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Vážení čitatelia!

Prišla? Neprišla? Príde? A kto vlastne? Momen-
tálne asi najväčšia mediálna „hviezda“ ostatných 
týždňov – druhá vlna pandémie koronavírusu 
COVID-19. Po ľahkom vydýchnutí a hlbokom 
nadýchnutí po prvej vlne, ktorá nás vychýlila zo 
zabehaných koľají každodenných starostí a ra-
dostí, prichádza ťažký povzdych a veľký otáznik. 
A nie jeden. 

V ČASOCH, keď ráno neplatí, čo ešte večer bolo 
na 100% isté, deklarovaná verejná diskusia pre 
prípravu reforiem sa stratila pod rúškom a na-
miesto plánu opatrení pre druhú vlnu sa riešia 
počty hostí na svadbách, tých otáznikov bude 
viac. Bohužiaľ. Asi sme si už zvykli, že namiesto 
jasných vízií a plánov podporených odborníkmi 
z praxe, prichádza improvizácia. Ťažko sa vyznať 
v semaforoch pandémie. Máme ich niekoľko 
a každý s inými pravidlami. Ešteže to neplatí o 
tých na križovatkách. 

Asi by sme si mali brať príklad a riadiť sa zdra-
vým rozumom a jednoduchými pravidlami. Rúš-
ka, dezinfekcia rúk, sociálny odstup. Môžeme to 
nazvať aj spoločenská zodpovednosť. Zodpoved-
nosť voči sebe, svojim rodinám, kolegom, ob-
chodným partnerom. 

VERÍM, že keď sa budeme riadiť týmito jednodu-
chými pravidlami, tak zvládneme aj druhú vlnu. 
Verím, že sa budeme môcť v najbližších mesia-
coch stretávať naďalej aj osobne, že sa uvidíme 
na našej konferencii a ako každý rok si budeme 
môcť vymeniť skúsenosti a spoločne čeliť vý-
zvam budúcnosti. 

Nebude to ako po iné roky. Budeme sa musieť 
prispôsobiť okolnostiam a rešpektovať obmedze-
nia, ale je to cesta ako chrániť zdravie nás a na-
šich najbližších.

Ing. Rastislav Počubay
predseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ VÚZ

Môžeme to nazvať 
aj spoločenská zod-
povednosť. Zodpo-
vednosť voči sebe, 
svojim rodinám,
kolegom, obchod-
ným partnerom. 
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polotovarov, ktorá nebola ideálne kolmá na smer pôsobenia tvárniacej sily a rovnobežná s čelnými 
plochami horného a spodného lisovníka. Zaujímavosťou je štruktúra spájky. Nevyznačuje sa textúrou 
po tvárnení, ale dendritickou štruktúrou. Vznikla pri výrobe vzoriek pre makroskopickú analýzu lisovaní 
do plastu pri teplote cca 190 °C. Na štruktúre spájky sa prejavila prekryštalizácia.   
 

 
 

