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Maker Faire Vienna 2018, https://makerfairevienna.com/ 

Maker je remeselne a medziodborovo zručný 
novátor-tvorca, ktorý dokáže svoje predstavy-
nápady zhotoviť pre skutočné používanie. 
 
Prístup TRIZ: Tvorivé Rozlúštenie Inovačného 
Zdokonaľovania tvorcov, výtvorov a podmienok  
- vedie k potrebe vyhľadávať najnovšie poznatky, 
  čo prehlbuje vedomosti a rozširuje prehľad, 
- vedie k vysokej účinnosti práce, čo podnecuje 
  úsporne využiť  čas a čo najlepšie zúžitkovať  
  danosti, 
- vedie k potrebe spolupracovať s odborníkmi z iných 
  oblastí poznania, čo zvyšuje schopnosť zdolať 
  náročné medziodborové zadania. 
 
Maker Faire je teda udalosť na oslávenie umenia, 
remesiel, inžinierstva, vedeckých projektov a 
myslenia Urob to sám (Do-It-Yourself, DIY). 
Podpora rovnosti v hnutí tvorcov-zhotoviteľov je 
základom úspechu prístupu k STEM (veda, 
technológia, inžinierstvo a matematika) ale aj 
k umeniu a k podmienkam (životnému prostrediu). 
 
 
 
 



    Staň sa medziodborovým tvorcom pomocou prístupu TRIZ 3/33 

Zážitkové centrum vedy Aurelium, http://aurelium.sk/, aurelium@cvtisr.sk 

Navštívte Zážitkové centrum vedy Aurelium pomenované na počesť 
slovenského vedca Aurela Stodolu, Bojnická 3, Bratislava,   

 

Pracovisko:  jazdné pohodlie and jazdná istota auta 

CVTI, 
SOVA Digital, 
Kvant, 
STU Bratislava  
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1. Prístup TRIZ pomáha mať správne potreby, zásady a návyky 

Súvis správnych 
celostných potrieb:  
(telesných,  
duševných,  
duchovných) so  
správnymi zásadami a 
návykmi:  
(prispôsobivosť, 
predstavivosť,  
pokora) 
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1. Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie tvorcu, výtvoru a podmienok 

Ciele vzájomného pôsobenia-zdokonaľovania 
 
- tvorca (biely jin):  
  dokáže vyspelo uspokojovať správne celostné 
  potreby (telesné, duševné a duchovné),  
  - vyberá správne potreby  
    (vnuknutia-podnety), 
  - dodržiava správne zásady  
    (podstatu-pravdu), 
 -  má správne návyky  
    (majstrovstvo-pokoru) 
 

- výtvor (čierny jan):  
  prelomovou podstatou spoľahlivo a vyspelo 
  (úsporne, užitočne a úspešne) plní správne  
  prelomové poslanie  
  
- podmienky (vonkajší kruh):  
  zosúlaďovanie úrovne vyspelosti  
  - tvorcu (správne potreby), 
  - výtvoru (správna podstata poslania)  
  - podmienok (správne využívanie a ochrana zdrojov). 
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Altšuller ako prvý v dejinách ľudstva odhalil zákonitosti 
vynaliezania-zdokonaľovania, 1946: 
 
- zásady zdokonaľovania vlastností vodcov-tvorcov  
  (súlad telesnej, duševnej a duchovnej vyspelosti) 
  rozborom úspešných životných príbehov, 
  správne potreby-zásady-návyky: 
  ohľaduplnosť, účelnosť a úspešnosť, 
  
- zásady zdokonaľovania vlastnosti výtvorov 
  (výrobok: technika-dielo-tovar, postup: technológia- 
  umenie-služba) rozborom úspešných vynálezov, 
  správne poslanie-podstata-pravidlá: 
  úspornosť, užitočnosť a účinnosť, 
 
- zásady zdokonaľovania vlastností podmienok  
  (súlad vyspelosti tvorcov, výtvorov, používateľov,  
  zdrojov a vybavenosti prostredia) rozborom 
  úspešných prelomových zmien v dejinách ľudstva,  
  správne používanie-dostupnosť-ochrana: 
  ústretovosť, udržateľnosť, uplatniteľnosť.  

