia názvov sú
napr. od koní (ktoré sa nazývali kľačani),
od slova klčovať, ba dokonca od dravých
vtákov, ktoré kľali... Pýtam sa: kto a prečo
hľadal takéto „vedecké“ vysvetlenia, keď
názov sa jasne vysvetľuje sám? Kto kľačal
pred kým? Benediktíni boli práve tí mnísi,
ktorí mali za úlohu vymazať ariánov
z dejín... Toľko Kľačian nie je náhoda ani
skomolenina ničoho. Kľačali sme a kľačíme dodnes.

Benediktínski mnísi
mali za úlohu vymazať
ariánov z našich dejín.
Príchod benediktínov a ich snaha, aby
ľudia prešli na „pravú“ vieru, pravdepodobne rozdelili obyvateľstvo. Najlepším
„presvedčovacím“ spôsobom bolo vytváranie dojmu elitárstva. Tí, čo konvertovali, sami seba považovali za „lepších“, a tí
druhí im boli na posmech. Veď dodnes na
Dolnokrškancov pokrikujú – ariáni!

Ariánske kresťanstvo

Tzv. Helenina veža baziliky na Olivovej hore

Nie je pyxida z Čiernych Kľačian „corpus
delicti“ o tom, že rímska cisárovná Helena Flavia Julia Helena Augusta osobne
priniesla našim jednoduchým ľuďom kresťanstvo ako prvá? Nie je to jej vlastný
odkaz zo začiatku 4. storočia?
Viete, čo je pikantné? Helena preto,
že vraj vykopala pravý Kristov kríž, sa
stala patrónkou archeológov. No a práve
v Archeologickom ústave SAV v Nitre
vymysleli, že spomenutú pyxidu doniesli na Slovensko Cyril s Metodom. Dali im
ju do ruky aj na súsoší na Nitrianskom
hrade, Devíne, v Čiernych Kľačanoch
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a dokonca Zalaváre. Namojveru, keby
nebolo tých dvoch, hádam ani neexistujeme! Doslova máme fóbiu pozrieť sa pred
toto obdobie. Komentujeme ho len: obdobie sťahovania národov.
Spomenuté súsošia zobrazujú oneskorených poštárov, ktorí v deviatom storočí
(vraj) doniesli šperkovnicu zo štvrtého
storočia. Ale tá v čase ich príchodu zrejme
bola už 530 rokov v zemi! Možno by bolo
na mieste odňať kľačiansku pyxidu z ich
rúk, lebo spolu nesúvisia. Ani by nemohli, pretože Cyril a Metod prišli k nám ako
grécki katolíci a symbol ariánskej viery,

Prečo sa bojíme skúmať
kresťanstvo u nás
pred misiou
Cyrila a Metoda?
ktorým je sv. Helena, by v žiadnom prípade so sebou nevzali – ani keby sa zachoval priamo v Konštantínopole. Pyxida
a „vierozvestovia“ sú v priamom rozpore
časovom i významovom.
Druhá v poradí za Helenou bola Fritigil.
Ariánka, gótska kráľovná, ktorá konvertovala a v roku 396 zriadila štyri rímsko-katolícke biskupstvá – aj v Nitre. Tie však
zanikli ešte v 5. storočí. Kto teda vlastne
k nám priniesol kresťanstvo?

Beladice
Neďaleko Jelenca, v Beladiciach, v lokalite Dolina, sa našlo sídlisko z rímskej
doby. Podľa AÚ SAV tu bývali Germáni
a množstvo nájdených rímskych predmetov je vraj importom. Mince, rímsky meč
Gladius, sklo, schránka na vonné oleje
a najmä rímske spony na šaty, jantárové perly. Predmety, ktoré používala nejaká elita. Našla sa aj keramika so značkou
IULIANIM, čo však archeológ asi nečítal
správne. Posledné písmeno totiž nie je
M, ale nejaký symbol. Nemá rovné nohy
ako písmeno N. Nápis teda hovorí Juliani.
Podľa Iosepha Eckhela (Doctrina numorum veterum, Viedeň, 1798) Helenu volali
v Ríme aj Juliani.
Nikde v okolí sa nenašlo toľko rímskych
predmetov na jednom mieste. Tu, v Beladiciach, teda mohla bývať rímska cisárovná
aj so svojím dvorom. Keď ju Konstantius
Chlorus opustil, mala 44 rokov a povesť
krásnej ženy. Tam je asi začarovaný aj

Šálka sv. Heleny (Trevír)

Nápis na keramike z Beladíc

názov Beladíc: Bella donna (príp. domina).
Podobne ako neďaleké Ladice (La donna).

Post scriptum
Naši archeológovia a historici nemajú
radi, keď sa im niekto pletie do remesla. Amatérov nazývajú romantikmi. Ale
prípad s pyxidou ilustruje niečo iné. Napokon, Titus Kolník (Rímske a germánske
umenie na Slovensku, 1984) pri jej fundovanom a obšírnom opise o. i. píše: „… určitú podobnosť nachádzame aj v účese sv.

Heleny, matky Konštantína I.“ I stalo sa –
v záplave učených slov unikla pravda.
Nová identita majiteľky pyxidy môže
zmeniť faktograﬁu našich dejín; nielen
cirkevnú, ale aj politickú, kultúrnu. Mnohé
obce Slovenska patria medzi najstaršie
slovanské osídlenia v Európe. Prestaňme si konečne myslieť, že sme sem prišli
pri nejakom sťahovaní národov. Germánmi sme boli nazvaní od boha Hermesa – Perúna, nie od germánskeho jazyka. Teória sťahovania národov vyhovuje
predovšetkým katolíckej cirkvi, pretože
práve ona je výborným prostriedkom na
prekrytie ariánskej éry. Vyhovuje, samozrejme, i Nemcom, ktorí ju vymysleli, a aj
Maďarom, ktorí poukazujú na to, že keby
nie ich, nemáme históriu.
Ešte neveríte, že v Nitre boli ariáni? Prečo
sa tu teda zvykne hovoriť: „je vás tu ako
ariánov“? Asi tých ariánov tu bolo naozaj
veľa.
Alan Dolog
Obrázky: archív autora

Súsošie Cyrila a Metoda v Čiernych Kľačanoch
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Prvý človek na Mesiaci
V nedeľu 21. júla uplynulo
polstoročie odo dňa, kedy
sa ľudská noha po prvýkrát
dotkla cudzieho nebeského
telesa. Patrila veliteľovi Apolla
11 Neilovi Armstrongovi.

Počas nasadenia v Kórei vykonal 78 bojových letov, za ktoré získal rad ocenení,
vrátane Leteckej medaily či Zlatej hviezdy. Za svoj život vyskúšal viac než dvesto
typov lietajúcich strojov. Najrýchlejšie
letel 3 989 míľ/h, čím päťnásobne prekonal rýchlosť zvuku.