Obr. 9 Makroskopická analýza rezov spojovacích elementov 
 
 
5. Záver 
 
Pri vytváraní nemetalurgických preplátovaných spojov materiálov plechov v kombinácii Al-Fe alebo 
plast-Fe je vhodnou metódou REW (Resistance Element Welding). Spoj je vytvorený prostredníctvom 
spojovacieho elementu, nie zváraním, ale spájkovaním a tým znížením tepelného ovplyvnenia spoja. 
Experimenty ukázali potrebu riešiť spojovací element bimetalický. Eliminoval sa tým problém rozstreku 
materiálu spojovacieho elementu zhoršujúce funkčné i estetické vlastnosti spoja. Pri výrobe spojovacích 
elementov bolo snahou vytvoriť produkt s minimom vnútorných vád v podobe necentrickosti spájky 
a plášťa a taktiež výrazných preložiek plášťa Cu rúrky negatívne ovplyvňujúcich proces spájkovania. 
Spojovacie elementy sú vyrobené z polotovaru tvoreného tenkostennou Cu rúrkou vyplnenou Sn60Pb 
spájkou. Na vytvorenie hlavy je možné použiť niekoľko spôsobov objemového tvárnenia za studena. 
Zvolený a simuláciou bol potvrdený jednooperačný technologický postup, eliminujúci problém so 
vzpernou tuhosťou „voľnej“ časti polotovaru spôsobujúcej tvorbu nežiaducich preložiek. Na simuláciu 
v softvéri ANSYS 18.2 boli použité napäťovodeformačné parametre materiálov bimetalu určené 
mechanickými skúškami. Súčasťou simulácie bol nástrojový model s rôznou geometriou časti tvoriacej 
hlavu elementu. Získané výsledky simulácie aj experimentov potvrdili správnosť návrhu 
technologického postupu. Bude využitý v produkčnom združenom postupovom nástroji, slúžiacom na 
delenie polotovaru na rozmer a výrobu spojovacieho elementu. Navrhnutá a overená metóda výroby 
bimetalických prietlačkov bude použitá i pre iné rozmery výrobkov a iné materiály spájky napr. SnZn9. 
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Čo sú VTZ a prečo potrebujú revíziu?
VTZ sú elektrické, zdvíhacie, tlakové 

a plynové zariadenia, ktorých vysoký 
potenciál ohrozenia zdravia a životov ľudí 
vyžaduje špecifické podmienky prevádzko-
vania, obsluhy, údržby a následne aj kontrol, 
prehliadok a skúšok. Problematiku VTZ, ich 
rozdelenie, periodicitu revízií a pod. u nás rie-
ši Vyhl. MPSVR  SR č. 508/2009 Z.z., ktorá 
je spolu so zákonom NR SR 124/2006 Z.z. 
o Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
„alfou a omegou“ každej spoločnosti, alebo 
výrobného podniku, ktorý prevádzkuje VTZ. 
Výkon revízií teda vyplýva z potreby zabez-
pečiť bezpečnú prevádzku z pohľadu zdravia 
ľudí i spoľahlivosti zariadení. Včasná dia-
gnostika porúch a závad prináša bezpečnosť 
pracovníkov a možnosť okamžitého riešenia 
problému. Tento prístup zároveň predlžuje 
životnosť konkrétneho zariadenia a šetrí ná-
klady v prípade opráv väčšieho rozsahu.

Kto je oprávnený vykonávať túto činnosť?
Vykonávať revízie VTZ môže iba osoba, 

ktorá je držiteľom osvedčenia revízneho 
technika na príslušnú skupinu VTZ. Osved-
čenie je možné získať na základe splnenia 
veľmi prísnych podmienok. Okrem predpí-
sanej dĺžky praxe je potrebné absolvovať od-
bornú prípravu a overenie odbornej spôsobi-
losti u Oprávnenej právnickej osoby. Taktiež 
je potrebné doložiť doklady o najvyššom do-
siahnutom vzdelaní a samozrejme absol-
vovať prísnu lekársku prehliadku. Po spl-
není týchto podmienok je možné požia-
dať príslušný Inšpektorát práce o vydanie 
osvedčenia revízneho technika. Aj organi-
zácia, resp. právnická osoba potrebuje mať 
oprávnenie na výkon tejto činnosti. Opráv-
nenie po splnení podmienok vydáva už spo-
menutá Oprávnená právnická osoba, akou je 
v prípade VÚZ Technická inšpekcia SR.

Musia byť splnené aj nejaké medzinárodné 
štandardy?

Vo vzťahu k legislatíve sme viazaní výhrad-
ne slovenskou právnou úpravou, samozrej-
me využívame v maximálnej miere technic-
ké normy EÚ. VÚZ však v tejto oblasti vlastní 
medzinárodné certifikáty ISO 9001 a SCC.

Je výstup revízie záväzný pre objednáva-
teľa? Aký je postup v prípade pozitívneho 
nálezu?

