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„VUKOV – Priemyslová robotika – Galéria fotografií 

a dokumentov“ 
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„Priemyselná robotika a priemyselné roboty“ 
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  PREDSLOV 

 

    História ako veda mala, má a bude mať v svojom objektívnom hodnotení 
rozdielne pohľady súvisiace so  skúmaných dostupných dokumentov. A to je jedno či ide 
o hmotné, v materiálnej forme skúmané objekty, alebo písomné dokumenty. Tie v dobe 
svojho vzniku sú poplatne  vo vtedy existujúcim politickým, ekonomickým, spoločenským 
podmienok a vonkajšej reality, zahraničné vplyvy a vzťahy. Preto, keď vezmeme v úvahu 
hodnotenia z  blízkej, alebo vzdialenej doby, sú k naporúdzi v zásade si odporujúce 
závery  aj napriek tomu, že ich, ich autori  považujú za pravdivé. Neoceniteľnú hodnotu 
majú tie, ktoré popisujú tu dobu jej súčasníci a hlavne tie, čo nemajú podtext politických 
pomerov danej doby aj napriek tomu, že v nich žili, tvorili a aktívne napomáhali vedecko-
technickému pokroku. A to preto, že inde ich nemohli tvoriť, a výsledky svojho snaženia 
odovzdávali spoločenstvu v ktorom celý svoj profesionálny život žili. 
    V tomto kontexte treba chápať aj tento predkladaný dokument. Začiatok 
priemyselne robotiky a jej útlm je jednoznačne spojený zo zmenou politicko-
spoločenských zmien. To je objektívna realita. Nemení na tom nič, že  priemyselná 
robotika, ako nový vedný a technický obor vznikol u nás v jednom a jej útlm nastal v inom 
politickom systéme. Prečo? To musí hodnotiť niekto iný. A ak to bude hodnotiť teraz, 
určite to nebude z hľadiska metodológie histórie ako vedy, O B J E K T Í V N E. A keby aj. 
My ľudia sme každý iný, stochastický a to je tiež objektívna realita a vždy sa vo svojich 
názoroch budeme v malom, alebo veľkom  rozchádzať. 
    Plne si uvedomujem túto skutočnosť. Aj napriek tomu musím konštatovať: 

Ak hodnotíme priemyselnú robotiku, každý kto mal čo spoločné s týmto odborom 
v danej dobe u nás, mal na nej svoj menší, alebo väčší podiel, bude mať iný názor. 
Prevažná väčšina mojich kolegov, ktorých som kontaktoval, súhlasili s tým, aby som to 
zverejnil. Len málo z nich má opačný názor. Preto to zverejňujem tak ako som to prežil 
a dnes to takto hodnotím. 

 
Spomienky v prvom rade venujem mojej bývalej manželke Marike a dcéram, Ivke a 

Ľubke. To boli  ony, čo mi vytvárali podmienky pre túto odbornú prácu. 

Prosím moje vnučky a vnukov, aby zachovali tento dokument, ako spomienku na deda. 
To bola moja celoživotná profesionálna práca. 

                                                                        A U T O R 
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Ak budeme skúmať a to je jedno z akýchkoľvek  prameňov a hľadať začiatky rozvoja 

priemyslovej robotiky v bývalom Československu a na Slovensku, vždy prídeme do začiatku 
sedemdesiatich rokov minulého storočia. A vôbec, kto to vlastne ako prvý začal sa názory 
rozchádzajú.  Je však nevyvratiteľné, že v roku 1974 z centra, vtedy z Ministerstva pre technický 
a investičný rozvoj boli prvé štátne prostriedky pre  výskum a vývoj tohto nového technického 
prostriedku určené do VUKOV-u Prešov.   Výšku prostriedkov nie je asi možné dnes dosledovať, ale 
bola v desiatkach miliónov vtedajšej meny, v Kčs. Krátko pred tým VUKOV dostal od Ministerstva 
hutníctva a strojárstva menšiu sumu, pre prípravu k riešeniu už uvedenej problematiky. 

Za vedeckú obec zastrešoval problematiku Prof, Ing. Ján Búda  DrSc, vedúci katedry obrábania 
a dekan strojnícke fakulty VŠT v Košiciach. Riaditeľom VUKOV bol mladý, vtedy ešte len 35 ročný Ing, 
Vladimír Čop CSc, neskôr prof. a DrSc.  Koordinátorom štátnej úlohy: 

P-15-124-062 „Rad stavebnicových priemyselných robotov a manipulátorov pre 
automatizáciu výrobných procesov“ 

 a právne zodpovednou osobou pre ministerstvo bol menovaný Ing. Štefan Pollák CSc. 
A to je neodškriepiteľný  FAKT! 

A ja som bol menovaný ako vedúci dieľčej úlohy 
01 – VÝVOJ TYPOVÉHO RADU PRIEMYSLOVÝH ROBOTOV 

A  toto je  tiež fakt! 
A mám preto plné pravo o tom písať a spomínať! 

A to bez ohľadu čo si kto o tom myslí. 
To sú jedni z mála tých, čo to  začali a organizovali. Ak sa k tomu chce niekto prilepiť, má smolu,.                                                               

Boli to ONI! 
Okrem, nich tu v Československu boli ľudia a organizácie čo sa zaujímali a aj niečo zrealizovali, 

ale vybudovanie výskumnej, vývojovej, realizačnej a kvalifikačno-pesonálnej základne a stanovenie 
cieľov program  im nikto už nevezme. 

V dobe vznikania tejto práce je so smútkom  nutné konštatovať, že dvaja vedeckí pracovníci tu 
uvedení, nás navždy opustili: 

prof. Ing. Vladimír Čop DrSc (*1939 +2017), Ing. Štefan PollákCSc(*?, †05.1987) 
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          1. PROFIL 
prof. Ing. Vladimír Čop DrSc 

 

2.„ROBOT“ 

 
 Pojem robot, ako medzinárodne uznávaný názov pre automatické univerzálne 

zariadenie pre obsluhu výrobných zariadení, alebo vykonávajúcich vybrané technologické 
operácie, je slovanského, spresnené, českého pôvodu. Na svedomí to má klasik českej 
literatúry a dramatik, Karel Čapek. 

 Vo svojej troj dejstvojej dráme R.U.R. (Rossum´s  Universal  Robots – český, 
rosumoví  univerzálni roboti), kde ide o science fiction „Vzpoura strojů“, ktorú napísal 
a vydal v roku 1920, bolo toto slovo po prvý krát použité. 

 Hneď na začiatku vývoja  priemyselných robotov u nás (prvá polovica 70-tých 
rokov minulého storočia), pri stretnutiach so zahraničnými odborníkmi a aj na 
medzinárodných konferenciách, nám bola nimi táto skutočnosť neustále pripomínaná 
a s počudovaním, že tomuto technickému odboru venujeme pozornosť až teraz (mysliac 
uvedené roky). 

Pokiaľ ide o roboty ako samočinné stroje s viac stupňami voľnosti – s „x“ 
pohonovými sústavami na báze tekutinových a elektrických regulačných pohonov, 
komunikujúcich so svojim technologickým okolím, pracujúce v automatickom režime, už 
od začiatku nám bolo jasné, že ich správne pomenovanie je „priemyselný alebo 
priemyslový robot“. Tým sa hneď vylúčili humanoidy, patriace skôr do science fiction 
a androidy, človeku podobné roboty. 

Preto ich treba chápať ako dynamické mechanické štruktúry,  s viacerými stupňami 
voľnosti, ako táto na obrázku, (so siedmimi rotačnými dvojicami piatej triedy  v sférickom 
súradnicovom systéme). 

 
 

 
 
 

 VVJ- Výskumno-vývojová strediska HP-Hutného projejektu Košice, vedúci 

 UKP, Ústav kovospracujúceho priemyslu Prešov,  riaditeľ 

 VUKOV, Výskumný ústav kovopriemyslu Prešov, riaditeľ 

 ŠK VTIR, Štátna komisia pre vedecko-technický a investičný rozvoj, Praha, 

podpredseda 

 MVVZ ROBOT Medzinárodné vedecko-výrobné združenie Robot, generálny 

riaditeľ 

 VUKOV š.p. Výskumný ústav kovopriemyslu, štátny podnik Prešov, generálny 

riaditeľ 

 Katedra robotiky Strojníckej fakulty VŠT Košice, sídlo Prešov. vedúci katedry 
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3.PRVÝ Čsl. ROBOT (?) „MIRKO“ 

 
   Na začiatku roku 1973, v centre Šariša, skupina mladých inžinierov, s podporou 
profesorov Vysokej školy technickej v Košiciach, hlavne Prof. Jána Búdu DrSc,  a riaditeľa 
ústavu Prof Ing. Vladimíra Čopa DrSc, sa púšťa po prvý krát v Československu do vývoja, 
vtedy ešte nič nepoznaných priemyselných robotov.  
 Potom v roku 1975 Ing. Milan Plášek a Ing. Milan Žipaj, vypracovali analýzu 
celého radu (177 typov) vo svete vyrábaných priemyselných robotov a navrhli ich 
triedenie podľa vybraných charakteristík, hlavne podľa nosnosti. Táto technická analýza 
a rad navrhnutých  nosností,  spolu s ďalšími piatimi správami boli základom pre 
naštartovanie vývoja u nás. 
   Teda už v roku 1973 bo prvý malý model priemyselného robota, s menom 
Mirko, nevie sa prečo to meno dostal,  bol na svete. Na dnešnú dobu nič zvláštne. No 
vtedy si mládenci prvý krát v živote vyskúšali, čo to vlastne je a aké má vlastnosti stroj s 
„x“ stupňami, konkrétne so štyrmi stupňami voľnosti. Vtedy to neprednášali ani páni 
profesori z výšky v Košiciach. 
   Teraz bolo treba, síce ľahšie ako dnes, presvedčiť tých čo môžu rozhodnúť 
o pokračovaní v ich novátorskej práci, aby im čo to zo štátnych peniažkov  dali. Dnes 
tomu hovoríte „GRANTY“. Preobliekli Mirka a začali ho učiť servírovať poldecáky 
s vodkou a rumom. Netrvalo dlho a Mirko dokázal na prianie naservírovať a podať na 
stolík pred sebou vodku, alebo rum. A naučili ho ešte jednému beťárstvu. Ako že, keď sa 
pomýlil, vzal nesprávny poldecák, po naprogramovanom čase,  keď to zistil, zase, ako že 
je nahnevaný sám na seba, nesprávny poldecák zahodil ďaleko od seba, za stolík. 
             A malá poznámka: O počítačoch a riadiacich systémoch, tak ako ich poznáme 
dnes, nebolo ani na západe, nič mimoriadne. A aj tak ho vedeli naprogramovať, pomocou 
voličov získaných z telefónnej ústredne, nápad to Ing. Dušana Balaru. Skúšky prebehli 
úspešne a už sa čakalo na dobrodincov z Prahy. 
  V hodine „h“ dňa „d“ sa Mirko predviedol, A veru sa aj pomýlil. Jednému 
z dobrodincov, čo si želal vodku oblial, ako že nechtiac, rumom nohavice. Rýchlo to 
napravil a položil mu na stolík želaný elixír. Zakrátko dostal brata Vasilka, ktorý vedel 
podávať cigarety. Jeho riadenie s požitím tranzistorov vyrobil vtedy ešte mladý Ing, 
Peter Šebej. No nie len Mirko a Vasilko, ale hlavne entuziazmus mladých inžinierov  
rozhodol o tom, že v centre Šariša, v tú dobu ešte v neznámom výskumnom ústave 
menom VUKOV (Výskumný ústav kovopriemyslu), sa  začali konštruovať a vyrábať 
priemyselné roboty.  
   Priamych svedkov ubúda. No aj dnes ešte nájdete na Šariši tých, čo si radi na 
Mirka a Vasilka spomínajú a radi vám potvrdia ich existenciu a žartovný počin Mirka. 
Básnik by povedal: Boli časy boli, ale sa minuli a veselé príhody v spomienkach žijúcich 
ZOSTALI.  Hneď na to, si  autori Mirka podali prihlášku vynálezu a po viacročnej 
schvaľovacej procedúre bolo im priznané autorské osvedčenie Úradu pre vynálezy 
a objavy v Prahe, pod číslom 181850. 
 Autormi sú tak, ako je uvedené na osvedčení: Ing. Milan Plášek Prešov 
Ing, Ján Bubán Prešov,Ing. Milan Žipaj Komorany 
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TOTO JE ON 
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4.PRED ROBOTIZÁCIOU 

VUKOV pri svojom vzniku v roku 1969 mal názov UKP – „Ústav kovospracujúceho 
priemyslu“. Vznikol, ako vôbec v tej dobe, prvý výskumný a vývojový ústav v oblasti 
priemyslu  na Východnom Slovensku riadený z centra, mysliac ministerstvami. V tomto 
prípade Ministerstva hutníctva a strojárenstva (MHS). Bol  na Slovensku štvrtým po VUZ 
„Výskumný ústav zvárania“ v Bratislave, VUMA „Výskumný ústav mechanizácie 
a automatizácie“ v Novom Meste nad Váhom a „KONŠTRUKTA“ v Trenčíne, ako  výskumný  a 
vývojový ústav pre špeciálnu, rozumej vojenskú výrobu. Ostatné výskumáky boli riadené 
Výrobno-hospodárskymi jednotkami (VHJ-čkami).  

 Garantom pre založenie a zahájenie činnosti  od 1.1.1969, bol HUTNÝ PROJEKT  
Košice, riaditeľ Ing Thot CSc, spolu so Strojníckou fakultou VŠT Vysokej školy technickej 
Košice, rektor prof. Alojz Pažák DrSc (dnes TUKE, Technická univerzita Košice) Riaditeľom  
VUKOV bol menovaný, vtedy ešte len dvadsať deväť ročný Ing. Vladimír Čop, ktorý bol vo 
vedeckej príprave ako asistent na VŠT. 

Prijímanie zamestnancov vykonávala komisia, v začiatkoch členmi  „Vedeckej 
rady“. A to už od októbra roku 1968. Teda v dobe, kedy sme my tu doma prežívali okupáciu 
vojskami Varšavskej zmluvy. Členmi vedeckej rady boli profesori a vedúci katedier VŠT, 
riaditeľ HP a riaditeľ UKP. Treba spomenúť hlavne profesorov  Búdu, Pažáka, Blaščíka 
a Dirhana, pričom hlavne profesori Blaščík a Búda iniciovali programy ďalšieho rozvoja UKP. 

  UKP dostal k zahájeniu činnosti malú  jednoposchodovú budovu  na Sídlisku II 
v Prešove, s adresou, Pavilón P1., ul. Matice slovenskej č.4. Išlo o malú budovu sídliskového 
vybavenia, určenú v prízemí pre malý obchod. A od mesta Prešov byty s dispozičným právom 
UKP, pre novo prijímaných zamestnancov , špecialistov nebývajúcich v okrese Prešov. Krajský 
národný  výbor v Košiciach publikoval vo vtedy,  v  naj rozšírenejšej  dennej tlači inzeráty, 
o konkurzoch k prijímaniu nových pracovníkov, hlavne konštruktérov a projektantov. 
 Po ekonomicko-hospodárskej stránke a hlavne vo finančnom zabezpečení, bol UKP 
dotovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov vtedajšieho Ministerstva hutníctva 
a strojárstva ako rozpočtová organizácia, po rokoch ako príspevková a nakoniec ako 
samostatný hospodársky subjekt.  

Tu vôbec nie je možné poprieť, že vtedajší režim, aj napriek napätiu  v zahranično- 
politických a vojenských vzťahov, vytváral  a začal budovať, tu na Východnom Slovensku, 
technicko-vedeckú základňu pre strojárenský priemysel, ktorý tu už bol vybudovaný 
a produkoval. Jeho vývojové kapacity však na nastupujúci trend technicko-vedeckého rozvoja 
nestačili. Je potrebné spomenúť okrem hutníckeho gigantu VSŽ Košice nasledovné:  

 
 
 

 
 
 
      

 

VAGONKA Poprad 
TATRAMAT Poprad 
ZŤS Košice 
ZŤS Sabinov 
ZŤS Prakovce 
ZVL Prešov 

    STROJSTAV Prešov  
    TESLA Stropkov 
    ZŤS Bardejov 
    SKRUTKÁREŇ St.Lubovňa 

 

 
 

OCELOVÉ KONŠTRUKCIE Prešov 
AUTOBRZDY Prešov 
TRANSPORTA Medzilaborce 
VIHORLA Snina 
SÁNDRIK Štós 
ZVS Medzev 
Výrobné družstvá, Prešov, Plaveč 
Bardejov  
ZPA Prešov 
VSS Košice 

 
. 
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 Okrem riaditeľa a vtedy potrebného kádrovčíka Jána Štefaňaka a sekretárky pani 
Šromplovej a garanta za HP (Ing. Horáčka, ak sa nemýlim) zamestnancami boli mladý 
inžinieri, hlavne zo ZPA Prešov. Ing. Bebča, Ing. Kalina, Ing. Tkáčik. Ing. Oríšek, a ďalší. Ako 
prvý, ozaj konštruktéri nastúpili: 

Ing. Milan Plášek  (ZDA Bardejov),  Ing. Ján Mikloš CSc  (TRANSPORTA Medzilaborce) Ing, 
Ján Bubán (VUCHV Svit, Výskum. ústav chemických vlákien) Ing.Ivan Suchár (Vihorlat Snina), 
a postupne ďalší. Treba pripomenúť, že nástup skúsených konštruktérov už z fungujúcich 
závodov a ich konštrukčných  a technologických útvarov nebol častý. Uvediem ešte niektoré 
mená , Ing. Július Wolf. Ing. Július Demeter CSc. Ing. Peter Štefaňák, Ing. Ladislav Stassel,  Ing. 
Karol Kravec, Ing. Štefan Greif a ďalší. Nebolo ich moc a preto keď ich nemenujem, prosím 
berte to ako zlyhávanie mojej sedemdesiat sedem ročnej pamäte. A preto  do už 
premenovaného na VUKOV nastupovali mladý, hlavne zo SPŠ strojníckej v Prešove, 
Strojníckej Fakulty VŠT Košice a niekoľko aj  zo Strojníckej fakulty SVŠT v Bratislave, hlavne 
mladí čerstvo promovaní inžinieri, vracajúci sa z Bratislavy do svojich bydlísk.  

Pre posilnenie vedeckých kapacít boli z VŠT Košice presunutý Ing. Milan Damitš CSc, Ing. 
Štefan Pollák CSc, Ing. Doc. Andrej Hrivnák CSc, Ing. Ján Baran, Ing. Michal Dorič, Ing. Karol 
Vasilko CSc a ešte niekoľko ďalších. Väčšina z nich preto, aby neboli preverovaní pri, nazvem 
to očisťovaní strany na škole, kde by určite boli zbavení pedagogického pôsobenia. 

Hneď v prvých rokoch pôsobenia a činnosti, registrované meno, názov ústavu UKP 
vyvolával predstavu, že ide o nejakú pridruženú výrobu majúcu čo do činenia s kovmi, hlavne 
železom. Teda,  prišlo k zmene názvu  a registrovaniu firemnej značky, VUKOV Výskumný 
ústav kovopriemyslu, ktorú ako si ešte  dnes privlastňujú privatizéri (viď. príloha 12.9), tí čo 
firmu rozpredali, a rozkradli  a v zostatku toho čo ostalo si bačujú. Kašlúc na to, kto to všetko 
pred nimi a pre nich vytvoril a spopularizoval.  

