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DIGITÁLNA 
ÚDRŽBA 4.0
PRVÝ KROK 
K TRANSFORMÁCII VÝROBY



Milí členovia a priatelia, 
 
Digitalizácia a automatizácia – dve heslá, ktoré 
v týchto dňoch berieme často do úst. Ak 
množstvo diskusií na Slovensku sledujeme 
podrobnejšie, občas sa neubránime dojmu,  
že Priemysel 4.0 sa redukuje na masívne 
nasadzovanie robotov vo fabrikách. Za týmto 
konceptom však stojí najmä zosieťovanie 
technológií, využívaných vo výrobných 
procesoch. Možnosti sú nesmierne rôznorodé 
a týkajú sa aj oblastí, ktoré by nezasväteným 
hneď nenapadli. Typickým príkladom je 
údržba, ktorá bude stáť v popredí našej 
odbornej konferencie dňa 14. júna v Trnave.  
  
Pri tomto podujatí úzko spolupracujeme  
s Kompetenčným centrom 4.0 pre malé  
a stredné podniky Chemnitz, ktorého experti  
na ňom poukážu na potenciály pri digitalizácii 
údržby. S poskytovateľmi technológií zo Saska 
a Slovenska budeme mať v Trnave na palube 
hneď aj poskytovateľov riešení, ktorí budú 
predstavené možnosti optimalizácie 
demonštrovať na konkrétnych praktických 
príkladoch.     
  
Podrobnosti ku konferencii a aktuálnym 
trendom v digitalizácii sa dozviete v ťažiskovej 
téme od strany 9.   
 
Váš Jürgen Knie 
Prezident SNOPK 
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NAŠI PRÉMIOVÍ 
ČLENOVIA 

Aktuálny politický vývoj na Slovensku nanovo 
roznietil debatu o transparentnosti a zásadách 
právneho štátu. Na ďalšom DSIHK meets, dňa 
7. júna 2018, budú s členmi diskutovať  
o aktuálnom stave slovenského súdnictva 
Gabriel Šípoš, riaditeľ Transparency Inter- 
national Slovakia, a Ivan Skaloš, predseda 

predstavenstva Slovak Compliance Circle. Zaoberať sa pritom budú aj otázkou, aký 
druh úradníkov potrebuje funkčný štát a ako môžu firmy prispieť k transparentnému  
a etickému podnikaniu na Slovensku.  
  
Online prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/dsihk-meets-mr-gabriel
-sipos-ivan-skalos  
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Dve zahraničné obchodné  
komory hosťom v Olomouci  

24. apríla 2018 pozvala SNOPK a Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
(ČNOPK) svojich členov na návštevu továrne na výrobu elektromotorov, spoločnosti 
Siemens v Mohelnici, a na následné networkingové podujatie v Olomouci. Stefan 
Meyer, ktorý je so svojou firmou Helukabel členom oboch obchodných komôr, si 
šancu na trilaterálny networking nenechal ujsť. „Bolo zaujímavé zažiť v jeden deň ako 
český, tak aj slovenský uhol pohľadu“, skonštatoval. „Za obzvlášť lákavé som 
považoval, že sa tak stalo na mieste, na ktorom sa firmy obvykle nestretávajú.“  
Meyer už s optimizmom očakáva nasledujúce podujatia v priemyselných závodoch, 
v regiónoch Česka a Slovenska.  

Členovia SNOPK a ČNOPK pred závodom spol. Siemens v Mohelnici 

© DTIHK / D. Scholzová, K. Přindišová  

© mindscanner / Fotolia   
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MY O NÁS 
Guido Glania: „Zostať stále  
v pohybe“  

Konateľ SNOPK Dr. Guido Glania sa v lete vracia do Nemecka. Glania prišiel do 
SNOPK v marci 2011 z Belgicka. V rozhovore bilancuje výzvy a úspechy.  
 
Ako vyzerá Vaša bilancia po siedmich rokoch na Slovensku?     
Slovensko-nemecký príbeh úspechu, ktorý som mohol počas 
posledných siedmich rokov sprevádzať, na mňa urobil silný 
dojem. Základom tohto úspechu je, podľa môjho názoru, úzka 
súdržnosť medzi Nemcami a Slovákmi, plná dôvery. O kvalite 
tejto spolupráce som sa mohol presvedčiť počas návštev 
množstva firiem po celej krajine.     
 