Dlhá cesta do vesmíru

Legendárnu vetu, ktorú povedal, keď
zoskočil z poslednej priečky rebríka lunárneho modulu, pozná azda každý: „Je to
malý krok pre človeka, ale obrovský skok
pre ľudstvo.“ Vieme však o tomto priekopníkovi aj niečo viac?

Letcom skoro od kolísky
Nadaný chlapec sa narodil 5. augusta
1930 v meste Wapakoneta (štát Ohio).
Kúzlu lietania podľahol už vo veku dvoch
rokov, keď ho otec vzal na letecké preteky.
O štyri roky sedel prvý raz v pilotnej kabíne – pri vyhliadkovom lete. Odvtedy staval
modely lietadiel, ktoré stále vylepšoval.
Aby zdokonalil ich aerodynamiku, v pivnici si dokonca zostrojil vzdušný tunel. Už

Verím, že každý človek
má vopred určený počet
tepov srdca. Nehodlám
premárniť ani jeden
z nich.
v prvej triede školy prevyšoval ostatných
žiakov inteligenciou a prehľadom. Doma
mal – spolu s dvoma mladšími súrodencami – prísnu výchovu. Bol aktívnym skautom. Prvé peniaze si zarobil ako sedemročný sekaním trávy na miestnom cintoríne, neskôr si privyrábal v drogérii. Zo
zvyšného vreckového si platil kurzy letectva. Pilotný preukaz získal ako 15-ročný –
skôr než vodičák.
V roku 1947 začal študovať letecké inžinierstvo na Purdue University v meste
Lafayette (štát Indiana). Lietal v tamojšom
leteckom klube a bol i zdatným hudobníkom – hral v univerzitnom orchestri na
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barytónový roh. Neskôr školskému súboru odkázal nemalý ﬁnančný dar. Štúdium
mu sponzorovalo americké námorníctvo
v rámci tzv. Hollowayovho plánu. Za to
musel medzi druhým a tretím ročníkom
odslúžiť tri roky v US Navy.
Svoje pilotné schopnosti naplno preukázal v kórejskej vojne, kam ho povolali v auguste 1951. Tretieho septembra
jeho stroj zasiahli nepriateľské strely. Pri
snahe získať kontrolu nad lietadlom vrazil
do vysokej tyče, ktorá na krídle vytvorila metrovú trhlinu. Navzdory tomu doletel
nad vlastné územie, kde sa katapultoval.
Mesačný modul Apolla 11

Po skončení služby v námorníctve
(v auguste 1952) sa Neil vrátil na univerzitu, ktorú dokončil v roku 1955 s titulom
bakalára vied. Stal sa skúšobným pilotom
Národného poradného výboru pre letectvo
(NACA) na Edwardsovej leteckej základni
v Kalifornii. Lietal v upravených bombardéroch, neskôr v prúdových lietadlách
radu F-100 a napokon aj v experimentálnych raketových lietadlách X-1B, X-5
a X-15. V roku 1962, keď na Edwardse
končil, mal nalietaných vyše 2 450 hodín.
Medzi budúcich astronautov ho vybrali ešte v júni 1958 v rámci programu
amerického vojenského letectva. Po dvoch
mesiacoch však program zrušili. Medzičasom totiž vznikol civilný Národný úrad pre
letectvo a vesmír (NASA), ktorý prevzal
zodpovednosť za pilotované kozmické
lety. O svojom ďalšom pôsobení sa Neil
dlho rozhodoval; vo vojenskom letectve
mal dobrú perspektívu, avšak vesmírny
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program sa mu zdal perspektívnejší. Preto
si v lete 1962 podal prihlášku a v septembri sa oﬁciálne stal astronautom NASA.
Zaradili ho do rozbiehajúceho sa programu Gemini, v rámci ktorého sa prvý raz
pozrel do vesmíru v marci 1966 ako veliaci pilot Gemini 8. Bol tiež veliteľom záložných posádok Gemini 5 a 11.

Životná misia
Súbežne s Gemini ﬁnišovali prípravy na
mesačný program Apollo. V novembri
1967 vymenovali Armstronga za veliteľa záložnej posádky Apolla 9, v decembri nasledujúceho roka ho potvrdili do
čela posádky Apolla 11, ktoré malo pristáť
na Mesiaci (spolu s Edwinom Aldrinom
a Michaelom Collinsom).
Jedenástka odštartovala 16. júla 1969
z Kennedyho vesmírneho strediska na
Myse Canaveral. V porovnaní s loďami Gemini bola pomerne priestranná,
čo najviac ocenil veliteľ misie, ktorý od
detstva trpel kinetózou a nevoľnosťami pri
leteckej akrobacii. Trojdňový let k cieľu
si astronauti spríjemňovali i počúvaním
hudby, napr. Dvořákovej Novosvetskej
symfónie.

patogénov. Až potom nadišiel čas na prijímanie gratulácií. Zo šťastnej trojice sa
stali adorované hviezdy, všade vítané
davmi obdivovateľov.

Tichý hrdina
Krátko po návrate z Mesiaca Armstrong
vyhlásil, že už neplánuje žiadny ďalší
kozmický let. Bol ešte členom komisie,
ktorá v roku 1970 vyšetrovala nehodu
Apolla 13. V auguste toho roku opustil
oddiel astronautov s bilanciou: 8 dní, 14
hodín a 12 minút vo vesmíre, z toho 2
hodiny a 31 minút prechádzka po Mesiaci. Presne o rok odišiel aj z NASA. Napriek
tomu naďalej s úradom spolupracoval.
Podieľal sa napr. i na vyšetrovaní tragédie
raketoplánu Challenger.
Hoci sa oňho snažili republikáni i demokrati, odmietal vstúpiť do politiky. Až do
roku 1979 učil letecké inžinierstvo na
univerzite v Cincinatti, kde žil. Potom
pracoval pre rôzne korporácie; medzi
rokmi 1982 až 1992 viedol spoločnosť

Ľudská stopa v mesačnom regolite

mesiacov roka 1991 zomreli obaja rodičia, dostal slabý srdcový záchvat. Problémy so srdcom sa po čase vrátili a vyústili do operácie. Zomrel 25. augusta 2012
na súvisiace komplikácie. Jeho popol rozptýlili do Atlantiku 14. septembra počas
pohrebného ceremoniálu na palube raketového krížnika USS Philippine Sea.
SP/DT
Foto: NASA