Nechajme súčasnosť, lebo je taká aká je a vráťme sa ešte do krátkej to histórie. V rámci 
investičnej činnosti a rozvoja, ktorú za celé svoje pôsobenie od nástupu (r.1970) 
zabezpečoval  technický námestník VUKOV, Ing. Eduard Hažir (predtým výrobný námestník  
ZVL Prešov). Za jeho pôsobenia sa vybudoval VUKOV do rozmerov veľkej fabriky s dvoma 
výrobnými halami, troma administratívnymi budovami, skúšobnými a laboratórnymi 
priestormi, so sociálnym zabezpečením, kuchyňa jedáleň, internátne ubytovanie, kultúrne 
zariadenie, zdravotné stredisko a pod. a zabezpečil prenájom priestorov pre svoje 
detašované pracoviská v Košiciach, Prahe, Brne a v Bratislave. 

Pre potreby vedecko-technických informácií ich triedenie, distribúciu medzi riešiteľov, 
archív  vypracovaných správ a štúdií a archív vytvorenej dokumentácie od funkčných vzorov 
až po opakovanú výrobu , projektové štúdie a projekty  a zabezpečenie platných 
normalizačných predpisov a noriem pre celú organizáciu, organizoval útvar vedeckého 
tajomníka,  kde od začiatku ním bol Ing. Milan Damitš CSc. Do jeho kompetencie patrilo  aj 
organizovanie medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, patentová a priemyselná 
ochrana a publikačná činnosť. 

Za rozvoj vedy a výskumu v prvých kokoch zodpovedal a to až do doby privatzácie, 
námestník pre vedu a výskum Ing.Ján Zán CSc.  

Ekonomickým námestníkom už od  02/1969 bol a  až do  nástupu na dôchodok bol  
Samuel Lörenčík. 
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A čo do vtedy, do nástupu na program „ROBOTIZÁCIA“, povedzme to tak laicky, čo také 
veľké VUKOV zosmolil, že mu z centra strčili takú dôveru, dnes by sme hovorili pridelili 
granty, aby začal rozvíjať vo vtedajšom Československu nový technický odbor „ ROBOTIKU“?  

Treba priznať nebolo toho moc. V spolupráci s VSŽ sa začal vyvíjať plechový 
montovateľný systém PUMS. Išlo o systém hál stavaných z dvojito vlnitého plechu 
a plechových omega profilov, v čítane spojovacích a montážnych prvkov, s rozpätím až do 66 
metrov. Bol to jeden  z nosných programov až do ukončenia vývoja a zavedenia sériovej 
výroby v OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÁCH (OK) Prešov (lokalita Šarišské Lúky). VUKOV bol 
projektantom a dodávateľom technologického zariadenia do OK pre úpravu plechov pred 
dodávkou na stavby. Išlo o dopravníky (tvarové, špeciálne vodiace kladky  s dvojitým vlnitým 
profilom), dierovadlá, ohýbanie koncov plechov, stríhanie,  a hlavne manipulácia s požitím 
rámov osadeného jednosmernými elektromagnetmi. Vedúcim celého konštrukčného 
a technologického vývoja PUMS bol Ing. Ján Mikloš CSc. Statiku a programy pre statické 
výpočty sa zabezpečovali  v Brne u prof. Tesařa, jedného z popredných špecialistov v obore 
statiky stavieb u nás aj v zahraničí. Konštrukcia zariadení pre OK bola  vypracovaná pod 
vedením vedúceho konštrukcie, Ing. Jána Bubána. 

  

Strecha systému PUMS -jazdecká hala, vo vnútri bez podpor, na jazdeckom 
štadióne v Prešove 
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Základné konštrukčné prvky PUMS 
vývoj VUKOV 
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V oblasti konštrukcie strojov a zariadení toho nebolo veľa. Prvým výstupom bol lis na 
lisovanie pogumovaných čapov do podvozkových článkov obrnených transportérov. 
Konštruktér Ing. M. Plášek. Od roku 1970 lis pracoval nepretržite v ZŤS Prakovce, až do konca 
jeho technického života.  

Naň, ako si spomínam,  sa viaže možno humorne, ale vážna príhoda. Na príkaz riaditeľa 
ešte UKP, so súhlasom riaditeľa ZŤS, bola našim fotografom vyhotovená fotodokumentácia 
z práce lisu. Riaditeľ UKP si jednu veľkú fotku vyvesil v kancelárií. Neprešiel ani mesiac, 
neviem akú mal to návštevu, mňa ako konštruktéra a môjho vedúceho zavolal a parádne 
zjazdil, že čo si dovoľujeme, fotiť a chváliť sa fotkami zo špeciálnej výroby. Že príkaz dal on, 
sa muselo pre neho a našu bezpečnosť zabudnúť a fotodokumentáciu zlikvidovať a výrobné, 
konštrukčné výkresy protokolárne odovzdať do Prakoviec. 

Potom to boli väčšie či menšie zákazkové akcie.  Lapovačka hydraulických prvkov pre 
ZŤS Bardejov (Ing. Stassel). Racionalizácia výroby, hlavne bodového zvárania oceľových dverí 
a vrát v OK Prešov a s tým súvisiaca rekonštrukcia bodových stojanových zváračiek 
(Ing.M.Plášek). Bolo toho dosť no najviac času zaberalo vytvorenie linky pre úpravu prvkov 
PUMS. A v to nastúpila ROBOTIZÁCIA. 

Prečo do tak mladého, organizačne a technologicky ešte nevybaveného VUKOV-u? 
Áno, išlo aj  o politický dôvod. Dať na Východné Slovensko taký program a takú výrobu, 

ktorá pozdvihne kvalifikačnú a vedecko-technickú úroveň tohto historicky zaostávajúceho 
regiónu. Ale dali sa aj prostriedky na vybudovanie výrobnej základne v tomto strojárskom 
segmente. Ešte dnes, ako je uvedené  v inej časti. profitujú z toho privatizéri. 

Keď to skončilo, po privatizácii v 90-tyvh rokoch minulého storočia, východ je zase tam 
kde bol za prvej Masarykovej republiky. Zaostalý a zabudnutý. A dnes  ide znovu o chudobný 
a vysťahovalecký región s vysokou nezamestnanosťou. Je tu otázka: PRE ČO? 

Viem, že kritika  na moju osobu bude neúprosná a zdrcujúca. Mám 78, slovom 
sedemdesiat osem rokov, čaká ma už za krátko koniec a je mi to už jedno. Mám pravdu. Zažil 
som to. Ak niekto pochybuje, nech mi ukáže, a dokumentuje, koľko že to sme priemyslových 
robotov na Slovensku vyrobili a predali a dali našim rodným k užívaniu od roku 1990 až 
dodnes, za 27, slovom za dvadsať sedem rokov? Na to si nech hľadá odpoveď niekto iný. 

 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

Ochranná známka 
pôvodný návrh so spojením 

všetkých písmen 
 VYPRACOVAL Ing. Ján Bubán 
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VUKOV administratívna budova 
sedemdesiate roky minulého 

storočia 

Pred sťahovaním do areálu, pavilóny P2 a P3. Pred tým, 
 od roku 1968 aj pavilón P1 na ul. Matici slovenskéj, patril VUKOV-u 

 

 

P2 P3 
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5.  NÁZVY – POJMY – ICH VÝZNAM 

V každom odbore a aj v priemyselnej robotike je potrebné používať názvy, ktoré 
v skrátenej forme definujú, alebo označujú danú vec, skutočnosť, po prípade dej. A tak 
vznikli skratky a pomenovania, ktoré v technickej praxi sa dovtedy nevyskytovali.  Mnoho 
krát sa u nich nedala stanoviť hranica a to či ide o to, alebo niečo iné. Najviac nedorozumení 
vznikalo hlavne pri pojmoch „priemyselný robot“ PR a „manipulátor“ M. 

V  začiatkoch  rozvoja robotizácie, sa  u nás, v takzvaných zainteresovaných kruhoch, 
viedli nezmyselné diskusie o tom, čo je to priemyselný robot a čo priemyselný manipulátor. 
A aj dnes po toľkých rokoch nachádzam, hlavne na internete, snahu definovať 
nedefinovateľné. 

Ak budeme robot, alebo manipulátor chápať tak, ako je to uvedené v kapitole „ROBOT“, 
potom medzi nimi nie je žiaden rozdiel. A že sa označujú ako PR, alebo M, to nie je 
z technického hľadiska podstatné.  Naše vlastné  rozdelenie sme chápali s nad sádzkou 
humoru nasledovne: 

„To čo sa vyvíja u Pláška a potom u Marcina, sú roboty 
a čo u Stassela, sú manipulátory“. 

A ako sa hovorí: 
„A bolo po ptákach“. 

Bola a je tu  ešte jedna exaktnejšia definícia. 
„Manipulátorom je to, 

čo manipuluje s verejnou mienkou a vymýva  ľuďom mozgy už od útleho veku“. 
Aj napriek tomu a aby sme im vyhoveli, zaviedlo sa označenie 

PRaM, to je, priemyselné roboty a manipulítory. 
 
         A tak to bolo aj s ostatnými pomenovaniami, kde hranica sa dala medzi nimi stanoviť 
ľubovoľne, alebo  sa vôbec nedala. Preto uvediem niektoré: 

 ATP – automatizované technologické pracovisko 

 ATP s PRaM -  automatické technologické pracovisko s robotmi a  

manipulátormi 

 AVS - automatizovaný výrobný systém 

 AVS s PRaM – automatizovaný výrobný systém s robotmi 

a manipulátormi 

 Operačná manipulácia – automatická obsluha „n“ technologických 

zariadení, strojov 

 Medzioperačná manipulácia – automatická doprava medzi „n“ strojmi 

 Medzioperačná doprava a podobne 

 Jedno pomenovanie a skratka a jej význam  bol úplne nový. V začiatkoch nasadzovania 
PRaM do konkrétnych výrobných procesov, hlavne už do fungujúcich výrob, nebolo možné 
postupovať podľa klasických projektových postupov, alebo zadávania vývojových úloh. Podľa 
návrhu Ing. Juraja Ádlera, bol stanovený metodický postup zahájenia riešenia a to so 
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stanovením technických, organizačných podmienok a ekonomickej náročnosti a účinnosti 
predpokladaného diela a to a až po realizáciu.  Bolo to: 

„Základné technicko-ekonomické zadanie“ - „ZTEZ“. (viď príloha 12.6.) 
 Obsah ZTEZ-ky  bol záväzný a musel byť internou oponentúrou schválený  a až potom 
postúpený  užívateľom, alebo projektovej organizácií. Následne, po externom schválení 
a zohľadnení  prípadných korekcií, sa uzatvárali hospodárske zmluvy a kontrakty na všetky 
súvisiace práce a to až do uvedenia ATP, alebo AVS do trvalej prevádzky.  
 Metóda postupu riešenia a realizácie robotických systémov bola potom celoštátne 
akceptovaná a používaná pri rozhodovaní budúcich užívateľov o nasadzovaní  PRaM.  
          Mnohým sa to bude zdať ako nepodstatné. Treba zdôrazniť, že využívaním  tohto 
postupu o rozhodovaní pri zavádzaní PRaM, ZTEZ-ky urýchlili postup robotizácie 
v Československu, hlavne v už fungujúcich výrobách. 

 

6.A JE TU ROBOTIZÁCIA 

                                                vo VUKOV 
 

Robotizácia sa tu chápala ako zavádzanie, nasadzovanie priemyselných robotov do 
konkrétnych výrobných procesov, hlavne v srojárenskom priemysle, v  technológiách: 
                        -trieskové obrábanie a brúsenie 
                        -plošné a objemové tvárnenie, 
                        -oblúkové zváranie  MIG a MAG, prípadne bodové, 
                        -tlakové liatie kovov, 
                        -montáž. 

Aj niektoré roboty mali už vlastnosti zodpovedajúce daným technológiám. Tak 
napríklad: u robotov PR-32E a APR-20 sa uvažovalo, okrem ich univerzálnosti, prednostne ich 
nasadzovať  u oblúkového a bodového zvárania. AM1-T, PR- 05, M-40 zase pre plošné, 
prípadne objemové tvárnenie výkovkov do malých hmotností. Systém M63 s hydraulickými 
pohonmi bol univerzálny stavebnicový, pozostávajúci z jednotlivých modulov, portálových, 
stĺpových otočných, vertikálnych a podobne, zostavovaných pre konkrétnu aplikáciu. Robot 
PR16, s pneumatickými pohonmi, bol považovaný za univerzálny. Číslo za typom znamenalo 
ich nosnosť v kg, pri optimálnych rýchlostiach manipulácie, maximálnej, nie priemernej 
rýchlosti koncového člena, receprora, chápadla alebo technologickej hlavice  do 1m/sec. 

Od roku 1974  ako už bolo uvedené, vznikla rozhodnutím Ministerstva pre technický 
a investičný rozvoj štátna úloha vedecko-technického vývoja: 

P-15-124-062 
 „Rad stavebnicových priemyselných robotov    a manipulátorov pre 

automatizáciu výrobných procesov“. 
 

Vedúcim úlohy bol, dnes už nežijúci, Ing. Štefan Pollák CSc. 
Treba spomenúť: 

-vedúcim prvej čiastkovej  úlohy „...typový rad priemyselných robotov“ bol 
Ing .Milan Plášek 

- druhej  „.....typový rad manipulátorov“ 
Ing. Ladislav Stassel. 
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Ako prvý bol ukončený vývoj robota prvej generácie PR 16-P,  ako prvého 

v Československu a neskôr aj sériové vyrábaného  (ved. konštruktér Ing. M. Plášek). Išlo 
o robotický systém s pneumatickými pohonmi  s maximálnou hmotnosťou manipulovaných 
predmetov do 16 kg. Robot pracoval v takzvaných cylindrických súradniciach s troma 
stupňami voľnosti ramena a dvoma stupňami zápästia. Bol určený na automatickú obsluhu 
výrobných strojov a zariadení s možnosťou upevnenia na viacpolohový pojazd. Robot 
pôvodne disponoval riadiacim systémom NS 910, pričom používal feritovú pamäť. Počet 
krokov v pracovnom cykle bol do 100. Pracoval s riadením bod do bodu, PTP (point to point). 
V pôvodnej modifikácií bolo možné tento robot riadiť aj diernou páskou a mal možnosť 
ovládania cez nadriadený počítač a vysielať povely k technologickým zariadeniam 
a  príslušného periférneho okolia. Celková hmotnosť bola pomerne vysoká, 813 kg, a to 
z dôvodu vysokej hmotnosti podstavy, amortizujúcej dynamické sily pohybujúcich sa hmôt, 
hlavne pri združených pohyboch (coriolisove a ressalove zrýchlenia). Po prvý krát, ako vôbec 
prvý priemyselný robot  vyrobený v Československu, bol verejnosti predstavený na 
medzinárodnej výstave ROBOT  v Brne v roku 1978. Robot je patentové chránený desiatimi 
patentmi a dvoma priemyselnými vzormi. Designové, tvarové riešenie je od akademického 
sochára Mikuláša Sladkovského. Do roku 1985 sa ich vyrobilo celkove viac ako 80 kusov. 

 

PR16 - P 
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Meranie základných funkčných charakteristík  prototypu robota PR16-P 
rok 1976 

 

                                                   zľava 
Ing, Ján Zán CSc, Ing. Vladimír Čop CSc, Ing. Františe Makšin, 

Ing.Ján Bubán, Ing. Milan Plášek, Ing. Milan Žipaj, Ing. Stanislav 
Minár Ing. Igor Marcin 

Ing. Milan Strojný CSc, Miroslav Fritzky 
 

neprítomní  prof. Jána Búdu DrSc, Ing. Štefan Polák  CSc, 
Ing.Ladislav Stassel 

 
základný výskumno-vývojový kolektív rozvoja  priemyslovej 

robotiky vo  VUKOV 
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                        KONŠTRUKCIA  ROTAČEJ  JEDNOTKY 
 

Montáž robota PR16-P 
prepájanie signálneho a pneumatického 

rozvodu medzi rotačnou a horizontálnou jednotkou 
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PR32 -E 

 v roku 1979 už vedel 
zvárať 
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  Druhým priemyselným robotom, vyvinutým vo VUKOV-e, ako realizačný výstup už 
uvedenej štátnej úlohy, ale už druhej technickej generácie, pracujúceho v sférických 
súradniciach, je PR 32-E s riadiacim systémom RS-2  (ved. konštruktér Ing. Igor Marcin). Ide 
o prvý Československý robot s elektrickými pohonmi typu DC MEZOMATIC z MEZ Brno pre 
všetkých päť stupňov voľnosti. Pracoval v režime CP (continuous path).  Celá prvková 
základňa bola z domácej produkcie. Guličkové skrutky z TOS Kuřim, globoidné prevody 
s deliteľnými pastorkami zo ŠKODY Plzeň, telesá ramien a prevodoviek z Al zliatin 
z KOVOHUTY Dečín a riadiaci systém z TESLY Kolín. Bol najčastejšie používaný pre oblúkové 
zváranie a manipuláciu do mozaikových zostáv. Do roku 1985 sa ich vyrobilo viac ako 120 
kusov, hlavne  v ZŤS, kde bola z VUKOV odovzaná výrobná dokumrntácia a ZEZ Hořice. Vukov 
vyrábal roboty len pre projekty ktoré realizoval 

Na priloženom obrázku je robotizované pracovisko s PR 32-E v Drevone Podolinec. 
Robot nesie technologickú hlavicu, pneumatickú nastrelovačku klincov, pomocou ktorej 
nastreluje  klince na stavebné šalovacie dielce. S periférnymi zariadeniami na zostavovanie 
dielcov, pracoval systém automaticky. 

 
 

 
 Okrem uvedených robotov boli vo VUKOV  vyvinuté ďalšie robotické prostriedky a to 
manipulátory  ako AM1-T, M-40,  MPH-1  a ďalšie, viď [12.5] a [12.8]. 

AM-1T bol  jednoruký manipulátor s dvoma stupňami volosti . Bol to účelový 
manipulátor pre prepojenie lisov plošného tvármenia pre výlisky do hmotnosti 1 kg. 
Horizontálny pohyb v dlžke 0,5 metra, premiestňoval výlisky a vertikálny pohyb, nastavitwľný 
od 0 do 0,1m, slúžil ma vyberanie a ukladie výliskov do zápustiek. Na oboch koncoch ramena 
boli elektomagnetické alebo prísavkové podlakové  hlavice. Konštruktérom bol Karol Antony.  
Výrobná dokumentácia sa do dnes nenašla a nie sú známe ani počty vyrobených kusov. 
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Manipulátory okrem iných, bezporuchove pracovali  v ESKA Cheb, pri obsluhe lisov na výrobu 
reťazových kolies stredov bicyklov, v SANDRIK Hodruša Hámre a v ďalších. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-40.Manipulátor s dvoma stupňami volnosti horizontálneho ramena 
s pneumatickým pohonom, s výsuvom 1,2 m a nosnosťou 40 kg a pracujúceho do dvoch 
polôh podľa mechanického nastvenia. Zápästie ako vertikálna jednotka  na ramene 
horizontálnej jednotky  mala veľkosť zdvihu od 0 do 0,1 m. Používala sa hlavne v technológii 
plošného tvárnenia, ako automatizovaná jednotka na zakladanie taboľových plechov do 
lisovacích liniek a iných plochých polotovarov ukladaných do stohu. 