Čo ste považovali za obzvlášť pozoruhodné?   
V Nemecku som bol stále znovu konfrontovaný s tým, koľko 
ľudí o Slovensku nič nevie. Permanentné zamieňanie so 
Slovinskom samozrejme môžeme brať s humorom, vyvoláva ale vlastne sklamanie. 
Na Slovákoch si vážim ich silný zmysel pre rodinu a silnú spätosť s domovinou. Pre 
veľkú časť obyvateľstva je ešte stále charakteristický jednoduchý, tradičný životný štýl.   
 
Čo podľa Vášho názoru patrí k najväčším úspechom, ktoré SNOPK dosiahla  
v posledných rokoch?    
Najviditeľnejšiu „budovateľskú“ prácu predstavovala bezpochyby oblasť vzdelávania 
a ďalšieho vzdelávania. Čo bolo v roku 2011 len neurčitou myšlienkou, totiž že svojich 
členov aktívne podporíme pri kvalifikácii svojich pracovníkov, dnes predstavuje nosný 
pilier našej komory. Duálne vysokoškolské štúdium a silnejšie zameranie na inovačné 
témy, sú logickým pokračovaním tohto vývoja. Ako úspech hodnotím aj združenie 
Slovak Compliance Circle, ktoré sa pevne etablovalo ako fórum profesionálnych 
Compliance Officers. A v neposlednom rade: zväčšenie členskej základne o takmer 40 
% ukazuje, že SNOPK bola a je atraktívna, aj ako platforma pre networking.      
 
V ktorej oblasti ste nepokročili tak, ako ste si to želali?    
Vzťah k vláde bol skoro stále problematický. Síce sme dosiahli aj nejaké pokroky, ako 
napr. zavedenie duálneho odborného vzdelávania, často sme však museli prijať, že 
vláda prejavila slabý záujem o to, aby nás zapojila do konzultačných procesov.  
 
Vyskytol sa aj dôvod na zlosť?  
Pravidelne sme poukazovali na deficity pri témach právneho štátu a žiadali o nápravu 
– a to aj v čase, keď to sotva niekto chcel počúvať. Trend v tejto oblasti ešte stále nie 
je presvedčivý. To ma skutočne hnevá. Prvým krokom k zmene je vždy uznanie 
problému. Preto je úlohou SNOPK aj naďalej nielen vyzdvihovať lokálne výhody, ale aj 
pomenúvať problematické oblasti.   
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MAROŠ ŠEFČOVIČ 
V DIALÓGU SO SNOPK   
 
10. mája 2018 sa 
SNOPK stretla  
v Bratislave s pod-
predsedom Európskej 
komisie, Marošom 
Šefčovičom. 
Výsledkom bol 
otvorený a intenzívny 
rozhovor o budúcnosti 
Európy, v popredí 
ktorého stáli témy ako 
elektromobilita, 
inovácie a energetická 
únia.   
 
 
 
LEADEC SLOVENSKO 
OSLAVUJE SVOJE  
20. NARODENINY  
 
Spoločnosť Leadec 
poskytuje na Slovensku 
už 20 rokov lakovnícke 
služby, automatizáciu, 
montáž a Facility 
manažment. K najdô-
ležitejším klientom 
spoločnosti patria 
podniky, najmä 
z automobilového 
priemyslu. SNOPK 
srdečne gratuluje  
k firemnému jubileu 
a do budúcnosti želá 
veľa úspechov.   
 
 

Guido Glania 
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MY O NÁS 
Guido Glania: „Zostať stále  
v pohybe“ (pokračovanie) 
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BUDÚCNOSŤ 
MARKETINGU  
 
Seminár Marketing  
v digitálnom svete - 
stratégie, dňa 10. mája 
2018 v Satori stage  
v Bratislave, priniesol 
40-tim účastníkom 
množstvo užitočných 
informácií o budúc- 
nosti marketingu.  
SNOPK ďakuje Google, 
Pizza SEO a spoloč-
nosti Lugera The 
People Republic, 
Slovensko.    
 
 
ROADSHOW BANSKÁ 
BYSTRICA  
 
Dejiskom tohtoročnej 
„Roadshow – Úspešné 
príbehy obchodovania 
s Nemeckom“ bude 
Banská Bystrica.  
27. júna 2018 otvoria 
svoje brány slovenské 
firmy GEVORKYAN, 
Küster – automobilová 
technika a REA 
SLOVTEAM.  
Pri tejto príležitosti 
predstaví SNOPK  
aj praktické tipy  
a možnosti podpory  
pri exporte a rozbiehaní 
činnosti v Nemecku.    
 
