


GLOBÁLNY PROJEKT DOPRAVY NOVEJ GENERÁCIE



AUTOR TECHNOLÓGIE

Anatolij Eduardovič Junickij

• Ruský vedec, vynálezca, generálny konštruktér 
SkyWay.

• Riadiaci pracovník dvoch projektov OSN.
• 140+ vynálezov
• 18 monografií
• 200+ vedeckých prác

• 2 zlaté medaily Všeruského výstavného centra
• 2 „Zlaté vozy" v nominácii Projekt roka v sektore 

dopravy
• 3 zlaté značky kvality „Ruská značka„
• Čestný titul "Rytier vedy a umenia"
• 30 diplomov z medzinárodných výstav



MESTSKÝ PROJEKT DOPRAVY NOVEJ GENERÁCIE



MESTSKÝ PROJEKT DOPRAVY NOVEJ GENERÁCIE



PRÍMESTSKÝ PROJEKT DOPRAVY NOVEJ GENERÁCIE



1. TEST JUNIBAJKU – 29. NOVEMBER 2016



Technológia SW realita verzus animácia



STRUNOVÁ TECHNOLÓGIA JUNICKÉHO

Prierez strunovej koľajnice



STRUNOVÁ TECHNOLÓGIA JUNICKÉHO

Systém proti 
vykoľajeniu a moto-koleso



Systém 4 v 1



VÝSTAVBA BEZ INŽINIERSKYCH SIETÍ



SKYWAY – DOPRAVA PRIATEĽSKÁ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 



SKYWAY – DÔSLEDKY PLOŠNÉHO ZAVEDENIA

Sociálne dôsledky Ekologické dôsledky

• Zvýšenie zamestnanosti (výstavba tretí,  výroba 
technológie)

• Transformácia pojmu „dochádzanie do zamestnania“
• Priaznivý vplyv na ekonomiku štátu
• Zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva
• Postupný vznik „internetu“ ľudí a tovaru (reálna 

sociálna sieť)

• Celkové zníženie znečistenia životného prostredia
• Žiadne násypy, výkopy, zaberanie pôdy
• Nízke alebo nulové emisie (výfukové plyny)
• Žiadne posypové soli, mikročastice pneumatík
• Žiadne vysoké napätie ani silné EM polia pri el. 

trakcii
• Voľná migrácia živočíchov
• Voľný prietok podzemných a povrchových vôd
• Nízka spotreba paliva



BEZPEČNOSTNÝ ASPEKT TECHNOLÓGIE SKYWAY

Bezpečnosť Automobil SkyWay

• Porušenie pravidiel cestnej premávky 
• Nevyhovujúci stav ciest
• Dopravné nehody spôsobené chodcami
• Dopravné nehody spôsobené jazdou pod vplyvom alkoholu

67,4%
16,3%
11%
4,9%

0%
0%
0%
0%

Záver: SkyWay je 10.000-krát bezpečnejší ako automobilová doprava.

Fakt: Podľa WHO ročne zomrie len na cestách 1,25 milióna ľudí (2015).

Oproti ostatným druhom dopravy je SkyWay:
• 113-krát bezpečnejší ako železničná doprava
• 3000-krát bezpečnejší ako letecká doprava

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/


ARCHITEKTONICKÁ VARIABILITA



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE SKYWAY

Mestská doprava Nákladná doprava Vysokorýchlostná doprava

Junibus
Pohyb v meste, predmestí a medzi 
mestami.

Junikar
Prepravuje materiály všetkých foriem (plyn, 
kvapalina, tuhý či sypký materiál atď.)

Juniľot
Spája mestá, regióny, krajiny, kontinenty.

• Rýchlosť do 150km/h

• Kapacita do 100 osôb
• Vzdialenosť do 200km

• Rýchlosť do 120km/h

• Vzdialenosť do 10 000km

• Rýchlosť do 500km/h

• Kapacita do 500 osôb
• Vzdialenosť do 10 000km

Univerzálna, rýchla, spoľahlivá, bezpečná, komfortná
Nezávislá od klimatických podmienok

Žiadne dopravné zápchy



KOMPLEXNÉ RIEŠENIE SKYWAY

Osobno-rekreačná doprava

Junibajk
Alternatíva auta, motorky...

• Rýchlosť do 150km/h

• Kapacita do 2-4 osoby
• Vzdialenosť do 200km



JUNIBAJK  – INNOTRANS 2016 V BERLÍNE



JUNIBAJK A JUNIBUS – INNOTRANS 2016 V BERLÍNE



JUNIBUS – INNOTRANS 2016 V BERLÍNE



LÍNIOVÉ MESTO V ABU DHABI

Líniové mesto Sky Way môže byť postavené tak v púšti ako aj na zavodnených miestach, na neprístupných 
plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako ako na mori.