MPH-1. Manipulátor pre automatickú obsluhu lisov na vstrekovanie plastických hmôt 
do hmotosti výliskov 1 kg. Konštruktérom bol Ing. Štefan Krč. Počet vyrobených kusov dnes 
nie je možné dosledovať. 

 

AM-1T 
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Univerzálný stavebnicový systém M-63. Ide o najrozšírenejš a najunivezálnejšíí 
automatizovaný manipulačný systém ktorý bol vyvinutý vo VUKOV-e. Vedúcim 
konštruktérom bol Ing. Ladislav Stassel. a desingove ho upravoval akademický sochár 
Mikuláš Sladkovský. Skladá sa z 90% zo stavebnicvových translačných a rotačných  
hydraulických  jednotiek, dvojpolohove, bodové, alebo číslicové riadených s vyižitím domácej 
prvkovej základne. Zakladná nosnosť je 63 kg na jednu vertikálnu jednotku, alebo chapadlo. 
Systém sa dodával v účelových zostavách stanovaných projektantom výrobného systému, 
alebo investorom. Používal riadiaci systém NS-910 a mohol byť riadený nadradeným 
systémom. Najčastejšie sa dodával v stĺpových, portálových a mostových zostavách, 
prekryvajúcich výrobne a dopravné systémy a periféria, pracujúce v automatickom režime. 
Celkove bolo vyrobených do roku 1988 viac ako 200 zostáv. 

MPH-1 namontovaný na vstrekovacom lise 
termo-plastických hmôt 
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Hlavne z dôvodu nedostatku konštrukčných kapacít vo VUKOV, v  obdobi zahájenia 
riešenia štátnej úlohy, bol zadaný vývoj  dvojramenného robora s pnematickými pohonmi, 
pre obsluhu tvárniacich strojov, lisov, do VUSTE, Výskumý ústav strojánemskej techológie 
a ekonomiky v Prahe. Už dopredu mu bolo pridelené typové označenie PR04-P. Teda 
snosnosťou 4 kg na jedno rameno. Vývoj v Prahe bol úspešne ukončený a dokumentácia 
postúpená do VUKOV. 

 

 
6.1 Periférne zariadenia – chapadlá - technologické    hlavice 

Pre zabezpečenie plného automatického režimu robotického systému nepostáčuje 
samotný robot a príslušné technologické zariadenie. Ide v prvom rade o koncové členy 
ramien robota, chapadiel a tecnologických hlavíc a hlavne systémoveho okolia (polohovadlá, 
dopravníky, systémové palety, obracače a pod.) Jedná sa vo väčšine o jednoúčelové 
zariadenia vlastné len konkrétnemu robotickému systému. Preto vo VUKOV-e bol vytvorený 
konštrukčný útvar s názvom „Konštrukcia periférnych zariadení“ a veducim konštruktérom 
bol Ing.Karol Kravec. Prakticky pre všetky robotické systémy ktorých subdodavateľom bol 
VUKOV, sa tu konštruovali, vyrábali a dodávali tieto jednoúčelové zariadenia. 

Samostatnou a vážnou podmienkov bolo prisposobíť stávajúce technologické 
zariadenia pre interakciu a robotom. Teda  ich konštručná úprava a hlavne signálno 
emergetické prepojenie s nadradeným riadiacim systémom, ktorý bol v prevážnej väčšine 

PR O4 - P 
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riadiaci systém robota. A tak bol vytvorený odbor elektrokonštrukcie a programovania. 
Vedúcim bol Ing. Marian Bujňáček. 
 

6.2. Projektovanie 
A tu, ku koncu druhej polovice 70-tych rokov nastáva veľmi vážny problém. Na príčine 

nie sú len nové, ešte nie celkom v prevádzkach overené  a spoľahlivé priemyselné roboty, nie 
len z VUKOV, ale aj z iných firiem kde vznikali a nie raz aj u tých z dovozu. 

Organizačná, technologická úroveň strojárenstva v Československu nebola vôbec 
vhodná a nevytvárala podmienky zavádzania automatizácie  v celom, alebo aspoň 
čiastočnom výrobnom procese, v to počítajúc aplikáciu priemyselných robotov. Celý tok 
polotovarov, vyrábaných dielcov , nástrojov a pomocného materiálu, bol prispôsobený 
ručnej obsluhe výrobných strojov. Bol teda diskontinuálny, nespojitý. Výnimkou boli len 
niektoré linky pri výrobe valivých ložísk (tvrdé, nepružné automatické linky). Analýza 
a objektívne hodnotenie vtedajšieho stavu Československej ekonomiky a úrovne 
automatizácie, hlavne v strojárenskom odvetví je v práci prof. Kalaša [4]. 

Poznajúc tento stav bolo potrebné začať s nasadzovaním robotov ako jednotlivé 
automatizované pracoviska a vo všeobecnosti sa im hovorilo „ATP“. Neskôr aj ucelené 
robotizované, automatizované výrobné systémy „AVS“. Teda k ich realizácií musela 
predchádzať predprojektová a projektová príprava za priamej účasti investora, ktorým vo 
väčšine bol budúci užívateľ. 
 

6.3. Vznik projektového útvaru 
 Od roku 1979 vznikol nový, samostatný útvar oddelený od výskumu a vývoja a to 
„Úsek projektovania ATP a AVS s PRaM“, vedúci Ing. Ján Bubán. Delil sa na odbory 
a oddelenia: 

-odbor projektovania, ved. Ing. Milan Plášek s oddeleniami: 
- trieskové obrábanie, Ing. Michal Dirga 
- plošné a objemové tvárnenie, Ing, Július Demeter CSc 
- zváranie, Ing. Ján Ceľúch 
- tlakové liatie a nestrojárenské technológie, Ing. Pavol Majer 
- odbor konštrukcie periférnych zariadení, vedúci Ing. Karol Kravec s oddeleniami: 
- chapadlá a technologické hlavice 
- periférne zariadenia 
- elektro konštrukcia a programovanie, Ing. Marian Bujňáček. 

          Zvyšovaním počtu realizovaných ATP a AVS vznikol ako súčasť tohto úseku, odbor 
servisu a montáži, ved. Ing, Gabriel Miklošík 
          Ja osobne, po vytvorení tohto úseku a po menovaní za vedúceho odboru, som 
protokolárne odovzdal výsledky konštrukčnej prace na štátnej úlohe Ing. Igorovi 
Marcinovi, ktorý úspešne zavŕšil vývoj robota druhej generácie a to PR32-E. 
 Následne, v poslednej fáze budovania VUKOV, bol tento úsek preorganizovaný v rámci 
štátneho podniku VUKOV š.p., na  VUKOV IDO, Inžiniersko-dodavateľská organizácia. 
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6.4. Zoznam ATP a AVS s účasťou VUKOV 
-AVS kovania telies hydraulických čerpadiel zo zliatin Al a oceľových   pastorkov, JIHOSTROJ 
Velešín (PR-16P) 
-AVS obrába oceľových ozubených pastorkov JIHOSTROJ Velešín (M-63) 
-Obsluha frikčných lisov na lisovanie dinasových tvárnic Banská Belá 
(PR-    16P) . 
-AVS obrábania rotorov el. motorov MEZ Frenštát (M63) 
-ATP tvárnenia ZBROJOVKA Vsetín (PR-16P) 
-KOVOLIT Modŕice a AZNP Mladá Boleslav ATP tlakového liatia (PR-16) 
-ESKA Cheb výroba stredov bicyklov (PR-05, AM-1) 
-PCHZ Žilina AVS manipulácie organického skla (M-63), 
                              a desiatky ďalších (viď 12.8). 
 

 

 

ATP zvárania rámov nákladných automobilov 
s 2x APR-20 na pojazde 
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Manipulačný systém M 63 - aplikácia pre automatizovanú výrobnú linku rotorov 
elektromotorov - MEZ Mohelnice. Konštrukcia a dodávka periférnych zariadení   

z VUKOV 
Samostatne je potrebné uviesť, že VUKOV sa podieľal na realizácií AVS v špeciálnej 

výrobe, kde nasadzovanie robotov muselo byť koordinované s Ministerstvom obrany 
a nesmelo sa vykazovať v štatistikách nasadzovania priemyslových robotov. Dnes už je 
možné ich uviesť a ako príklad tieto tri: 
- PS Považská Bystrica, obsluha pretláčacích lisov výroby  delostreleckých   nábojníc 
  (PR-16P) 
-VIHORLAT Snina, výroba delostreleckých nábojov plnených „U“ (M-63) 
-ZŤS Prakovce, zváranie ozubov na články podvozkových pásov obrnených 
 transportérov (PR-32E) 
-Export, montáž a uvedenie do prevádzky jedného zváracieho AVS ( detto ZŤS 
 Prakovce) do Bulharska, mesto LOM 

 
6.5. Kvalita – spoľahlivosť  

Kvalita a spoľahlivosť v čsl. vyrábaných a nasadzovaných robotov je uvedená: 
  Prof. Kalaš [4]. 

       Z jeho práce je vhodné citovať: 
  -Chýbali projekčno-dodavateľské-sevisné systémy robotizovaných pracovísk. 
  -Existovala veľká psychologická bariéra a strach z nového, nepoznaného, 

a náročnosť odvetvia. Vznikali aj veľké obavy zo substitúcie pracovnej sily robotmi. 

AVS zvárania rámov nákladných autobobilo 
s dvoma robotmi APR-20 na pojazde 
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  - Bol veľký nedostatok systémového okolia ako chapadlá, technologické hlavice, 
 polohovadlá a dopravné systémy.“ 
 
PODĽA ANALÝZY VO VUKOV: Možno doplniť následovné: 

   -nedostatok špecialistov od projektovania až po obsluhu, v to počítajúc aj   organizačných   
pracovníkov výrob, od riaditeľov po majstrov. 
  -nepripravenosť školstva od odborných učilíšť až po vysoké školy a to bez  výnimky   
u všetkých ( dynamika viac pohonových sústav na VŠ sa nevyučovala), 
   -z 90% sortimentu vyrábaných polotovarov dielcov a ostatného vstupného a režijného 
materiálu, od skladov až po finalizáciu, nezodpovedal podmienkam  všeobecnej 
automatizácie výrobného procesu a tým už menej  pre zavádzanie robotov. 

Vo VUKOV sa  od roku 1978 tieto špecializované útvary postupne organizačne vytvárali 
(viď. vyššie), no z celoštátneho hľadiska boli nedostačujúce. 

Kde to začali chápať boli projekčné útvary, ako napríklad v ZŤS (UTAR), IMPRO a ŽĎAS. 
Hlavne pričinením ich projekčných útvarov sa realizovali, ako príklad sú tu uvedené  tri 
výrobné systémy s aplikáciou robotov. 
-VELEŠÍN, dva systémy ,kovanie a jeden obrábania (PR-16P a M-63) IMPRO a ŽĎAS 

   -FRENŠTÁT po RADHOŠTEM (M-63) IMPRO 
   -VIHORLAT SNINA (M-63) KONŠTRUKTA 

 K vyplneniu medzery v oblasti vzdelávania a školenia vzniklo vo VUKOV „Školiace 
stredisko“ pre programovanie, obsluhu a servis ním vyrábaných robotov. A nakoniec aj 
„KATEDRA ROBOTIKY“ ako detašované pracovisko  Strojníckej fakulty, vtedajšej VŠT Košice, 
kde externe prednášali vybraní špecialisti z VUKOV. Potom v objekte školy, Katedra 
robotiky v Prešove, ako súčasť VŠT Košice. Dnes Katedra robotiky Strojníckej fakulty 
Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), pokračuje vo výchove vysokoškolských 
špecialistov a aj  tam ako pedagógovia pôsobia bývali kmeňový pracovníci z VUKOV. 

   POZNÁMKA: Podrobnejšie v samostatnej podkapitole (viď. 7.4). 
     Je len na škodu, že ich mená sa málo čo spájajú s odbornou činnosťou dnes privatizérmi  

rozkradnutého VUKOV-u. 
Poznámka:  

Celý archív výskumno-vývojových prác (viac ako 1.200 ks) a prevažná väčšina 
výkresovej výrobnej a technologickej dokumentácie, bola v prvej vlne privatizácie 

privatizérmi vyvezená do zberu papiera. Škoda na tomto   duševnom majetku 
štátu je obrovská, nevyčísliteľná a trestne stíhateľná. 

 (svedkovia Ing. Ján Ceľúch, Ing, Michal Dirga, Ing. Ján Bubám a ďalší). 
 

Podobne aj fotodokumentácia a bola bohatá. Tá je dnes roztrúsená a ťažko 
vyhľadávaná medzi bývalými kmeňovými pracovníkmi VUKOV. Tak ako plynie čas, natrvalo 
účastníci  rozvoja robotiky v Prešove odchádzajú a v dobe písania tohto dokumentu už nie 
sú medzi nami, alebo, ako sa zvykne nespisovne hovoriť „dôchodkárčia“. Z fotografie 
merania parametrov, už nie sú medzi nami traja. Riaditeľ VUKOV, prof. Ing. Vladimír Čop 
DrSc., Miroslav Fricky a Ing. Stanislav Minár . 
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6.6. Problémy, kvalita, spoľahlivosť 
6.6.1. UŽÍVATELIA 

Skutočné prípady. 
 ZŤS Prakovce - zvárací robotický komplex s 10 ks PR-32E. Aj napriek zaškoleniu obsluhy 
a programátorov vo VUKOV, pričom všetci vzhľadom na podmienky špeciálnej výroby (viď 
vyššie) mali štátne osvedčenie pre zváračov, boli potrebné a to týždenné výjazdy 
špecialistov z VUKOV. Príčina výpadkov súvisela so špatnou hmotnou zainteresovanosťou. 
Boli platení ako ostatní zvárači, závodu. Po mnohých jednaniach s vedením závodu za 
účasti dodávateľa,  bola upravená ich kvalifikácia na „zvárač operátor“ (dovtedy  táto 
kvalifikačná trieda nebola zavedená, nie len v závode, ale v celom koncerne). Po tejto 
platovej úprave, až do ukončenia výroby daného sortimentu, zásahy zo strany dodávateľa 
neboli potrebné. Operátory, obsluha, aby sa odlišovala od ostatných, z vlastnej iniciatívy na 
svojich pracovných odevoch nosili výraznú reklamu VUKOV  Prešov. 
 NORMA Frídlant nad Ostravici - robotický systém plošného tvárnenia, dvierka 
kovového nábytku s 2 ks M-40 a 1 ks MT-1T.  Po realizácií boli hlásené časté výpadky 
a nutné servisné zásahy z VUKOV. Až na úrovni jednania riaditeľa závodu a za účasti 
vedúceho projektanta a servisu, pri odpozorovaní dvoj zmennej  prevádzky, boli zistené 
organizačné nedostatky užívateľa a nedodržiavanie technických a prevádzkových 
podmienok stanovených projektom.  

Konkrétne:  
-Vstupný polotovar, stoh tabuľového plechu mal medzi vrstvovú  koróziu a okraje 

stohu vážne deformované následkom nesprávneho viazania  oceľovými lanami pri 
manipulácii v sklade. Miesto vstupného manipulátora museli  na vstupe linky vkladať 
tabuľový plech do systému dvaja nekvalifikovaný pracovníci s použitím páčidiel. 

-strihacie a združene ohýbacie  a strihacie nástroje v lisoch, mali tupé, neostré 
strihacie hrany a nesprávne uložené ich ohýbacie prvky. Preto aj pri ručnom vyberaní 
a niekedy aj vkladaní musela obsluha používať kliešte, pritom  AM-1T musel byť vyradený 
zo systému. 
 Ešte za účasti pracovníkov VUKOV sa do systému dali polotovary a nástroje podľa 
požiadaviek projektu a systém začal pracovať. Po tomto zásahu a prijatých opatreniach 
užívateľa, VUKOV sledoval pracovisko len štatisticky,  pracovalo bez potreby servisného 
zásahu. 

Takýchto prípadov, nepripravenosť a neznalosť princípov organizovania a podmienok 
fungovania automatizovaných výrob ktoré VUKOV sledoval, bolo viac ako 20%, hlavne 
u tých jednoduchších, ATP. 
 
 6.6.2.  ROBOTY, MANIPULÁTRY DOPLKOVÉ-PERIFÉRNE KOMPONENTY 

V tejto časti hodnotenia sú názory  Prof. Kalaša správne. Nutne však  podotknúť: 
V bývalom Československu,  v strojárenskom priemysle boli podniky a organizácie, 

ktoré produkovali, vyrábali a vyvážali  zariadenia vysokej svetovej kvality  a boli úspešné na 
zahraničných trhoch. Išlo prevažne o špeciálnu, vojenskú výrobu zbraní (lietadlá a pod.), 
strojné a energetické zariadenia (turbíny, generátory, obrábacie a tvárniace stroje, tepelné 
elektrárne a pod.). Teda metódy a organizácia kvality výroby a aj tradícia Českého  
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priemyslu boli známe. Vplyvom politického systému, orientovaného na kvantitu výroby, 
väčšina strojárenských podnikov  nepociťovala tlak na zvyšovanie úrovne kvality. Ani 
v pedagogickom procese výchovy technických odborníkov, od učilíšť po vysoké školstvo, sa 
nevenovala tomuto výchovnému procesu príslušná, aspoň ako taká pozornosť. 

Pri výrobe robotov neboli, až na výnimky (ZŤS výr. PR-32E), vytvorené podmienky pre 
kontrolu kvality ich výroby  a s tým súvisiacich komponentov. Aj keď vo VUKOVE bol na to 
štáb odborníkov. Neskoršie sa prijatím dvoch štátnych úloh rozvoja vedy a techniky začal 
problém kvality systémovo riešiť. Jeho výsledky už z uvedených politických udalosti 
(privatizácia) neboli plne realizované. Ani jeden výrobca neprevzal to čo je vlastné,  výrobe 
lietadiel a tie sa u nás vyrábali. 

