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Vedecká konferencia 
DoNT 2012
V dňoch 29. – 30. 11. 2012 sa uskutočnil v poradí už 4. ročník 
konferencie s názvom Day of new technologies, ktorá sa koná 
pod skratkou DoNT. Na konferencii odzneli prezentácie z oblasti 
technológie RFID, čiarového kódu, hlasového riadenia skladu, 
či už z pohľadu štandardizácie alebo aplikačného a výrobného 
potenciálu. Nechýbali ani príspevky zamerané na prepojenie 
akademického sektora s podnikovým, resp. praxou, čo je aj 
hlavným cieľom konferencie.

Prostredníctvom vybraných prezentujúcich sa tento cieľ podarilo 
naplniť. Z praxe prijali pozvanie a v rámci prvého dňa konferencie 
odprezentovali svoje príspevky zástupcovia firiem GS1 Slovakia, 
Kodys Slovensko, s. r. o., VTP Žilina, HL, ako aj talianska firma 
ATON, s. p. a. V rámci akademického prostredia to boli zástupcovia 
Univerzity Pardubice, VŠB Ostrava – ILAB a, samozrejme, Žilinskej 
univerzity v Žiline. Tá bola zastúpená predovšetkým zamestnancami 
Katedry spojov a členmi AIDC laboratória, ktorí prezentovali apli-
kačné výsledky v rámci druhého dňa priamo v AIDC laboratóriu.

Na konferencii sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slovenská pošta, a. s., Česká 
pošta, s. p., a ďalší odborníci v oblasti Auto ID.

Obr. Návšteva AIDC laboratória ŽU v Žiline. Prezentácia aplikácie 
zameranej na identifikáciu poštových prepraviek umiestnených 
v poštovom kontajneri

Na záver konferencie boli účastníci vyzvaní, aby sa zúčastnili 
prieskumu spokojnosti s konferenciou DoNT 2012, ktorý nám ako 
organizátorom a členom vedeckého výboru nastaví zrkadlo a  umožní 
ešte kvalitnejšie zorganizovať DoNT 2013. Otázky boli zamera-
né na odbornú stránku konferencie, celkový prínos,  organizačnú 
 stránku a nechýbala ani otázka týkajúca sa výberu  najlepšej 
 prezentácie, ako aj stanovenia problematík, ktorými by sme mali 
našu  konferenciu obohatiť. Výsledky tohto prieskumu prinesieme 
v niektorom z nasledujúcich čísiel.

doc. Ing. Juraj Vaculík, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 1, 010 26 Žilina

V Štúrove spustili úsporné kogeneračné 
jednotky

TENERGO Brno, a. s., člen skupiny GGE, ako generálny dodáva-
teľ dokončil inštaláciu nových 800 kW kogeneračných jednotiek 
pre prevádzkovateľa ENERBYT Štúrovo, s. r. o. „Inštalované 
kogeneračné jednotky dokážu spaľovať plyn a vyrábať energiu 
najefektívnejším spôsobom. Zároveň predstavujú ekologické 
a úsporné technologické zariadenia,” hovorí Miriam Oravkinová, 
marketingová riaditeľka GGE.

Kogeneračné jednotky sú zariadenia, ktoré vyrábajú elektrickú 
energiu a teplo vysoko účinným spaľovaním zemného plynu. 
Teplo vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe elektrickej energie. 
Inštalované zariadenia VIESSMANN dokážu vyrobiť 800 kW 
elektriny a zároveň 1 000 kW tepla. Vyrobená elektrická energia 
bude predávaná do distribučnej siete, čo pomôže znížiť náklady 
na prevádzku. Vôbec prvýkrát na Slovensku bude zhodnocované 
aj zvyškové teplo v nízkoteplotnom okruhu – chladiča plniacej 
zmesi. Dve novo nainštalované tepelné čerpadlá dokážu z tohto 
odpadového tepla vyrobiť ďalších 52 kW tepla. „Teší nás, že ako 
prví na Slovensku prinášame najnovšiu technológiu výroby tep-
la. Zvyšovanie efektivity výroby a využitia palív je pri rastúcich 
cenách energií nevyhnutné,“ dodáva M. Oravkinová.

Okrem hlavných výrobných zdrojov bude v Štúrove nainšta-
lovaný aj záložný kondenzačný kotol s plynovým pretlakovým 
 horákom. Ten, s výkonom 1 000 kW, bude zabezpečovať tepel-
ný výkon počas prevádzkovej špičky hlavne na ohrev teplej vody 
a zároveň bude zálohou pri krátkodobých odstávkach kogene-
račných jednotiek počas servisných prác. Celkovo tak dokážu 
nové technológie v prístavbe CZT vyrobiť 2,15 MW tepla.

www.gge.sk

AUTOMATIZÁCIA A RIADENIE  
V TEÓRII A PRAXI

Viac na www.tuke.sk/artep

Cieľom v poradí siedmeho stretnutia odborníkov z oblasti 
automatizácie a riadenia z univerzít a vysokých škôl a 
odborníkov z praxe je upozorniť na moderné trendy v 

odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a výskumným 
pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej 

činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať 
pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Zameranie konferencie
1. Teoretické aspekty automatizácie a riadenia
	 •	moderné	metódy	automatického	riadenia
	 •	modelovanie	a	simulácia
	 •	umelá	inteligencia	v	automatizácii	a	riadení

2.  Praktické aspekty automatizácie a riadenia
	 •	prostriedky	automatického	riadenia
	 •	HW	a	SW	pre	automatizáciu	strojov	a	procesov
	 •		príklady	špecifických	aplikácií	automatizácie	 

a priemyselnej informatiky

3. Výskum a vývoj inteligentných  
nekonvenčných aktuátorov  
na báze umelých svalov

	 •	princípy	funkcie	umelých	svalov
	 •		teoretické	a	praktické	problémy	 

riadenia umelých svalov
	 •	možnosti	aplikácie	umelých	svalov

20. – 22. februára 2013, Stará Lesná, SR


