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ZAUJALO NÁS
 8. ročník Ceny Jána Bahýľa

Individuálni prihlasovatelia, malé podniky 
a mikropodniky do 49 zamestnancov

Súčasné textilné materiály, používané v auto-
mobilovom priemysle, sú najmä syntetické textí-
lie v úprave rôznych zložení, zabezpečujúcich čo 
najlepšie vlastnosti materiálov z pohľadu najmä 
akustických či tepelných vlastností, odolnosti proti 
oderu či vlhkosti, ale i neutrality vzhľadom na ľud-
ský organizmus a pod. Ide o kombináciu viacerých 
textilných materiálov navzájom alebo aj s inými 
netextilnými materiálmi. Vznikajú tak kombinova-
né a kompozitné textílie. V tejto podobe je však ich 
recyklácia štandardnými textilnými technológiami 
prakticky nemožná a bežné upravenie materiálov 
na malé kúsky nie je schopné zabezpečiť medzi se-
bou previazanie týchto kúskov. Ich zapracovanie do 
nového výrobku by si vyžadovalo významný podiel 
prídavného materiálu. Išlo by tak o neefektívne vy-
užitie odpadov.

Naše patentované technické riešenie spočíva v tom, 
že pôvodný odpadový materiál je špeciálnym oso-
bitným postupom rozbitý na častice a vlákna a tak-
tiež zmäkčený do malých zhlukov, chumáčov. Tie sa 
vyznačujú tým, že ich tvorí pôvodná časť odpado-
vého materiálu s pôvodnými vlastnosťami, ale je už 
s uvoľnenými časťami textilných vlákien. Tie potom 
umožňujú, aby sa jednotlivé chumáče medzi sebou 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky od roku 1999 udeľuje Cenu Jána Bahýľa slovenským pô-
vodcom a majiteľom patentov, úžitkových vzorov a dizajnov za ich mimoriadne technické alebo dizajnérske rie-
šenia s cieľom pozdvihnúť tvorivosť na Slovensku.

V 8. ročníku Ceny Jána Bahýľa predseda ÚPV SR Matúš Medvec na návrh hodnotiacej komisie udelil ceny iba 
v nasledujúcich dvoch kategóriách.

Číslo patentu P 288377

Názov
Chumáčovina ako konštrukčný mate-
riál, najmä pre stavebníctvo, spôsob jej 
výroby a zariadenie na jej výrobu

Majiteľ PR Krajné, s. r. o.

Pôvodca Ing. Juraj Plesník
Jozef Zlámala

preväzovali a umožnili optimalizovať pridanie podstatne 
menších množstiev prídavných materiálov vo forme spo-
jiva na zalisovanie do inálnych výrobkov. Tie sú rôznych 
druhov a využívajú pôvodné vlastnosti kombinovaných 
a kompozitných textílií. 

Súčasťou patentovaného riešenia je preto súbor: recyklát 
− chumáčovina, výrobok v podobe chumáča, jeho základné 
charakteristiky, spôsob spracovania základného kombino-
vaného a kompozitného textilu na chumáč a zariadenie, 
v ktorom sa malé kúsky menia na chumáč.

jednotlivé vrstvy pre kombinovanú a/alebo 
zloženú časť

kombinovaná 
a/alebo zložená časť

narezaný materiál a zväzok zlisovaný materiál STERED ID
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Predstavme si možné spoločenské využitie technológie 
na praktickom príklade. V novom automobile je použitých 
viac ako 25 kg dielov z textilu. Tento podiel sa s nástu-
pom elektromobility bude zvyšovať až na 35 kg a možno 
i viac. Je to budúci odpad, potenciálny zdroj suroviny, pri 
spracovávaní vozidiel po skončení ich životnosti. Pri výro-
be týchto dielov taktiež vznikajú 2 až 4 kg čistého techno-
logického odpadu. Zdroj okamžitej suroviny.

Pri ročnej svetovej výrobe automobilov viac ako 91 000 000 
nových vozidiel poskytuje výroba technického textilu viac 
ako 180 000 – 360 000 t čistého technologického odpadu. 
V nových automobiloch je ročne odložený surovinový zdroj 
v množstve 2 250 000 až 3 100 000 t .