1. Prístup TRIZ pre zdokonaľovanie tvorcu, výtvoru a podmienok 
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2. Prístup TRIZ: zákonitosti zdokonaľovania vlastností výtvorov 

Altšuller urobil prekvapujúce odhalenia pre 
vybudovanie prístupu TRIZ na 
zdokonaľovanie výtvorov: 
 
- vo všetkých úspešných vynálezoch bolo 
  potrebné prekonať rozpory, A, B, 
  treba rozpoznať rozpory,   
 
- 99% doterajších úspešných vynálezov 
  vychádza zo známej podstaty plnenia 
  poslania výtvorov, 
  treba vyhľadať podobnú podstatu, 
 
- nová podstata (objav) plnenia poslania 
  výtvorov je len v 1% úspešných 
  vynálezoch,  
  treba objaviť novú podstatu, 
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2. Prístup TRIZ: zákonitosti zdokonaľovania vlastností výtvorov 

Zdokonaľovanie tvorivosti pomocou  
prístupu TRIZ   
Voľne dostupná kniha TEaching TRIz at 
School (vyučovanie prístupu TRIZ na 
školách) vznikla zásluhou zámeru-projektu 
TETRIS: Leonardo da Vinci Program 
s podporou Európskej Komisie 
 
http://www.tetris-project.org/ 
 
Účastníci zámeru: 
AREA Science Park (Italy) 
ACC Austria Gmbh (Austria) 
EIfER (Germany) 
Fachhochschule Kärnten (Austria) 
Studios (Germany) 
H TCe Wolfsberg (Austria) 
Jelgava, Gymnasium, Edu Center (Latvia) 
Siemens AG,  (Germany) 
STENUM (Austria) 
Technical Institute for Industry (Italy) 
University of Florence (Italy) 
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2. TRIZ: veda a umenie 

Poslaním postupnosti krokov ARIZ  
je počítačová podpora uplatnenia  
prístupu TRIZ (SW Goldfire).  
  
- vyzývací rozpor,   
  (vodca), pomenovaná potreba, 
- výskumný rozpor,   
  (vedec), premyslený objav, 
- vynálezcovský rozpor,   
  (vynálezca), prelomová novinka, 
- výrobný rozpor,   
  (výrobca), prispôsobivý výrobok, 
- vzdelanostný rozpor, 
  (vychovávateľ), vyspelý výrobok, 
- vyspelostný rozpor,  
  (vyjednávač), plnohodnotný tovar, 
 
Celostný prístup: zosúladenie 
- využívací rozpor, 
  (vzdelanec-tvorca), pripravený trh,  
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2. Prístup TRIZ umožňuje splniť požiadavky 

Účinnosť prenosu = užitočnosť výstupu / úspornosť vstupu 
(hodnota)     (poslanie)      (náklady) 



    Staň sa medziodborovým tvorcom pomocou prístupu TRIZ 11/33 

   2. Prístup TRIZ umožňuje splniť požiadavky 
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Podľa súčasných predstáv hnacou silou všetkého diania: vzniku-utvárania, 
rozvoja-plnenia poslania a zániku-znovuvyužitia vo svete tvorcov, výtvorov 
a podmienok je všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti, (Palčák, 2017) 
ktorá sa prejavuje ako všeobecne platný Zákon zdokonaľovania vlastností 
prenosu vstupu na výstup:  
 
účinnosť prenosu = užitočnosť  výstupu / úspornosť vstupu 
 
úspešný tvorca          =   užitočný súlad vlastností   / úsporné úsilie 
účinný výtvor            =   účelný súlad vlastností      / úsporné náklady 
ústretové podmienky =   užívateľný súlad vlastností / úsporné čerpanie 
 
Všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti vo vás vyvoláva:  
 
- zvedavosť a objavovanie (vnímanie, vyhľadávanie a spoznávanie správnych 

podnetov-rozporov),  
 
- predstavu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti (chápanie podstaty 

a súvislostí potrebných na prekonanie rozporov) a  
 
- túžbu po zdokonaľovaní (pohnútky pre snahu tvorivo zosúladiť a 

uspokojovať svoje správne telesné, duševné a duchovné potreby). 