Výstupom z každej odbornej prehliadky 
alebo odbornej skúšky je revízna správa. 
Okrem základných údajov o technickom 
zariadení, na ktorom bola vykonaná revízia, 
obsahuje aj rozsah kontroly a zhodnotenie 

EXPERTÍZA VÚZ MÁ ŠIROKÉ VYUŽITIE
Bc. Martin Siget pracuje vo VÚZ ako vedúci oddelenia vyhradených technických zariadení 
(VTZ). Pracuje ako revízny technik plynových a tlakových VTZ a ako lektor vzdeláva pra-
covníkov rafinérie SLOVNAFT, a.s. v oblasti VTZ. V rozhovore vysvetľuje v čom spočíva 
pridaná hodnota revízií pre zákazníkov.

Martin Siget kontroluje označenie manometrov 
v jednej z výmenníkových staníc

Ing. Peter Ďurík, IWE získal striebornú 
plaketu za tri roky aktívnej práce v IIW

stavu zariadenia so zistenými nedostatkami, 
závadami prípadne poruchami. Každá takáto 
správa je pre objednávateľa záväzná. Revízie 
zariadení sa opakujú periodicky (v zmysle 
vyššie spomenutej vyhlášky), takže revízny 
technik pri ďalšej revízii zistí, či prevádzko-
vateľ odstránil zistené závady z minulosti. 
Niektoré závady neohrozujú bezpečnú pre-
vádzku zariadenia a odstraňujú sa priebež-
ne. Revízny technik však môže odporučiť aj 
úplné odstavenie zariadenia z prevádzky ak 
nespĺňa všetky bezpečnostné požiadavky a 
ohrozuje život a zdravie ľudí.

Aké je zadanie zákazníka a na aké obdobie 
znie kontrakt?

SLOVNAFT, a.s. ako objednávateľ týchto 
činností zadefinoval v zmluve výkon revízií, 
odborných prehliadok, odborných skúšok 
všetkých skupín VTZ, účasť a kooperáciu pri 
generálnych opravách a odstávkach zaria-
dení vrátane výstupov – teda vypracovania 
a odovzdania revíznych správ, meracích pro-
tokolov, výsledkov z iných skúšok (ultrazvuk 
a pod.) a to na dobu troch rokov (do 28. 2. 
2023).  U zdvíhacích technických zariadení 
vykonávame okrem revízií aj servis a údržbu. 
Samostatná zmluva je dohodnutá na výkon 
vzdelávacej činnosti. V praxi to znamená, 
že vykonávame odbornú prípravu obslúh 
VTZ, pracovníkov na opravy VTZ, sledujeme 
periodicitu školení a kurzov  s následnou re-
alizáciou opakovaných školení v zmysle le-
gislatívy. Všetci naši revízni technici (RT) sú 
zároveň aj lektormi pre danú oblasť.

Aký veľký je tím, ktorý v Slovnafte zabez-
pečuje revízie?

V súčasnosti máme 4 RT na tlakové VTZ, 
4 RT na plynové VTZ , 6 RT na elektrické VTZ 
a 3 RT na zdvíhacie VTZ. Niektorí z nás majú 
osvedčenie   RT   na   viac   druhov   zariadení
a v nevyhnutnej miere využívame aj služby 
dodávateľov. V Slovnafte pôsobí 11 našich 
revíznych technikov, dvaja pracovníci na 
údržbu zdvíhacích VTZ a dve pracovníčky 
administratívy, spolu teda 15 kmeňových za-
mestnancov VÚZ.

V čom spočíva pridaná hodnota pre zákaz-
níka?

Vykonávať činnosť pre takého zákazníka, 
akým je SLOVNAFT, a.s., je  veľkou výzvou. 
Podieľať sa priamo na chode takéhoto pod-
niku a navyše byť súčasťou jeho stratégie vo 
vzťahu k BOZP je zaväzujúce tak pre spoloč-
nosť, ako aj každého z nás ako jednotlivca. 
Pre SLOVNAFT, a.s. pracujem už viac ako 25 
rokov.  Moji  kolegovia  sú  taktiež  skúsení  a 

ostrieľaní „harcovníci“. Pridanou hodnotou 
sú teda naše skúsenosti a prax, znalosť pro-
blematiky, znalosť výrobných jednotiek a aj 
konkrétnych zariadení. Získať osvedčenie 
RT je síce náročný a dlhodobý proces, ale 
dokázať sa zorientovať v problematike che-
mickej výroby, získať potrebné kontakty a 
bezpečne sa orientovať v rozmiestnení vý-
robných jednotiek, je proces oveľa ťažší.