Ak má robot a jeho technické okolie spoľahlivo pracovať v automatickom režime 
niekoľko rokov a to nepretržite v niekoľkých zmenách za sebou, teda aspoň tak ako 
spoľahlivo lietali u nás vyrobené lietadla, musí v prvom rade prejsť časovo náročnou 
zaťažkávacou povýrobnou skúškou (u lietadiel niekoľko hodinovým zalietaním) s predtým 
presnou evidenciou montovaných komponent. To žiaden, žiaden výrobca zapojený do 
výroby a nasadzovania robototechniky, mysliac tým roboty a periférne zariadenia,  a to 
okrem pár výnimiek  nerobil. A keď, tak nedôsledne. 
 Potom zámena materiálov, nedodržiavanie technologických postupov, kontrola 
dodávaných pod skupín, neexistujúce zmenové a odchyľkové riadenie, neexistujúca 
evidencia montovaných dielov do zariadení,  a pod. a pod. je tou hlavnou príčinou 
nekvality. Akékoľvek dôvody, tohto stavu uvádzane v štatistikách a hodnotení vtedajšieho 
stavu kvality v tomto technickom segmente, sú  a boli len  výhovorkou a našou 
neschopnosťou prelomiť myslenie  tej doby. A týka sa všetkých, kto mal s tým čo do 
činenia,   „aj mňa“, aj pána profesora hodnotiaceho stav tej doby. Preto potom zásahy pri 
komplexných skúškach u investora, aj už v plnom prevádzkovom nasadení, až na niekoľko 
výnimiek, nebrali konca (lietadlo havarovalo, parná turbína sa rozletela). 
 Stalo sa aj nasledovné: 
 Po pol roku, po prvých dodávkach PR-16P z produkcie VUKOV-u. začali  u užívateľom 
praskať zvary  na telesách  horizontálnych jednotiek, zváraných z hrubých plechov  zliatin 
Al. Analýza príčin konštatovala, nedostatočná kvalifikácia zváračov pre zváranie zliatin 
farebných kovov a nesprávne konštrukčno-technologické riešenie. Bezodkladne bolo 
navrhnute nové teleso s klasickej  konštrukčnej ocele, o väčšej hmotnosti ako pôvodne 
a VUKOV na vlastné náklady vykonal ich výmeny u užívateľov. Táto úprava potom bola ako 
štandartná pre nasledujúcu produkciu tohto typu. Prešli  dva roky a ako člen 
inventarizačnej komisie v skladoch VUKOV som zistil, bolo to v  dobe, keď už výroba bola 
čiastočne delimitovaná do ZPA Prešov, boli na skade plechy z Al používané v prvej výrobnej 
sérií. Ako konštruktér tohto typu (v čase inventúry som už bol vedúcim projekčného 
útvaru) pri kontrole materiálových kariet som s úžasom zistil, že na jednej z nich sú 
sfalšované údaje o chemickom zložení Al plechu, číslo materiálu podľa ČSN (noriem). Každý 
kto len trochu pozná základy metalurgie farebných kovov vie, že pri tepelnom spracovaní a 
pri zváraní Al zliatin dochádza ku kryštalickej premene až v tuhom stave a v závislosti na 
pomerne dlhom čase, viac ako štrnásť dní. A zvlášť pri zváraní, musia mať ako zvárané 
komponenty tak aj zvárací materiál rovnaké chemické zloženie (% obsah kovových 
a nekovových prvkov). Tým že došlo k falšovaniu záznamov, to bola tá hlavná príčina 
praskania zvarov už na dodaných robotoch. Ich telesá boli zvárané z plechov ktoré mali 
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výrazný rozdiel v chemickom zložení. Toto zistenie ostalo bez náležitých záverov 
a opatrení. Podobne aj u praskania skrutiek prestaviteľných dorazov, rozleptávania 
gumových tesnení pre pneu. a hydro. mechanizmy, kde došlo tým istým pracovníkom k 
zámernému uvádzaniu iných údajov na výdajkových dokladoch pre výrobu a montáž, ako 
na faktúrach a dodacích listoch od dodávateľa. A to len preto, aby sa plnili včas plány 
stanovené z centra a brali hmotné výhody. 
 A takýchto prípadov a nie len vo VUKOV, sú desiatky. Som toho názoru, že vracať sa ku 
konkrétnym prípadom, čo ostali v pamäti účastníkov tohto procesu, by bolo aj pre  
súčasnosť užitočné. Sú však v princípe rovnaké, ako v troch uvedených vyššie. Ale za 
zmienku stojí prípad nekvality riadiaceho systému RS-4A vyrábaného v Námestove, pre 
robot APR-20. 
 Ich nasadzovaniu v technológiách oblúkového zvárania sa kládol mimoriadny význam. 
Tento robot mal mať  najvyšší stupeň adaptivity, tak potrebnej pre zváranie zložitých 
zvarencov, ako napríklad podvozkových rámov železničných vagónov. Vlastná konštrukčná 
stavba, jeho kinematická štruktúra a pohonovo prevodové systémy boli zrovnateľné  so 
zahraničnými a v niektorých parametroch ich aj  predčili. Ale riadiaci systém nenapĺňaj 
požiadavky, ani nie tak z požadovaného programového vybavenia, ako vysokej 
poruchovosti. Jeho veľkoplošné dosky tlačených spojov , vytváraných z časti „Sn“ vlnou, už 
pri zasúvaní na zbernice sa ohýbali a „Sn“ vrstvy praskali. Prevoz  k opravám a inštalovaniu 
u užívateľov, bol v špeciálnych obaloch. 
 Na margo tohto stavu musím uviesť nasledovné: 
 Pri hodnotení spoľahlivosti práce ATP a AVS s účasťou VUKOV (pravidelné porady) som 
vyslovil zásadný argument, v princípe povedané: „APR-20-tky nepracujú spoľahlivo ani pri 
pevných zváracích stoloch a už vôbec nie u štvorosích polohovadiel“. Na to jeden z 
dotknutých ma zahriakol s poznámkou, že máme špatné pevné stoly.  

Táto poznámka stoji za to :  Pevné zváracie stoly neboli vôbec prepojené s riadením 
robota, a signál k zahájeniu zvárania dávala obsluha ručne, po manuálnom zostavení  
a pevnom upnutí dielcov do požadovanej zostavy v prípravku (Tatra Bánovce nad Bebravou 
a pod.). Môže sa to považovať za čierny humor, ale  sa to stalo. 
 Ďalší osud tohto tak nádejného robota som už nesledoval a ani dnes  nesledujem. 
Jeho, vtedy mladý konštruktér strojnej a pohonovej častí Ing. Anton Palko CSc, sa stal 
úspešným podnikateľom pri výrobe a predaji strojných zariadení a dnes je aj  úspešným 
pedagógom na detašovanom pracovisku TUKE v Prešove, s mnohými vedeckými titulmi (dá 
so to nájsť aj na internete). 
 Prečo mám takýto kritický postoj ku vtedajšej úrovni kvality. Pred nástupom do UKP 
som okrem pôsobenia v Bardejove, dva roky pracoval vo vývojovej konštrukcii 
v závodoch 29.augusta v Partizánskom. A aj počas štúdia v Zlíne, kde nám prednášali 
špecialisti, ktorí pôsobili  ako konštruktéri u Tomáša Baťu. Na každom detailnom výkrese 
sa muselo označovať miesto pre vyrazenie, alebo naleptanie jeho čísla. A ešte, každá 
konštrukčná, alebo technologická zmena musela prejsť odchylkovým, alebo zmenovým 
riadením so záznamom do dokumentácie A podobne to bolo pri  mojej výrobnej praxi, 
v stojárňach v Martine, v špeciálnej a aj civilnej výrobe. 
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6.7. Niektoré konkrétnosti  
Toto na fotografií je ATP 

s robotom PR-16P na 
dvojpolohovom pojazde, 
zrealizované v ZŤS Petržalka.  
Týmto sme sa chválili a jeho 
časť, s jedným sústruhom, 
predvádzali   na výstave  
ROBOT v Brne. Áno, je to 
jeden s prvých pokusov u nás, 
spojiť naše 
periférne  zariadenia a robota 
s technologickým strojom, 
dvoma automatickými 
číslicovo riadenými čelnými 
sústruhmi  SPL 25 NC. Ono to 
robilo, ale akýkoľvek efekt bol 
okrem automatizácie 
mizerný. Proces obrábania sa 
neurýchlil. Čas na výmenu 
a upnutie nového kusu bol 
skoro rovnaký ako pri ručnej 
obsluhe. Zásobníky na 
vstupné polotovary a vyberanie osústružených dielcov sa robilo ručne. Výmena 
opotrebovaných nástrojov bola ručná. A keď vznikala stuhovitá, nie lámaná  trieska 
z obrábania, muselo sa AVS zastaviť a triesku ručne odstrániť. Malo to  však svoj význam. Už 
sme vedeli automatizovať časť technologického procesu, hovorilo sa tomu operačná 
manipulácia, ale ekonomický efekt bol nulový. A práve opačne. Vznikli na viac náklady na  
nákup automatizačných prostriedkov a náklady na profilaxiu. Človek bol efektívnejší a kvalita 
ostala na rovnakej úrovni. 
 Tu sa začalo, ale veľmi ťažko presadzovať, riešiť problém zvyšovania efektívnosti 
a kvality výrobného procesu komplexne a roboty považovať len ako možný automatizačný 
prostriedok. To bol jeden z dôvodov, prečo vo VUKOV vznikli projekčné oddelenia, členené 
podľa technológii.  Napríklad (foto) tento principiálny spôsob stavby ATP sa dal potom 
úspešne a ekonomicky efektívne uplatňovať pri objemovom tvárnení, zváraní, manipulácie 
do priestorových obrazcov (paletizácia) a pod..  
 Pomerne neskoro sa u nás pochopilo, že proces automatizácie výroby, je komplexný 
a roboty mu môžu len napomôcť. Posledná štátna úloha ktorej som bol, priznávam, vedúci, 
„Skupinové nasadenie PRaM “ skončila, nedá sa povedať že neúspechom, vznikali nové 
robotizované pracoviská, ale plánované počty sa nenaplnili. Tak ako uvádza Prof. Kalaš, 
neboli k tomu v tomto období vhodné podmienky. Aj napriek  vážnym problémom, musíme 
tejto dobe priznať pozitívum. Začalo sa. Spoznávali sa podmienky pre rozvoj súčasných výrob 
a nove investičné akcie vstrebávali tuto problematiku v to počítajúc aj robotiku. 
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 Ako by to išlo ďalej, je možné len špekulovať. Treba si ale priznať. Divoká privatizácia 
tento trend nie že len pozastavila, ale úplne zlikvidovala a až dodnes sa neobnovila. Možno 
áno, no našu, „Sk“ nie je vidieť.  Áno robotika je tu, v automobilkách, ale nie je naša a ani 
sme na nej neparticipovali. A pritom keď si pozriete, ako v nich  pracujú tam nasadené 
roboty, veľa ich vám bude pripomínať  PR-32E a APR-20, ktoré tu u nás boli  už  v 80-tých 
rokoch minulého storočia. 
 Ešte šťastie že tu máme vysoké školy. Školia síce špecialistov ale musíme sa spýtať: 

 

KDE ŽE TO PRACUJÚ ? 

TU!  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

7. ROBOTIKA POKRACUJE 

  Základom k plneniu a realizácií, zahájenia vývoja a zavedenia do opakovanej výroby 
priemyselných robotov  v bývalom Československu (1974) je päť štúdií vypracovaných vo 
VUKOV v rokoch 1974 a 1975 (evidenčné čísla:426/74, 559/75, 564/75, 565/75 a 566/75), čo  
sú už premenené na toaletný papier. Definujú podmienky nasadzovania robotov 
v jednotlivých strojárenských technológiách. Štúdia, ev.č. 573/75 (titulný list a anotáciu viď 
nižšie, v dobe písania tohto dokumentu uplynulo od jej vydania štyridsať dva rokov), 
stanovuje rad nosnosti, ktorý bol odvodený od analýzy 177 typov robotov, v tú dobu vo svete  
vyrábaných a aplikovaných vo výrobnom procese, hlavne v Japonsku, USA a v Západnej 
Európe. Rad sa stanovil  podľa teórie vybraných čísiel a mal túto postupnosť v nosnosti 
koncových členov v kg a to: 1, 4, 16, 63, 250. A tak sa začali vyvíjať roboty a manipulátory 
typov AM-1T, PR04-P,(pre plošné a objemové tvárnenie), PR16-P (obrábanie ako základná 
technológia v strojárenstve), PR-32 (ako stredné číslo radu prednostne pre zváranie 
metódami MIG a MAG) a manipulačný systém M-63. Súčasne, pre jednotlivé typy a nosnosti 
sa navrhovali kinematické štruktúry, druhy pohonov a riadiacich systémov. 

Jediný zachovalý výtlačok  štúdie ev.č. 573/75,  je vo vlastníctve autora 
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Úloha č. P-15-124-062 bola, už viac krát tu uvádzaná, je  pre VUKOV vôbec  prvá  štátna  
úloha (dnes tomu hovoríme granty)   financovaná z centra, ako základ pre vedecko-technický 
rozvoj  a vývoj nových technických prostriedkov, priemyselných robotov, pre komplexnú 
automatizáciu výrobných procesov v Československu. A prednostne pre strojárenstvo, ako 
základnej   priemyselnej  technológie. Po úspešnom splnení cieľov, ukončenie vývoja a jeho 
praktického aplikovania a ich ocenením štátnou cenou „ZA VÝVOJ, PROJEKCIU 
A KONŤRUKCIU TYPOVÉHO RADU PRIEMYSLOVÝCH ROBOTOV A MANIPULÁTOROV“ (príloha 
12.1), boli do VUKOV vložené ďalšie finančné prostriedky vo forme stanovenia cieľov 
ďalšieho  vedecko-technického rozvoja robototechniky, a to konkrétne (podľa [2] a doplnené 
autorom) :  

 P 14-124-017–00 Presnosť vo výrobe ako podmienka kvality a spoľahlivosti   výrobkov 

 -A 07-124-102 Adaptívne priemyselné roboty a unifikované manipulátory; 

  A 05-124-802-03 Vývoj modulárnych robotov pre montáž 

 -A05-117-807 Zvyšovanie technicko-ekonomických parametrov vybraných      

priemyselných robotov a ich komponentov 

 (??? číslo úlohy dnes nie je k dispozícií) Skupinové nasadzovanie PRaM. 
Táto podpora z centa a hlavne požiadavky výrobných podnikov a to nie len zo 

strojárenstva, viedli k potrebe postupne rozširovať  a reorganizovať organizačnú štruktúru 
VUKOV a ďalej  posilňovať výskumno-vývojove, projekčné, montážne, servisné a výrobné 
kapacity a s tým súvisiacim  investičnom rastom. A tak, do rokov „DIVOKÉJ PRIVATIZÁCIE“ sa 
VUKOV stal ŠTÁNYM PODNIKOM,  VUKOV š.p. v členení na niekoľko závodov. 

Od júna roku 1988 sa VUKOV stáva štátnym podnikom, VUKOV š.p. v členení: 

 Generálne riaditeľstvo 
 VVJ Robotika 
 VVJ Systém 
 VVJ IDO 
 VVJ Senzor Košice 

Pod IDO, Inžiniersko-dodavateľská organizácia, boli začlenené aj detašované pracoviská: 

 Praha so sídlom na Fakulte strojní ČVUT Praha -projektovanie a servis, vedúci Ing. 
Ivo Daněk CSc  

 Brno, projektovanie a servis, vedúci ??? 

 Bratislava, servis, vedúci Ing. Viliam Pravda. 
 

Ďalej, VUKOV bol poverený odborovou garanciou nad výrobným odborom "Priemyselné 
roboty a manipulátory", následne bolo zriadené OBIS VTEI (odborové informačné stredisko 
VTEI), ONS (odborové normalizačné stredisko), detašované pracovisko) a ŠS ČSÚAPZ Piešťany 
(štátna skúšobňa SKTC č. 243). 

Poznámka: Časovému priebehu privatizácie je venovaná samostatná kapitola [8.Útlm 
alebo koniec robotiky?]. 
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7.1. Medzioperačná doprava 
Po ukončení vývoja a získania skúsenosti z nasadzovania PRaM, bolo zrejme že 

komplexná automatizácia si vyžaduje automatizované prostriedky medzi operačnej dopravy. 
A tak po ukončení vývoja PUMS a zavedenia jeho sériovej   výroby vo VSŽ Košice a OK Prešov 
– Šarišské Lúky, sa uvoľnili a vytvorili vývojové kapacity pre  vývoj, výrobu a realizáciu týchto 
nových automatizačných prostriedkov. 

A tak vznikli automatizované závesové trate AZT a automatizované válečkovo-
kladičkové trate AVKT. V tomto odbornom segmente  som nepracoval a preto nech mi bývalí 
spolupracovníci prepáčia, že spomeniem len dve mená a to :  Ing. Juraj Kopčák a Ing. Július 
Wolf.  Uvedené systémy medzi operačnej dopravy, sa  dali do užívania v podnikoch: 
                                                                          - Gumárne Púchov - AZT 
                                                                          - BAZ Bratislava –AZT 
                                                                          - ZBROJOVKA Brno AZT 
                                                                          - Hlinikáreň Žiar nad Hronom –AZ 
                                                                          - ZŤS Martin – AVKT 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Automatizovaná  
závesová trať AZT  
500 - modul točňa 

 

Automatizovaná 
válečkovo  

kladičková trať AVKT  
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V tomto období, mysliac po  ukončení vývoja AZT, na základe medzinárodnej dohody 
medzi Československom a Zväzom sovietskych socialistických republík, bola vo VUKOV 
zriadená dočasná  Projekčno-konštrukčná a technická kancelária PKTK (rusky ΠKTБ) ROBOT, 
a bol som menovaný jej vedúcim a hlavným projektantom. Za stranu ZSSR to bol Ing. Sergej 
Ivánovič Kresik z výskumno-výrobnej organizácie Granát Minsk. 

Predmetom a úlohou dočasnej kancelárie bolo: Vyprojektovať, vyrobiť, dodať a uviesť 
do prevádzky plne automatizovanú linku plošného tvárnenia, s využitím najmodernejších 
technologických a automatizačných prostriedkov oboch krajín. 

Tak vznikol a v Minsku bol uvedený do prevádzky „Pružný automatizovaný výrobný 
systém plošného tvárnenia plechov“. Následne bolo autorom vydané autorské osvedčenie 
(patent) v Československu, Bulharsku a Nemeckej demokratickej republike.  