 
 
 

 

2. Hnacia sila všetkého diania: všadeprítomná príťažlivosť dokonalosti 
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Skvelým príkladom dôsledkov pôsobenia Zákona zdokonaľovania na tvorcov je 
zdokonaľovanie-vývoj mozgu, ktorý sa v našom vedomí neustále snaží čo 
najdokonalejšie plniť svoje poslanie: prijímať správne rozhodnutia pre čo 
najlepšie uspokojenie správnych telesných, duševných aj duchovných potrieb 
s vynaložením čo najmenšieho úsilia na základe výberu, súhry a súladu 
správnych podnetov-výziev: 
 
 
- vnuknutia     z nadvedomia       (zhora), 
 
- popudy         z podvedomia       (zdola), 
 
- poučenie      od odborníkov       (zprava), 
 
- podpora       od blízkych            (zľava), 
 
- zásady          zo svedomia         (zozadu), 
 
- výzvy            od dokonalosti      (spredu),  
 
- rozhodnutia  vo vedomí            (vnútri) 
  

 
 
 
 

3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu pre prístup TRIZ 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu pre prístup TRIZ 

Ciele celosvetového výskumu mozgu  (USA, EU, Japonsko,  Čína): 
- odhaliť spôsoby ako zdokonaliť určovanie (diagnostiku), predchádzanie 
  (prevenciu) a liečenie porúch činnosti mozgu; 
 
- docieliť verné napodobnenie činnosti mozgu (umelé vyspelé myslenie-inteligencia)   
  čo  umožní zdokonaliť počítače,  aby nahradili úmornú činnosť človeka, 
 
- hlbšie spoznať súvislosti činností nervovej sústavy (neurológia), vývoja spoločnosti  
  (sociológia) a správania človeka (behaviorizmus) a zdokonaliť vzdelávanie, 
  spôsob života a hlavne zdokonaliť nápadité tvorivé myslenie, by si ľudia  
  zachovali nenahraditeľnosť, 

  

 

 

 

 

 

Sperry,  Nobelova 
cena  1961 
 
objav spolupráce  
preciťujúcej pravej   
časti mozgu (EQ) 
s uvažujúcou ľavou 
časťou mozgu (IQ) 

 

 

 

 

Kahneman, Nobelova  
cena  2012 
 
pomaly a namáhavo 
mysliaca hodnotiaca horná 
(kortikálna) časť mozgu,  
rýchle a ľahko mysliaca, 
pudovo konajúca dolná  
(limbická) časť mozgu 
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Pre vaše správne sebazdokonalenie je dôležitý správny spôsob výchovy pre 
vytvarovanie správnych postojov a vzdelávania pre vytvarovanie správnych 
schopností a rozvinúť vaše daností čo vám umožní dosiahnuť : 
 
- čo najväčšiu hĺbku poznania (vlastnej odbornosti) a zároveň  
- čo najväčšiu šírku poznania (prehľadu o súvislostiach)  
  pre spoluprácu s odborníkmi na oblasti mimo vášho okruhu poznania. 
 
