POKUD CHCEME
ZMĚNIT SVĚT,
MUSÍME ZAČÍT U SEBE
Roman Dvořák
Rozhovor Jána Košturiaka s Andrejem Bielikem, majitelem a šéfem společnosti BOST
o kolaborativních robotech, jejich efektivitě nasazení v praxi, o budoucnosti moderní výroby,
ale i o běžném životě podnikatele.
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J. Košturiak: Andrej, čo je hlavný biznis
vašej firmy, na čom vyrástla a v čom ste
lepší ako konkurenti?
A. Bielik: Základom, z ktorého všetko v našej
firme vychádza, je automatizácia a strojárstvo.
Firmu BOST budoval môj otec tak, aby stála
na viacerých nohách. Najprogresívnejšími oblasami sú momentálne kolaboratívna robotika
a vývoj a výroba montážnych liniek a zariadení
na mieru. Aj my narážame na nedostatok odborníkov a udí, ktorí sa chcú uči nové veci.
V obrate je najväčším predaj CNC strojov
a technológií, kde ponúkame aj moju „srdcovku“ – CNC multicentrum s obrovskou produktivitou transférovej linky, vhodné však pre malé
série od stoviek kusov s prestavením na novú
výrobu do 15 minút. Máme za sebou aj viacero väčších výskumno-vývojových projektov
s univerzitami. Najviac udí zamestnávame
v dvoch výrobných firmách Stimba a Renometal,
kde máme spolu 45 zamestnancov, 16 CNC
a 10 klasických strojov.
Perspektívne rozvíjame pokročilé kontajnerové čistiarne odpadových vôd pre obce, kde

z fázy prototypov a vývoja prechádzame do
fázy uvedenia na trh. V malom sa púšame aj
do zdravotníctva v oblasti fyziatrie, kde chceme pomôc u¬om odbúra chronické bolesti,
minimalizova lieky a potrebu operácii.
J. Košturiak: Dnes sa mnohí majitelia
firiem sažujú, že nemôžu zohna
a udrža kvalitných technikov
a programátorov. Tebe sa to darí. Ako?
A. Bielik: Zháňame aj my, asi sme teda všetci
v rovnakom klube! Našastie platí, že ak je
stolička pripravená a naozaj potrebná, nejakým zázrakom sa vždy nájde niekto, kto si na
ňu sadne. Ak sa nenájde, treba sa pozrie či
je všetko pripravené a nastavené správne.
Momentálne sa snažíme budova povedomie
aj prostredníctvom sociálnych sietí. Bol som
však vždy presvedčený o osobnom prístupe,
určitom vnútornom prepojení a odporúčaniach. Dlhodobo sú stále najlepší kolegovia,
ktorí sú bu¬ súčasou rodiny, alebo k nám
prišli na základe rôznych priatestiev a známostí. Akoby väzba vznikla ešte predtým, ako

Pohled do pracovního prostoru obráběcího multifunkčního centra italské společnosti
Porta Solutions (zastupované společností BOST), které se skládá ze tří horizontálních obráběcích
center se společným výměníkem palet.
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„Vyrástli sme na tom, že namiesto ponuky
hotových produktov sa snažíme počúva
partnerov a zákazníkov, vníma ich potreby,
spája veci do nových súvislostí a vytvára
riešenia riešenia. Dlhodobo tak pôsobíme
vo viacerých oblastiach, čo má svoje výhody
aj nevýhody,“ říká v rozhovoru s Jánem
Košturiakem majitel společnosti BOST
Andrej Bielik.

sa stali súčasou našej firmy – rodiny. Viacerí
mi to dokonca povedali, že roky predtým sa
im zdalo, že budú u nás pracova.
J. Košturiak: Všade sa rozpráva
o Priemysle 4.0, v popredí stoja
najmodernejšie technológie, ale len málo
sa hovorí o človeku. Ako si predstavuješ
výrobnú fabriku o 20–30 rokov?
A. Bielik: Pre rovnakú produkciu odhadujem
o 80 % menej udí, vrátane kustomizovanej
výroby v malých a stredných podnikoch. Automatizácia, robotika a umelá inteligencia budú
podstatne dostupnejšie. Poda mňa dôjde na
jednej strane k ešte väčšej koncentrácii do
nadnárodných mamutov a zároveň k vytvoreniu vekého množstva mikropodnikov, schopných flexibilne vyvíja a produkova kustomizované produkty distribuované globálne práve
pomocou mamutov, ktorých zárodky dnes vidíme v Amazone alebo Alibabe.
Dôraz bude kladený na individuálne zručnosti
a schopnosti adaptova sa na rôzne mikrosegmenty znalostí a zručností. Vývoj sa však v¬aka
dostupnosti informácii zrýchuje. O 20–30 rokov bude z vekej časti automatizovaná aj kusová výroba. V¬aka big data dôjde aj k rýchlejšiemu vývoju a vyhadávaniu nových potrieb
a dizajnu úžitkových vlastností s použitím umelej