 
Poz 1. Automatizovaný lis s automatizovanou výmenou nástrojov 

ZA AZOV-Ruská frderácia 
Poz. 2,3. Robot AM-04 VUKOV 

Poz.. 4 Automatizovaná závesová trať VUKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Zahraničné roboty        
Vtedy keď sa rodili  štúdie k rozvoju robotiky (1974), kolegovia už mali vybrané dva typy 

robotov, čo sa mali za devízy kúpiť. Predtým, pre automobilku v Mladej Boleslavy a    VŠT 
v Košiciach, sa zakúpili dva  Versatrány z Veľkej Briránie. Čo z nich sme mali my? Nič! 
Priznávam, boli to hračky  ako keď kúpite deťom autíčko na diaľkové ovládanie. My sme 
potrebovali to spojiť s konkrétnym strojom, konkrétnou technológiou. Takže už z tých 
miliónov čo sme dostali kúpili sa dva zo Švédska.  ELEKTOLUX (s pneumatickými pohonmi 
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a riadením PTP) a ASEA (s elektrickými pohonmi a riadením CP). Prečo práve tieto? 
Jednoducho preto, že uvedené typy boli  typy, čo najviac vyhovovali podmienkam 
nasadzovania  a možnej výroby u nás. Versatrány, z nášho analytického vyhodnotenia boli, 
poviem to na rovinu, na nič. V tomto sme sa konštruktéri a technológovia, hlavne s Ing. 
Milanom Strojným CSc, v zásade zhodli. 
 A ešte jeden a najvážnejší dôvod. Bolo by to dlhé na vysvetľovanie, lebo aj naša 
analýza nebola jednoduchá. Ale stručne. Tieto ich kinematické štruktúry  zodpovedali 
požiadavkám nasadzovania v základných strojárenských technológiách, obrábanie, tvárnenie, 
oblúkové zváranie a operačná manipulácia. Na viac, pre pohonové systémy bola,  až na malé 
výnimky  k dispozícií naša prvková základňa.   
 A tak napríklad robot PR-16-P mal dovoz len pneumatických prvkov a PR-32 bol 
zostavený len z Československých komponentov. Aj PR16-P ich mohol mať. No naše 
pneumatické prvky  (výrobca ZPA Prešov) aj keď funkčne zodpovedali našim požiadavkám, 
nevyhovovali hmotnosťou a tým aj rozmermi a preto sa osadzovali prvkami firmy FESTO. Že  
sa roboty podobali? Jasné! Kinematické štruktúry sú obecné štruktúry,  vychádzajúce  zo 
základnej teórie mechanizmov pre všetky telesá pohybujúce sa v trojrozmernom 
časopriestore a to aj vo vesmíre. A na to, aby sa navzájom odlišovali, boli vnútorné 
štruktúry  kinematických dvojíc a pohonov, od nich odlišné a patentovali sa.  A ešte! 
ELEKTROLUX mal nulovú vertikálnu polohu vo výške 1,1 m od základne, čo robilo vážny 
problém pri obsluhe  strojov  s ergonomickou výškou pre obsluhu v rozmedzí 0,6  až 0,75m. 
Pozri (13.7.). 

Hovorilo sa. To ste odkopírovali! Áno! Odkopírovali sme to, čo sa ani na vysokých 
školách neučilo. Museli sme zvládnuť, odkopírovať všeobecnú teóriu dynamiky 
mechanických pohybových štruktúr s troma  až šiestimi kinematickými dvojicami piatej 
triedy. Pre nezainteresovaného je to asi nadmieru zložité, ale robot je robot, alebo keď 
chcete manipulátor a bez rozdielu všetky majú  štruktúru, konkrétne vybranú z celého 
spektra ich teoreticky možných kombinácií , ale každý je inač oblečený, ma inakší kabát. 
  
 Po vede a teórií jeden úsmevný príbeh: 

Je tu prvá medzinárodná výstava priemyselných robotov v BRNE a je rok 1978. 
Vystavujeme po prvý krát prvý náš robot PR-16P. Aj firma ELEKTROX zo Švédska, predvádza 
ten istý typ, čo sme od nej kúpili.  Švédi chodia okolo nás a silou mocou chcú nášmu nazrieť 
do čriev. Nemáme obavy, no tí čo sú nad nami to striktne zakazujú. Neviem prečo? Veď ja 
som jeho konštruktérom a som si na prosto istý, že v jeho vnútri nie je nič čo by sa ich 
ELEKTROLUXU podobalo. Tu kolegu Ing. Petra Šebeja, čo mal na svedomí jeho 
programovanie napadlo. Povozme ich na našom robote.  

V jeden podvečer, keď výstavisko opustili návštevníci, pozvali sme si severanov do 
nášho stánku. Jedného posadili rozkročmo na stred robota, otáčali ho a vysúvali horizontálne 
rameno čo mal medzi nohami do vzdialenosti jeden meter. To ich robot, lebo sme ho 
dokonale poznali, nedokázal. Boli ohromení, no prečo je to tak sme im neukázali ani 
nevysvetlili. 
  Humor nás hneď  na druhé ráno prešiel. Naši nadriadení boli s tým zhrození a strašili 
nás  kárnymi postihmi a zrážkami z platov. Trvalo nám dlho, keď sme im náš počin vysvetlili. 
V prvom rade išlo vecne dokázať severanom že vieme možno niečo viac ako oni. Po druhé. 
Ak sme potrebovali otáčať s vysunutým  ramenom až do dĺžky 1 m pri plnom vyložení a 
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zaťažení 16 kg,  musel mať rotačný pohon primeraný výkon. Keď ste sa posadili do osi 
otáčania a nezaťažili rameno, mali ste skutočný, menší moment zotrvačnosti pri  vašej 
hmotnosti do 70 kg, teda  mohli ste sa takto zábavne krútiť a medzi nohami vystrkovať  jeden 
meter dlhu štvorhrannú rúru. Švédi to až teraz pochopili bez toho, aby sme pred nimi 
vyzliekli  nášho robota.  

 
   VERSATRAN  

 Ešte pred oficiálnym 
zahájením vývoja PRaM vo 
VUKOV, na strojárenskom veľtrhu 
v Brne, sa uskutočnilo rokovanie 
medzi zástupcom anglického 
predajcu robota Versatrán (viď. 
vyššie) pánom Beranom (bol 
držiteľom dvoch pasov, GB a Čsl.),  
a Ing. Jiŕím  Hambálkom z AZNP 
Mladá Boleslav a úplne náhodne 
zástupcami VUKOV (Ing. Pollák, 
a ja sme boli len návštevníkmi 
veľtrhu a ing. Habálek nás pozval 
na rokovanie) o možnosti dovozu 
predmetného robota. Tu bolo 
dohodnuté, že AZNP robota 
zakúpi cez svoju organizáciu 
zahraničného obchodu. 
O niekoľko dní potom, ešte počas 
veľtrhu s pánom Beranom rokoval 
prof. Blaščik, prodekan a vedúci 
katedry tvárnenia na VŠT Košice. 
Krátko na to Ing. Polák a ja sme 
boli na koberci, kde nám bolo 
prisudzované zmarenie kúpy tohto robota pre potreby VŠT. Páni profesori dávali nám za 
vinu, že prvý robot bol predaný do AZNP a nie na školu. Neuvedomili si, že v tomto období 
mala z centra väčšiu prioritu automobilka a nie nejaká škola na konci republiky. Aj tak, cez 
vtedajšie centrum a politický tlak sa vybavili devízy aj pre školu. 
 Z AZNP aj zo školy, a boli sme pri tom, sme dostávali výsledky meraní základných 
parametrov. Ako už bolo uvedené vyššie, parametre Versatranu na základe meraní  
nevyhovovali podmienkam nasadzovania ( presnosť  polohovania  do 5mm). O tom svedčí aj 
snaha v AZNP, ho zaradiť do výroby, ako obsluhu vstrekovacích lisov zliatin Al, ale bez 
úspechu. Preto prvý robot z našej, čsl. výroby to bol náš z VUKOVU  PR-16P, ktorý tam 
úspešne, pri lise  pracoval po dobu niekoľkých rokov. 

Versatrany im ostali len ako laboratórne prístroje a učebné pomôcky. 
 Prečo táto spomienka? Pri rokovaní s pánom Beranom som bol prvý krát pohostený 
nie alkoholom ale bublinkatým tonikom 
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7.3.. Výstavy - Veltrhy – Konferencie -  Sympózia 

Začalo to rokom 1978 na výstavišti BVV (Brnenské výstavy a veľtrhy) v Brne, na výstave 
ROBOT 78. Bola to vôbec prvá výstava v Československu venovaná aj priemyselnej robotike. 
A ako už bolo uvedené, tu sme po prvý krát v histórií československého strojárstva 
predstavili náš robot PR16-P. Túto prioritu VUKOV–u dnes nikto nepopiera. A potom 
následne, v pravidelných v dvojročných cykloch  s názvom  ROBOT XY (rok) a bývala 
spojovaná s výstavou zváracej techniky WELDING.  

Pre účasť na výstavách sa vo VUKOV vytváral dočasný Výstavný výbor  a ja som bol 
poverený jeho vedením. Po utvorení obchodného úseku s vedúcim Ing. Rudolfom Palčom a 
potom  Ing. Milanom Žipajom,  tento  útvar prevzal zodpovednosť za organizovanie účasti 
VUKOV, ako na domácich, tak aj zahraničných veľtrhoch a výstavách. 

Okrem Brna sa VUKOV zúčastňoval na výstavách v zahraničí, ZSSR (Moskva, Sant 
Peterburg) Maďarsko, Bulharsko). Roboty z VUKOV vystavovali aj podniky zahraničného 
obchodu STROJEXPORT a STROJIMPORT vo svojich expozíciách. 

Stalo sa tradíciou vo VUKOV a to už od druhej špecializovanej výstavy v Brne, 
vystavovať ucelené pracoviská v režime simulovania konkrétnych technologických  
a manipulačných operácií. Nebolo to jednoduché a nieslo to zo sebou mnoho rizík, hlavne 
z pohľadu bezpečnosti ich práce. Nehovoriac o náročnosti inštalácie, ktorá vyžadovala 
prítomnosť montérov, programátorov,  servisných technikov a výskumných pracovníkov. 
Energie, vzduch, voda a elektrický prúd boli dostačujúce. Zariadenia, stroje a roboty nebolo 
dovolené na výstavných plochách kotviť, pokiaľ ste si nevyrobili samostatné spojovacie prvky 
komponentov pracoviska. Preto na druhej výstave pracovisko s robotom PR16-P a čelným 
sústruhom SPL 25-NC mohol systém vykonať, tak maximálne tri cykly za sebou. Pri tom sa 
vzájomne komunikujúce zariadenia navzájom posunuli a nasledovalo ich znovu nastavenie, 
čo u sústruhu, vzhľadom na jeho hmotnosť,  robilo problémy. A to isté  aj u pracoviska 
plošného tvárnenia. Aj napriek tomu sa stalo vo  VUKOV  tradíciou, takto názorne 
prezentovať na výstavách výsledky svojej práce. 

Ukážkou tohto prístupu je účasť VUKOV, už ako štátneho podniku, na jednej 
z posledných výstav „ROBOT 90“ v Brne. Ide o priestorovo  veľkú expozíciu, s exponátmi vo 
forme  ucelených automatizovaných systémov pracujúcich v simulovanom režime. 

A miesto VERSARTAN-u 
sa na tlakové odlievanie 
v AZNP Mladá Boleslav 

nasadil PR16-P 
 
 

PR16-P 
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Zlikvidovaním archívu sa z účasti VUKOV na domácich  a zahraničných výstavách 
a veľtrhov nezachovala žiadna dokumentácia. Uvedené fotografie pochádzajú zo 
súkromného archívu pána Kvetoslava Mikšíka, ktorý inštaloval a prevádzkoval exponáty. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expozícia VUKOV š.p. na výstave !ROBOT 90“ v Brne 

 

Výstava, expozícia VUKOV  Sant Peterburg  /Leningrad/ ?? 
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Budapešť expozícia STROJIPORTU ?? ATP zvárania s APR-20 

 

Výstava STROJIMPORTU Berlín ?? exponát AM-O5 
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Výstava ROBOT 80 Brno 

sada reflexných a difúznych snímačov 
VUKOV DP Košice 
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Odpovedajúca pozornosť, vychádzajúca z konkrétnych a vlastných výskumných 

a vývojových aktivít, vyústených do vyrábaných robotických zariadení, sa venovala vydávaniu 
prospektových a reklamných materiálov. Útvar priemyselného dizajnu, vedený Ing. Dušanom 
Čopom CSc, prospekty štandartizoval  tak, aby boli vlastné len pre VUKOV. Graficky jednotná 
úprava je od akademického sochára Mikuláša Sladkovského. 
 Výsledky práce VUKOV a jeho realizačné aktivity bolo potrebné  prezentovať na 
vedecko-technických konferenciách a sympóziách, doma aj v zahraničí  Na domácich akciách 
som vystupoval zriedkavo a dával som prednosť mladším kolegom. Tieto ich aktivity im 
umožňovali spĺňať jenu z podmienok pre získanie  vedecko-techických atestácií. 
 POZNÁMKA: Vedecko-technické atestácie prvého až tretieho stupňa udeľovali 
federálne ministerstvá, na základe podielu jednotlivca  na výsledkoch zavádzania výsledkov 
výskumu a vývoja do praxe, patentovej, publikačnej a pedagogickej činnosti.  Malo to priamy 
dopad  na hmotnú zainteresovanosť, zvýšenie odbornej kvalifikácie a teda aj výšku 
základného platu. 

ROBOT BRNO „80“ PR32-E 

Budapešť expozícia STROJEXPORTU?? AM-05 

sada reflexných a difúznych snímačov 
VUKOV DP Košice 
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 Z účasti na zahraničných akciách, uvediem; Budapešť, Kyjev, Moskva, Tbilisi, 
Kramatorsk, Doneck, Azov a mám trvalú spomienku z medzinárodného sympóziá v Sant 
Peterburgu (Lenigradu). 
  Týždeň pred vycestovaním bol som pozvaný k námestníkovi pre vedu a výskum. Tam 
som sa dozvedel: 

 VUKOV sa má zúčastniť  sympózia a prezentovať výsledky svojej činnosti. Ale 
požadovaný referát nebol, nedozvedel som sa prečo, zaslaný, teda nebol v zborníku 
sympóziá. V tomto období som mal k dispozícií niekoľko  desiatok diapozitívov z realizácie   
už  do prevádzky uvedených robotických systémov. Teda cestujem. Po príchode na 
sympózium ma čakajú štyria naši, čsl. účastníci a dozvedám sa. Sú z našich výskumných 
ústavov, ich referáty sú v zborníku a aj napriek tomu ma žiadajú, aby som, teda ja, vystúpil 
a prezentoval ako jediný, výsledky rozvoja robotiky u nás. 
 Stalo sa. Hneď po mojom štyridsať päť  minútovom vystúpení, som pozvaný 
k riaditeľovi, vtedy Všezväzového domu vedy a techniky. Okrem poďakovania a uznania 
dostávam ponuku. Moja účasť na sympóziu nie je už potrebná a mám vysloviť svoje 
požiadavky pre ďalší pobyt, až do návratu domov. Po ich vyslovení a hlavne umožnení 
navštíviť historické miesta mesta, spomeniem aj návštevu ruského baletu v Malom 
akademickom divadle, kde počas blokády Leningradu, bola prvý krát uvedená Šostakovičová 
siedma symfónia, Leningradská. Stalo sa. Každý ďalší deň ma pred hotelom Metropol čakalo 
auto a pracovníčka poverená riaditeľom, mala pre mňa pripravený denný program. V druhý 
deň, v podvečer, som sedel v preplnenom divadle na baletnom predstavení „ZBOJNÍCI“ 
inšpirovaného podľa Shiellerovho klasického diela. A mám, priznám sa, celoživotnú 
spomienku. Podobne to bolo aj  po mojom vystúpení, v preplnenej aule na Technickej 
univerzite  v Donecku, na balete Don Quijote.  

 
7.4. Školiace stredisko – Katedra robotiky 
 Zvyšovanie počtu vyrobených a nasadzovaných PRaM, si vyžadovalo zriadenie 
školiaceho strediska pre  budúcich operátorov, obsluhu a servis. Školenia zabezpečovali 
konštruktéri, programátori a servisný pracovníci z kmeňového stavu VUKOV a to podľa typov 
dodávaných PRaM a periférnych zariadení. 

Za tým účelom bol vyhotovený inštruktážny film v spolupráci s Krátkym filmom Praha 
s pracovným názvom: 

Průmyslový robot PR 16-P – Konstrukce-obsluha-údržba (scenár dr. Pravoslav Flak. 
odborný poradca Ing. Milan Plášek) [1]. 

Tu okrem domácich odoberateľov, absolvovali školenie bulharský špecialisti pred 
dodávkou zváracieho komplexu s PR32-E do mesta Lom. 

Na základe Zmluvy z 26.4.1988 medzi VŠT v Košiciach  (zastúpenou jej rektorom, prof. 
Ing. Alojzom Pažákom, DrSc. a dekanom SjF prof. Ing. Jánom Budom, DrSc) a 
koncernom VUKOV  (zastúpeným jeho generálnym riaditeľom prof. Ing. Vladimírom Čopom, 
DrSc.) bola zriadená 01. 05. 1988 nová katedra SjF VŠT, Katedra priemyselnej robotiky (KPR), 
ktorá bola dislokovaná v priestoroch VUKOV-a Prešov a organizačne bola súčasťou 
Detašovaného pracoviska SjF VŠT  v Prešove. KPR bola jednou z dvoch špecializovaných 
katedier vo vtedajšom Československu (ďalšia na VŠB FS v Ostrave) orientovaných na 
problematiku robotiky v celom rozsahu, od konštrukcie robotických zariadení, až po 
prevádzku robotizovaných systémov. Vedúcim katedry bol menovaný prof. Ing. Vladimír Čop, 
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DrSc. Pri budovaní a začiatkoch činnosti KPR aktívne spolupracovali špecialisti z VUKOV 
Prešov, ktorý bol v tomto období gestorským a centrálnym výskumným ústavom pre oblasť 
robotiky v Československu. V r. 1989 bola KPR premiestnená do objektov VŠT v Prešove a 
nadväzne na nové funkčné obdobie SjF v šk. r. 1991/1992 sa vedúcim KPR stal doc. Ing. Juraj 
Smrček, CSc (nástup po odovzdaní funkcie vedúceho útvaru kontroly vo VUKOV). Dnes táto 
katedra je v centre Technickej univerzity, TUKE v Košíciach.  [2] 

V začiatkoch, som vyučoval predmet „Projektovanie ATP a AVS s PRaM“.   
Pred zriadením KPR  mi bola vydaná dočasná vysokoškolská učebnica (skriptá) s vyššie 

uvedeným titulom, pre postgraduálne (nadstavbové) štúdium, na vtedy  ešte  VŠT Košice 
a bola používaná aj v podobnom štúdiu na Fakulte strojni  VUT Brno.                                                                         

   

 

 
 

 
  

  

 
 

Laboratórium robotiky Strojníckej fakulty TU Košice. 
V popredí roboty z VUKOV PR16-P, AM-05, APR-2,5 

bledomodrý je VERSATRAN 
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7.5. Prehľad vyvíjaných robotov a manipulátorov vo VUKOV [aj v 13. 8] 
 
Tu, u už uvádzaných tipov,   prezentované vyššie, je dnes problematické dohľadať 

fotografie, prípadne reklamné materiály z dôvodu uvedenej likvidácie dokumentačného 
fondu na začiatku divokej privatizácie. To dnes asi už nikoho nezajíma. Ale aj tak, 
dokumentuje to schopnosť a erudovanosť  a vysokú profesionalitu výskumníkov a celého  
pracovného kolektívu VUKOV v tej dobe, ktorú dnes,  u nás vôbec nenájdeme.  Sú to tipy: 

 MX 001-A 

 AM-1T 

 MPH1 

 NPH1-A 

 PR16-P (opakovaná výroba, ďálej len OV v ZPA Prešov,  ďalej ako PR 16 

P/A, PR 16 P/4) 

 PR4-P (OV ZPA Prešov) 

 PR32-E (OV v ZEZ Hořice a ZŤS Detva) 

 APR-20 

 APR-2,5 (OV v ZPA Prešov, ďalej  jako PM1-P) 

 AM-5 (vývoj v spolupráci s ENIKMAŠ Voronež,  OV v ZPA Prešov) 

 UM-160 (vývoj v spolupráci s ENIMS Moskva,  OV vo VIHORLAT Snina) 