On-line prihláška: 
www.dsihk.sk/sk/
podujatia 

Hľadajú sa partneri pre projekt 
novostavby Nemeckej školy  

Čo si myslíte o budúcnosti Slovenska?  
Vzdelávanie je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. O budúcnosti Slovenska sa 
rozhoduje v hlavách. Výchova k samostatnému riešeniu problémov a kreatívnemu 
mysleniu musí v 21. storočí zaujímať centrálne miesta. Množstvo startupov dokazuje, 
aký kreatívny potenciál krajina skrýva. To vo mne vyvoláva optimizmus.  
 
Istú a úspešnú budúcnosť Slovenska si však možno predstaviť len vo vhodnej Európe. 
Izolovanie a nacionalizmus malej krajine v srdci Európy mimoriadne škodia. Preto 
dúfam, že Slovensko bude naďalej patriť k protagonistom projektu Európy.   
 
Rozlúčka s SNOPK - aké emócie prináša?  
Samozrejme po všetkých tých intenzívnych rokoch neodchádzam len s úsmevom na 
tvári, ale aj so slzou v oku. Už teraz je jasné, že mi bude chýbať angažovaný tím 
SNOPK a množstvo aktívnych „spolubojovníkov“ z predstavenstva či okruhu členov. 
Som však presvedčený o tom, že stále v pohybe musia zostávať nielen firmy, ale aj 
členské organizácie, ako je SNOPK. Preto je moje „odovzdanie štafety“, po dobrých 
siedmich rokoch na Slovensku, úplne v poriadku.   

Veľký záujem o kvalitné vzdelanie v nemec-
kom jazyku spôsobuje neustály rast Nemeckej 
školy Bratislava (DSB). „Na DSB máme aktuálne 
360 detí a mladistvých“, hovorí Annette Kolig-
Hörning, predsedkyňa predstavenstva škol-
ského združenia DSB. „Na Kramároch teraz 
pripravujeme prestavbu novej školskej budovy, 
ktorá nám poskytne ideálnu infraštruktúru pre 
vysoký štandard našej výučby.“ 

  
Vzdelávanie budúcich potenciálnych, nemecky hovoriacich pracovníkov na DSB, 
môžu firmy aktívne podporiť tým, že sa stanú partnerom projektu, vysvetľuje Annette 
Kolig-Hörning. „Váš príspevok pri prestavbe a vybavení – ako vecný dar, profe-
sionálna expertíza či finančný príspevok – prispeje k úspechu nášho projektu  
a ostatným ukáže Vašu zaangažovanosť v rôznej forme“, s istotou dodáva A. Kolig-
Hörning.    
 
Kontakt: marketing@deutscheschule.sk 

Plán novej školskej budovy  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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VEĽTRHY 
IFA Berlin - Značky, Trhy, Inovácie 

58. ročník najväčšieho a najnavštevovanejšieho 
veľtrhu spotrebnej elektroniky - čiernej a bielej 
techniky, IT, ODM, OEM - IFA Berlin, Consumer 
Electronics Unlimited, otvorí svoje brány  
od 31. augusta do 5. septembra 2018. 1 805 
vystavovateľov z 56 krajín sa predstaví 253 000 
návštevníkom a 8 800 akreditovaným novi- 
nárom zo 100 krajín sveta. IFA zahŕňa  
7 produktových segmentov, od HiFi, HighEnd, 
CarMedia, televízie, videa, kamery, foto, informačnej, komunikačnej, navigačnej 
techniky, multimédií, cez PC hardware, software, antény, satelitné prijímače, 
vysielaciu, štúdiovú techniku, stacionárnu a mobilnú telekomunikačnú techniku, až po 
on-line služby, servis, príslušenstvo, ale aj malé domáce elektrospotrebiče a bielu 
techniku. Súčasťou je IFA NEXT - fórum technologických inovácií a Global Markets - 
špeciálny pavilón pre OEM, ODM a dodávateľov komponentov.  
 
Na IFA sa úspešne prezentujú aj slovenské firmy: Universal Media Corporation-
SHARP Slovakia, ORAVA s.r.o., ThirtySeventy Digital s.r.o., Turbado.sk s.r.o. Na IFA 2018 
sa prvýkrát predstaví Angel Group s.r.o. 
 
SNOPK, ako oficiálne zastúpenie Berlínskych veľtrhov v SR, ponúka slovenským 
účastníkom bezplatné informácie, organizačnú podporu, ako aj vstupenky pre 
odbornú verejnosť za zvýhodnenú cenu. 
  