Piloti nemajú pri chôdzi
žiadnu zvláštnu radosť.
Radšej lietajú.
Pristátie lunárneho modulu 20. júla 1969
v Mori pokoja bolo dramatické. Záverečnú
fázu riadil Armstrong ručne. V členitom
kamenistom teréne musel hľadať vhodné miesto, nuž pristál s kritickou zásobou paliva – ani nie na 30 sekúnd. Druhý
deň ako prvý človek stúpil na Mesiac:
„Zrazu som si uvedomil, že ten malý
krásny modrý hrášok, čo vidím, je Zem.
Napriek tomu som si nepripadal ako obor,
ale naopak, ako veľmi, veľmi malý.“ Tento
okamih sledovalo v priamom prenose asi
600 miliónov ľudí po celom svete.
Prvá mesačná prechádzka trvala dvojici
astronautov vyše dvoch hodín. Počas nich
vztýčili americkú vlajku, robili fotograﬁe,
umiestnili určené prístroje a zbierali vzorky hornín (skoro 22 kg). Štart k orbitálnej sekcii i spojenie s ňou prebehli hladko a o tri dni posádka Apolla 11 v poriadku pristála v Paciﬁku. Najprv musela
absolvovať 18-dňovú karanténu, pretože
vedci sa obávali neznámych vesmírnych

N. Armstrong vo februári 2012

Computing Technologies for Aviation.
V období 1989 – 2002 bol riaditeľom AIL
Technologies, ﬁrmy vyrábajúcej letecké
komponenty. Napriek sláve si zachoval
pokoru a skromnosť. Popularitu nevyužíval. Nikdy nemal záujem o pozornosť
médií – ani predtým, ani potom.
V poslednom období života odmietal
dávať interview a aj autogramy, lebo sa
mu nepáčilo, že ich ľudia potom draho
predávajú. Keď mu v rozmedzí niekoľkých

Neil Alden Armstrong bol dvakrát ženatý. V roku 1956 si vzal spolužiačku
z univerzity Janet Shearonovú. Mali
tri deti – Ricka, Karen a Marka. Práve
jediná dcéra zomrela v dvoch rokoch
na mozgový nádor. Otec sa s jej smrťou
nikdy nevyrovnal. Po 38 rokoch
manželstva sa rozviedol kvôli inej
žene – Carol Knightovej. Tú spoznal
dva roky predtým na golfovom turnaji
a zamiloval sa na prvý pohľad.
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Zbytočný luxus?
Niekomu sa môže zdať, že
pedikúra je zbytočný luxus, na
ktorý chodia len ženy. Dnes sa
však stáva absolútnou súčasťou
„údržby“ mnohých mužov.

stvrdnutej kože, ktorú má v letných
mesiacoch väčšina z nás, a tiež nechtov,
čo je pre organizmus prirodzený spôsob
zbavovania sa zrohovatených častí. Tento
postup sa odporúča ľuďom s problematickou zrážanlivosťou krvi a tiež diabetikom,
ktorí sú na ošetrenie nôh veľmi citliví.

Pritom nejde len o estetiku – pravidelnou pedikúrou možno predísť viacerým
nepríjemným chorobám, ako sú zarastené
nechty, kurie oká alebo plesne.

Pedikúra pomôže
pri nepríjemných
problémoch, ako sú
zarastené nechty, kurie
oká či plesne.

Relax i zdravotný beneﬁt
Pri návšteve salónov krásy a estetických kliník patrí klasická pedikúra medzi
najobľúbenejšie formy relaxu. Základná
procedúra pozostáva z kúpeľa nôh, ostrihania a celkovej úpravy nechtov, vyčistenia každého nechtu, zo zatlačenia kožičky, z úpravy nechtového lôžka, ošetrenia
zarastajúcich nechtov, odstránenia zhrubnutej odumretej kože chodidiel a na záver
aj z krátkej masáže. Pre dámy je samozrejmosťou vyleštenie a nalakovanie nechtov.
Takzvané medicinálne ošetrenie nôh sa
začína kúpeľom; je prakticky bezbolestné, a hoci to znie paradoxne, aj veľmi šetrné. Základom je mechanické obrusovanie

Na pedikúru však často chodia pacienti, ktorí potrebujú vyriešiť nejaký problém. Väčšinou ide o ošetrenie pľuzgierov
alebo odstránenie kurieho oka. Vitamín E
zasa dokáže dodať špeciálna forma vosku
– parafín. Ten zlepšuje krvný obeh, uvoľňuje póry a môže pomôcť aj pri degeneratívnych ochoreniach kĺbov na nohách.
Výsledkom je, že nohy účinne absorbujú
krémy udržujúce vlhkosť, vláčnosť a výživu. Suchá a zhrubnutá koža dosiahne opäť
svoju prirodzenú jemnosť a zdravý vzhľad.

Pleseň na nechtoch
… alebo odborne onychomykóza, predstavuje nielen estetický, ale aj zdravotný
problém. Preto včasná liečba a odstránenie pôvodu tohto ochorenia sú veľmi dôležité. Ak sa teda chystáte vykúpiť lekáreň
a skúšať rôzne liečivá, môžu to byť vyhodené peniaze. Radšej sa oplatí zájsť za
odborníkom.
Moderná medicína v súčasnosti dokáže

Múdra huba
Počuli ste už o objave českých vedcov –
múdrej hube (Pythium oligandrum)? Tá
si poradí nielen so zápachom nôh, ale
aj s plesňami na nechtoch na nohách.
Múdra huba v prípravku Biodeur dezodorant mykoparaziticky eliminuje vláknité mikromycéty a kvasinkové organizmy
na pokožke nôh a pod nechtami. Navyše
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obmedzuje potivosť, odstraňuje zápach
a pôsobí proti pachovým symptómom,
hidrotickým stavom, kvasinkám a dermatofytickým hubám na pokožke. Svojimi vláknami napáda bunky parazitných
plesní alebo kvasiniek a čerpá z nich
pre svoju výživu potrebné látky, kým ich
úplne nezničí.
TG

veľmi účinne a trvalo riešiť nechtovú
mykózu – či už na nohách, alebo i rukách.
A to bez potreby užívania antimykotík,
teda liekov na liečbu mykózy. Kým sa vám
pleseň nerozšíri na všetky nechty, dokážete sa jej dokonca zbaviť ambulantne,
bezbolestne a ani nie za polhodinku. A čo
je dôležité, stopercentne.

Medicinálne ošetrenie
nôh sa odporúča
diabetikom a ľuďom
s horšou zrážanlivosťou
krvi.
Napríklad Fox Laser dokáže žiarením
pôsobiť cez postihnuté nechtové lôžko
až do biologického tkaniva, v ktorom sa
nachádzajú cieľové patogény. Laserový
lúč ich zničí veľmi účinne, ako aj všetky
mykotické zárodky, ktoré by mohli ochorenie opätovne vyvolať. Po zničení plesne už
vyrastie krásny, zdravý necht.
MUDr. Vanda Przewlocka
Inštitút zdravia a krásy Frais
Foto: Frais
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Increasing corporate
identity theft
When fraudsters act illegally
with a false corporate identity
or misuse its identifying
information, the company faces
operational risk.
Today's turbulent times and uncertainty
are fuelling the rise of a dangerous
phenomenon - the theft of corporate
identity. Companies should be very
cautious, warns Coface, a global leader in
corporate debt insurance and credit risk
management.
“We are currently observing an increase in
a number of cases abroad and in Slovakia.
The broad scope and evolving tendency
mean that companies should increase
caution and act proactively to protect
their assets and identity,” says Juraj Janči,
Country Manager of Coface Slovakia.