Na dosiahnutie stanovených cieľov je vhodný prístup TRIZ: Tvorivé Rozlúštenie 
Inovačného Zdokonaľovania tvorcu, výtvoru a podmienok (Altshuller) čo vám 
umožní stať sa  výnimočnou osobnosťou-vodcom-tvorcom, ktorý dokáže: 
 
- porozumieť výzvam „Všadeprítomnej príťažlivosti dokonalosti“ k úspornosti, 
  užitočnosti a účinnosti-úspešnosti plnenia poslania, 
 
- prekonávať nadobudnutú zotrvačnosť myslenia, zovšeobecňovať skutočnosť  
  pomocou znakov-symbolov a utvárať z nich náhradné-abstraktné vzory, 
 
- prichádzať s prelomovými nápadmi ako zdokonaliť súčasný stav celostným 
  zosúladením vyspelosti tvorcov, výtvorov aj podmienok pre správne plnenie 
  poslania pomocou novej-prelomovej podstaty.  
 
 
 

 

 

3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu pre prístup TRIZ 
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Ukázalo sa, že pre úspech tvorcu pri prekonávaní rozporov vo výzvach na 
zdokonalenie súčasného stavu je potrebná celostná (telesná, duševná aj 
duchovná) vyspelosť zdokonalenia tvorcu, teda: 
 
- osobitosť (PQ-Perfection Quotient), celý mozog,  
   PQ = EQ x IQ x TQ x AQ x MQ x RQ,  
  
ktorá je výsledkom dlhodobej snahy o súhru a súlad vyspelosti správnych-
žiaducich vlastností-návykov na ktorých sa podieľa:   
 
- oduševnenosť (EQ-Emotional Quotient),     pravá horná časť mozgu, 
 
- odbornosť (IQ-Intelligence Quotient),   ľavá horná časť mozgu, 
 
- otvorenosť (TQ-Techexe Quotient),     ľavá časť mozgu, 
 
- odolnosť  (AQ-Adversity Quotient),     ľavá dolná časť mozgu, 
 
- obetavosť (MQ-Mission Quotient),     pravá dolná časť mozgu, 
 
- ohľaduplnosť  (RQ-Relationship Quotient),  pravá časť mozgu, 
 
 

 

 

3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu pre prístup TRIZ 
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3. Prekvapivé výsledky výskumu mozgu pre prístup TRIZ 

Dôležitejšie ako vysoká úroveň 
jednotlivých schopností je  teda ich 
 
-  vyváženosť,  
-  súhra,  
-  súlad, 
 
lebo aj jediná chýbajúca (nulová) 
schopnosť spôsobí znehodnotenie 
všetkých ostatných. 
 
Každá správna vlastnosť-návyk 
znásobuje celostnú vyspelosť 
zdokonalenia tvorcu (PQ),  
Celostná vyspelosť (telesná, 
duševná a duchovná)  je znakom 
vyspelej výnimočnosti-osobitosti 
PQ-(Perfecting Quotient) , celý 
mozog 

 

 

 

 

 
 

PQ  =  EQ  x  IQ  x  TQ  x  AQ  x  MQ  x  RQ 
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4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  

Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov pre zdokonaľovania tvorcov 
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Pre dosiahnutie celostnej výnimočnej vyspelosti zdokonalenia (PQ) vodcu-
osobnosti (tvorcu) sú potrebné správne návyky, ktoré môžete nadobudnúť len 
každodenným dodržiavaním správnych zásad-pravidiel pri napĺňaní správnych 
potrieb vychádzajúcich z pokoleniami overených správnych cností.  
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