inteligencie, ktoré budeme používa tak intuitívne, ako dnes používame mobil alebo televízor.
Je pravdepodobné, že niektoré techniky, ktoré
boli len nedávno na hranici našej predstavivosti
a science fiction, budú ovea reálnejšie.
Viem si predstavi dizajnovanie na základe myšlienkových predstáv, s podporou umelej inteligencie dotiahnuté technické aspekty,
s pomocou big data nájdené najvhodnejšie
výrobné zariadenia, procesy, technické vlastnosti, materiály, logistika a pod. Po obchodnej stránke to bu¬ pomôže „tlači“ to, čo potrebujem na trh, alebo „aha“ s pomocou
intuitívnej alebo umelou inteligenciou podporovanej identifikácie potrieb a následnou inteligentnou výrobou.
Tá čas udí, ktorá sa nebude vedie adaptova zmenám, môže ma sklony k obviňovaniu druhých, k frustrácii, depresii a deštrukcii.
Zároveň však dôjde k väčšiemu prebudeniu
skrytého potenciálu človeka. Mám silnú nádej a vieru v udstvo. Po vnútornom prebudení dôjde viac k hadaniu podstaty kto som
a zmene samého seba. Všetko to môže vies
k objaveniu nových socio-ekonomických modelov, resp. inému prerozdeovaniu zdrojov.
Je možné, že to nastane skokovo, ke¬ súčasný stav dosiahne kritickú úroveň svojho potenciálu tak, ako sa to stalo viac krát v našich
dejinách.

povrchové úpravy a pod. Ke© sa s nimi
rozprávam o robotoch, predstavujú
si drahé a zložité roboty, ktoré videli
v zvarovniach automobiliek. Ty nasadzuješ
vo firmách malé koboty. Aké sú doterajšie
skúsenosti s ich spo¨ahlivosou, univerzálnosou, flexibilitou a návratnosou?
A. Bielik: Stimba je na Slovensku oficiálnym
distribútorom a integrátorom Universal Robots (UR). UR sú svetovou jednotkou v kolaboratívnej robotike. Viac ako 50 % osadených
kobotov vo svete sú práve Universal Robots,
ktoré sú cenovo dostupné a s intuitívnym
ovládaním. Na Západe sa už nasadzujú vo
vekých počtoch aj v malých firmách. Na Slovensku sme v tejto oblasti ešte v plienkach,
záujem je hlavne v stredných a väčších výrobných firmách.

J. Košturiak: Zaoberáš sa najmodernejšími strojmi a kooperatívnymi robotmi.
V priemysle sa stretávam s rôznymi
názormi – od eufórie, že automatizácia
vyrieši naše problémy, až po skepsu,
že je zase iba módna vlna. Ako vidíš
budúcnos automatizácie a budovania
inteligentných podnikov?
A. Bielik: Nedávno som sa bavil s partnerom
a predstaviteom nemeckej firmy Krause-Mauser vyrábajúcej špeciálne stroje priamo pre automobilky. Rozprával mi, ako v osemdesiatych
rokoch automatizovali fabriky v Nemecku
a aké silné boli očakávania a vyhlásenia v oblasti počítačového riadenia a odbúrania udskej práce. S týmto súvisel aj štátom dotovaný
výskum a podpora podnikov. Citoval rovnaké
heslá, ako sa dnes používajú v súvislosti s Priemyslom 4.0 a povedal mi – pozri udia vo fabrikách stále, aj ke¬ poda našich plánov už mali
by dávno nahradení strojmi.
Vývoj je však medzitým o niečo rýchlejší. To,
čo predtým v automatizácii trvalo globálne
tridsa rokov, bude teraz trva len desa rokov
alebo ešte menej. História ukazuje, že prežijú
a prosperova budú firmy s vysokou adaptabilitou a automatizáciou, alebo naopak firmy
s kreatívnou, individuálnou a manuálnou výrobou a službami.
J. Košturiak: Mnohí majitelia menších
a stredných firiem majú problémy
s kvalitou, nedostatkom ¨udí na rôzne
manipulačné alebo montážne činnosti,