 MTL-10 (vývoj v spolupráci s NIISL Odesa) 

 AM-40 (OV v BAZ Bratislava, ďalej ako M 40-A) 

 AM-80 

 MPR-80 

 AME-80 

 M-63 (OV v ZŤS Bardejov a VIHORLAT Snina) 

AUTOMATIZOVANÁ MEDZIOPERAČNÁ DOPRAVA 

 AZT- automatizované závesové trate 

 AVKT- automatizované kladičkové a válčekové trate 

                OSTATNÉ 

 riadiace systémy +koncové efektory +periférne zariadenia + 

konštrukčné prvky 

 +koncové efektory +periférne zariadenia + konštrukčné prvky 

PRaM na zákazka. 
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Robotizácia mala svoju odozvu v mnohých organizáciách a ich vývojové a konštrukčné 

útvary vyprodukovali niekoľko ďalších robotických prostriedkov. Z nich najčastejšie boli vo 

výrobe aplikované roboty OJ-10, pre oblúkové zváranie zo ZŤS Detva, ako ucelené AVS 

zvárania spolu s polohovacími zariadeniami a roboty pre povrchové úpravy, slangove 

povedané, striekacie, SPR 5; SPR 10,  resp. IRIS–14 z URSST- Ústav racionalizácie 

spotrebného tovaru Piešťany. U ostatných, počet nasadení u užívateľov  ani z ďaleka 

nepresahoval počty PRaM  z vývoja a výroby vo VUKOV a podnikov, kde bola odovzdaná 

výrobná dokumentácia pre opakovanú výrobu. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

8.ROBOTIZÁCIA.  KOMPLEXNÁ 

AUTOMATIZÁCIA 

 Mnoho počiatočných problémov pri vzniku a rozvoji priemyselnej  robotiky  
v Československu bolo prezentovaných. Pokladám za potrebné ich v tejto časti popísať 
podrobnejšie. A to určite platí aj u iných revolučných inovácií a stretávame sa s tým o niečo 
neskôr, pri nástupe počítačovej éry, u PC, mobilnej telekomunikácie, GPS a podobne. 
 Po úspešnom ukončení vývoja a prvých nasadení priemyslového robota PR16-P 
(rozhranie rokov 1977 až 1978) do výrobného procesu a to konkrétne, k NC sústruhom 
a sústružníckym automatom, sa zistilo a to sa predpokladalo, že aplikácia robotov, problém 
uplatnenia  automatizácie v súčasných, mysliac československých strojárenských a aj iných 
výrobách, sa ešte len začína. 
 Už pri ich vývoji bolo potrebné dostať akčný člen robota, zápästie ramena,  do výšky, 
mysliac od podlahy, do ergonomickej výšky pri práci obsluhy v sede, alebo v stoji, teda do 

 

Robot OJ-10 ZŤS Detva 
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výšky od 60 do 75 centimetrov. Robot PR16-P aj napriek tomu že pracoval vo valcovom 
súradnicovom systéme to splňoval. Táto jeho vlastnosť, lebo sa líšila od zahraničných typov, 
bola  patentovaná (autorské osvedčenie 205265). Bolo jasné. Ďalší vyvíjaný robot PR32-E 
(zahájenie vývoja už v roku 1976) musí mať sférickú kinematickú štruktúru. Keď sa pozrieme 
na dnešné priemyselné roboty (dvadsiate prvé storočie), skoro všetky majú túto štruktúru. 
 Ako sa dnes hovorí, v teame výskumníkov, sme sa začali deliť na konštruktérov 
a technológov. Technológovia sústavne vznášali požiadavky na parametre robotov vo väzbe 
na vtedajšie výrobné, hlavne obrábacie stroje, v tom čase síce už NC, ale stále s ručnou 
výmenou nástrojov, obrobkov a podobne (obrábacie centrá ešte u nás boli v štádiu vývoja). 
Tak isto aj technológovia  pre plošné a objemové tvárnenie. Len zvárači, už v začiatkoch 
vývoja PR32-E v tom mali jasno. Tento robot  vyhovuje.  K tomu ich inšpirovali skúsenosti z už 
zakúpeného švédskeho robota ASEA. 
 Náš technicko-ideologický rozpor skončil tým, že mi bolo povedané: „Keď si si to 
vymyslel, tak si to choď nasadzovať“. Uvedený výrok od vedúceho technológa, inač 
kandidáta vied  v špecializácií obrábania kovov,  kolegu a priateľa, nebudem ho menovať, si 
do dnes, aj keď už mám sedemdesiat sedem rokov, dobre pamätám. 
 
 Boli sme traja, okrem mňa ešte Karol a Fero, čo sme považovali za zásadné, doterajší 
stav zmeniť. Spomínam si že sme sa k tomuto zásadnému problému, skoro tajne stretli, spolu 
aj s rodinami, na podnikovej chate. Téma: „Zmeniť organizačnú štruktúru v ústave“. 
Osamostatniť výskum a vývoj a vytvoriť a to je jedno v akej forme,  organizačne samostatnú 
skupinu pre nasadzovanie priemyselných robotov. Teda projektantov automatizovaných 
robotizovaných technologických pracovísk, a automatizovaných robotizovaných výrobných 
systémov, už vtedy označovaných ako ATP a AVS s PRaM.  Spolu s tým vytvoriť konštrukciu 
pre periférne, jedno účelové zariadenia  a elektrokonštrukciu pre riešenia signálneho 
a energetického prepojenia a zabezpečiť  tvorbu programového vybavenia ATP a AVS. Vedeli 
sme, že do čela tohto útvaru sa nikto z nás nedostane. Na vtedy kádrovú prácu (dnes sa 
tomu hovorí personalistika a aj ináč) sme nemali dosah.  Potom aj ostatným vedúcim 
pracovníkom,  členom vedenia ústavu, bolo asi zrejme; zmena je potrebná. A tak krátko po 
našom stretnutí vznikol nový úsek, úsek projektovania ATP a AVS s PRaM, teraz už 
organizovaný z centra VUKOV. V začiatkoch len projekcia a konštrukcia, potom aj 
elektrokonštrukcia a programovanie. A neskoršie aj  servis a montáž. 
 Tento krok mal za následok zvyšovanie počtu pracovníkov. Prednosť mali tí čo už 
dobre poznali výrobný, povedzme fabrický život, a mali niekoľko ročnú prax. Tento útvar zažil 
personálnu explóziu. VUKOV mal už svoje meno a záujem byť jeho zamestnancom 
z prešovského regiónu bol viac ako dostatočný. Ale výber nebol jednoduchý.  
 

8.1. ATP s PRaM 
 Prvá reálna aplikácia  robotov do zabehnutých výrobných prevádzok mala svoje, 
zákonité problémy. Časť z nich už bola uvedená. Naše skúsenosti viedli k vážnym 
zovšeobecneniam. 
 -Substitúcia, nahradenie pracovnej sily. 
 Individuálne pracoviska odbúrali len veľmi málo tak nekvalifikovaných, ako aj 
kvalifikovaných pracovníkov. Z časti je to už uvedené, treba však pripomenúť.  Náklady na 
realizáciu, prevádzku, energiu a profilakciu boli rádové väčšie ako na pracovnú silu. 
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Produktivita aj keď vzrástla, nestačila na úhradu nákladov. Návratnosť investícií prekračovala 
normovanú, niekoľko ročnú úhradu. To hlavne v technológiách obrábania kovov. To sa úplne 
nedarilo ani pri viacstrojovej obsluhe strojov s pomocou PRaM.  U plošného a objemového 
tvárnenia to bolo skoro rovnaké. Ale otázka bezpečnosti práce bola spoľahlivo vyriešená. 
Ukázalo sa však nasledovné. V iných technológiách to  ide. Ako je uvedené pred tým, 
napríklad manipulácia do priestorovej mozaiky, povedzme paletizácia, depaletizácia, 
prekladanie medzi technologickými linkami a podobne. Táto skutočnosť, okrem potrebnej 
profesionálnej odbornosti v jednotlivých technológiách, nás nasmerovala zaviesť 
špecializácie podľa nich, mysliac strojárske aj nestrojárske technológie 
 Na tento problém, vyplývajúcom hlavne z vysokej ceny PRaM a periférnych, 
jednoúčelových zariadení, a na nátlak nás a užívateľov, boli prijaté z centra opatrenia ako,  
finančné dotácie na konkrétne typy PRaM. A ako výnimka, metodika hodnotenia 
ekonomickej účinnosti,  platná len pri zriaďovaní ATP a AVS s PRaM. To napomohlo 
v osemdesiatich rokoch minulého storočia k realizácií vysokého počtu robotických 
komplexov (12.8) .   
 Čiastočná automatizácia 

Stávajúce technologické zariadenia, stroje, sústruhy, lisy a podobne, neboli 
prispôsobené pre aplikáciu PRaM. Bola nutná ich konštrukčná úprava a niekedy sa nedala 
vôbec realizovať. 

Závody a ich prevádzky nemali s automatizáciou a na viac s robotikou, žiadne 
skúsenosti. Obsluha desiatok až stoviek technologických zariadení bola ručná. Operačná 
a medzioperačná doprava a manipulácia s celým sortimentom vstupného materiálu, 
polotovarov, hotových výrobkov, nástrojov a pomocného materiálu bola tak tiež ručná a keď 
tak akumulátorové vozíky, žeriavy a tak ďalej. Vstúpiť do takejto výroby s jedným, prípadne 
viacerými  pracoviskami s PRaM, to samo o sebe bolo poruchou v rokmi zabehnutom 
technicko-organizačnom režime. 
 Po týchto skúsenostiach v  novovzniknutom útvaru, „úsek“, vnikla metodika pre 
riešenie ATP a AVS s PRaM.  Medzi nami a potom aj externe spopularizovaná ako ZTEZ. Viac 
v kapitole 5 a v (13.6). Tu  potom v časti „ekonomické hodnotenie“, sa úspešne dané 
výnimky (viď vyššie) využívali. 
 Počet zákaziek narastal. Robotika bola tu a bola reálna. Mali sme naše, československé 
roboty. Spoľahlivosť voči zahraničím zaostávala, ale na naše podmienky bola vyhovujúca. 
Trúfali sme aj na viac. A prišlo to. 
 Nepripravenosť užívateľov. 
 Nie je potrebné zvlášť uvádzať, lebo je to z tej doby všeobecné známe, že rozhodovalo 
plnenie plánov stanovených z centra.  Snaha o modernizáciu a zvyšovanie produktivity 
a kvality produkcie sa síce proklamovala, no postupovalo to veľmi pomaly.  

Boli však závody, ktoré mali snahu racionalizovať výrobu. Tam, kde to bolo vedeniu 
jasné, sa úspešne uviedli aj individuálne ATP. Nenaplňovalo však našu kapacitu. Výnimku 
tvorili  individuálne ATP zvárania s PR32-E a APR-20, tlakového liatia Al zliatin a 
nestrojárenské technológie. Napojiť sa na väčšie investičné a modernizačné akcie bolo 
nutnosťou. A prišli. Prvými boli investičné dodávky z ŽDAS Žďár na Sázavou, IMPRO Praha 
a ďalších. 
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 Teraz mám zase technicko-ideologický problém. A nie jeden. Už dávnejšie bolo známe. 
Priemyselný robot, okrem toho čo vykonáva technologické operácie, ako zváranie, brúsenie 
a podobne, je len jeden z  možných prostriedkov pre komplexnú automatizáciu. Sám nič 
nezmôže. Ak ho budeme nadraďovať, nie je to nič iné, len fetišizmus. Robot áno, ale len tam 
kde má byť, kde ozaj patrí, nie však všade. A ešte. Komplexná  automatizácia nie je len 
robotizácia, vychádzajúc  z definície priemyselného robota ako takého. To som viac krát  
verejne proklamoval pri odborných diskusiách a aj mimo  VUKOV. Na viac, v dočasnej 
učebnici (sriptá) som definoval štruktúry robotizovaných pracovísk. Delil som ich  ako,  ATP 
s PRaM  operačnej manipulácie - obsluhuje technologické zariadenie, medzioperačnej 
manipulácie - obsluha technologických zariadení spolu s medzioperačnou dopravou, 
technologické – nesúce technologické hlavice a manipulačné – napríklad paletizácia 
a podobne. Prečo? Je na to jednoduchá odpoveď. Aj jednoduché, jedno účelové zariadenie 
sú schopné nahradiť drahého a kinematikou a programom univerzálneho robota. Bolo 
niekoľko takýchto prípadov, kde bol univerzálny robot úplne zbytočný a neefektívny. 

Doba životnosti výrobného programu a jeho inovácia je veľmi dôležitá. Zvárací 
robot preprogramujete na iný sortiment, Ale napríklad, u linky na kovanie pri zmene tvaru 
a hmotnosti, len do určitej medze. A potom čo? Snaha o večný výrobný program je fantázia. 
Teda aj marketing definuje potrebu či ne potrebu robotizácie. A je toho ďaleko viac.  
 

8.2. AVS s PRaM 
 Nové investičné akcie prinášali so sebou aj nové moderné technologické zariadenia, 
konštruované s požiadavkami automatizácie výroby. Išlo už o skutočné AVS.  A tam kde sa 
objektívne požadovali roboty, tam sme vstupovali. Príkladom sú už uvedené dve kovacie 
linky v JIHOSTROJ Velešín. ŽDAS, ŽĎÁRSKE STROJÍRNY  Žďár nad Sázavou, vyrobil plne 
automatizované hydraulické lisy. Mali číslicové riadenie  pohybov barana a vyhadzovačov, 
automatické čistenie a mazanie zápustiek po každom cykle. Ohrev na kovaciu teplotu mal 
automatickú reguláciu teploty a času trvania ohrevu. Polotovary sa delili na číslicovo 
riadených kotúčových pílach a cely proces bol riadený z centra, z velínu. Roboty PR16-P boli 
upravené. Pevné krajné polohy a chapadlá odolné voči vysokým teplotám až do 700°C 
a podobne. 
  To samé bolo aj v spolupráci s IMRO Praha, Inžiniersko-dodávateľskej organizácie 
koncernu TOS – Továrny obrábiecich stroju, pri stavbe obrábacích liniek pre výrobu rotorov 
elektrických motorov. VUKOV vyvinul a dodal niekoľko manipulátorov M-63 v portálovom 
prevedení a periférne zariadenie, väčšinou špeciálne dopravníky podľa požiadaviek 
generálneho projektanta a dodávateľa. 

 TŽ, Třinecké železárny Třinec, AVS obrábania koľajových  podkladníc. Plne 
automatizovaná linka. Jednoučelové frézovacie linky , dopravníky, manipulátory M-63 
a horizonzálne jednotky z robora PR16-P.   Je tiež jedným s príkladov. 

Príkladov a realizovaných AVS je viac. Niektoré sú uvedené v prílohe (12.8) a v inom, 
samostatnom dokumente : 

„VUKOV - PRIEMYSALNÁ ROBOTIKA - GALÉRIA FOTOGRAFIÍ A DOKUMENTOV 
roky 1969-2000“ 

 
 Koncom osemdesiatých rokov sa začína  hovoriť o plne automatizovaných prevádzkach 
a  až na úroveň závodov, teda o „komplexnej automatizácií“. Podmienky sú pripravené. 
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Doma, v Československu vyrábame automatické sklady, TRANSPORTA Chrudim, 
automatizovanú medzioperačnú závesovú a podlahovú indukčnú medzioperačnú dopravu, 
VUKOV, TRANSPORTA a UTAR Bratislava. Máme k tomu technologické zariadenia, stroje. 
Máme riadiace systémy. Máme roboty.  

Vznikol projekt na automatizovanú výrobu elektrických motorov do automatických 
pračiek a začal sa realizovať v MEZ Michalovce. Tu  vstupoval aj VUKOV svojimi aktivitami.   
 Tak dlho a tvrdo kritizovaná kvalita a spoľahlivosť sa začala približovať a rovnať 
zahraničnej. No prišlo to čo prišlo, DIVOKÁ PRIVATIZÁCIA a bolo po všetkom. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9.ÚTLM ALEBO KONIEC ROBOTIKY ? 

 K nadväznosti na obsah nadpisu kapitoly, je potrebné na úvod si položiť niekoľko 
otázok a na ne hľadať odpovede. Pritom treba mať na mysli, ako je uvádzané v úvodných 
kapitolách, „priemyselnú robotiku“, alebo „priemyselné roboty“. A to, na SLOVENSKU, v   
súvislosti s rozpadom Československa, vznikom Slovenskej republiky, zmeny politického 
systému a nástupu nekoordinovanej divokej privatizácie.  
 Ako prebiehala privatizácia vo VUKOV? 
 Takto! 
                  1990 Znena právnej formy z VUKOV š.p. na akciovú spoločnosť VUKOV a.s..  
Likvidovanie výskumných činností, predaj technologických zariadení, budov, likvidácia 
archívov, prepúšťanie zamestnancov. Privatizácia, odkúpenie akciovej spoločnosti. 
                   1995  Založenie VUKOV EXTRA s.r.o.. Zákazková výroba s prevažujúcou 
kooperáciou. 
                   1999  VUKOV EXTRA a.s.. Kapitálové ozdravenie a posilnenie spoločnosti 
reštrukturalizáciou majiteľov a vstupom nového vlastníka.  
                   2009  Recertifikácia spoločnosti v manažérstve. a certifikácia systému 
enviromentálneho manažérstva podľa ISO 14001:2004. 
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 Postup, časový priebeh  a mená účastníkov a zmien, je verejne prístupný  
v obchodnom registri. 
 V čase, ako sa uvádza vyššie, kapitálové posilnenie, zmena firmy z „s.r.o.“ na „a.s.“, 
som ukončil pracovný pomer  s VUKOV  EXTRA s.r.o. a stal sa penzistom. A to len tri mesiace 
pred dosiahnutím veku šesťdesiat rokov. 
 Ako prebiehala privatizácia v podnikoch, ktoré vyrábali a kooperovali na výrobe 
priemyselných robotov? 
 Tak ako vo VUKOV! 