Výhody komplexu dopravnej štruktúry Sky Way:

1. Nízke náklady na výstavbu aj dopravné náklady. 

2. Nízka energetická náročnosť.

3. Minimálna potreba úpravy terénu.

4. Plná automatizácia.

5. Najvyššia úroveň bezpečnosti.

6. Vysoká rýchlosť.

7. Minimálne náklady na prevádzku.

8. Využitie obnoviteľných zdrojov energie.

9. Obnovenie úrodnej pôdy.

10. Bez negatívnych vplyvov na človeka.

11. Úspora času a finančných nákladov.

12. Rýchla návratnosť.



LÍNIOVÉ MESTO V ABU DHABI

Umelý ostrov Al Hudayriat

https://www.google.sk/maps/place/Abu+Dab%C3%AD+-+Spojen%C3%A9+arabsk%C3%A9+emir%C3%A1ty/@24.4221207,54.3477996,13.5z/data=!4m5!3m4!1s0x3e5e440f723ef2b9:0xc7cc2e9341971108!8m2!3d24.453884!4d54.3773438


LÍNIOVÉ MESTO V ABU DHABI

Energetická efektívnosť SkyWay je 18 x vyššia vďaka previslej štruktúre dráhy



LÍNIOVÉ MESTO V ABU DHABI

Prestupové staničné priestory v ekologických budovách



KOMBINÁCIA MESTSKEJ A PRÍMESTSKEJ DOPRAVY

Príklad - adresný projekt SkyWay v Petrohrade: „Letisko Pulkovo – zastávka metra Kupčino“

Prvé kroky implementácie technológie v moderných mestách:

• Prepojiť významné infraštruktúrne uzly

• Vykryť najvyťaženejšie trasy

• Nenarušiť pri tom súčasnú dopravu



ZALOŽENIE „SKYWAY TRANSPORT AUSTRALIA“

Rod Hook

• Spoluzakladateľ a spolumajiteľ „SW Transport Australia“

• Bývalý minister dopravy Austrálie

• Majiteľ veľkej stavebnej spoločnosti „Rod Hook & Аssociates“

• Dopravné projekty:

• Dopravná infraštruktúra mesta Adelaide („20 minútové mesto“) –
električkové trate, mosty pre chodcov...

• Diaľnice Expressway



STRATEGICKÉ UZNANIE TECHNOLÓGIE SKYWAY

Dňa 11.2.2016 ministerstvo dopravy RF uznalo technológiu SkyWay ako inovatívnu.



ZÁUJEM A UZNANIE PROJEKTU



ZÁUJEM A UZNANIE PROJEKTU



EKO-TECHNO PARK NÁVRH

Začiatok mikrofinancovania v roku 2013 v Rusku

Začiatok výstavby Eko Techno Parku 2015

• Marijina Gorka, Bielorusko

• Rozloha: 36 Ha

• Certifikácia a predvádzanie technológie 
SkyWay

• 3 traťové štruktúry

https://www.google.sk/maps/place/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA/@53.4996189,28.0997914,1241m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x46d9f5aec6984a3d:0x45ad937c03d070eb!2sMaryina+Horka,+Bielorusko!3b1!8m2!3d53.506761!4d28.1527803!3m4!1s0x0:0x750e0048caf4b365!8m2!3d53.5006273!4d28.1007555
https://www.google.sk/maps/place/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA/@53.4996189,28.0997914,1241m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x46d9f5aec6984a3d:0x45ad937c03d070eb!2sMaryina+Horka,+Bielorusko!3b1!8m2!3d53.506761!4d28.1527803!3m4!1s0x0:0x750e0048caf4b365!8m2!3d53.5006273!4d28.1007555


EKO TECHNO PARK PRED ROKOM A DNES

EKO TECHNO PARK v Mariinej Gorke v marci 2016



Mestská trasa

Doprava novej generácie



Doprava novej generácie

Čo nám ponúka spoločnosť SW?

Možnosť investovať do 

projektu
Adresné 

projekty

Za Vašu investíciu 

dostávate opciu na budúce 

akcie ERSSH

Dostávate garanciu po 3ch 

rokoch možnosť vrátenia 

vkladu + %

Rozhodnutie 

nechať si 

opciu

AKCIONÁR 

ERSSH

V REGISTRE 
AKCIONÁROV

Rozhodnutie 

čakať na vklad 

+%

VERITEL MAJÚCI 

ZÁRUKU

ZADÁM POŽIADAVKU



INTELIGENTNÉ MESTÁ – LEPŠÍ ŽIVOT PRE NAŠICH POTOMKOV



INTELIGENTNÉ MESTÁ – LEPŠÍ ŽIVOT PRE NAŠICH POTOMKOV

„Nededíme Zem od našich predkov,
požičiavame si ju od našich detí.“
– staré indiánske príslovie