Viac informácií, kontakt:  
www.dsihk.sk/sk/veltrhy/berlinske-veltrhy/ifa-consumer-electronics-unlimited 
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VEĽTRHY: ZDROJ  
PRE VÝVOJ INOVÁCIÍ 
 
Podstatná časť 
návštevníkov veľtrhov 
v Nemecku sa zaoberá 
vývojom inovácií:  
v priemere 12 % 
odborných návštev-
níkov veľtrhov  
v Nemecku, pochádza 
zo sektora výskumu, 
vývoja a konštrukcie. 
Pri veľtrhoch, zamera-
ných na technológie, 
môže tento podiel 
stúpnuť dokonca na  
30 % a viac. Vyplynulo 
to z hodnotení FKM  
– spoločnosti na 
dobrovoľnú kontrolu 
údajov o veľtrhoch  
a výstavách, zakla- 
dajúcich sa na 
prieskumoch medzi 
návštevníkmi z roku 
2017. 
 
Títo návštevníci hľadajú 
kooperačných 
partnerov z podnikov 
a výskumných 
inštitútov na vývoj 
produktov, prípadne 
vhodných dodávateľov, 
konzultantov či 
investorov. Spektrum 
záujmu návštevníkov 
veľtrhov teda zďaleka 
presahuje obstarávanie 
strojov, či nákup 
spotrebného tovaru.   
 
 
Tlačová správa FKM zo 
dňa 3. mája 2018 

© Messe Berlin 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 
Duálne štúdium: budúcnosť  
vysokoškolského vzdelávania? 

Projekt EDU-LAB pokračuje v roku 2018 pilotnými aktivitami pod taktovkou SNOPK 
v troch vybraných krajinách – Bulharsko, Srbsko a Slovensko. V každej pilotnej krajine 
bol zostavený akčný plán, ušitý na mieru potrebám tej ktorej krajiny, a projektoví 
partneri začali s implementáciou prvých krokov, s cieľom priblížiť vysokoškolské 
vzdelávanie potrebám pracovného trhu. Na aprílovom medzinárodnom partnerskom 
stretnutí v Bulharsku predstavili partneri tieto akčné plány, ktoré budú slúžiť ako 
inšpirácia a model pre ostatné krajiny v rámci EDU-LAB projektu pre tých, ktorí 
v budúcnosti budú tiež zavádzať profesijne orientované vysokoškolské vzdelávanie 
vo svojich krajinách. Partneri sa navzájom informovali, s ktorými vysokými školami 
a firmami vo vybranom sektore plánujú odštartovať pilotné projekty.  
 

V prípade Slovenska pokračuje 
spolupráca projektových partnerov 
ZAP SR (Zväz automobilového 
priemyslu SR) a SNOPK prípravou 
analýzy stavu vysokoškolského 
vzdelávania, so zameraním na pro-
fesijné uplatnenie absolventov  
(z pohľadu univerzít, businessu  
a študentov, zároveň so zreteľom na 
bariéry v legislatíve, inštitucionál-
nych kapacitách a čase). Zároveň 

uvedení partneri podporujú v rámci EDU-LAB-u aj pilotný projekt zavádzania 
profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu, v zmysle akredito-
vaných kritérií na tvorbu takýchto VŠ študijných programov, schválených MŠVVŠ SR 
vo februári tohto roka, ktorý sa rozbieha na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, 
v spolupráci s Volkswagen Slovakia, so zameraním na automobilový priemysel. 

 
Cenné skúsenosti v oblasti zavádzania duálneho 
štúdia zbierame počas medzinárodných 
projektových meetingov, a to najmä od našich 
susedov z Maďarska, kde takýto druh VŠ štúdia 
funguje už niekoľko rokov, a to aj s existujúcim, 
príslušným legislatívnym rámcom. V máji 
zástupcovia stakeholderov, ako aj ZAP SR  
s SNOPK, navštívili John von Neumann University 
v Kecskeméte, ktorá je priekopníkom duálneho 
modelu vysokoškolského vzdelávania 

v Maďarsku. Univerzita zorganizovala aj návštevy jej úplne prvých partnerských firiem 
v duálnom systéme - Mercedez-Benz a Hilti. Bola to vynikajúca príležitosť získať 
inšpiráciu a dozvedieť sa viac o ich best practices a skúsenostiach, ako zjednodušiť 
implementáciu profesijne orientovaného vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. 
Súčasťou návštevy boli taktiež stretnutia s duálnymi študentmi, od ktorých sme sa 
dozvedeli, aké výhody i nevýhody so sebou prináša duálny spôsob výučby 
z perspektívy študenta. 
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OBUVNÍCKY PRIEMYSEL 
VYCHOVÁVA BUDÚCICH 
ODBORNÍKOV   
 