Fraud scheme
The danger of this phenomenon lies
not only in the inventiveness of these
fraudsters but also in their good
organization. This is most often the case
when they use a real company corporate
identity (especially with a good payment
history and performance) to obtain goods
and services from their customers.
“Strong organization allows them to
get to the phone lines, create e-mail
addresses, fake order forms, buy
information from the business register
in order to open a buyer's account in the
company,” explains J. Janči. That is why it
is recommended that companies take not
only caution but also implement necessary
preventive measures. This is especially
the case when a company receives an
order form from abroad and from a brandnew customer.

How to defend yourself
The best solution certainly is to verify
the business partner as well as any
business relationship and professionally
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manage claims from the time of their
establishment. This way, the company
is able not only to detect the risks
in time but - if it is also insured - to
mitigate the consequences of a potential
shortage of capital. “Although it may
seem unnecessary or inefﬁcient at ﬁrst,
insurance is a unique risk prevention
tool,” says Janči, adding: “In cooperation
with the insurance company, it also
sufﬁciently covers costs or lost proﬁts in
the event of a negative situation.“

Are you sure that no-one
is currently acting on
behalf of your business?
There are a number of indications which
can point out any fraudulent behaviour of
the other party. For example, the company
logo on its website does not match the
one on order. Similarly, the format of the
email address may be different. Usually
there is only one format for the whole
company; any difference must, therefore,
be considered suspicious. Beware,
fraudsters usually use the names of
people who actually work in the company!

In particular, pay attention to generic
e-mail addresses. Attention should also be
paid when checking the phone number
format.

Trust, but verify
Set internal measures to check the
authenticity of the document. Try and
ﬁnd out whether the company operates
in the country where the goods are
to be delivered, whether it has any
subsidiaries or some kind of a project.
Sometimes there are also mistakes in the
sentence composition or typing errors
on the order form. Ask yourself if the
customer's activity is compatible with
yours. As they say, trust but verify – if you
have any doubts about the order, always
call the customer for conﬁrmation. The
importance of these things should be
understood, above all, by the employees
of the accounting department – provide
them all necessary instructions. Phishing
cases and cases of payments to fake bank
accounts are still common.
“Therefore, it is always important to
conﬁrm with your supplier all types of
changes to any requests – whether this
involves addresses, bank accounts or
other similar data,” concludes J. Janči.
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Art, jewellery, even Moon
rocks
Auction companies create
a special, magical world in
which each and everything has
its buyer.
And it does not matter whether these
include paintings, artefacts of prominent
personalities, skeletons of extinct animals
or a map of a place where a literary
character lived. The interest of private
collectors and exhibition halls in various
artefacts is enormous. Today, thanks to
the Internet, even ordinary people are
very keen on auctions. Auction houses
have been breaking records in recent
years; literally, everything is auctioned,
although the real and historical value of
these items is difﬁcult to prove.

Long history
Auctions are nothing new and modern,
quite the contrary. Their tradition goes
back to the times even before Christ. For
example, the Romans did auction out any
seized property in times of war from the
conquered territories. Eventually, their
whole entire empire was auctioned in the
year 193, but that resulted in civil war.
After that came an era of decline and
lasted until the 18th century when the
ﬁrst auction houses began to appear. The
oldest is probably the Stockholm Auction
House, founded in 1674 in Sweden.
Seventy years later Sotheby’s was
founded in London, currently the secondlargest auction company. The largest
one is the Christie’s auction house also
founded in the English metropolis in
1766. It is on the premises of these two
companies where the world's largest
records occur.

Artefacts
The painting auctioned for the highest
sum was the work of Salvator Mundi by
Leonardo da Vinci. Christie’s last privatelyowned canvas by this artist was auctioned

for $ 450.4 million in ﬂashing 19 minutes!
For all that, its price was estimated to be
only one hundred million...
Another major work which was put up for
an auction was Algerian women by Pablo
Picasso, for which the new owner paid
a sum of $ 179 million. Or maybe you are
a fan of Impressionism? Water Lilies in
Bloom by Claude Monet were sold for $
84.7 million.

Collections of prominent persons
It is not so long ago that
the Christie’s auctioned the
Rockefeller’s collection of works of art
and valuables. It sold for $ 832,573,469,
outperforming the former most expensive
collection of Yves Saint Laurent. Maria
Antoinette’s jewellery auctioned at
Sotheby’s Hall for a total of 53 million
Swiss francs. The complete estate of
Elizabeth Taylor reached a record amount
of $ 116 million, although the organizers
expected a return of only around 20
million. The collection included for
example the La Peregrina necklace from
the 16th century with rubies, diamonds
and pearls or Dior brocade dress
decorated with silver.

It was auctioned for $ 362,500 – seven
times the expected amount.
The big event of auctions always comes
with things from the estate left by the sex
symbol of the 50s Marilyn Monroe. Many
of her dresses were auctioned, including
the iconic ones from The Seven Year Itch.
A very interesting artefact also came
in the form of the Golden Globe Award,
which she won as the most popular
actress in 1970. The X-ray picture of her
chest was auctioned for $ 45,000.

Whatever you can think of
Nowadays, almost everything is auctioned.
For example, a private collector paid $
169,000 for a piece of old stairs from the
Eiffel Tower. The auction of three rock
fragments from the Moon, which were
transported to Earth by the Soviet space
probe in 1970, garnered a lot interest.
They were auctioned off for $ 855,000.
A nine-meter dinosaur skeleton was won
bought by a buyer for $ 2.3 million. The
most expensive book illustration was
the map of the hundred-acre forest from
1924, where Winnie-the-Pooh lived, with
the buyer paying £ 430,000 for it.
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The enticing world
of billionaires
Only last year, the ﬁnancial
sector lost on average, four
billionaires (in $) every week.
Their number decreased by
224 to 2 470.
This was shown by the Hurun Global Rich
List 2019 survey. The extremely rich
lost 10% of their assets on average with
a total wealth decrease in the amount
of $ 1 trillion last year, which is about
ten times the performance of the whole
Slovak economy. According to Jakub Rosa,
analyst of Across Private Investments,
the reasons mainly include the losses
seen on the stock markets. “Achieving
proﬁt last year was the hardest in the last
hundred years. As much as 93% of the 70
asset classes surveyed reported negative
returns. Paradoxically, even the assets
perceived as safe were achieving negative
numbers, ” he pointed out.