Cieľ prvých troch potrieb-zásad-návykov (1.,2.,3.) 
kolobehu sebazdokonaľovania vodcu-tvorcu je stať sa vyspelým 
vyzývateľom: nadobudnúť správnu oduševnenosť, vyspelým vedcom: 
nadobudnúť správnu odbornosť a vyspelým vynálezcom: nadobudnúť 
správnu otvorenosť, čo je potrebné pre vašu samostatnosť-sebestačnosť, 
aby ste ju mohli ponúknuť pri spolupráci s odborníkmi na oblasti mimo vášho 
okruhu poznania. 
1. Správne potreby-podnety (vyzývateľ) 
Vyspelý vyzývateľ by mal mať správne schopnosti v tvare (E): teda hlbokú 
vlastnú odbornosť (l) a zároveň široký mnohovrstvový prehľad (≡). Do 
hornej vrstvy patrí schopnosť podnecovať k zvedavosti a k spolupráci 
odborníkov z rôznych oblastí poznania, v strednej vrstve je schopnosť ich 
riadiť (utvárať tvorivé vzťahy a nabádať k snahe dotiahnuť zámery do 
uskutočnenia) a v dolnej vrstve je schopnosť utvárať pre všetkých vhodné-
vyspelé podmienky. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej oduševnenosti, predvídavosti 
a podnecovania (Emotional Quotient-EQ).  

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  



    Staň sa medziodborovým tvorcom pomocou prístupu TRIZ 20/33 

2. Správne myšlienky-nápady (vedec) 
 
Vedec by mal mať schopnosti v tvare (T): teda hlbokú odbornosť (l) pre 
odhalenie prelomových objavov, ale aj schopnosť dorozumievania (-) ako nové 
poznanie zrozumiteľne sprostredkovať-odovzdať ostatným, aby ho dokázali  
pochopiť a využiť v skutočnom živote. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej odbornosti, zodpovednosti a dôvtipu 
(Intelligence Quotient-IQ).  
 
3. Správne predstavy-činy-výtvory (vynálezca) 
 
Vynálezca by mal mať schopnosti v tvare mriežky     : aby mal schopnosť 
uplatniť svoju hlbokú viacnásobnú odbornosť (ll) aj široký viacvrstvový prehľad 
(=) pre spoluprácu s odborníkmi z ďalších oblastí, ale hlavne s odborníkom na 
prístup TRIZ, ktorý mu poradí ako správne využiť svoje vnútorné (vlastné) 
schopnosti ako aj vonkajšie zdroje (doterajšie úspešné zdokonalenia z oblastí  
mimo okruhu jeho vlastného poznania) a nájsť správnu cestu k prelomovej  
novinke. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej predstavivosti, otvorenosti,  
sebestačnosti a prispôsobivosti. (Výrobky-Postupy-Uskutočňovanie, Technics- 
Technology-Execution: Techexe quotient-TQ).   
 
 
 
 
 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  
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Cieľom druhých troch potrieb-zásad-návykov (4.,5.,6.) 
 
Kým poslaním prvých troch potrieb-zásad-návykov sebazdokonaľovania je aby 
vám ako vodcovi-tvorcovi pomohli vymaniť sa zo závislostí na pôžitkoch, na  
veciach a na ľuďoch a dopracovať sa k samostatnosti-sebestačnosti (osobnej  
nezávislosti), teda k vlastným názorom, k vlastným zdrojom a k vlastným  
cieľom, tak nasledovné tri potreby-zásady-návyky zdokonaľovania vám umožnia  
stať sa vyspelým výrobcom: nadobudnúť správnu odolnosť, vyspelým  
vychovávateľom: nadobudnúť správnu obetavosť a vyspelým vyjednávačom:  
nadobudnúť správnu ohľaduplnosť, ktoré sú potrebné pre spoluprácu  
a spolupatričnosť, keď je váš úspech úspechom aj pre ostatných. 
 
4. Správne prístupy-postupy (výrobca) 
 
Výrobca by mal schopnosti v tvare     : aby mal schopnosť uskutočňovať 
nápady, uplatniť svoju viacnásobnú odbornosť (ll) pre dnešné medziodborové 
výtvory aj schopnosť dorozumieť sa (-) s tvorcami, odberateľmi aj dodávateľmi,  
zosúladiť nápady a očakávania so súčasnými možnosťami a poskytnúť  
používateľom výrobku veľa za málo. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej odolnosti-húževnatosti, sebadôvery  
a čestnosti (Adversity Quotient-AQ). 
 