DODATOČNÉ MATERIÁLY

Užitočné webstránky

• Oficiálna stránka projektu SkyWay ............ « odkaz »

• Rail SkyWay Systems ................................... « odkaz »

• Osobná stránka A.E. Junického ................... « odkaz »

(Vpravo - celá chronológia projektu)

• SkyWay Technologies ................................. « odkaz »

• Stránka Ekotechnoparku ............................ « odkaz »

• SkyWay Capital ............................................ « odkaz »

• Osobný kabinet SkyWay Capital ................. « odkaz »

Publikácie

• Publikácie A.E. Junického .................... « odkaz »

• Technologická brožúra ......................... « odkaz »

• Brožúra SkyWay ................................... « odkaz »

• „100 otázok a odpovedí“ ..................... « odkaz »

• Prehľad etáp rozvoja SkyWay ......... «SK» «ENG»

• Prezentácia z Medzinárodnej konferencie 
investorov SkyWay (2015).................... « odkaz »

• Biznis plán Ekotechnoparku ................ « odkaz »

• Brožúra Ekotechnoparku .................... « odkaz »

• Investičné memorandum .................... « odkaz »

(Na konci certifikáty a potvrdenia spoločnosti )

Filmy

• „Nebeské cesty Junického“ (SK) .......... « odkaz »

• «В небо на колесе» (RU) ................... « odkaz »

Bonus

• Kalendár SkyWay 2017 ........................ « odkaz »

Čerpajte LEN z oficiálnych zdrojov informácií! Predídete šíreniu poloprávd.

http://sky-way.org/
http://rsw-systems.com/
http://www.yunitskiy.com/author/english.htm
http://sw-tech.by/en/index.html
http://skyway-park.com/
http://www.skyway.capital/
https://new.skyway.capital/auth/login
http://www.yunitskiy.com/author/press_en.htm
https://drive.google.com/file/d/0B-RA52BnQSpSaWRuU202TVMteVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B-RA52BnQSpSLXpEY1ZwRkUxNGc
https://drive.google.com/open?id=0B-RA52BnQSpSeTJNcEJFRndaY0JoUlMzWFJESWItODQtdjVR
https://drive.google.com/open?id=0B-RA52BnQSpSdFhaMHVwZEcyWDQ
https://drive.google.com/open?id=0B-RA52BnQSpSM0pCRWszaWp6WHc
https://drive.google.com/file/d/0B-RA52BnQSpSa3o1WHBSa0dqcEk/view?usp=sharing
https://new.skyway.capital/public_files/Business_plan_SkyWay_en.pdf
https://new.skyway.capital/public_files/ecotechnopark_booklet_en.pdf
https://new.skyway.capital/public_files/invest_memorandum_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RzggpFKK6-0
https://www.youtube.com/watch?v=DgKLztQy2M4
http://www.yunitskiy.com/author/2017/2017_02.pdf


DODATOČNÉ MATERIÁLY

• SkyWay (RU/ENG) ....................................... « odkaz »

• Skyway Capital (SK) ..................................... « odkaz »

• Skyway Capital (RU) .................................... « odkaz »

• Skyway Capital (ENG) ................................. « odkaz »

• Skyway Capital webináre ............................ « odkaz »

• Osobný kanál p. Sergeja Sibiriakova .......... « odkaz »

(Živé prenosy z webinárov, konferencií a iných podujatí, 
ktorých sa účastní p. Sibiriakov)

• Skupina SkyWay pre ČR a SR ...................... « odkaz »

• SWC skupina ............................................... « odkaz »

• SWC skupina pre Slovensko ........................ « odkaz »

• SWC skupina pre ČR ................................... « odkaz »

• SWC skupina pre Maďarsko ....................... « odkaz »

• Verejný profil riaditeľa SWC Kudrjašova .... « odkaz »

Sociálne médiá

Čerpajte LEN z oficiálnych zdrojov informácií! Predídete šíreniu poloprávd.

https://www.youtube.com/channel/UC-NcJ4R7_V8W_3nVkCAswbQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCQmkIWMCmBC-q3j_ydg1HtA
https://www.youtube.com/channel/UCGHW55knsLQ8hs5gv-IbOgg
https://www.youtube.com/channel/UCHZj0r6RgwEG175AFYbdmWQ
https://www.youtube.com/channel/UC-4Fq1tFCRfq51O63u1ZkFg/playlists
https://www.periscope.tv/sibiriaks/1rmGPnEldZLxN
https://www.facebook.com/groups/1765884837034470/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/769013959849593/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/331147070563724/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/1765857463631383/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/groups/skyway.hungary/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008024958928&fref=ts