V dňoch 16. a 17. mája 
2018 sa konala 
priebežná skúška 
budúcich technikov 
obuvníckej výroby 
a obuvníkov z firiem 
Gabor a Ecco. 
Priebežná skúška podľa 
nemeckých štandardov 
kvality sa vykonáva 
v polovici štúdia.  
Žiaci sa museli 
popasovať nielen 
s teóriou, ale aj prvou 
časťou praktickej 
skúšky.  
 
Nadobudnuté zručnosti 
preukázali pri správ-
nom vyložení usne,  
o veľkosti 2m² šabló-
nami, za predpokladu 
dodržiavania pravidiel 
vysekávania, kvalita-
tívnych zón, smeru 
ťahu a párovateľnosti. 
V júni ich čaká druhá 
časť praktickej skúšky. 
Jej náplňou bude ušitie 
zvršku obuvi. 
 
Našim budúcim 
odborníkom prajeme 
veľa úspechov!  

Partnerské stretnutie v meste Vratsa, Bulharsko  

Návšteva JVN University  

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 
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TÉMA MESIACA 
Digitálna údržba 4.0  
- prvý krok k transformácii výroby   

základom pre realizáciu aktivít v rámci stratégie 
priemysel 4.0 je digitalizácia rôznych informácií. 
Virtualizácia a digitalizácia sú však trendy, ktoré 
nemajú dopad iba na výrobné procesy, ale takisto aj 
na procesy údržby. Aké šance a aké riziká vyplývajú 
z nasadenia internetových technológií? Akým 
výzvam bude čeliť údržba technológií? Nie je 
tajomstvom, že čo sa týka digitalizácie priemyslu, 

Slovensko, v porovnaní s Nemeckom, ešte stále zaostáva. Okrem toho odborníci 
odhadujú podľa správy agentúry Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse, že náklady na 
údržbu môžu predstavovať až 40 % celkových nákladov podniku.   
 
Na tomto pozadí organizuje SNOPK a centrum Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
Chemnitz, dňa 14. júna 2018 v Trnave konferenciu k digitálne podporovanej údržbe 
výrobných zariadení. Experti na digitalizáciu a poskytovatelia technologických riešení 
z Nemecka sa tu stretnú s užívateľmi zo slovenského priemyslu. Podujatie ponúka 
popri odborných prednáškach a networkingových rozhovoroch aj výstavu  
s predvádzaním softvéru zo strany firiem.  
 
Nasledujúci vystavovatelia budú v Trnave prezentovať svoje inovácie: 
 
CEIT, a.s.  
www.ceitgroup.eu 
činnosť: vývoj riešení pre technologické a procesné inovácie,  
ako aj materiálové inžinierstvo  
 
Segula Slovensko s.r.o.  
www.segulatechnologies.com 
činnosť: produktový a procesný inžiniering, 
orientovaný na automobilový priemysel     
 
 
On-line prihláška: www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/digitalna-udrzba-40-
konferencia-a-vystava  
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DIGITÁLNA ÚDRŽBA 4.0 - 
PROGRAM  
 
• Status Quo 

priemyslu 4.0  
v slovenských 
výrobných 
podnikoch (Martin 
Morháč, SOVA 
Digital a.s.) 

• Údržba 4.0 – 
Prehľad a príklady 
(Hendrik Hopf, 
Kompetenčné 
centrum 4.0 pre 
MSP, Chemnitz)   

• Tablet, Virtuálne 
okuliare a spol. – 
Mobilné asistenčné 
systémy pre 
údržbárov (Thomas 
Löffler, Kompe-
tenčné centrum 4.0 
pre MSP, Chemnitz; 
TU Chemnitz)  

• Preventívna údržba 
v smart factory– 
technológie 
budúcnosti?  
(Marian Süße, 
Kompetenčné 
centrum 4.0 pre 
MSP, Chemnitz; 
Fraunhofer IWU) 

• Firmy zo Saska 
prezentujú vlastné 
riešenia    

• Tematické stánky:  
1. Mobilné koncové 

prístroje pre 
údržbu 4.0 

2. Spoľahlivá 
a bezpečná 
diaľková údržba  

3. Digital Analytics 
pre údržbu 4.0  

4. Práca 4.0 – 
flexibilný 
pracovný čas  
a miesto  

© knipseline / pixelio.de 
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Thomas Löffler: „Diaľková  
diagnóza pomocou smartfónu“  

Thomas Löffler, z Kompetenčného centra 4.0 pre malé a stredné podniky Chemnitz  
a vedúci výskumného klastra na Profesúre pre vedu o práci a inovačný manažment 
TU Chemnitz, bude na konferencii Digitálna údržba 4.0, dňa 14. júna 2018 v Trnave, 
referovať o mobilných asistenčných systémoch pre údržbárov. SNOPK ho v predstihu 
požiadala o rozhovor.   
 
