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Počas bohatej diskusie prezentovali aktéri 
svoje názory a postoje k aktuálnemu stavu 
lesného hospodárstva Slovenskej republiky 
a odpovedali na otázky riešiteľov projektu 
z ostatných krajín.

V posledný deň pracovného stretnutia 
projektu ALTERFOR sa uskutočnili odborné 
semináre zamerané na jednotlivé pracovné 
balíky na príklade hosťujúcej krajiny. Členo-
via slovenského riešiteľského kolektívu pre-
zentovali aktuálny stav v danom pracovnom 
balíku a možnosti ďalšieho riešenia. V rámci 
tretieho pracovného balíka predstavil doc. 
Ing. Marek Fabrika, PhD. rastový simulátor 
SIBYLA a jeho použitie slovenským riešiteľ-
ským kolektívom pri riešení projektu ALTER-
FOR. Pred ukončením pracovného stretnutia 
ešte členovia vedeckej rady prof. Euan Gor-
don Mason z univerzity v Catenburry, Nový 
Zéland a prof. Sten Nilsson z Forest Sector 
Insights AB zhodnotili priebeh pracovného 
stretnutia, stanovené ciele a metodiku. Na 
záver pracovného stretnutia prof. Ljusk Ola 
Eriksson poďakoval organizačnému tímu 
a prof. Ing. Ján Tuček, CSc. sa s účastníkmi 
pracovného stretnutia rozlúčil so slovami, 
„aby dojmy zo stretnutia vytvorili u účastní-
kov hlbšiu stopu ako bola tá, ktorú zanechal 
medveď na jednom z navštívených objektov 
terénnej exkurzie.“

Ing. Róbert Smreček, PhD., 
Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová, 

prof. Ing. Ján Tuček, CSc., 
Ing. Michal Bošeľa, PhD., 

Ing. Ján Bahýľ, PhD., 
Ing. Róbert Sedmák, PhD.

Foto: Pavel Koreň, 
Ing. Róbert Smreček, PhD., 

Dr. Ing. Yvonne Brodrechtová

Ing. Miroslav Jarný odpovedá na otázky ohľadom ochrany prírody v Biosférickej rezervácii Poľana

Ukážka maloplošného podrastového hospodárenia v porastoch s prevahou smreka

Na trhu práce nielen na Slovensku, ale 
v celej Európe, sú absolventi technic-
kých škôl stále žiadanejší. Čoraz viac 

povolaní súvisí s digitálnymi technológiami. 
Robotické systémy predstavujú jednu z naj-
významnejších oblastí inovácie výrobných li-
niek a výrobných systémov, majú uplatnenie  
v medicíne, doprave, výskume kozmu a čoraz 
viac prenikajú aj do obchodov a domácností.

Tak, ako sa osobné počítače a múdre telefó-
ny stali súčasťou nášho života, postupne sa aj 
roboty stanú univerzálnymi, všadeprítomný-
mi pomocníkmi nás všetkých. Už v súčasnosti 
používame domáce roboty, ako napr. robo-
tické vysávače, kosačky či roboty na umýva-
nie podláh. V budúcnosti možno očakávať 
spolu s ďalším zdokonaľovaním robotov ich 
nasadenie v každodennom živote – všade 
tam, kde to bude pre človeka, ako ich tvorcu, 
výhodné.

Španielski vedci vypracovali štúdiu za-
meranú na možné budúce vplyvy robotov 
na našu spoločnosť. Hovorí, že tak, ako sme 
dnes závislí na mobilných telefónoch a osob-
ných automobiloch v našom každodennom 

živote, v nasledujúcich rokoch zažijeme zá-
vislosť na hybridizácii medzi ľuďmi a robotmi.

Napriek takýmto trendom, počet študen-
tov na technických školách stále klesá. Mnohí 
z nás si preto kladú otázku, prečo je to tak 
a ako to môžeme zmeniť.

V rámci riešenia projektu KEGA 003TU 
Z-4/2016: Výskumné a výučbové labora-
tórium robotiky aj s finančnou podporou 
Nadácie Volkswagen Slovakia: Rozvíjať 
technik(o)u, Katedra riadenia strojov a auto-
matizačnej techniky v spolupráci s Katedrou 
mechaniky, strojníctva a dizajnu rozbehla 
sériu popularizačných prezentačných ak-
cií pre stredné školy s cieľom získať medzi 
mladými ľuďmi záujemcov o štúdium tech-

Robohranie proFEVT: Popularizácia robotiky na FEVT
Prezentačné akcie pre stredné školy na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky 
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nických odborov na našej fakulte. Katedra 
chce „robohraním“ pritiahnuť mladú gene-
ráciu k automatizácii a robotike a presvedčiť 
ich, že hľadať, navrhovať a realizovať vlastné 
riešenia, je zaujímavou a pútavou cestou 
k úspechu. 