  Podniky zanikali, privatizovali sa a výroba PRaM,  bola ako jedna z prvých zrušená. 
 Ako prebiehala privatizácia u užívateľov  robotiky? 
 Okrem výnimiek, tak ako vo VUKOV a výrobcov robotov! 
 Tam kde výroba pokračovala, skupina bývalých pracovníkov z VUKOV  IDO,  servis 
a montáž, po vzore prvých privatizérov, privlastniac si náhradné diely, programovacie 
zariadenia, a podobne, ako živnostníci poskytovali servisné a opravárenské služby na 
zariadeniach dodaných  z VUKOV š.p..  
 Do dnešnej doby sú v prevádzke paletizačné AVS s PR32-E vo výrobniach alkoholu, 
napríklad v OLD HEROLT Trenčín, ako koncové linky pre paletizáciu prepraviek a kartonových 
obalov. 
 Podľa informácie od bývalého hlavného technológa závodu v Banskej Belej, Ing. Jána 
Urgelu, pracovali tri roboty PR16-P bezporuchovo, pri obsluhe frikčných lisov, vo vysoko 
prašnom prostredí, až do ukončenia výroby dinasových tvárnic, roky 1995-96. 
 Pracujú priemyselné roboty v závodoch na Slovensku? 
 ÁNO! 
 V automobilkách a vo veľkom počte. No nie sú od nás a na ich výrobe a inštalovaní 
sme neparticipovali. 
 Budú sa priemyselné roboty u nás vyrábať? 
 Asi ťažko! 
 Ich uplatnenie je, okrem pár výnimiek, len v automatizovaných, alebo veľkosériových 
výrobách. Ich cena má trvalý trend rastu. Ekonomická návratnosť investícií  je len v  
uvedených prípadoch. Pracovná sila bude, aj keď kvalifikovaná, lacnejšia. Ich výroba vo 
väčších sériách nemá u nás trhovú, odbytovú potrebu.  To sú len niektoré problémy. Tu, 
v tejto úvahe a dokumente nie je priestor, ani nie je cieľom  podrobne analyzovať trhové 
a ekonomické možnosti, pre prípadný návrat pred roky 1990. Je zrejmé  že návrat je 
problémový a nikdy sa  v takom rozsahu nebude u nás opakovať. Aj keď máme k tomu 
vysoko kvalifikovaných odborníkov.  
 Sú však možnosti. Príkladom  je fm. SPINEA v Prešove (vyhľadaj na google). Bývalý 
pracovník VUKOV, využívajúc iných a aj svoj patent, úspešne zaviedol výrobu prevodových 
mechanizmov, ktoré majú okrem iného, uplatnenie v pohonových systémoch priemyselných 
robotov. Jeho firma má dnes sídlo  bývalej budove VUKOV.  

To znamená vyrábať pre popredných zahraničných výrobcov robototechniky svoje 
vlastné, alebo licenčné komponenty a podobne. 

Alebo ako VUKOV EXTRA a.s.. Dodávať na zákazku automatizované komplexy  
s použitím importovaných PRaM, zostavované do ucelených subdodávok, a doplňovať ich 
technologicky nenáročnými prvkami  z vlastnej produkcie . 
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Čo ostalo, sú katedry robotiky na technických univerzitách. Výchova špecialistov tu je, 
prebieha a má dobrú úroveň, zrovnateľnú  so zahraničím. Na katedre robotiky TU Košice ešte 
dnes pracujú ľudia, bývali zamestnanci VUKOV š.p.. 

Ak počítame vôbec prvé začiatky  vzniku priemyselnej robotiky na Slovensku, musíme 
sa vrátiť štyridsať päť rokov dozadu. A od jej, skoro úplnej likvidácie o dvadsať sedem rokov. 
Od začiatku  je to viac ako jedna generácia. A že ku koncu osemdesiatých rokov minulého 
storočia mala zrovnateľnú úroveň zo svetovou, to z časti dokumentuje táto moja spomienka. 
Dnes sa u nás a hlavne na internete objavujú, nazveme to komentáre a chvály, čo všetko už 
robíme a máme tu u nás doma v tomto odbore. Je to nič iné, len „menežovanie“ v prospech 
zahraničných firiem a korporácií. Tí, čo to propagujú sú za to nimi slušne honorovaní. Áno. 
Školy sú  tu. Áno. Pokrok, hlavne v informačných technológiách, nano-technológiach a ich 
aplikácií je tu a je nezvratný.. Áno. Založili sa akési spolky so snahou vrátiť na Slovensko 
priemyselnú robotiku. Áno. Majú svoje predstavy.  

Ale ono to tu už bolo. Začal sa chápať a realizoval sa proces automatizácie vo všetkých 
súvislostiach. V to počítajúc aj kvalitu a spoľahlivosť, čo je tu dokumentované. Zmeny boli 
potrebné. My, mysliac nás na Slovensku, sme ich zamenili za likvidáciu. Je dobré, že sa tu 
znovu začína. Je ale neskoro. A tak ako uvádzam vyššie, v takom rozsahu a s našim podielom 
na ďalšom jej vývoji sa už nebude u nás  nikdy opakovať. 

To potvrdzujú aj dávno vyslovené myšlienky takého velikána vedy, ako bol 
Albert Einstein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Toto ATP s robotom PR32-E pracovalo v likérke 
OLD HEROLD  Trenčín ešte v roku 2010 
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10.NOSTALGIA 

 

Ak tento výraz chápeme ako smútok po minulom, tak ja mám tento pocit pri písaní 
faktov a spomienok na rozvoj robotizácie v bývalom Československu. 

Do nástupu na dôchodok, v ktorom som už 17 rokov, som bol spriahnutý, (okrem pár 
kokov prerušenia v medzinárodnej firme, kde som bol, dá sa povedať prevelený), 
s budovami a priestormi kde VUKOV, od roku 1969 ako UKP, keď nás ako zamestnancov 
začiatkom  januára uvedeného roku bolo jedenásť. A potom, až do konca druhej privatizácie 
VUKOV, do  decembra 1999. To je 30 rokov. A myslím si, bez ohľadu na názor bývalých 
kolegov, nech už boli v akomkoľvek postavení,  v akejkoľvek funkcií, alebo mali a ešte majú 
majetkový podiel z bývalého VUKOV,  že  mám  plné právo zverejniť niektoré fakty 
a spomienky na tú dobu.  Nechcem sa mýliť, ale viem,  že nikto sa na to dodnes nepodujal.  

Pri stretnutí s bývalým kolegom, Ing. Jánom Bubánom, keď som ho informoval o mojom 
zámere, dostal som odpoveď, že je to úplne zbytočné, že nikto už nemá o túto minulosť 
záujem. Podobne aj Ing. Ladislav Stassel. 

Stojí za zmienku aj vyjadrenie Ing. Jána  Celúcha, popredného špecialistu na 
robotizované  zváranie, keď povedal, interpretujem: „Mali sme vízie ktoré sa dnes realizujú“. 
A ja dopĺňam. To neboli vízie, na tom sme už pracovali a mali  konkrétne praktické výsledky  
a boli sme pripravení ich realizovať. 

A musím potvrdiť, je to tak. My Slováci si nedokážeme pripomenúť a ani mládeži 
vysvetľovať, prečo sme tam kde sme. 18. október 1918, keď prvý krát v histórií sa v názve 
štátu objavilo Slovensko, ako súčasť Československa. Ani vystúpenie našich otcov a dedov 
v povstaní proti  kléro-fašistickému,  režimu a už pomaly ani udalosti roku 1989. Určite a ani 
to, že ich otcovia a dedovia bolí prvý v republike, čo zaviedli robotiku do našich fabrík. 

Tak potom tato spomienka určite ostane len mojou nostalgiou. Potiaľ, pokiaľ ju nejaký 
dobrodinec neobjaví a nepodarí sa mu ju úspešne predať.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stretli sa v lete 2017 

Ing. Ján Bubán a Ing. Milan Plášek 
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       11.DOSLOV 

 

Tu uvádzané mená, to nie sú len tí čo mali, ako sa hovorí „na svedomí“ rozhodujúci 
podiel na začiatku vývoja, výroby a nasadzovania priemyselných robotov do výrobnej praxe v 
Československu. Nie je ich možné všetky uviesť. Prečo? VUKOV bol organizovaný výskumný, 
vývojový a výrobný komplex, koncern, ktorý pred divokou privatizáciou zamestnával vyše 
1.500 ľudí, kde vysokoškolskú kvalifikáciu malo  50 % zamestnancov a medzi nimi viac ako 
dvadsiatka s vedeckou kvalifikáciou, minimálne CSc. 

Ak už nie menami, tak aspoň tu treba povedať, že to boli ozaj špecialisti od 
zabezpečovania vedecko-technických informácií, projektantov, konštruktérov, technológov, 
kvalifikovaných robotníkov všetkých strojárenských technológii, servisákov, montážnikov ako 
aj špecialistov v oblasti elekto a programovania. 

VUKOV, ako už bolo uvedené, pôsobil aj v oblasti vývoja a výroby prostriedkov 
medzioperačnej manipulácie, kde boli vyvinuté a realizované automatizované 
medzioperačné systémy, automatizovaná závesové trate (AZT) a automatizované valečkovo 
kladičkové trate (AVKT). Predtým vyvinul stavebný plechový  univerzálny montovateľný 
systém (PUMS).  V celom Československu sa postavilo niekoľko desiatok hál  bez podpôr s 
rozpätím až do 66 metrov. Tieto aj dnes nájdete v Čechách a na Slovensku. Tento systém 
využil VUKOV pri výstavbe prvej vlastnej výrobnej haly. 

V uvedených segmentoch som nepôsobil a preto, nech mi to bývalí kolegovia prepáčia, 
že ich tu všetkých neuvádzam. Nie som k tomu kompetentný. A aj dnes nemám dostatočné 
vedomosti a informácie o ich profesionálnej práci. 

 

DÁMY A PÁNI!!  Musím povedať, boli a ste  
profesionáli. 

Boli ste fachmani !!! 
Som povinný poďakovať mojím bývalým kolegom 

 (mená uvedené v [13.8.] Galéria.....)  
za poskytnutie fotografií a podkladov, 

 ktoré som si dovolil zapracovať do tejto spomienky. 
 

                ĎAKUJEM VÁM! 
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12. 1. OCENENIA 

Dr.h.c. prof. Ing. Ján BÚDA DrSc 
Medzinárodné kolokvium „Automatizácia a robotika v XXI. storočí 

venované  
90-tym narodeninám Dr.h.c. prof. Ing. Jána Búdu, DrSc.“                                                                     

Herľany 20.6.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ocenení nadácie prof. Kassaya sa o.i. spomína:„.....za 
založenie Výskumného ústavu kovopriemyslu VUKOV 

v Prešove....“, 
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Štátna cena 

                                          Kópia dokumentu 
o udelení štátnej ceny za 

vedu a výskum z roku 1981. 
Prevziať  na Pražskom hrade ju boli: Ing. Vladimír Čop CSc, Ing. Milan 

Plášek,  
Ing. Igor Marcin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ´ 

Okrem nich člnmi 
kolektívu boli: 

 Ing. Štefan Pollák CSC 

 Ing, Ján Zán CSc 

 Ing. Ján Bubán 

 Ing. Milan Strojný CSc 

 Miroslav Fritzky 

 Ing. Milan Žipaj 

 Ing. Ladislav Stassel 

 Ing. Stanislav Minár 

 Ing. Štefan Greif 

 Ing. Peter Šebej 

 Ing. Milan Kundrát 

 Ing. Vincent Šoltýs 
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 12.2. POUŽITÉ ZDROJE 

 
[1] NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHÍV 
 rkp, 1982 – vše sešroub. v 1 deskách; odborný poklad ing. M. Pláška, 9 
s. – stroj. kopie, ve slov., s.d.; scénář dr. Pravoslava Flaka Průmyslový 
robot PR 16-P – Konstrukce-obsluha- údržba (prac. název), 19 s. – 
stroj. kopie, 1981; stroj. i rkp poznámky, 3 s., s.d.; 5 1981–82 7 
[2] J. SMRČEK 
Katedra robotiky 
[3]  Z.KOLÍBAK, úprava J. SMRČEK 

Přehled PRaM vyvíjených a vyráběných v ČR / SR (ČSFR, ČSSR) 
[4] V. KALAŠ 
 Tridsať rokov svetovej robotiky (3) (4)  
 [5] Igor Krucovčin 
 Galéria poznania 
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12.3.  KÓPIA LISTU-PRIJATIE DO VVS HP 
KOICE 
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          12.4. NÁZORY 

      1. Z internetu 15.11.2017: 

      prof. Ing. Juraj SMRČEK, PhD. 
Mukačevská 21, 080 01 Prešov 
smrcekj@centrum.sk 
Samotný príspevok dáva reálny pohľad na dejepis; VUKOV-a v jeho 
rozhodujúcich dátach a výstupoch. Určite sa nájdu osoby, ktoré budú mať 
námietky, nevadí je to však ich vec (v úvode si vhodne uviedol poznámku ; „(o 
svojom pohľade)“. 

 2. Z internetu 18.9.2017 

Odpoveď na list autora. 
Petr Novák, prof. Dr. Ing. 
Katedra robotiky - 354 
VŠB - Technická univerzita Ostrava 
ul. 17. listopadu 15 
708 33 OSTRAVA – Poruba 
Česká republika 
Vážený pane inženýre, 
Děkuji za velice zajímavý dopis, který jsme si pozorně přečetl. 
V oblasti robotiky se na naši katedře mimo mobilní servisní robotiku a 
průmyslovou robotiku zajímáme také o tzv. „Kolaborativní roboty“.  VUKOV 
Prešov jsem měl štěstí navštívit ještě krátce po revoluci, kdy byl ještě funkční. 
Pane inženýre, přeji pevné zdraví a pohodu. Jinak – psal jste, že nyní žijete u 
Sabinova. Na vojně nás Sabinovem vždycky „strašili“. Naštěstí jsem tam byl 
před cca 5 lety – pěkné město a ještě krásnější okolí – kopce a lesy.  
S přátelským pozdravem, 
Petr Novák 

Robot.vsb.cz 

 

 

 

 

 

 

mailto:smrcekj@centrum.sk
https://maps.google.com/?q=ul.+17.+listopadu+15&entry=gmail&source=g
http://robot.vsb.cz/
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       3. Z internetu 7 Feb 2018 

Doc. Ing. Dušan Balara CSc 
embird@embird.net 
Milan, 

zdravim Ta (Dusan Balara). S velkym zaujmom som si precital 

Tvoje spomienky na vyvoj robotov vo Vukove. Pre nas to bola 
povedane trochu nadnesene "heroicka doba", napln nasho zivota. Robili 
sme co nam doba a technicka uroven v tej dobe umoznovala, a 

ked to uz aj odvial cas, je naco spominat a byt aj spokojny 

sam so sebou. Boli to pekne casy. 

 

4. Z internetu 10.2.2018 

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko DrSc 
karol.vasilko@tuke.sk 

Tvoja kniha je geniálna a zaslúžila by si vydanie. 
Prajem Ti ďalšie literárne úspechy. 
 

 

 

 

 

 

 

      6. Z internetu 
      12.3.2018 

     Doc. Ing. Anton Palko CSc 
palko.tono@gmail.com 
Ahoj Milan, blahoželám Ti k napísaniu tejto publikácie, popisujúcej históriu      
VUKOV. Je vzácna pre tých, ktorí tam pracovali  a hádam aj  pre ich 
potomkov. VUKOV  mal obrovský odborný potenciál v oblasti robotiky a 
dokonca aj po spoločenských zmenách bol záujem na spoluprácu 
špičkových firiem (napr. japonská firma Toyoda mala veľmi vážny 
záujem. Všetko však dopadlo inač, ale život je už taký. 

     Prajem všetko dobre. Tono Palko   

5.Z internetu 

14.3.2018 
prof.ing. Milan Kováč DrSc 
prof.milan.kovac@gmail.com 
Srdečne pozdravujem, s potešením som zatiaľ prehliadol rukopis knihy. 
Považujem za potrebné ju vydať  v tlačenej forme  a potom voľne prístupnú 
na internete. Pri prednáškach som zložito vysvetľoval, že za socializmu 
nebolo všetko iba obdobím temna, ale že technické inteligencia robila aj 
vynikajúce diela. Kniha by nemala byť len nostalgickými spomienkami 
aktérov, ale by osloviť mladých ľudí. 
 

mailto:embird@embird.net
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12.5. VYROBENÉ A NASADENÉ ROBOTY 

V čase vzniku dokumentu sú uvádzané štatistiky o počte vyvinutých, vyrábaných 
priemyselných robotov v Československu, dovezených zo zahraničia a nasadených 

a využívaných v našich podnikoch.  

Podľa [3] bol nasledujúci stav (uvádzané bez úprav): 

Přehled PRaM vyvíjených a vyráběných v ČR / SR (ČSFR, ČSSR)  
VUKOV Prešov: MX 001 – A; MPH 1; MPH – 1 A; PR 16 P (výroba předána 
do ZPA Prešov jako PR 16 P/A PR 16 P/4); PR 32 E (výroba předána do 
ZEZ Hořice a ZŤS Detva); APR 20; APR 2,5 (výroba předaná do ZPA 
Prešov); AM 1 – T (výroba předána do ZPA Prešov jako PM 1 P); AM 5 
(vývoj v spolupráci s ENIKMAŠ Voronež, výroba předána do ZPA Prešov); 
UM160 (vývoj v spolupráci s ENIMS Moskva, výroba předaná do VIHORLAT 
Snina); MTL 10 (vývoj v spolupráci s NIISL Odesa); M 40 (výroba předána 
do BAZ Bratislava jako M 40 A); AM 80; MPR 80; AME 80; M 63 (výroba 
předaná do ZŤS Bardejov a VIHORLAT Snina); PR 30; AZT; + řídící 
systémy; koncové efektory, periferní zařízení, konstrukční prvky PRaM  
VIHORLAT Snina: MTL 10; OVL – 400; DLM – 301, 311; M 63 – 01; M 63 – 
02; M 63 – 20; M 63 – 29; M 63 – 35  
TOS Kuřim: MSS 20, 63; FM 200  
BAZ Bratislava: M 40 A/1200; M 40 A/800  
ZŤS Košice: THM 500  
Třinecké železárny Třinec: ROMAN 01, 02, 03  
ČVUT FS Praha: PR 20  
VUT FSI Brno: PRKM 20 Vývoj typové řady APR 01, 02, 03 04 + mobilní 
roboty: MOBIL I, II a VUTBOT 1 VUT Brno + VÚSH Brno PRM 400 
VŠT SjF Košice + ZVL P. Bystrica: HYMR 50  
ZPA Dukla Prešov: AM 1 – T, resp. PM 1 P; PR 16 P/A; AM 5; APR 2,5; RS 
1; RS 1C; RS 3A; RS 4A  
WUSAM Zvolen + ZTS Detva (PPS - Podpolianske Strojárne): OJ – 10 + 
robotizovaná pracoviště OJ 10 RS; EP PR 300 ŠR 1 – Miro; OJ – 10 M + 
robotizované pracoviště RZK 2; PR – 111  
ZTS Martin: M 63 + robotizovaná pracoviště AZP 7 RL – 2, PPO 1 ADV  
ÚRSST Piešťany + SAM Myjava: SPR 5; SPR 10, resp. IRIS – 14  
IQM Zvolen: SLR 1500  
ČZM Strakonice: PROB 5; 10; 20  
MAS Kovosvit Sezimovo Ústí: IPR 1 – 8  
ZEZ Hořice: APR 40; PR 32 E  
SVUOM Praha: SM 500  
VUSTE Praha: M 4; PR 04 P; APR 40 (výroba předána do ZEZ Hořice)  
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VUOSO Praha: AM 20 (spracoval: prof. Ing. Z.Kolíbal, CSc. - VUT FSI 
Brno, ja som to trochu doplnil, resp. spresnil podľa mne dostupným 
originálnych dokumentov)  
 

zahraničuia bolo cca 821 robotov, funkčných nasadených robotizovaných 
pracovísk vo výrobných procesoch bolo cca 5 000  
(spracoval: Ing. I. Vallo, Robotec Sučany. 
 