Prečo je pre podniky dôležité automatizovať, resp. digitalizovať aj údržbu?      
Na jednej strane sa základné prísľuby digitalizácie v údržbárskej 
praxi často nedodržiavajú: v jednej automobilke sme zistili, že 
údržbári strávia asi dve hodiny pracovného dňa obstarávaním 
informácií. A to, aj keď informácia by dnes už predsa mala byť  
k dispozícii všade a okamžite. V podnikoch sú však informácie 
často umiestňované do rôznych IT systémov: chybové hlásenia 
sú viditeľné len na ovládacom paneli stroja, ERP systém  
a správa náhradných dielcov je dostupná vždy cez rôzne PC 
terminály. Tu sa ukrýva potenciál pre digitálnu integráciu – 
napríklad cez personalizované informačné kokpity.  
 
Na druhej strane vidíme v údržbe prednostne šancu pre nové digitálne technológie – 
napr. Digital Analytics pre predikatívnu údržbu – či príležitosti na nové obchodné 
modely.     
 
Môžete nám uviesť konkrétny príklad? 
Ťažko dostupné pohyblivé časti, ako napr. vretená, dnes už môžu dáta o svojom stave 
odosielať „priamo zo stroja“, z toho môžu algoritmy predpovedať ich správanie pri 
opotrebúvaní, a na základe toho môžu vznikať nové služby zásobovania náhradnými 
dielcami či služby na optimalizáciu parametrov.      
 
Akú úlohu pri údržbe 4.0 môžu zohrávať mobilné koncové zariadenia?     
Vyššie uvedené informačné kokpity musia fungovať na mobilných koncových 
zariadeniach, aby ich údržbár mohol použiť na akomkoľvek mieste. Okrem toho sú 
smartfóny a tablety ideálne komunikačné prostriedky na to, aby človek pri 
problémoch mohol diskutovať slovne, obrazom či videom, s kolegami alebo 
pracovníkmi servisu dodávateľa.  
 
Ako by mali firmy pri implementácii čo najlepšie postupovať?   
Firmy by si mali ujasniť, kde 4.0 nájde využitie už z krátkodobého a strednodobého 
hľadiska. V niektorých prípadoch sa oplatí najprv digitálne zosieťovať len zariadenia 
s vysokým vyťažením alebo stroje s nepretržitou prevádzkou – napríklad aby údržbár 
v prípade pracovnej pohotovosti mohol konať z domova prostredníctvom vzdialeného 
prístupu. Niekedy pri diaľkovej diagnóze pomôžu už senzory smartfónu, 
umiestneného na kritických dielcoch stroja. Ak však očakávame efekt z rozsahu, na 
základe dátovo optimalizovanej údržby často využívaného, rovnako stavaného 
vybavenia, ako napr. robotov, čerpadiel, pohonu, potom sa nevyhneme podnikovej 
štandardizácii napojenia zariadení, ako aj zberu dát.   
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BENCHMARKINGY 
VDMA - VÝROBA  
A MONTÁŽ  
 
Stúpajúce náklady  
na údržbu a klesajúce 
investície vyvolávajú 
potrebu konať. Je to 
jeden z hlavných 
výrokov aktuálnych 
benchmarkingov 
Výroba a montáž 2016, 
ktorú predstavil Zväz 
nemeckých výrobcov 
strojov a zariadení 
VDMA v marci 2018. 
 
Podľa neho investície 
do výrobných pros-
triedkov a obrábacích 
strojov druhýkrát po 
sebe klesli. Súčasne 
došlo k opätovnému 
nárastu nákladov na 
údržbu. Priebežné časy 
pracovných cyklov  
sa signifikantne 
zredukovali, aj keď  
na základe vyšších 
podielov prípravných 
časov a väčších 
výrobných sérií by sa 
dal predpokladať opak. 
Oblasť výrobcov strojov 
a zariadení má pri 
priebežných časoch 
celkovo tendenciu  
k stále kratším 
priebežným časom. 
Zrealizovanú 
optimalizáciu 
odzrkadľuje podľa 
VDMA aj pokračujúci 
trend k decentrálnemu 
plánovaniu a riadeniu 
výroby.     
 