Pre aké typy prevádzok môžu byť expertí-
za a know-how VÚZ využiteľné z pohľadu 
revízií?

Pracovať pre veľké podniky je vždy vý-
zva. VÚZ vzhľadom na svoje široké zame-
ranie a desaťročiami získané poznatky má 
čo ponúknuť ktorémukoľvek odvetviu hos-
podárstva. Ako príklad použijem výstavbu 
komplexu EFPA v SLOVNAFT, a.s. v minu-
losti. Bol som osobne pri konštruovaní tla-
kových nádob pre tento projekt. VÚZ bol už 
vtedy našim partnerom a vykonával kontroly 
vo vzťahu k realizácii tohto projektu. Dnes je 
to opäť VÚZ, kto výkonom revízií zariadení, 
ktoré pred rokmi pomáhal stvoriť, prispie-
va k bezpečnému chodu rafinérie. Preto si 
dovolím tvrdiť, že skúsenosti VÚZ vrátane 
novovzniknutej činnosti vo vzťahu k revízi-
ám VTZ je možné využiť okrem chemickej 
výroby aj v strojárskom alebo v automo-
bilovom priemysle. Záber činnosti VÚZ je 
z môjho pohľadu natoľko široký, že jeho vy-
užitie pre potreby spoločnosti je prakticky 
neobmedzené.

zhováral sa Robert Kiss
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Počiatočné    obavy    organizátorov    vy-
striedalo uspokojivé konštatovanie, že 
reálna účasť na podujatí od 15. do 25. 

júla aj pri tomto novom spôsobe konania po-
dujatia prekonala očakávania. Rokovania za-
čínali každý deň od 13:00 h stredoeurópske-
ho času, aby sa znížil diskomfort pre účast-
níkov, ktorí sa na mítingy pripájali v rôznych 
časových pásmach.

Scenár podujatia kopíroval osvedčenú štruk-
túru z minulých rokov. Prvý deň prebehlo 
valné zhromaždenie, na ktorom 15-členná 
rada riaditeľov prezentovala zástupcom 57 
členských krajín IIW výsledky hospodárenia 
za minulý rok, ako i plán na ďalší rok. Zároveň 
informovala o zmenách, ktoré nastali a priblí-
žila plánované zmeny na najbližšie obdobie.

IIW JE NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA, ktorá 
každoročne disponuje s rozpočtom približne 
600 tis. eur, pričom za rok 2019 zaznamenal 
stratu 67 tis. eur. Hlavnými príjmami sú člen-
ské príspevky a poplatok za konanie Valné-
ho zhromaždenia a odbornej konferencie, 
ktorý  platí  usporiadateľská  krajina.  Do  príj-
mu sa započítavajú aj výnosy z poplatkov 
za vydané certifikáty pod akreditáciou IIW, 
z konania konferencií pod záštitou IIW a z 
iných publikačných a odborných činností ko-
naných pod záštitou IIW.

Vlaňajšia strata vznikla hlavne z dôvodu ná-
rastu nákladov spojených s presťahovaním 
sídla IIW z Paríža do Janova. IIW si na tento 
účel prenajal kancelárske priestory v Talian-
skom zváračskom inštitúte, kde aktuálne 
pracujú štyria zamestnanci IIW. Sú jediný-
mi platenými zamestnancami a kompletne 
spravujú agendu IIW. Ostatné funkcie, naprí-
klad aj členstvo v rade riaditeľov, kde Sloven-
sko zastupuje Ing. Peter Ďurík, IWE (VÚZ), 
nie sú honorované. V roku 2020 pracuje IIW 
s plánovanou stratou 37 tis. eur. Dôvodom je 
výpadok príjmov z tohtoročného výročného 
zasadania v jeho fyzickej podobe a zavede-
nie epidemiologických opatrení.