China and the US in the lead
Nearly half of the world's wealthiest
people live in these two countries. Most
of them come from China, although even
here the number has decreased – almost
by a ﬁfth. “The main reason was the
decline in market capitalization of the
Chinese stock index Shanghai Composite
by more than 20 percent,” as explained
by J&T Banka analyst Stanislav Pánis. The
second place in the ranking belongs to
the United States, with an increase of the
super-wealthy by 13 individuals. Three
countries with more than 100 billionaires
follow these two; India recorded the worst
year of them all – it lost 28 and dropped
to ﬁfth from last year's third place.
In total, 67 countries appeared in the
ranking, including Slovakia for the ﬁrst
time – thanks to Ivan Chrenek with assets
of $ 1.4 billion.

store, became the world's richest man for
the second time in a row. He entered the
billion-dollar club with rocket speed: in
2015 he was not even in the top twenty,
and in 2017 he was third. Compared to
last year, he increased his capital by 20%
and with a margin of over $ 50 billion he
is holding ﬁrst place ahead of Microsoft
chief Bill Gates who added only 7% yearon-year. The third person of the ranking
is the investment guru Warren Buffett,
whose assets dropped 14% over the past
year.
Although the ranking includes mainly
male names, almost 16% of the ranking is
occupied by women. The most successful
woman is Francoise Bettencourt-Meyers
of L'Oréal with a total wealth of $ 49
billion.

Some other “tops”
The survey also assessed the wealth of
families. The world number one are the
Waltons (owning the chain store Walmart),
with a total value of assets in the amount
of $ 173 billion. The world's oldest
billionaire is Johnson Electric's 102-yearold Chee Chen Tung, and the youngest
is the 28-year-old John Collison of the
technology company Stripe, which
mediates ﬁnancial transactions over the
Internet. The average age of people in the
ranking is 64 years.
Every tenth super-wealthy individual in

the ranking is one of the ﬁrst-generation
immigrants (most of them to the US). The
best of them is Sergey Brin, a Google
co-founder with Russian roots. Most
billionaires (over 12%) are from the IT
sector, media and telecommunications,
real estate sector generating almost every
tenth billionaire and 9% of the people
in the ranking being there thanks to
investment.

Countries by number of
billionaires
1.

China

658

2.

USA

584

3.

Germany

117

4.

Great Britain

109

5.

India

104

6.

Switzerland

77

7.

Russia

59

8.

Brazil

53

9.

Thailand

50

10.

France

48

The wealthiest people in the world
Name

Age

Assets
($ bil.)

Company

Country

1.

Jeff Bezos

55

147

Amazon

USA

2.

Bill Gates

63

96

Microsoft

USA

3.

Warren Buffett

88

88

Berkshire Hathaway

USA

4.

Bernard Arnault

69

86

LVMH

France

5.

Mark Zuckerberg

34

80

Facebook

USA

6.

Carlos Slim Helú

79

66

América Movil

Mexico

7.

Armancio Ortega

82

56

Zara

Spain

8.

Sergey Brin

45

54

Google

USA

Individual ranking

8.

Mukesh Ambani

61

54

Reliance

India

Jeff Bezos, the founder of Amazon's online

10.

Larry Page

45

53

Google

USA
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Fixed period manager
We are seeing an increase
in demand for the so-called
interim management, i.e.
temporary employment of
external staff for managerial
and professional positions.
In addition to large corporations,
medium-sized businesses and family
businesses are also starting to look in this
direction, where ﬁlling jobs is particularly
challenging. One of the added values can
be seen in the decision-making based on
facts, not emotions or sentiment.

Consultants
Hiring consultants is nothing new,
especially in large corporations. Internal
specialists in ﬁnance, human resources,
IT, logistics or project management
are commonly replaced by external
specialists selected for a speciﬁc project.
“Consultants can provide the company
with a new, fresh perspective. Their main
added values include rich experience
across companies of different sizes,
focuses and management styles,” as
explained by Stanislav Petříček, the

The external personnel
makes a decision only on
the basis of facts, without
emotions or sentiment.
co-founder of Tp Consulting, which
focuses on interim management,
consulting and headhunting in the
automotive industry.
Companies opt for interim management
primarily as a solution to crisis situations
or other major changes. The reason is
simple: changes often bring a series of
painful moments and negative emotions.
It is not easy for employees to separate
these changes from the person behind
the changes. It is not easy to build trust in
people, so the choice of transitional period
management is seen as the best option.

However, it is important to point out that
both the employer and the temporary
manager should be aware of the mission
of such a role.

When to use them
In Western Europe, interim managers
have long been considered experts in
high demand. For us, we are only learning
that they do not have to be the solution
only in cases unpleasant issues. “The
time when external specialists were
hired only for crisis management is over.
Strengthening the team is common in case
of restructuring, mergers of companies
or launching of a new project,” says S.
Petříček. For example, in the automotive
sector, demand is primarily driven by the
departments of development, technology,
quality, logistics and production.
It is equally advantageous to use the
services of an interim manager in case
of an unexpected illness, early maternity
leave or termination of employment.
External managers are usually available
within a period of one to three weeks,
without any long delays required to ﬁnd
and ﬁll a post. The interim manager
immediately becomes a full-ﬂedged
member of the team, who immediately
begins work on any deﬁned goals. Top
expertise, long-term experience, high
responsibility and independence from
corporate comfort are also reﬂected in
the ﬁnancial reimbursement, which is
very lucrative both in the world and in our
country.

Over-qualiﬁed for a long-term
commitment
“A typical interim manager is an overqualiﬁed senior specialist with many
years of experience and excellent
language skills who can literally jump into
a running train and, if necessary, brake it
or keep it at full speed on the rails,“ says
the expert. Although he or she carries the
responsibility for its decisions and hence
its results, it is not a threat to the current
management of the company due to its
independence and autonomy. His or her
motivation is not advancement on the
corporate career ladder, but interesting
challenges and projects.

It is not just about crisis
managements. This also
applies to restructuring,
mergers and other
changes.
The future of interim managers depends
on references. Good results and client
satisfaction are, therefore, crucial for
them. “Emotional intelligence and soft
skills which lead to a proper assessment
of the situation, adequate approach and
appropriate behaviour with regard to
corporate culture should thus be part
of their portfolio of professional skills,”
added by S. Petříček.
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Innovative boring method
• Can you describe your research
methods in more detail?
We conduct our research on three levels.
The ﬁrst one is based on our own technological strategy. The goal is speciﬁc
products and services that we will provide to our customers in the future. The
second level is cooperation with other
partners. They have a particular interest
in something that we know – and we have
an interest in something that they know.
This cooperation takes place at national
and transnational levels. The third level is
research conducted as a result of a direct

VUNAR, a. s., was established
by transformation of the
original Tool Research Institute
in Nové Zámky, and it is
currently a private research
organization with a global
presence.
This Slovak company actively and successfully participates in international applied
research. Its biggest success so far has
been securing of a research order from
a transnational consortium for testing
of TBS (Tunnel Boring System), which
will enable the construction of shafts
and tunnels in the Earth’s crust. In this
context, we approached Ms. Alexandra Suchoňová, the chairwoman of the
Company’s Board, and asked her a few
questions.
• How long has your company been
involved in applied research?
Since its establishment in 1971. We have
several thousand technical solutions and

VUNAR’s applied
research will contribute
to decarbonization of the
energy system.
inventions in our intellectual database.
For the last ten years, our research has
focused on the area of renewable energy
sources (RES).
• What are its objectives?
We focus on addressing the technical
challenges associated with the worldwide initiative to combat global warming, air
and sea pollution and the growing scarcity
of available natural resources. Only once
we realize that we are part of these problems can we become part of their solution. Awareness of the problem lies in the
knowledge – for example that Bratislava
pollutes the air in the range of approx. 2.5
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mil. tons of CO2 per year and that only less
than 1% of the energy used comes from
renewable resources. So we can say that
we are an irresponsible and dirty part of
this world.
Our industrial research is primarily
focused on ﬁnding solutions that enable decarbonization of the energy system
in a global perspective. For more than
10 years now, we have been involved
in a project dealing with feasibility of
construction of the so called energy shaft.
The primary objective is the use of deep
geothermal energy; the secondary objective is the use of natural resources from
large depths (deep mining) and also creation of safe nuclear waste repositories.