 
 
 
 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  
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5. Správne postoje-povaha (vychovávateľ) 
 
Vychovávateľ by mal mať schopnosti v tvare       : aby mal potrebné 
mnohoodborové znalosti (lll) aj široký (--) prehľad na to, aby dokázal odborne,  
vtipne a zábavne (škola hrou) svojou výrečnosťou podnecovať a viesť svojich  
žiakov k objavnosti, samostatnosti a zodpovednosti. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej obetavosti vo svojom životnom  
poslaní, o vďačnosť pri prijímaní a súcit pri odovzdávaní (Mission Quotient-MQ). 
 
6. Správne poslanie-osud (vyjednávač) 
 
Vyjednávač by mal mať schopnosti dorozumievania v tvare (≡), teda široký 
viacvrstvový (≡) prehľad a trpezlivosť aby dokázal zjednocovať a zosúlaďovať  
postoje vyzývateľov, vedcov, vynálezcov, výrobcov a vychovávateľov s postojmi  
vodcu. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej ohľaduplnosti vo vzťahoch k ľuďom,  
o súcit, spoluprácu a spolunažívanie (Relationship Quotient-RQ). 
Pri uplatňovaní druhej trojice potrieb-zásad-návykov sebazdokonaľovania treba 
mať na mysli, že veľa sa dozviete od učiteľov (cesta k múdrosti), viac vás poučí  
práca (cesta k zručnosti), ale najviac získate, ak odovzdávate (cesta  
k porozumeniu súvislostí), čo vás ako budúceho vodcu dovedie k hľadaniu  
celostného súladu a vyspelej osobitosti-výnimočnosti.  
 
 
 
 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  
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Pri uplatňovaní druhej trojice potrieb-zásad-návykov sebazdokonaľovania treba 
mať na mysli, že veľa sa dozviete od učiteľov (cesta k múdrosti), viac vás poučí  
práca (cesta k zručnosti), ale najviac získate, ak odovzdávate (cesta  
k porozumeniu súvislostí), čo vás ako budúceho vodcu dovedie k hľadaniu  
celostného súladu a vyspelej osobitosti-výnimočnosti.  
 
7. Správne celostné zdokonalenie (vodca-výnimočná osobnosť-tvorca) 
 
Vodca-tvorca-osobnosť mal mať všestranné schopnosti v tvare hviezdy:     aby  
bol schopný vidieť všetko v širokých medziodborových súvislostiach, aby bol  
vyzývateľ, vedec, vynálezca, výrobca, vychovávateľ aj vyjednávač v jednej  
osobe, aby dokázal znásobiť jednotlivé prínosy, aby dokázal predvídať,  
predpovedať a predurčovať kam sa bude uberať vývoj a aby bol svojimi  
prelomovými predstavami, dosiahnutými výsledkami aj skúsenosťami  
(príťažlivosťou celostnej vyspelosti) vzorom a hnacím motorom pre celú  
spoločnosť. 
Snažte sa nadobudnúť vyspelosť správnej osobitosti, o výnimočnú 
vyspelosť  prispôsobivého celostného (telesného, duševného aj duchovného)  
zdokonalenia, o oduševnenie, o majstrovstvo-umenie a o lásku, najúžasnejší  
prejav pokory (Perfection Quotient-PQ). 
 
 
 
 
 
 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  
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Kolobeh tvarovania schopností pri zdokonaľovaní tvorcov 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  



    Staň sa medziodborovým tvorcom pomocou prístupu TRIZ 25/33 

Vyspelý vzdelanec-tvorca-osobnosť (PQ-Perfection Quotient) je schopný  
spoznať a prekonávať rozpory a tým zdokonaľovať seba, výtvory aj podmienky. 
Svojimi prelomovými výzvami (EQ), poznatkami (IQ), nápadmi (TQ), 
skúsenosťami (AQ), obetavosťou (MQ) aj osobným príkladom (RQ) je hnacím 
motorom pre vyspelý trh lebo dokáže: 
 
