
Prezentácie firiem na MTF STU v roku 2012 

27.02.2012 Návšteva general managera a prvého viceprezidenta firmy Bauer Gear Motor GmbH. Karl-
Peter Simona. Nemecká firma so sídlom v Esslingene založila pobočku Bauer Gear Motor 
Slovakia s.r.o. v Zlatých Moravciach a hľadá partnerov na Slovensku. So zástupcami vybraných 
ústavov pán Simon prejednával možnosti komerčnej spolupráce v oblasti aplikovaného 
výskumu. Zo strany fakulty sa stretnutia zúčastnili zástupcovia UMAT, UVTE, UPMK a UIAM 

06.03.2012 Prezentačná prednáška "Výrobné systémy vo Volkswagen Slovakia" bola určená študentom, 
ktorí sa zaujímajú o prax a prípadné zamestnanie v podniku Volkswagen Slovakia a.s. Pre 
budovou MTF na Paulínskej ulici bolo zároveň vystavený najnovší model VW up. 

07.03.2012 Prezentácia spoločnosti PMP Montex s r.o. pre študentov MTF STU (prednostne končiacich 
rokov štúdia). Výrobné zameranie spoločnosti bolo predstavené Mgr. Viktóriou Ivanovou- HR 
riaditeľkou spoločnosti a  Ing. P.Dankom a Ing. M.Sojkom. Počas i po prezentácii sa študenti 
mali možnosť spýtať na podrobnosti o firme, ale i priamo na voľné pracovné pozície. Viacerí 
študenti využili možnosť odovzdať po prezentácii životopisy a požiadali o zaradenie do 
databázy uchádzačov o zamestnanie. 

27.03.2012 Prvé zo série nových diskusných pódií – Rozhovory s praxou, ktoré organizuje Ústav 
priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ÚPMK). Hosťom prvej diskusie bol 
prezident Združenia automobilového priemyslu SR Dr. h. c. Ing. Jozef Uhrík CSc. Vo svojej 
úvodnej prezentácii predstavil minulosť, súčasnosť a budúcnosť automobilového priemyslu 
na Slovensku, jeho význam pri konverzii slovenského priemyslu na začiatku 90-tych rokov a 
poukázal tiež na riziká, ktoré hrozia v prípade, že by sme ďalej nevytvárali podmienky pre 
udržanie jeho konkurencieschopnosti na Slovensku. Za najvážnejšie problémy považuje 
prípravu kvalifikovaných odborníkov v oblasti stredného školstva a dobudovanie diaľničnej 
infraštruktúry na Slovensku.  

27.03.2012 Prezentácia firmy ESCAD Slovakia  r.o. Prezentácia sa stretla so záujmom študentov 
fakulty,  predovšetkým študijných programov obrábanie a montáž a počítačová podpora 
návrhu a výroby. Predstavitelia firmy - konatelia Ľubica Leo a Milan Droppa a  vedúci pobočky 
Tobias Grassman prezentovali náplň činnosti ESCAD, ktorá je zameraná na konštrukcie (3D), 
detailovanie (2D), prípravu dokumentácie a RobCad simulácie . Následne boli prezentované 
možnosti uplatnenia sa našich absolventov v radoch zamestnancov uvedenej firmy. 

28.03.2012 Prednáška firmy Johnson Controls International, s r.o. Téma prednášky: Život, práca a kariéra 
materiálového inžiniera v automobilovom priemysle; aplikácia materiálového inžinierstva v 
praxi pri vývoji produktov; kariérny a osobnostný rast. Cieľom prezentácie firmy bolo osloviť 
absolventov MTF STU s ponukou práce v spoločnosti. 

03.04.2012 Odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, ktorý sa každoročne 
organizuje v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o., a katedrou zvárania UVTE MTF STU. 

25.04.2012 Prezentácia spoločnosti TRW Automotive (Slovakia) s r.o. za účelom prezentovania firmy 
končiacim študentom a ponuky pracovných príležitostí. Študenti privítali možnosť 
oboznámenia sa s činnosťou spoločnosti a prejavili aj záujem o konkrétne pracovné miesta. 

01.06.2012 Predstavenie firmy TRUMF s prezentáciou najnovších technológií, kde sme mali jedinečnú 
možnosť vidieť naživo proces laserového zvárania a popisovania. Prezentácia bola 
sprevádzaná prednáškami o možnostiach využitia laserového lúča a laserovej techniky.  

12.06.2012 Odborný seminár Kovanie, ktorý zorganizovala Katedra tvárnenia UVTE MTF STU. Seminára sa 
zúčastnili zástupcovia z kováční HKS Forge, s.r.o. Trnava, ELBA, a.s. Kremnica, Metalurg 
Steel, s.r.o. Dubnica a SLOVARM, a.s. Myjava a tiež zo Svazu Kováren ČR. Na tému Inovačné 
trendy vo výrobe zápustkových výkovkov boli odprezentované zaujímavé prednášky autorov z 
Ústavu výrobných technológií i zo samotných kováční.  

27.07.2012 Prijatie vysokých predstaviteľov  firmy CARL ZEISS/SRN  pre Poľsko, Česko a Slovensko, pánov 
Dr. Andreasa Mohra, Ing. Karla Tillingera, Ing. Mariána Stažovského a Ing. Tomáša Šima, 
vedúceho Meracieho a školiaceho centra Carl Zeiss  v Trnave. Návšteva si prezrela vybavenie 
fakulty v dvoch centrách excelencie a následne bola prerokovaná ponuka na spoluprácu v 
edukatívnej i odbornej oblasti zo strany CARL ZEISS, ktorej ťažiskom bude metrológia. Na 
záver bola  posúdená možnosť bilaterálnej zmluvy medzi CARL ZEISS a MTF  STU pre roky 
2013-2016. 

18.10.2012 Prezentácia spoločnosti LENOVO za účelom prezentovania firmy končiacim študentom a 



ponuky pracovných príležitostí. 

24.10.2012 Prezentácia Jaroslava Kuracinu a jeho firmy  GRAND POWER. V rámci série prednášok ktoré 
pripravuje organizácia JCI pod názvom "Nápad premenený na úspech", sa študentom VŠ 
prezentujú úspešné príbehy, resp. úspešné kariéry slovenských podnikateľov.  

31.10.2012 Odborná prednáška "Advanced Software Testing I." vývojového špecialistu pre softvérovú 
architektúru a vývoj softvéru divízie Výskum a vývoj automobilového koncernu BMW AG 
Mníchov Ing. Romana Nagya, PhD. 

26.11.2012 3. prednáška z cyklu „Rozhovory s praxou“,  s hosťom  doc. Ing. Jánom Lešinským, CSc., 
vedúci Inštitútu celoživotného vzdelávania Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.Téma 
prednášky: Priemyselný svet v roku 2020. 

10.12.2012 4. prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ s hosťom doc. Ing. Štefanom Rosinom, PhD., 
predsedom predstavenstva a generálny, riaditeľom MATADOR Holding, a.s. Téma prednášky:  
transformácia gumárenskej spoločnosti na strojársku a podmienky zabezpečenia jej 
konkurencieschopnosti. Zaujímavosťou boli aj informácie o prognózach a cieľoch spoločnosti 
MATADOR Holding, a.s. Zároveň prezentoval aj zaujímavé myšlienky o tom, ako je dôležité 
podporovať výskum a vývoj na Slovensku a neustále vzdelávanie študentov v oblastiach 
nevyhnutných pre prax. Veľmi podstatnou a dôležitou časťou bolo vyzdvihnutie prepojenia 
praxe a teórie - priemyslu a vzdelávania. 

 