Decarbonization is the
EU’s effort to prevent
global warming.
order from a customer, most often another research organization. Here we already have ﬁrst results in the form of research performed directly for companies
that wish to radically reduce their energy
costs while contributing to the survival of
our planet.
• What is your take on Slovakia in
terms of EU efforts and strategies to
decarbonize the energy system?
First of all, I would like to point out that
the reason for decarbonization is the
TBS facility – front view
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EU’s desire to prevent global warming –
and thus the impending natural disaster, the scale of which most of us are still
unaware of. Despite the promises made by
the Slovak Government to the European

There is a risk that the
Slovak Republic will
not keep its promise
to achieve a 14%
share of RES in energy
consumption by 2020.
Union, we could be rightly labeled as saboteurs of the European efforts in this area.
This fact was recently conﬁrmed by the
Supreme Audit Ofﬁce of the Slovak Republic. Among other things, it drew attention to the risk of not meeting the national target of the Slovak Republic in the
area of climate change and energy sector,
which is to achieve a 14% share of RES in
total energy consumption in 2020.
Direct responsibility for this situation lies
with the Ministry of Education and the
Ministry of Economy that failed to ensure sufﬁcient research and implementation of industrial innovations in RES. The
Ministry of the Environment is also jointly responsible, and I am sure it is aware
of huge difference between the promises
and the reality in which Slovakia ﬁnds
itself. Unless this situation changes in the
foreseeable future, the EU will most likely have to consider legislative changes in
order to assign not only economic but also

The Slovak education
system is focusing on
research of unviable
areas.
personal liability for environmental damages caused by passivity or poor competence in the Member States.
• What do you see as the root cause of
such actions by our authorities?
In particular, Slovakia nowadays lacks
the political ambition with respect to RES.
Underestimating this problem has led
to the country not being able to allocate
European resources to this area. The state

From the research and testing workplace in Sweden

structure of Slovak research is currently
blindly governed by the RIS3 document of
2013 whose ambition was the so called
smart specialization. Someone managed
to select and submit to the Government
for approval material, based on which
the Slovak industry and science took
a “backward path” into industrial history. By focusing on economic areas with
low added value and high boom sensitivity, this document has created for modern
Slovak research and industry a domestic
obstacle which increasingly isolates them
from the world realities.
The Slovak education system is forcibly
focusing on research in unviable areas,
and research projects submitted for
evaluation are artiﬁcial constructions for
funding dead institutions – and often for
dubious political-industrial structures.
• VUNAR’s participation in the research of the TBS boring equipment is
undoubtedly the largest recognition
of Slovak industrial research to date.
Can you give us some insight into this
area?
For more than 10 years now, we have
been working in partnership with ZTS
Inmart, a. s., on developing a technological system that would allow mankind to
penetrate deep into the Earth’s crust. We
have been testing several strategies of
such penetration, and TBS enables veriﬁcation of another one of them. Part of our
research also includes the establishment
of our own research and testing facility

in the Scandinavian granite massif where
we have been carrying out practical tests
of our equipment for some time now. Our
experience and research capacity were
the reason why the transnational consortium, the owner of the TBS system, approached us. The development costs have
long since exceeded one hundred million
Euros, and our contribution will certainly require further investment in this area.
The equipment was originally developed

The state structure of our
research is leading the
industry and science back
to history.
for the construction and mining industries; however, the transnational consortium has expanded its application to energy shafts and creation of underground
repositories for nuclear waste storage as
well. For all these applications, it is necessary to test TBS in real conditions and to
create operational documentation.
The strategic interest of our company in
testing the new TBS focuses on the opportunity to test our pulse boring technology
as a replacement for the proposed rotary boring equipment. At least theoretically, this non-rotational technology could
signiﬁcantly reduce the costs of boring –
approximately by half.
(abridged)
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E-Procurement today
Over time, e-Procurement has
become a suitable solution for
modern digital commerce and
e-commerce.
Clearly, the main trends in this area
include adaptation to change in
purchasing behaviour, digitization and
automation, as well as an emphasis on
the social responsibility of the purchasing
process.

Changes on the B2B market
E-Procurement acts like a living organism
which is constantly evolving and
adapting to new situations, expectations
and market demands. Nowadays, it is
necessary to prepare for a change in
purchasing trends in connection with the
management and strengthening of the
quality of supply. Relationships between

Suppliers on the B2B
market also inﬂuence
strategic decisions of
customers.
buyers and suppliers are thus evolving
towards a true partnership. “Suppliers on
the B2B market are no longer considered
as only service providers only” as noted
by Tomáš Střelský, director of Manutan,
who delivers products and services for
ofﬁces, warehouses and workshops.
“They are increasingly involved in the
strategic decisions of their customers.
Their objective is to provide advice and
support in optimizing the purchases
of a company and increasing its
competitiveness,” as explained by Tomáš
Střelský.

Digitization and automation
Their combined impact is an important
trend in modern e-Procurement. The
fourth industrial revolution, based on
automated manufacturing, intelligent
systems and applications, includes, for
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example, cyber systems such as big data,
artiﬁcial intelligence, digital assistants,
and blockchains which enable secure
storage and sharing of information.
“The automation of low-value-added tasks
is now underway, but digitization has not
yet been applied to the entire purchasing
structure - to employees, processes and
technologies. Up to 70 percent of tasks
can be automated after the mapping of the
entire purchasing process is completed,”
as added by T. Střelský.
Another major direction for
e-Procurement is corporate social
responsibility. The principle of
incorporating social and environmental
considerations into the purchasing
process is applied here. Companies
are starting to place more emphasis
on energy efﬁciency, waste reduction,
adherence to working conditions, quality
and reuse or repair of products. That is,
the sustainable e-procurement process.