 
  

 

 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

- predvídať , predpovedať a predurčovať 
  kam sa bude uberať vývoj (EQ), výzva, 
 

- pochopiť a sprostredkovať najnovšie 
  objavy (IQ), výmysel, 
 

- vyhľadávať a navrhovať úspešné novinky  
  z medziodborových patentov (TQ), vynález, 
 

- využívať účinné postupy a prekonávať  
  vznikajúce prekážky (AQ), výrobok, 
 

- podnecovať k objavnosti, samostatnosti  
  a zodpovednosti (MQ), vzor, 
 
- zjednocovať a zosúlaďovať názorovú  
  rôznorodosť (RQ), tovar, 

4. Kolobeh správnych potrieb-zásad-návykov  
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5. Celostný prístup k tvorbe prelomových noviniek 

Kolobeh správnych zásad-pravidiel pre zdokonaľovania výtvorov 
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5. Zdokonalenie auta v spolupráci s odborníkom na prístup TRIZ  

Odborník na vlastnosti auta pod dohľadom odborníka na prístup TRIZ sa snaží o 
vývoj odpruženia auta s cieľom zmenšiť vplyv nežiaduceho rozkmitávania auta  pri 
prejazde nerovností a zákrut na zmenu polohy nadstavby auta tak že využíva 
výhodu miestnych zdrojov (hnací a brzdný moment) čo umožňuje  dosiahnuť 
vysokú hodnotu a nízke výdavky. 

Ide o prechod od prednastavených (pasívnych) vlastností mechanického pruženia 
(1), (2) k hydraulickému pruženiu so samočinnou prispôsobivou zmenou vlastností 
magnetoreologickej kvapaliny (3), k hydropneumatickému pruženiu (4), k 
prispôsobivému (aktívnemu) pruženiu s elektronickým riadením zmien vlastností a 
spätným získaním (rekuperáciou) elektrickej energie z lineárnych elektromotorov 
pruženia do kondenzátorov (5) až po prelomové odstránenie nežiaduceho pohybu 
nadstavby (6): LEAF (Leading, Environmentally Friendly, Affordable Family car ) je 
prelomová novinka,  priateľská voči životnému prostrediu, nízkonákladová, 
dostupná pre rodinu), ktorá zároveň zabezpečí aj jazdné pohodlie aj potrebný 
prítlak kolies na cestu pre žiaducu jazdnú istotu a bezpečnosť. 
Ide o inovatívne prelomové zdokonalenie zavesenia kolies 

   (1)             (2)        (3)  (4)        (5)   (6) 
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5. Celostný prístup k tvorbe prelomových noviniek 

Zdokonaľovanie narábania s poučením-informáciami (riadením sústav) vidno na 
prechode od prednastavenia, ovládania, so spätnou väzbou, prispôsobovania, 
predvídania po samostatnosť (predurčovanie). 

Zdokonaľovanie riadenia: 1. náhodné, 2. riadené, 3. vyhodnocovanie-regulácia, 4. 
prispôsobivé, 5. predvídajúce, 6. sebestačné. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdokonaľovanie spôsobu výroby: 1. človek bez stroja, 2. človek a nástroj 3. človek 
a prednastavený stroj, 4. človek a prispôsobivý stroj, 5. človek a predvídajúci stroj, 
6. sebestačný stroj bez človeka. 

 

. 

 

 

   (1)             (2)        (3)  (4)        (5)   (6) 
 

  
 

 

   (1)             (2)        (3)  (4)        (5)   (6) 
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TOP 5 COUNTRIES 

Global Innovation Index 

1. Switzerland, 

2. Sweden, 

3. United Kingdom, 

4. United States of America, 

5. Finland. 

TOP 5 COUNTRIES 

Number of patents per capita 

1. Republic of Korea, 

2. Japan, 

3. Singapore, 

4. United States of America, 

5. Hong Kong (China). 

Najlepších  5 krajín  podľa počtu patentov na obyvateľa a podľa  vyspelosti  GII    
 

 

 

 

6. Ako vynálezcovia (tvorcovia) využívajú Zákon zdokonaľovania 
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Úspešnosť krajín v oblasti tvorby noviniek je spravodlivejšie podľa počtu patentov 
na obyvateľa (čo súvisí s mierou využívania prístupu TRIZ ) ako podľa 
hodnotenia vyspelosti škôl a počtu písomností (Global Innovation Index GII) . 