Vzhľadom na parametre, ktoré automobilový priemysel 
na výrobky od technického textilu vyžaduje, ide o vyso-
kokvalitný zdroj suroviny. Umožňuje to zároveň uplatnenie 
prepracovaného odpadu v nových výrobkoch s dlhodobou 
životnosťou. V našom prípade ide o využitie vlastností no-
vých výrobkov v oblasti zeleného programu obnovy Euró-
py a cesty k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Nové výrobky na báze chumáčoviny tak tvoria základnú 
časť v aplikáciách klimatických energeticky aktívnych ze-
lených striech, fasád, chodníkov či parkovísk a okrem zadr-
žiavania zrážkovej vody a akustických vlastností umožňujú 
efektívne ozelenenie zastavaných plôch. Tie prinášajú vý-
razné energetické úspory pre stavby a zároveň ochladzujú 
okolité ovzdušie. Toto patentované riešenie tak umožňuje 
využitie odpadu z rozvoja výroby automobilov ako zdroja 
surovinovej základne na nové výrobky, ktoré pomáhajú ze-
lenej premene zemegule.

Pre tieto vlastnosti napokon 
týmto aplikáciám s výrobkom 
z recyklátu technických textí-
lií z automotive bola udelená 
najvýznamnejšia svetová cena 
za trvalo udržateľný rozvoj na 
celej zemeguli ENERGY Globe 
AWARD 2020. 

Spúšťačom nášho výskumu bol masívny rozvoj automo-
bilovej výroby na Slovensku. Dodávatelia textilných dielov 
pre nové automobily si totiž so sebou, obrazne povedané, 
nepriviezli „recyklačnú káru“. Na Slovensku sa tak začal 
hromadiť najmä technologický odpad z výroby dielov pre 
nové automobily. Rozširovala sa tiež aktivita recyklačného 
fondu na podporu pre spracovanie vozidiel po skončení ži-
votnosti. 

Naše patentové a iné rešerše z oblasti recyklácie tech-
nických automotive textilov ukázali, že štandardný textil-
ný postup premeny odpadu späť na vlákno je neriešiteľný 
a vedie do slepej uličky. Hľadali sme preto iné technológie 
na recykláciu, vytvárali postupy spracovania. Mali sme veľa 

konzultácií s odborníkmi z vývoja textilných technológií, 
napr. Ústavu textilnej technológie, š. p., Bratislava, a vývo-
ja vlákien, napr. Výskumného ústavu chemických vlákien, 
a. s., Svit. Tie však ukázali, že problém technických kom-
pozitných a kombinovaných textílií si vyžaduje zvoliť iný, 
netextilný spôsob spracovania. Výsledkom bolo vytýčenie 
vlastnej novej cesty na prepracovanie odpadov z kombino-
vaných a kompozitných textílií. Zvolený bol prístup a po-
stup na dosiahnutie cieľa, ktorý minimalizoval nové nákla-
dy a spotrebu energií pri spracovaní. Vytvorili sme nový re-
cyklát so zachovaním čo najväčšieho množstva pôvodných 
vlastností odpadov a použiteľný na ďalšie spracovanie do 
viacerých výrobkov. Táto cesta určila nielen smer premeny 
odpadu na recyklát − chumáč, ale viedla i k vývoju vlastnej 
linky, ktorá chumáč zhodnocuje do nového výrobku, lisova-
nej dosky z chumáčov.

Našu technológiu výroby recyklátu − chumačoviny sme 
už pretavili aj do praxe. Máme ju zvládnutú a overenú aj sé-
riovo na vlastnej linke, ktorá chumáč zhodnocuje do výro-
by hotových nových výrobkov, izolačných dosiek STERED. 
Tieto boli použité v praxi, najmä v stavebníctve a doprave 
na našom území, kde sú hlavne využité ich prevzaté vlas-
tnosti z pôvodných odpadov a majú výborne výsledky, 
o čom svedčí aj množstvo ocenení. Výrobky Stered z nášho 
patentovaného recyklátu chumačoviny už spoznali vo via-
cerých európskych krajinách. Okrem SR je to hlavne Česká 
republika, kde boli aplikované v dopravnej infraštruktú-
re obchvatu Třinca a v medzikoľajovom absorbéri hluku 
BRENS-STERED pri humanizácii električkovej trati v Ostra-
ve. Výrobky boli uplatnené taktiež v Rakúsku, Taliansku, 
Francúzsku a v Poľsku. Realizácie s novým výrobkom boli 
vykonané aj v Kanade.

Dnes rokujeme s investorom, ktorého naša patentovaná 
technológia zaujala. Vidí jej potenciál na rozvoj domácej, 
pilotnej prevádzky, ale najmä možnosť vývozu know-how, 
celej linky spracovania spolu so zeleným programom na 

komplexná linka na spracovanie STERED
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využitie nových výrobkov, v zmysle hesla technológia za 
odpadom, odpad z vlastnej krajiny ako zdroj suroviny pre 
nové zelené riešenia.