What will the future bring?
We are currently observing a dramatic
change in the production method with
the use of digital technologies and data.
Professional procurement in companies
and society plays an important role.
The Procurement Association has been
striving to increase the perception of
its importance - as the main driver of
innovation. According to its founder Pavel
Uksa, Industry 4.0 will mean adequate

changes in the work and competencies of
Procurement departments. Many of the
activities will be fully automated based on
the requirements of sales and production
departments, so that the traditional buyers
are likely to become history.

Up to 70% of tasks
included in the entire
purchasing process can
be automated.
“The new generation will be expected
to have profound analytical skills,
programming skills, creativity,
detailed segment knowledge,
and so on. However, even
if this is perceived as
a revolution, it will
certainly take
time for many
companies,”
concluded
P. Uksa.
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Digital Factory 4.0
The fourth industrial revolution
and the use of modern
technologies literally enable
mass production of tailor-made
products.
You do not want to have the same
motorbike as the others, but at the
same time, custom-built machines are
out of your reach? This is no longer
a problem today. A world-renowned
manufacturer's factory can produce
a slightly altered chopper each and every
minute and a half. Today, customers
can get their iconic motorcycles in
1,700 variants with a single production
line, with Harley-Davidson introducing
Industry 4.0 elements into its production.
And these can solve many of the key
problems of industrial production - from
the extreme variability of supply, demand
and design, to the need to produce
individualized products in increasingly
small series, to the requirement for everfaster innovation.
New technologies provide the possibility
to automate, integrate and optimize
processes so that companies can shorten
the production cycle, improve product
quality and increase productivity. The
manufacturing industry is moving from
isolated, optimized processes, systems and
resources to a fully integrated data and
product ﬂow across various businesses.
The results are palpable: in HarleyDavidson Motorcycles alone, production
costs have fallen by 7% after the changes
have been introduced, the net margin has
increased by almost one ﬁfth, and the time
to build a motorcycle has been reduced
from 21 days to an incredible 6 hours.

the customer becomes a full-ﬂedged
contributor to the production process
itself.
Consumer attitudes are also changing
signiﬁcantly. Companies today can
develop intelligent and connected
products which collect, evaluate and
send large amounts of data about
themselves and the way they are used.
These products can record the way
and condition of wear, patterns of use
or storage conditions. What is more
important, however, is that customers
are more willing to share such data. In
an era of wearable electronics or sensors
in running shoes, the conﬁdence in the
collection and transmission of data grows
in exchange for other beneﬁts.
This data will affect every aspect of the
value chain. For instance, the customer
may, together with the purchase of the
refrigerator, agree that the manufacturer
will have access to anonymised product
data and its use. For this, the customer
will receive a counter value - warnings
about compressor overheating or
temperature changes in the refrigerator,
as well as advice on how to gain the most
from the product.

Customer engagement
It is one of the changes that needs to
be considered today. Industry 4.0 in its
present form deals mainly with production
processes. However, the customer is no
longer to be considered an element which
is to be satisﬁed. Thanks to digitization,

From custom-made to
a completely different business
At a basic level, Industry 4.0 principles
will enable a company to better organize
its supply and production processes
and to exploit the connection between

machines, components, processes
and people. The result can be seen in
personalized conﬁgurations that can be
delivered to the customer in an efﬁcient
and scalable way.
With the use of customer data, the
data ﬂow closes. Thanks to them, the
manufacturer knows how to use the
product and is able to streamline the
costs – e.g. by removing any underutilized
features. At the same time, it can
continuously innovate it to meet changing
consumer expectations.

Innovation platforms
At the highest level of integration, the
manufacturer can completely change
the value which the product originally
provided. A smart technology refrigerator
may have built-in sensors to monitor the
condition of stored food. Thanks to this,
it can offer new services – e.g. a warning
about their upcoming expiration date or
make an order for any missing ones. It
can also monitor energy consumption and
look for ways to optimize it. Predictive
analytics and 3D printing will make it easy
to access parts anywhere and at any time.
It is the possibility of combinations
and intersection that will create new,
more agile offers, centred on the needs,
preferences and requirements of
customers. The products will gradually
turn into platforms, bringing new
innovative opportunities to businesses.
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Environmental migration
According to the Ofﬁce of
the United Nations High
Commissioner for Refugees
(UNHCR), since 2008, about
21.5 million people ﬂee the
effects of natural disasters each
year.
However, this number does not include
effects of drought waves and related
crop failures (e.g. in the Sahel area). Is
the international community even aware
of these “natural” problems? Zuzana
Vatráľová, the Head of the International
Organization for Migration (IOM) in
Slovakia, answers this and other related
pressing questions.
People have always migrated due to
changing living conditions – to ﬁnd
a source of water, more fertile soil,
better climate. This natural movement is
currently perceived as problematic as the
number of Earth’s population increases
by the year, and an increasing part of
the planet is becoming uninhabitable as
a result of climate change. Environmental
migration is a global challenge that the
international community has become
aware of over the past decade. It
has adopted a number of signiﬁcant
international agreements, such as the
Paris Agreement on climate change,
Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction and, ﬁnally, the recent Global
Compact for Migration.
• Can you tell us more about it?
For the ﬁrst time in history, UN member
states have agreed on a shared vision to
deal with the impact of climate change,
disasters and environmental degradation
on international migration. The primary
concern of the states is to minimize
adverse factors, ﬁnd solutions that allow
people to stay at home and provide them
with the means to adapt to changing living
conditions. The aim is to avoid forced
migration and the tragedies associated
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with it. At the same time, the Compact
speaks of the need to make available
safe and legal pathways of migration to
people from those parts of the world that
are already heavily affected by climate
change. The extreme solution here is the
planned relocation of cities, villages or
communities. So the problem has been
deﬁned, possible solutions have been
proposed in several international or
even global documents. It is now down to
individual governments to work together
and take effective action.
• Rising ocean levels may set up
to 1.5 billion people in motion –
moving inland from the coast areas
or from south to north. Do developed
countries even take into account the
possibility of mass relocation of tens

of millions people affected?
Since more and more people live in the
affected areas, their planned relocation
is likely to play an increasingly important
role; some of it is already happening.
However, this is an extremely challenging
operation that involves building a new
home for the whole community, while
preserving its social structures, cultural
characteristics and other important
elements. Such programs are usually
implemented by the governments of the
countries concerned in cooperation with
other local, national and international
partners. I am not currently aware of any
such large-scale international program of
planned relocation due to environmental
changes.
• The World Bank report of March
2018 states that as a result of climate
change, by 2050 there may be 143
million forced migrants in the world.
Will the countries concerned be able
to “withstand” such waves within
their borders?
This is the worst case scenario involving
only Sub-Saharan Africa, South Asia
and Latin America. The report also
mentions three key measures that could
reduce the number of such migrants by
up to 80% in the given timeframe. The
ﬁrst one is an immediate reduction in
greenhouse gas emissions in accordance