Podľa [5]: 

Výpis z Galérie poznania – autor: Ing. Igor Krucovčin 
 
V rokoch 1983-1985 - bolo v Československu vyrobených 86 robotov PR 16-P, 

119 robotov PR 32-E, 75 robotov UM 160, 60 robotov PR 4, 74 robotov SPR10 

a SPR20 na striekanie farieb, 234 manipulátorov M 63...  

Roku 1975 - začal sa v Československu, výskumom, vývojom a výrobou 

priemyselných robotov a manipulátorov v rámci štátneho plánu rozvoja vedy a 

techniky, koordinovaný rozvoj robotizácie.  

Začiatkom 70-tych rokov  
- sa zakladajúcim a priekopníckym pracoviskom rozvoja robotiky v 

Československu stal VÚKOV Prešov. Z vlastnej iniciatívy zabezpečoval 

výskum, výrobu a technologické aplikácie prvých československých 

priemyselných robotov a manipulátorov. Na tomto pracovisku vznikol aj prvý 

československý, neskôr sériovo vyrábaný, priemyselný robot PR 16-P, 
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Kópia zo [4] Kalaš 
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12.6.  ZTEZ 
ZÁKLADNÉ TECHNICKO EKONIMICKÉ ZADANIE 

 

 
 
 
 
 
 

požiadavka je reálne 

použitie PRaM 
áno 

POKRAČOVAŤ 

nie KONIEC 

uzatvorenie zmluvy na riešenie ZTEZ 

vypracovanie 

ZTEZ 

interná 
oponentúra 

áno 
POKRAČOVAŤ 

nie KONIEC 

odovzdanie 

ZTET 

 

externá 
oponentúra 

áno 
POKRAČOVAŤ 

nie KONIEC 

UZATVÁRANIE ZMLÚV 
NA REALIZÁCIU 

AŽ DO KOMLEXNÉHO ODSKÚŠANIA 

OBSAH ZTEZ 

A. Technická správa 
B. Činnosť pracoviska, systému 
C. Výrobné a manipulačné zariadenia 

a. zoznam strojov a zariadení 
b. výkresy, zostavy zariadení 

z vývoja 

D. Kontrola a riadenie 
E. Ekonomické hodnotenie 
F. Ochrana a bezpečnosť pri práci 
G. Skúšanie 
H. Plán zabezpečenia realizácie 
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Rameno robota je v minimálnej možnej výške od 

základu. Chápadlo je 
pripevnené pod os horizontálnej jednotky, aby bolo 

v rovine upínača  NC revolverového sústruhu. 
 

 
 

12.7. EXPERIMENTÁLNE ATP S PR ELEKTROLUX 
EELEKTROLUX 
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12.8. GALÉRIA FOTOGRAFIÍ a DOKUMENTÁCIE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Po ukončení a dopísaní „Vznik, rozvoj a útlm priemyselnej robotiky na 
Slovensku – roky 1969 až 2000“, som všetku fotografickú dokumentáciu, ktorá 

bola k dispozícií do novembra tohto roku 2017,  sústredil v: 
 „VUKOV, galéria fotografií a dokumentov 

 roky 1969 – 2000“.  
Týmto, musím 

poďakovať všetkým mojim bývalým kolegom, 
že vo veľkej miere prispeli k vzniku našej spoločnej spomienky, na krátku to, 

dvadsať jeden ročnú dobu existencie VUKOV ako výskumného ústavu. 
Ten bol skutočne 

VÝSKUMNÝ ÚSTAV KOVOPRIEMYSLU. 
K písaniu spomienok ma viedla mimo iného skutočnosť. 

Celý archív výskumno-vývojových prác (viac ako 1.200 ks) a prevažná väčšina 
výkresovej výrobnej a technologickej dokumentácie, bola v prvej vlne 
privatizácie privatizérmi vyvezená do zberu papiera. Škoda na tomto   

duševnom majetku spoločnosti je obrovská, nevyčísliteľná a trestne stíhateľná. 
               (svedkovia, Ján Ceľúch,  Michal Dirga, Ján Bubám a ďalší). 
   
 

                                                                  

 Ján Bubán 

 Juraj Smrček 

 Milan Žipaj 

 Ján Ceľuch 

 Kvetoslav Mikšík 

 Lubomír Gábor 

 Milan Plášek 

Dokumentáciu zo svojich 
archívov poskytli: 

Poznámka: 
Kvalita obrázkov a fotografií 

v celej tejto publikácii 
odpovedá kvalite originálov, 
ktoré boli časom zožltnuté, 

alebo inak poškodené. 
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A. Prvá, administratívna budova 

1. Prototypová dielňa 

2. Laboratória a výpočtové stredisko 

3. Zdravotné stredisko 

4. Kuchyňa a jedáleň  
5. Druhá budova pre vývojové odbory 

6. Montážna hala a centrálny sklad 

7. Výrobná hala 

8. Kotolňa a transformátorová stanica 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 

8 

1 
2 

8 3 
4 

6 
5 

7 
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Kto býva dnes vo VUKOV-e ? 

SPINEA s.r.o. 

VUKOV, kuchyňa a jedáleň. 
Dnes TOP  Gastro Prešov Sídlisko III 
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VUKOV - budova generálneho 
riaditeľstva 

 a klubu, 
 Mukačevská 24, Prešov 

Sídlisko III 
súčasnosť MO SR  

 Posádkový klub armády SR 
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Konštrukčný team Ing. Jána  Bubána pred  a počas 
konštruovania robotov, - autor 
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Útvar riadenia kvality s vedúcim Ing. Igorom Nálepkom 

Team zváračov s vedúcim Ing. Jánom Celúchom 

Team zváračov s vedúcim Jánom Celúchom 
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Tu je všetko čo vniklo vo VUKOV,  bolo vyrobené 

 a nasadené vo výrobných prevádzkach 

 MX 001-A 

 AM-1T 

 MPH1 

 MPH1-A 

 PR16-P (opakovaná výroba /ďalej len OV/v ZPA) Prešov, 

  ďalej jako PR 16 P/A, PR 16 P/4) 

 PR32-E (OV v ZEZ Hořice a ZŤS Detva) 

 APR-20 

 APR-2,5 (OV v ZPA Prešov, ďalej  jako PM1-P) 

 AM-5 (vývoj v spolupráci s ENIKMAŠ Voronež,  OV v ZPA Prešov) 

 UM-160 (vývoj v spolupráci s ENIMS Moskva,  OV vo VIHORLAT Snina) 

 MTL-10 (vývoj v spolupráci s NIISL Odesa) 

 AM-40 (OV v BAZ Bratislava, ďalej ako M 40-A) 

 AM-80 

 MPR-80 

 AME-80 

 M-63 (OV v ZŤS Bardejov a VIHORLAT Snina) 

 

AUTOMATIZOVANÁ MEDZIOPERAČNÁ DOPRAVA 

1. AZT- automatizované závesové trate 

2. AVKT- automatizované kladičkové a válčekové trate 

 

OSTATNÉ 

 riadiace systémy +koncové efektory +periférne zariadenia 

+ konštrukčné prvky PRaM na zákazku 
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Špeciálna aplikácia  APR - 20 
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Po zriadení Štátnej skušobne  PRaM 
sa vyrábané PRaM skúšali vo 

VUKOV 
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 VUKOV vydával odborné periodiká „ROČENKY“           
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           mesačníky „ROBOT“ 
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AVS a ATP s PRaM  v obrábaní 

Automatizovaný výrobný systém výroby koľajových podkladníc 
Třinecké železárny TŘINEC 

 
1. lis LKS 2500, 2. Vynášací dopravník, 3.19. vynášací dopravnik,  4. výhybka, 

5.6. vynášač, 7. krokovací dopravník, 8. manipulátor M63, 9.10. vynášač, 
11.12.15. riadiace skrine, 13. 2x periemysekný robot PE16-P, 14, presúvač, 

16. hydraulický agregát, 17.18, frézovacie linka, 20. odvod triesok, 21.paleta 
triesok 
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Team  kvalitárov Ing. Igora Málepku 

AVS obrábania koľajových podkladníc TŽ Třinec 

AVS obrábania ťažkých hriadeľov s UM-160 v ZŤS Bardejov 
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Automatický systém obrábania  el. rotorov v MEZ 
Mohelnice 

s M-63 

0STROJ Opava 2x PR16-P, poz. 5 a 6 
obslihujúce 4x sustruhx DN-2NC 
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ZŤS Dubnica nad Váhom 

AVS obrábania na štyroch čelných NC sústruhoch 
s použitím jedného robota PR16-P na pojazde 
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Stavební stroje Benešov 
AVS obrábania hriadeľov s 3x PR16-P 
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                                   Zváracie komplexy v ZŤS Detva   
 

 
 
 
 
 

  

 

ATP a AVS s PRaM v 
TECHNOLÓGIÍ ZVÁRANIA 
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Zváracie ATP pre zváranie sacích potrubí pre TATRA 815 

ČKD Kutná Hora 
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dve ATP oblúkového 
zvárania s APR-20 
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ATP zvárania vi VAGONKE s PR32-E Poprad  a 
AVS odporového zvárania v AVIA Praha AM-80 
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AVS oblúkového zvárania ozubov na reťazové články 
brnených transportérov (OT) v ZŤS Prakovce s 

automatickým stehovaním článkov 
10 robotov PR32-E 
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I. sekcia 

stehovanie ozubov 

stehovanie ozubov 

II. sekcia 

I. sekcia 
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ATP a AVS a PRaM  
v TECHNOLÓGIACH PLOŠNÉHO 
A OBJEMOVÉHO TVÁRNENIA 

Hodruša Hámre 

Lisovacia automatizovaná 

Lisovacia automatizovaná 
linka   

 6x lis a 6x AM1-T 
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JIHOSTROJ Velešín 
dve plnoautomatizované linky kovania 

oceľových pastorkov zubových čerpadiel a 
telies Al zliatin pre tieto čerpadlá 
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1. 8x priemyselný robot PR16-P, 2. 5x hydraulický lis, 
 3. 3x indukčná pec ITO 150, 6. 

 5x mazacie zariadenie zápustiek, 7. palety, 8. 
centrálne riadenie, velín, 9. 8x riadiace systémy 

robotov 
 

hriadele 

Telesá Al zliatin 
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Automatizovaná 
linka plošného 

 tvárnenia 
s automatizovanou 
dopravou prístrihov 

nástrojov a 
hotových výliskov 

GRANÁT 
MINSK 

Automatizovaná linka výroby kovových nábytkových 
dvierok 

NORMA Fridlant nad Ostravicí 
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ATP s PRaM TLAKOVÉHO LIATIA „AL“ ZLIATIN 

Typové usporiadanie robotizovaného pracoviska 

 tlakového   zliatin Al 
1. robot PR16-P, 2. Tlakový lejáci lis, 3 

. Pec roztavenej zliatiny,  
4 dávkovacie zariadenie, 5. Zariadenie na ošetrovanie formy, 

 6. chladiaca nádrž, 7. ostrihovací lis náliatkov, 8. zásoba odpadu, 
9. tlakový zásobník, 10. Sklz, 11. dopravník odpadu, 
 12. Pomocný manipulátor, 13. Dopravnik odliatkov 
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Automatick obsluhu tlakového liatia s PR16-P 

KOVOLIT Modřice 
 

 

 

 

 

 

 

 

1x priemyselný manipulátor MTL-10, 
1x tlakový lis Al zliatin CLOO-4001x. ostrihovací lis 

METALIS Nejdek 
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Automatizované pracovisko tlakového liatia Al 
odliatkov veľkých rozmerov 

ZSNP Žiar nad Hronom 
1. tlakový liací stroj CLOO 1000, 2. Robot PR32-E, 3. apretačný 

ostrihovací lis ARTF-1 
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ATP s PRaM v NESTROJÁRENSKÝCH 
TECHNOLÓGIÁCH 

Dispozične usporiadanie a fotografia robotizovaného pracoviska s 
PR16-P.tri pracoviská -lisovanie dinasových tvárnic Banska Belá 
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Dispozičné usporiadaniu robotizovaného pracoviska a PR O4-P 
výroba obalov akumulátorov 

PLASTIKA Nitra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SKLÁRNE Lednické rovne  manipulácia s pohármi s PR16-P 
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Ústav jadrového výskumu Řež u Prahy 

 
meranie zbytkovéj rádioaktivity palivových článkov  

jadrových reaktorov 
 

1. priemyselný robot PR16.P, 2.zásobník palivových článkov, 
3.meracie zariadenie, 

4.olovenná ochranná clona, 5.otáčacie zariadenie, 
 6. stojan pre kontrolný meraný palivový článok,  

7.kontrolný meraný palivový článok, 8.riadiací systém 
9. zábrany 
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ĎALŠIE ROBOTY Z VUKOV 

 

APR-20 exponát v Technickom múzeu Košice 



106 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modulárny APR 2,5 

M 40 

Modifikácie APR-2,5 

http://historiarobotiky.adamdevop.com/wp-content/uploads/apr_2_5_03_002.jpg
http://historiarobotiky.adamdevop.com/wp-content/uploads/apr_2_5_01_003.jpg
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ROBOTY Z INÝCH  FIRIEM 

ZŤS 
Zvolen 

Robotizovaný komplex pre oblúkové zváranie 
dodávaný ako komplex s riadenými polohovadlami 

OJ 1O 
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APR 40 

VUSTE Praha  
Výskumní 

ústav strojírenske  technológie 
a  ekonómie 

Robot pre automatické odporové zváranie 



109 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URST 
Ústav racionalizácie spotrebného tovaru 

Piešťany 

Robot pre nanášanie náterových hmôt 

SPR 5 

SPR-O5 
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ČZM 
České závody motocyklové 

Strakonice 

PROB 10 
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Priemyselné roboty dneška - zahraničné 
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A takéto sme mali 

Na Slovensku už v roku 

1990 
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12.9. KVALIFIKAČNO-PRACOVNÝ PROFIL   
AUTORA 

 Nar. 2. marca 1940 

V rokoch 1954-1958 – študent Strednej priemyselnej školy strojníckej 

(SPŠS) v Partizánskom – ukončil maturitou. 

V rokoch 1958-1959 – konštruktér v Závody 29. augusta (ZDA) 

v Partizánskom. 

V rokoch 1959-december 1964 – študent Fakulty strojní, na Vysoké učení 

technické (VUT) Brno, na katedre v Gottwaldove (dnes Zlín), špecializácia 

Konstrukce kožedelných, gumárenských a plastikářských strojů – získal 

titul Ing. 

V rokoch 1965-1966 – konštruktér v ZDA Partizánske. 

V rokoch 1966-1968 – vedúci úseku starostlivosti o základné fondy ZDA 

Partizánske, v závode Bardejov. 

V rokoch 1969-1987 – pôsobil na Ústave kovospracujúceho priemyslu 

(UKP), neskôr premenovanom na Výskumný ústav kovopriemyslu 

(VUKOV) Prešov – postupne ako konštruktér, projektant 

Automatizovaných technologických pracovísk (ATP) a automatických 

výrobných systémov (AVS) s priemyselnými robotmi a manipulátormi 

(PRaM), vedúci úseku komplexných montáži. 

V rokoch 1972-1973 – absolvoval na  Fakulte strojní Českém vysokém učení 

technickém (ČVUT) v Prahe – postgraduálne štúdium na katedre 

Automatizace výrobních strojů. Absolvent s prácou Kinematika tvorby 

povrchov. 

V rokoch 1974-1978 – Vedúci dielčej štátnej úlohy „Vývoj typového radu 

priemyselných robotov“. Konštruktér prvého v Československu, sériovo 

vyrábaného priemyselného robota PR16-P 

V rokoch 1984-1987- Vedúci rezortnej úlohy „ Skupinové nasadzovanie 

robotov a manipulátorov“ 

V roku 1978 - obhájil na Federálnom ministerstve všeobecného 

strojárenstva (FMVS) v Prahe Vedecko-technickú atestáciu I. stupňa. 
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V rokoch 1988-1993 – pôsobil ako vedúci oddelenia zákaziek 

v Medzinárodnom vedecko výrobnom združení (MVVZ) Robot v Prešove. 

Išlo o medzinárodnú sovietsko-československú akciovú spoločnosť. 

V rokoch 1988-1990 – na Vysokej škole technickej (VŠT) Košice, konkrétne 

detašovanom pracovisku v Prešove učil predmet Projektovanie ATP a AVS 

s PRaM. V tom čase autor dočasne vydanej učebnice Projektovanie ATP a 

AVS s PRaM. 

V roku 1994 – nezamestnaný. 

V rokoch 1995-1999 – pracovník zákazkového oddelenia VUKOV extra 

s.r.o. so sídlom v Prešove. 

Od roku 2000 – dôchodca. 

Vynálezy – autorské osvedčenia  

Autorské osvedčenia vydané Úradmi pre objavy a vynálezy Praha 

(Československo), v Bulharsku a Nemeckej demokratickej republike 

(DDR):  

205765 - Univerzálne stavebnicové zariadenie pre automatickú manipuláciu, 

197714 - Zariadenie pre rotačný pohyb kĺbu, 

161627 - Zariadenie na aretáciu polohy piesta zdvihového valca, 

194434 - Obojstranný tlmiaci blok s jedným hydraulickým tlmičom, 

172666 - Zariadenie na uchytávanie predmetov s priamočiarym pohybom 

čeľustí ovládané tlakovým médiom, 

184073 - Zariadenie na aretovanie polohy piestnice zdvihového valca, 

181850 - Zariadenie na automatickú manipuláciu, 

174712 - Zariadenie na pohyb kĺbu bodovo riadeného priemyselného robota, 

159642 - Logický prvok pre tekutinový mechanizmus, 

180541 - Združený škrtiaci a spätný ventil stavebnicového usporiadania, 

162904 - Prúdové meradlo pre meranie dĺžkových a oblúkových mier, 

155712 - Spätný a regulačný ventil hlavných brzdových valcov, 
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163334 - Zariadenie na vzájomné lapovanie kužeľových a guľových strojných 

súčiastok, 

252734 - Pružný automatický výrobný systém plošného tvárnenia registrovaný 

ako: 

47377 - Gubkava atomatizirana proizvodstvena sitema za listovo šampovane 

na metali listove v Bulharsku, 

272186 A3 - Automatisiertes flexibles Fertigumgssystem zum Stanzen von 

Blechteinen v DDR. 

  

Priemyselné vzory - osvedčenia 

9955 - Obojstranný tlmiaci blok s jedným hydraulickým tlmičom, 

8783  - Stavebnicový priemyselný robot. 

Účasť na konferenciách 

Publikačná činnosť 

Scenáre k filmom: 

 Aktívna účasť na celoštátnych a zahraničných konferenciách (Ukrajina, 

Rusko, Bielorusko, Gruzínsko, Maďarsko), 

 Publikácie v odborných periodikách: Automatizace, Strojárenská 

výroba, Strojírenství, Fluidika, 

 Dočasná vysokoškolská učebnica (skriptá) Projektovanie ATP a AVS 

s PRaM vydaná na VŠT Košice v roku 1986, 

 Scenáre k filmom: PR-16P, konštrukcia, montáž a údržba (Krátky film 

Praha. 

  MVVZ ROBOT – Práca a výsledky (Film a video s.r.o. Prešov), 

 História vzniku, rozvoja a útlmu priemyselnej robotiky v 
Československu (2017). 
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