nentov sú dostupné do 1–2 týždňov a základné
programovanie zvládne každý, kto vie ovláda
smartfón.
Základnou myšlienkou je spolupráca robot-človek, nie nahradenie človeka robotom. Kolaboratívny robot pomôže eliminova niektoré opakované alebo náročné úlohy s ohadom
čas alebo kvalitu. Kalkulácie preto nestačí robi
len formou úspor mzdových nákladov, ale treba kalkulova aj zvýšenie „priepustnosti výroby“,
zvýšenie produkcie, zlepšenie kvality a odstránenie nepodarkovosti. No a je to aj riešenie nedostatku pracovníkov.
Cena robota UR3 s nosnosou 3 kg je
19 900 eur, UR5 stojí 23 900 eur a UR10
29 900 eur. K tomu treba prida pár tisíc za
podstavu a zásobník, chápadlo a inštaláciu. Povedzme, že UR5 s výbavou pre obsluhu CNC
stroja aj so zásobníkom stojí do 30 tis. eur. Dá
sa doda do 2 až 4 týždňov, školenie a inštalácia trvajú 1 až 3 dni poda zložitosti a programova ich bude vedie aj bežná obsluha strojov.
UR je bezúdržbový s garanciou 35 000 hodín, dá sa aj spláca na lízing. Pri 10% akontácii na UR5 za 30 tis. eur a lízingu na 5 rokov
je splátka cca 480 eur/mesiac. Cena práce
človeka môže by pre porovnanie 1 200 eur.
U 80 % spoločností na Slovensku sa návratnos takejto investície pohybuje v rozmedzí
1 až 2 roky, najmä v¬aka zvýšeniu produktivity.
Prvé riešenia bežne vymyslíme a osadíme,
avšak snažíme sa nauči firmy, že sa nemusia
spolieha len na nás ako externého dodávatea. Snažíme sa im da podporu tak, aby si
vedeli vymyslie a aplikova nové koboty sami.
Týmto spôsobom sme v poslednej dobe dodali už asi 10 kobotov.
J. Košturiak: Máš nejaký sen, ktorý by si si
chcel vo svojom živote a podnikaní splni?

Kolaborativní roboty UR je možné jednoduše
integrovat do stávajícího výrobního prostředí.
Se šesti flexibilními klouby jsou navrženy tak,
aby dokázaly napodobit pohyb lidské ruky.

Zo skúseností zo západných firiem som však
presvedčený, že ak by dokázali malé firmy nasadi koboty na monotónne, aj malosériové
činnosti, výrazne by to prospelo zdraviu pracovníkov (udia pri linkách niekedy končia po
desiatich až dvadsiatich rokoch ako invalidi),
ich tvorivosti (venovali by sa sofistikovanejšej
činnosti) a podstatne by sa zvýšila pridaná
hodnota a schopnos firmy preži.
Kolaboratívne roboty majú v sebe integrovaných niekoko bezpečnostných prvkov a prakticky nepotrebujú dodatočné ochranné oplotenia alebo snímače. Roboty a väčšina kompo-

A. Bielik: Ma vnútorný mier a šastie 24/7 nezávislé od pozitívnych aj negatívnych turbulencií
v okolitom svete. V podnikaní ma okolo seba
skupinu udí, kde bude pocit jednoty a niečoho
vyššieho, čo nás spája. Teši sa z toho, čo bolo,
čo máme a čo bude. Zbytočne však neby k tomu pripútaný a prirodzene ašpirova po pokroku a zlepšení v každom aspekte vnútorného aj
vonkajšieho života. Naučil som sa, že ak chcem
zmeni svet, musím zača od seba.
J. Košturiak: Si mladý muž a máš za sebou
úspešnú firmu. Čo by si odporúčal
mladým ¨u©om, ktorí chcú podnika?
Aké vlastnosti a schopnosti by mali rozvíja,
aby boli úspešní v povolaní podnikate¨?
A. Bielik: Je vemi jednoduché o niečom sníva, ažšie je zača a najažšie je nevzdáva sa
ani po x-tom probléme a nezdolatenej prekážke. Aj ke¬ sa veci zdajú neriešitené, treba
ma nádej, chu, disciplínu, vieru, odhodlanie
a nezlomnú vôu. Cesta sa potom objaví sama.
J. Košturiak: Ďakujem za rozhovor. 
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