Bangladesh, Sirajganj – community affected by river erosion
Photo by: Amanda Nero
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with the Paris Agreement so that the
average global temperature does not
increase by more than 2 °C by the end
of the century. The affected countries
should also include climate migration
in their national development programs
– including strategies dealing with
population’s adaptation to new living
conditions, mobility tools for people in the
affected areas and subsequent stabilization
plans for the areas from and to which
the population migrated. The third key
measure is to sufﬁciently invest into
collection and analysis of climate change
data and its environmental impact, with
the aim to understand ongoing processes
and model their future developments.
It is true that the vast majority of
environmental migration takes place
within the national borders of individual
states. The impacts of climate change are
generally long-term to permanent and so
must the solutions be. These are often
economically underdeveloped parts of the
world that need ﬁnancial and professional
assistance from outside sources. Whether
those countries can make it depends also
on the commitment of the international
community.
• Problems with rising sea levels
are said to concern also places such
as Amsterdam, Hamburg or Lisbon.
Is Europe aware that it can also be
affected?
If the worst case scenario of climatologists
came to pass, melted glaciers would raise
sea levels by 6 meters. The Netherlands
or Denmark would almost completely
disappear from the map. The countries
concerned are aware and are taking
precautionary measures. The Dutch have
invested billions of euros into their Delta
ﬂood control plan, London has invested
millions of pounds to reinforce the dams
on the Thames and Venice is investing
millions of euros to save cultural and
historical sights. It is clear that European
countries have the capacity to prepare for
the effects of climate change.
• Climate change also has the
potential to escalate military
conﬂicts, such as the one in Syria.
Is it possible for international
institutions to eliminate or at least
positively inﬂuence this threat?
The adverse effects of climate change

Ethiopia, Dolo Ado – displacement site
Photo by: Rikka Tupaz

can certainly exacerbate social tensions
in the affected areas. IOM and other
organizations have the opportunity to
signiﬁcantly help affected population to
adapt to new living conditions – whether
at their original location or a new one.
People tend to migrate within their
own country. The number of internally
displaced persons today is estimated at
over 40 million. We regularly appeal to
our member states to ﬁnancially support
also internally displaced persons.
• Is it possible to distinguish
environmental factors of migration
from social or political ones?
At the end of the day, is this not
a multifactor affair?
I dare say that a number of factors always
play a role in people’s decision to migrate.
For example, a farmer whose land
becomes uncultivable due to prolonged
drought loses his income. He decides to
move into a city in a neighboring country
and ﬁnds another job. Is he then an
economic migrant due to environmental
factors? If there are thousands of
such farmers, they settle in already
overpopulated cities that suffer from
lack of drinking water. Social tensions
grow into political changes, even armed
conﬂict. Our farmer thus loses the source
of his income once again and migrates
further – this time in an acute fear for his
life. Of course, in a particular situation,
some of the factors prevail, others may be
missing, but they are interconnected, and
their intensity varies with time, place, and
circumstances.
• The term “climate refugee” has
become a ﬁxed term in the media. Is
there any international agreement on
such people?

IOM, UNHCR and other organizations
prefer the term “environmental
migrant” or in case of forced migration
“environmentally displaced person”. The
use of the term you mentioned might lead
to a narrow and biased discussion. As
I mentioned previously, environmental
migration is mainly internal – people
do not cross borders or seek protection
in third countries or at an international
level. And it does not necessarily have
to be forced migration. Especially in
the case of very slow initial processes
of natural change, this is a matter of
choice, albeit limited. So countries are
primarily concerned with managing
migration before potential protection
of refugees. Moreover, it is often not
possible to separate among humanitarian,
environmental, political or other reasons
for migration.
• Is it possible nowadays to legally
deﬁne the status of an environmental
migrant or their rights? Is there any
general convention or a common
approach in place?
The legal status of an environmental
migrant and their rights are not yet
internationally deﬁned. Therefore, in
such situations, IOM encourages the
use of all already existing humanitarian,
environmental or asylum related laws
and other instruments, human rights,
as well as instruments used in internal
displacements, disaster management or
legal migration. It is the support of those
legal means – e.g. humanitarian visa,
temporary protection, residence permit,
regional or bilateral agreements on free
movement – that can provide adequate
protection for environmental migrants.
Photos: © International Organization
for Migration
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Direct selling on the rise
World Federation of Direct
Selling Associations WFDSA
published the results for 2018
this June. The ﬁgures are
record-breaking - in both sales
and sales ﬁgures.

What does sell
Women continue to be the driving force of
this sector, accounting for up to 74% of all
direct sellers in the world. This is directly
related to the best-selling products: up
to 33.2% are wellness products and food
supplements. The cosmetics (31.2%),
which was at the top only last year are
in close second. This is followed by
household items (12.8%), clothing and
accessories (6.2%) and ﬁnancial services
(3.2%).
The results for 2018 are also positive
in our country with turnover reaching
€164 mil. This represents a year-on-year
increase in sales of 5.7%. The number of
direct sellers exceeded 203 thousand.
The best-selling item in Slovakia still
remains the all items included in the area
of cosmetics (42%), followed by wellness
products and food supplements (29%) with
the third place being the household items
(25%).
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Forms and methods of sale
The results of a survey by the European
Direct Selling Association SELDIA
published in February are very
interesting. It focused on general data
on direct sellers, but also on their
values or tools they use at work. The
results also show that direct sales,
mainly based on personal contact, use
modern technologies - to adapt to the
needs of today's customers. Popular
communication via social networks as
well as personal blogs or websites proved
to be an effective way.
Lucia Záleská, chairwoman of the
Association of Direct Sales in Slovakia,
commented on the latest published ﬁgures

as follows: “Direct sales show steady
growth worldwide and also in Europe and
Slovakia. This means the satisfaction of all
those involved in this business, including
our customers. It is clear message that we
must continue to build a positive image of
our industry.”
The association attributes this positive
trend to the continual rejuvenation of
direct sellers as well as their creative
approach to communicating with
customers in an online environment.

Direct selling – the
world's largest markets (2018)
Turnover
($ bil.)

Share (%)

1.

China

35,732

18,52

2.

USA

35,350

18,33

3.

Korea

18,044

9,35

4.

Germany

17,520

9,08

5.

Japan

15,608

8,09

6.

Brazil

10,198

5,29

7.

Mexico

5,865

3,04

8.

France

5,385

2,79

9.

Malaysia

5,287

2,74

Taiwan

3,894

2,02

10.

Source: WFDSA
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Statistics conﬁrm the steady growth of
direct sales on a global scale. Worldwide
revenue grew by 1.2% year on year,
ultimately representing an impressive
$192.949 billion in turnover. Europe
accounted for 21 percent of this ($
39.558 billion) last year. The biggest
players remain the same: China and the
US with a share of over 18%, Korea and
Germany with half that share, and Japan,
closing the top ﬁve.
And it was not only sales that increased.
Compared to 2017, the number of direct
sellers also increased (by 1.6%) to 118.4
million globally. In Europe, 14.36 million
people are involved in this form of trade
- whether full-time (9%) or part-time (36%)
or only marginally (55%).
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