  

 

 

 

6. Ako vynálezcovia (tvorcovia) využívajú Zákon zdokonaľovania 
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7. Prístup TRIZ pre medziodborového tvorcu  

Altšuller utvoril prístup 
(veda, umenie) TRIZ: 
  
Tajomstvo  
Rozlúštenia  
Inovačného  
Zdokonaľovania 
 
- tvorcov,  
- výtvorov a  
- podmienok 

 

Zdokonaľovanie výtvorov je rozhodujúce 
pre dosiahnutie úspechu v podnikaní.  
V snahe uspokojiť čoraz náročnejšie potreby 
trhu treba pri vývoji výtvorov využiť prínosy  
z mnohých oblastí poznania. 
 
Medziodborový tvorca by sa mal 
oboznámiť s činnosťami týkajúcich sa 
postupu vývoja výtvoru, vrátane plánovania 
produktov, rozboru potrieb zákazníkov, 
vývoja predstáv a overovania vlastností, 
rozboru nákladov, vzhľadu z pohľadu výroby, 
duševného vlastníctva a riadenia zámeru. 
 
Nástroje prístupu TRIZ  sú vhodné pre 
inovácie výtvorov, lebo zohľadňujú a 
zosúlaďujú náklady, spoločenské potreby a 
ohľaduplnosť k životnému prostrediu, 
zodpovednosť pri riadení inovácií, pričom  
vedú k trvalej udržateľnosti podmienok 
(zdrojov). 
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   8. Záver: Cesta k prelomovému zdokonaleniu 

Každý úspešný výtvor vznikol zásluhou podvedomého, alebo ciaľavedomého 
uplatnenia nástrojov prístupu TRIZ. Rozdiel je v tom, že pri cieľavedomom 
využití prístupu TRIZ výtvor účinnejšie plní svoje poslanie, pričom novátor 
vynaloží menej úsilia za kratší čas, teda účinnejšie (úspešnejšie) využije 
dosažiteľné zdroje za daných podmienok. 
 
- v minulosti boli najbohatší vlastníci vecí: prírodných zdrojov, 
 

- dnes sú najbohatší vlastníci poučenia-informácií: duševného vlastníctva, 
 
- v budúcnosti budú najbohatší vlastníci vyspelých vzťahov: pocitov, 
  
  ktorí  budú žiť bez závislostí k veciam, k pôžitkom aj k ľuďom,  
   
  ktorí sa budú uslovať o súlad pri uspokojovaní správnych potrieb: (svojich, 
  spoločnosti aj prostredia), 
   
  ktorí budú dodržiavať správne zásady, nadobudnú správne návyky a dosiahnu 
  správne celostné telesné, duševné aj duchovné zdokonalenie (majstrovstvo): 
  vyspelosť, slobodu a zodpovednosť. 
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Vedúci školiaceho strediska od  r. 1996 
Autorizované školiace stredisko  
ATC pre ADAMS  STU Bratislava 
http://atc.sjf.stuba.sk/ 

Zakladateľ a prezident  od r. 2014 
Občianske združenie TRIZ SK Bratislava 
Tvorivé Rozlúštenie Inovačného Zdokonaľovania 
http://triz.sk/ 

Školiteľ-lektor od r. 2018 
Slovak Business Agency 
SBA  Bratislava 
http://sbagency.sk/ 

Súčasné  činnosti 
doc. Ing. František Palčák, PhD.,  

frantisek.palcak@stuba.sk 