Zdroj: www.vdma.org 
 

Thomas Löffler 
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Inovatívne využitie umelej  
inteligencie v údržbe   

V súčasnosti je hlavným cieľom priemyselných podnikov dosiahnuť 
rýchlu adaptáciu vzhľadom k inicializácii novej výroby a schopnosti 
reakcie voči vyskytujúcim sa chybám, pomocou inteligentného 
údržbového systému na báze konceptu Industry 4.0.   
 
„Podnik budúcnosti“ by mal klásť hlavný dôraz na aplikáciu 
programu predikcie údržby a implementovať zariadenia technickej 

diagnostiky, inteligentné senzory, prepojiť zariadenia pomocou internetu vecí 
a mobilných aplikácií v údržbe a vytvoriť digitálne dvojča pre riadenie údržby,  
a tak poskytnúť spoľahlivý inteligentný údržbový systém.  
 
Prvým krokom je zabezpečiť prepojenie a zber údajov zo zariadení previesť od 
manuálnych papierových kontrol k systémom automatizovaného zberu. Toto 
riešenie sa v praxi nazýva tiež Digitálne dvojča (Digital Twin). Zozbierané dáta 
vytvoria ucelený obraz o výrobku, zariadeniach a výrobnom procese. Inteligentné 
údržbové systémy disponujú nasledovnými vlastnosťami: schopnosť učenia 
a adaptácia na interné a externé vplyvy, schopnosť predpovedať budúci vývoj stavu 
zariadení, schopnosť optimalizovať riadenie údržby, schopnosť učenia sa 
z historických aj aktuálnych dát. 
 
Inovatívne inteligentné riešenia v systéme údržby vytvárajú o podniku úplne nový 
obraz a menia pracoviská na inteligentné pracoviská. Koncept inteligentného 
systému údržby zahŕňa preventívne a reaktívne opravy, ako aj adaptáciu.  
 
Preventívna vs. prediktívna  
Pri preventívnej údržbe je snahou určiť cykly opravy či výmeny zariadenia ešte pred 
ich zlyhaním. Snahou prediktívnej údržby je predikovať, kedy dôjde k zlyhaniu 
zariadenia. Veľkú úlohu tu zohrávajú informačné technológie, ktoré dokážu tieto 
procesy automatizovať. Predpokladom však je, že poznáme model degradácie 
daného zariadenia. Automatické hľadanie modelu chovania sa systému sú práve tie 
úlohy, kde algoritmy strojového učenia a umelá inteligencia excelujú. 
 
Využitie umelej inteligencie pri spracovaní poruchových udalostí 
Ďalšou oblasťou údržby, pri ktorej vedia tieto technológie výrazným spôsobom 
pomôcť, je spracovanie neštruktúrovaných dát, napr. textu z podnikovej evidencie 
hlásení všetkých porúch. Tu je umelá inteligencia nápomocná hlavne pri 
poloautomatizovanej kategorizácii porúch, spracovaní prirodzeného textu, 
automatickom návrhu podobných porúch, multilinguistickom porovnávaní textu 
a pri vyhodnotení nápravných opatrení. 
 
Ďalšou oblasťou, kde umelá inteligencia výrazne zjednoduší prácu, je hľadanie 
súvislostí a automatické zoskupovanie dát, pri ktorých opäť môžeme využiť 
pokročilé algoritmy, ktoré dokážu identifikovať vzájomné vzťahy a zoskupiť údaje na 
základe podobností.  
 
Juraj Bezděk (Sféra, a.s.) a Miroslav Rakyta (Žilinská univerzita) 
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VIZUÁLNA PODPORA 
PROSTREDNÍCTVOM 
„ROZŠÍRENEJ REALITY“    
 
Pri údržbe či opravách 
komplexných strojov 
môže priniesť veľké 
výhody využitie 
aplikácií „rozšírenej 
reality“ („Augmented 
Reality“). Tieto aplikácie 
môžu pomocou 
videodát, textov alebo 
audionávodov doplniť, 
resp. celkom nahradiť 
tradičné príručky  
a návody. 
 