Okrem Ing. Ďuríka zastupoval Slovensko na 
Valnom zhromaždení aj riaditeľ výskumu 
VÚZ Ing. Peter Brziak, PhD.. Oboch navyše 
poverila Česká zváračská spoločnosť zastu-
povaním Českej republiky vrátane hlasova-
cích práv počas mítingov, aby sa nestratil 

Pandémia koronavírusu poznačila aj 73. 
Valné zhromaždenie a odbornú konferen-
ciu Medzinárodného zváračského inštitútu 
(IIW). Po prvýkrát v histórii sa celosvetové 
podujatie konalo on-line.

hlas našich českých kolegov na tomto sveto-
vom fóre, nakoľko Český zástupcovia sa toh-
to podujatia nezúčastnili. Odborníci počas 
konferencie prezentovali výsledky svojho 
výskumu a vymieňali si poznatky s kolegami 
v rámci 18 pracovných skupín. Dostali sa tak 
k najnovším poznatkom v oblasti výskumu 
vo zváraní a spájaní. 

Tak ako každoročne, prebehlo aj zasadanie 
International Accreditation Board (medzi-
národnej akreditačnej komisie) IAB, kde 25 
zástupcov rôznych krajín odsúhlasuje akre-
ditačné schémy. Je to súbor štandardov, kto-
ré musia spĺňať poskytovatelia a absolventi 
zváračského vzdelávania. Štandardy v rámci 
jednotlivých schém popisujú čo konkrét-
ne má byť obsahom vzdelávania, ako majú 
vyzerať a z čoho majú pozostávať skúšky, 
ale aj ako má vyzerať certifikát. Štandardy 
popisujú všetky kvalifikačné stupne v rám-

ci jednotlivých zváračských profesií. Do ak-
reditačných schém musia byť premietnuté 
všetky zmeny, ktoré sa udiali v príslušných 
normách, na čo dohliada spomínaná akredi-
tačná komisia.

IIW a  EWF (Európska zváračská federácia) 
podpísali novú zmluvu o spolupráci na ďalšie 
5-ročné obdobie. EWF má vytvorené viace-
ré úspešné vzdelávacie programy a zapája 
sa do viacerých projektov podporovaných 
EÚ, ktoré pokrývajú všetky metódy zvárania. 
IIW sa rozhodol participovať na poskytovaní 
vzdelávania v tých oblastiach, v ktorých je 
EWF lídrom. Obe inštitúcie podpísali zmluvu 
o užšej spolupráci aj v oblasti certifikačných 
postupov.

Na záver niekoľko zaujímavostí. Na on-line 
podujatí sa osvedčilo elektronické hlasova-
nie, ktoré sa ukázalo ako bezchybné a po-
skytujúce okamžité a presné výsledky. Tento 
spôsob hlasovania bude IIW praktizovať aj v 
ďalších ročníkoch pri fyzickej účasti zvárač-
ských odborníkov zo sveta.  

Ing. Peter Ďurík, IWE bol ako člen rady riadi-
teľov na zasadaní ocenený striebornou pla-
ketou za tri roky aktívnej práce v IIW. Ako 
zástupca Slovenska v IIW si uvedomuje 
dôležitosť práce s mladými odborníkmi: 
„Chcem aj touto cestou osloviť mladých ľudí 
s technickým zameraním, ktorí sú schopní a 
ochotní pôsobiť v jednej z 18-tich odborných 
pracovných skupín IIW, aby ma v prípade zá-
ujmu kontaktovali (e-mail: durikp@vuz.sk). 
Môžem im pomôcť, aby sa ako delegáti za 
Slovensko dostali do pracovných skupín, kde 
budú priamo pri zdroji najnovších poznatkov 
v jednotlivých oblastiach zvárania a spájania. 
Dostanú sa do centra diania, čo im umožní 
akcelerovať ich profesionálny rast.

(red)
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viac ako 650 účastníkov    •    39 krajín    •    50 zasadaní rôznych sekcií

150 hodín mítingov  •  Počet účastníkov na mítingoch od 20 do 150

IIW 2020 V ČÍSLACH