Cieľom prezentačných akcií je zoznámiť 
študentov s konkrétnymi ukážkami robotov 
a hotových projektov, kde majú študenti 
možnosť osobne si vyskúšať jednotlivé ukáž-
ky a diskutovať jednak s odborníkmi, ktorí 
sú im k dispozícii, aby zodpovedali otázky 
a predviedli možnosti jednotlivých robotov 
a projektov a tiež diskutovať s našimi štu-
dentmi, nadšencami pre techniku. Na týchto 
akciách žiaci stredných škôl získajú aj bližšiu 
predstavu o odbore „Výrobná technika a ma-
nažment výrobných procesov“, ktorý môžu 
študovať na našej fakulte.

Prezentačné akcie pre stredné školy 
v rámci Týždňa vedy a techniky zabezpečili 
učitelia: doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD., 
Ing. Jaroslav Matej, PhD., Ing. Mária Hrčková, 
PhD., Ing. Pavol Koleda, PhD., Ing. Peter Ko-
leda, PhD., doktorandi Ing. Romuald Mozdík, 
Ing. Emil Škultéty a študentky 2. ročníka 
FEVT: Michaela Ozsvaldová a Monika Vargo-
vá, ktoré boli zároveň dôkazom, že aj diev-
čatá sa dokážu v tomto technickom odbore 
presadiť a že technika je zaujímavá aj pre 
ženské pokolenie. 

Na prezentačných akciách si záujemco-
via mohli pozrieť roboty LEGO Mindstorms, 
Arduino a inerciálny navigačný systém, la-
boratórium programovateľných automatov, 

a projekt virtuálnej reality s HTC Vive. Pre-
zentované bolo tiež riešenie už ukončeného 
projektu „Simulácia dynamiky motorového 
vozidla vo virtuálnej realite ako nástroj pre-
dikcie a nastavenia jeho parametrov v reál-
nom svete za účelom zvýšenia komfortu 
a bezpečnosti jazdy“ podporeného Nadáciou 
Volkswagen v rámci grantového programu 
Rozvíjať technik(o)u 2015. Účastníci si mohli 
vyskúšať zhotovený stend vozidla, ktorý 
umožňuje modifikovať parametre alebo aj 
pohybové rovnice vozidla, a takého vozidlo 
otestovať na virtuálnom skúšobnom okruhu 
aj s využitím virtuálnej reality. Video je tiež 
zverejnené na Youtube (https://www.youtu-
be.com/watch?v=lYJE0enAb5g).

V súčasnom období všetky typy škôl, 
od základných cez stredné až po univerzity 
si čoraz viac vyžadujú praktickú výučbu a tá 
potrebuje iný prístup učiteľa, ale hlavne ma-
teriálnu základňu. Je potrebné zavádzať pro-
jekty, ktoré dokážu u mladých ľudí prebudiť 
zvedavosť, záujem spoznávať a objavovať, 
a rozmýšľať nad tým, ako by veci mohli fun-
govať lepšie. Je potrebné rozvíjať projekty, 
ktoré mládež motivujú realizovať vlastné ná-
pady, rozvíjajú kreativitu, trpezlivosť, tímovú 
spoluprácu a nútia ich doplniť si vedomosti.

Keďže nie všetky stredné školy majú 
k dispozícii potrebnú techniku, okrem pre-
zentačných akcií ponúkame mladým ľuďom 
možnosť aktívne sa zúčastniť LEGO worksho-
pov na našom pracovisku, kde majú účastníci 
možnosť skúmať a sami objavovať. Voľbou 
vhodných motivačných úloh sú zapojení nie-

len do konštrukcie robota, ale vidia, že po 
zadaní správnych príkazov robot autonómne 
dokáže zadanú úlohu aj splniť. Každý z účast-
níkov workshopu si môže overiť, že progra-
movanie robotov je praktické a názorné hľa-
danie postupov pre dosiahnutie správneho 
riešenia. Títo mladí ľudia dostanú adekvátne 
podmienky, vedenie odborníkom a priestory, 
ktoré im vieme zabezpečiť. 

Využitie hotových stavebnicových sys-
témov otvorenej štruktúry v kombinácii so 
zodpovedajúcou počítačovou technikou pre 
tvorbu originálnych modelových zostáv ro-
botov podporí technickú tvorivosť študentov 
a umožní praktickú aplikáciu navrhovania 
modelov robotov s možnosťou overovania/
testovania realizovaného riešenia.

Snažíme sa rozvíjať nápady, projekty 
a iniciatívy, ktoré by štúdium techniky urobili 
zaujímavejším a zmysluplnejším.

Dúfame, že naše akcie budú motivovať 
študentov, vzbudia záujem o robotiku, algo-
ritmizáciu a programovanie, umožnia roz-
víjať schopnosti potrebné pre konštrukčnú, 
vývojovú a výskumnú prácu a aktívnu tímovú 
spoluprácu. Dúfame, že sa nám podarí zvýšiť 
záujem mladej generácie o štúdium techniky 
u nás.

doc. Mgr. Elena Pivarčiová, PhD.,
Ing. Jaroslav Matej, PhD.,
Fakulta environmentálnej  

a výrobnej techniky
Foto: Ing. Pavol Koleda, PhD.

http://www.robohranie-profevt.wz.sk
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