Vizuálne informácie, 
ako napr. zobrazenie 
potrebných pracov-
ných krokov a realis-
tické 3D vyobrazenie 
celých strojov, napr. 
motorov alebo 
jednotlivých kompo-
nentov, môžu  
umožniť rýchlejšie  
a detailnejšie konanie,  
a aj pracovníkom dať 
možnosť vykonať 
práce, na ktoré neboli 
zaškolení alebo v nich 
nemajú cvik. Aplikácie, 
pri ktorých sú infor-
mácie premietané na 
špeciálne okuliare pre 
rozšírenú realitu, majú 
navyše tú výhodu, že 
technici z údržby majú 
ruky voľné pre 
vykonanie opráv.     
 
Mittelstand 4.0-Agentur 
Prozesse c/o FTK – 
Forschungsinstitut für 
Telekommunikation und 
Kooperation e.V., 
Dortmund 

© Cazy89 / Wikimedia 

Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory 



 
  

 
NEWSLETTER 5/2018  

TÉMA MESIACA 
Slovenské autoodvetvie udáva 
trend v Priemysle 4.0  

Slovenská vláda chce stupňovať rozvoj Priemyslu 4.0. Po tom, čo už v roku 2016 
schválila koncepciu inteligentného priemyslu, vypracúva vláda v súčasnosti akčný 
plán na realizáciu Priemyslu 4.0. Ministerstvo hospodárstva plánuje podporovať 
výskumné aktivity priemyselných podnikov lepšími možnosťami odpisov  
a podporovať obstarávanie príslušných technológií. 
 
Slovensko spolu so Slovinskom už dnes vykazujú najvyššiu hustotu robotov 
v krajinách strednej a východnej Európy: na 10 000 zamestnancov v priemysle 
pripadá 135 robotov. Európsky priemer je na úrovni 99 robotov. Tieto čísla za rok 2016 
predstavila International Federation of Robotics (IFR). 
 

Hnacím motorom tohto vývoja je automobilový 
priemysel v krajine. V tomto odvetví je 
konkurenčný a inovačný tlak obzvlášť silný. 
Z vyše 1.700 multifunkčných priemyselných 
robotov, ktoré boli v roku 2016 nainštalované na 
Slovensku, pripadalo podľa IFR takmer 90 % na 
automobilové odvetvie. Len v spol. Volkswagen 
v Bratislave pracuje okolo 2 000 robotov. Okrem 
toho firma využíva rozšírenú realitu (jej rozšírené 

vnímanie za pomoci IT) a virtuálnu realitu, online monitoring výroby a inteligentné 
rukavice s integrovanými skenerom. 
 
Kia Motors Slovakia využíva podľa vlastných údajov približne 520 robotov. Procesy 
zvárania a montáž karosérií sú plne automatizované, sčasti aj lakovňa. Fabrika 
spoločnosti Jaguar Land Rover v Nitre, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe, má byť 
vybavená vyše 700 robotmi. Pri tom bude využívať Pulse Carrier System, 
vysokorýchlostnú prepravnú techniku nemeckého výrobcu Kuka Systems.  
 
Gerit Schulze, Germany Trade & Invest 
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PRIEMYSEL 4.0  
V SEKTORE LOGISTIKY   
 
Ďalším novátorom na 
ceste k Priemyslu 4.0  
je sektor logistiky. 
Amazon prevádzkuje  
v Seredi pri Trnave 
reverzné centrum 
s najnovšou techno-
lógiou a softvérovým 
riadením. DB Schenker 
využíva na objedná-
vanie prepravy webovú 
špedičnú platformu, 
pre efektívnejšiu 
organizáciu nakládok. 
DHL Exel Slovakia 
dokáže sledovať 
realizáciu skladovania 
a dodávok online.  
SSI Schäfer zase  
stavia na automaticky 
dopĺňané skladovacie 
veže pre uskladnenie 
tovarov, vyvinuté vo 
vlastnej réžii.  
 
Stále žiadanejšie sú 
autonómne jazdiace 
prepravné vozíky. 
Príslušnú technológiu 
vyvíja okrem iných aj 
skupina CEIT Group zo 
Žiliny, ktorá dodávala 
autonómne transportné 
systémy spoločnosti 
Volkswagen. Z trendu, 
zameraného na 
zvyšovanie stupňa 
automatizácie a nasa- 
dzovanie robotov, chcú 
profitovať slovenské 
strojárske spoločnosti, 
ako Matador, DCA 
Engineering, ZTS VVÚ 
Košice, Manex, Kyber-
netica a Robotec.   
 
Gerit Schulze, GTAI 
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