Sme otvorení investorovi, ktorý je pripravení podporiť 
ďalší rast spoločnosti a využiť rozvoj podnikania aj v iných 
krajinách. Naším cieľom je totiž ponúknuť vývoz technoló-
gie a know-how v súlade s heslom − technológia za odpa-
dom, prepracovaný odpad v prospech vlastnej krajiny pô-
vodu odpadu. Počítame preto s poskytovaním licencie nie-
len na centrálny patent chumáčoviny, ale aj na dotvárajúci 
patent na výrobok stavebného dielca, prípadne na ochran-
nú známku STERED a ďalšie know-how s tým spojené.

Rozhodnutie ochrániť zvolený postup formou duševné-
ho vlastníctva podaním patentovej prihlášky bolo o skú-
senosti nášho patentového zástupcu Ing. Ladislava Beleš-
čáka. Ten nás k podaniu patentu viedol a prízvukoval, že 
podaním prihlášky sa celý proces len začína a dosiahnutím 
patentu to nekončí, lebo ho treba vedieť aj uviesť do pra-
xe, aby prinášal efekt. S ochranou sme preto začali už na 
samotnom začiatku prípravy nového výrobku zo spracova-
ného odpadu na trh, t. j. v roku 2013. Čas ukázal, že tento 
postup mal pre našu spoločnosť viacero prínosov. V prvom 
rade celý proces posudzovania prihlášky vrátane jej roz-
šírenia a udelenia patentov v ďalších krajinách EÚ, v Číne 
i v Kórei na základe prieskumových konaní jednotlivých 
patentových úradov potvrdil, že skutočne prinášame celo-
svetovú novosť v riešení.

Od samotného začiatku sme sa pri predstavovaní našej 
technológie a výrobkov opierali o zvýrazňovanie skutoč-
nosti, že sú spojené s vlastným duševným vlastníctvom, 
s budovaním vlastnej markerovej značky STERED, jej och-
rany v SR a jej rozšírením do ďalších krajín procesmi medzi-
národného zápisu. To nám otvorilo cestu ku komunikácii 
s poprednými producentmi odpadu z technických textílií.

Výrobky na báze chumáčoviny tvoria základnú časť v aplikáciách klimatických energeticky aktívnych zelených striech, fasád, chodníkov či 
parkovísk a okrem zadržiavania zrážkovej vody a akustických vlastností umožňujú efektívne ozelenenie zastavaných plôch.

S radosťou sme prijali správu, že nášmu riešeniu bola 
udelená cena Jána Bahýľa. Považujeme to za ocenenie dl-
horočnej práce na tomto projekte a potvrdenie toho, že 
sme sa ubrali správnou, i keď tŕnistou cestou, založenou 
na neustálom presviedčaní a dokazovaní výhod riešenia, 
no týmto procesom si asi musí prejsť každý vynálezca 
a zrejme ním prešiel aj Ján Bahýľ, ktorého cenu sme získali, 
pričom to mal asi o to ťažšie, že pri overovaní funkčnosti 
jeho vynálezcovskej aktivity, helikoptéry s pohonom ľud-
skej sily, išlo zrejme aj o život.

Musím zvýrazniť, že významný podiel na úspešnom 
spracovaní prihlášky a vedení celého procesu po udelenie 
patentov v tuzemsku i zahraničí, no najmä európskeho pa-
tentu, mal výber patentovej kancelárie BELEŠČÁK & PAR-
TNERS, s. r. o. Odborné znalosti a skúsenosti z iných konaní 
boli pre nás veľkou školou pri uvedomovaní si toho, akú 
dôležitú úlohu má ochrana duševného vlastníctva. Nauči-
li sme sa, že pre úspešnosť podnikania, najmä pri nových 
riešeniach, je ochrana duševného vlastníctva dôležitým 
a pevným prvkom rozvoja podnikania.

To napokon dokumentuje i oslovenie od investora, s kto-
rým teraz rokujeme o podpore projektu, ktoré vychádzalo 
zo záujmu o rozvoj recyklačnej technológie, ktorá priná-
ša potenciál širšieho rozvoja. Ponúkame mu tak prístup 
k patentovanej technológii na recykláciu a zhodnocovanie 
zmiešaného odpadu z technických textílií z automobilov. 
K technológii, ktorá vie v súčasnosti ako jediná premeniť 
odpad na hodnotnú surovinu na nový výrobok, ktorý je 
použiteľný na adaptačné aplikácie na zmenu klímy a na 
využitie v aplikáciách, ktoré prinášajú znižovanie spotreby 
energií, teda emisie skleníkových plynov.

Foto: archív PR Krajné, s. r. o.


