
Prezentácie firiem na MTF STU v roku 2014 

a prezentácie MTF STU pre hospodársku prax 

Názov prezentácie Popis prezentácie 

JOB DAY Na MTF STU sa dňa 12.marca 2014 uskutočnil druhý ročník akcie 

"Job Day" s cieľom poskytnúť budúcim absolventom 

fakulty/potenciálnym uchádzačom o zamestnanie možnosť získať 

informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť 

podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi 

na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej. 

Zúčastnené subjekty: 

  Bekaert Slovakia s r.o. 

  Bekaert Hlohovec a.s. 

  Datavard s r.o. 

  Grafton Recruitment Slovakia s.r.o. 

  Hella Slovakia Front-Lighting, s r.o. 

  INA SKALICA spol s r.o. 

  Johnson Controls Internationa, spol s r.o. 

  Learn2Code 

  MATADOR HOLDING a.s. 

  PSA Peugeot Citroen Trnava Slovakia 

  Robert Bosch spol. s r.o. 

  SYZ Informatika s.r.o. 

  Tatravagónka a.s. Poprad 

  TRW Automotive (Slovakia) s r.o. 

  Volkswagen   Slovakia a.s. 

  Wertheim s.r.o. 

  ZKW Slovakia s.r.o. 

  ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s. 

  ZF SACHS Slovakia a.s.  
 

Campus Week 2014 V dňoch od 30. júna do 3. júla sa na pôde spoločnosti Festo 

Didactic v Denkendorf-e a Esslingen-e konal Campus Week, 5. 

medzinárodný kongres pre univerzity s podtitulom „Trends in 

Automation and Production“. Kongresu sa v spolupráci so 

zástupcom spoločnosti Festo spol. s r.o. pánom T. Horákom 

zúčastnili aj zástupcovia MTF z ústavov UVSM a UIAM prof.h.c. 

prof. Ing. K. Velíšek, CSc., prof. Ing. P. Tanuška, PhD. a Ing. M. 

Kopček, PhD. Nosnou témou prednášok uvedených na kongrese 

bol koncept štvrtej generácie priemyselnej revolúcie nesúci 

priliehavý názov Industrie 4.0.  

Digitálny podnik a jeho používanie v praxi 

automobilového priemyslu 

 V rámci workshopu bol predstavený koncept „Digitálny podnik“ – 

virtuálny obraz reálnej výroby a logistiky prostredníctvom 

procesov vo virtuálnom prostredí a vybrané SW nástroje balíka 

Tecnomatix®. V nadväznosti na predstavený koncept bol následne 

prezentovaný samotný projekt, jeho ciele, fázy, projektový tím a 

výstupy. Do projektu sa zapojilo 15 študentov zo všetkých 



stupňov štúdia, ktorí sa tak začlenili do projektového tímu. 

ESAB 2014 Odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, 

ktorý sa každoročne organizuje v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o. a 

MTF STU. Garant podujatia UVTE . 

Exkurzia v spoločnosti Robert Bosch, 

spol. s r. o. České Budějovice 

Z iniciatívy UPIM - dňa 28.3. 2014 sa skupina študentov UBEK a 

UPIM zúčastnili exkurzie v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r. o. 

České Budějovice. 

Festival vedy 2014 Festival vedy a inovácií 2014 bol organizovaný v nadväznosti na 

oficiálne otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre 

inovácií na Slovensku, ako výsledku spolupráce medzi Slovenskou 

technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovotechnologickou 

fakultou so sídlom v Trnave a Európskou alianciou pre inovácie so 

sídlom v Bruseli. 

Kariéra vo VW Slovakia Dňa 27.11.2014 sa na MTF STU uskutočnila prezentácia 

zamestnancov Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava.  

Letná škola mladých mechatronikov 2014 V dňoch 4. a 5. septembra 2014 sa konal nultý ročník akcie s 

názvom „Letná škola mladých mechatronikov“, ktorú organizovali 

ústavy UIAM a UVSM v spolupráci so spoločnosťou FESTO spol. 

s.r.o. Akcie sa zúčastnili vybraní žiaci stredných škôl, ktorí budú 

reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži 

Euroskills.  

MTF STU na MSV 2014 Brno Aktívna účasť MTF STU na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v 

Brne v dňoch 29.9.-3.10.2014  

Noc výskumníkov 2014 Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol 

podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a 

technologický rozvoj Európskej komisie. Noc výskumníkov je 

paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou 

komisie je priblížiť verejnosti vedu a výskumníkov ako 

„obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním a prínosom pre 

bežný život. 

Práca a kariéra 2014 MTF STU sa zúčastnilo na podujatí, kde fakulta poskytovala 

uchádzačom o štúdium informácie o štúdiu na fakulte. 

Prezentačné dni podnikov  Dňa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU  uskutočnila akcia pod 

záštitou Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti" „Prezentačné dni podnikov“. Cieľom 

akcie bolo sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich 

potenciálnymi zamestnávateľmi a zároveň priblížiť úspešných 

absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii. 

Zúčastnené subjekty: 

 Orange Slovakia, a.s. 

 ČSOB, a.s. 



 Matador Industries, a.s. 

 Matador Automotive Vráble, a.s. 

 Volkswagen Slovakia, a.s. 

 Dipex, s r.o. 

 Bekaert Slovakia, s r.o. 

 ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s. 

 SECOP, s r.o. 

 ŽOS Trnava, a.s. 

 INA Skalica, s r.o. 

Systém JCMS a kvality vo výrobnom 

procese vstrekovania plastov 

 Dňa 29. apríla 2014 sa sa uskutočnil workshop na tému „Odborná 
prednáška Systém JCMS a kvality vo výrobnom procese 
vstrekovania plastov„  spoločnosti Johnson Controls.  

Špeciálne aplikácie a technológie DMG 

MORI 

V dňoch 3. a 4. 12.2014  sa v Centre excelentnosti 5- osového 

obrábania MTF STU v Trnave uskutočnil seminár Špeciálne 

aplikácie a technológie DMG MORI. 

TECHFÓRUM 2014 V dňoch 20.-23.5.2014- Medzinárodný strojársky veľtrh  

TECHFÓRUM 2014 v Nitre, ktorého sa MTF STU aktívne zúčastnila. 

Cieľom výstavy bola prezentácia výstupov výskumných a 

vývojových pracovísk fakúlt vysokých škôl, univerzít technického 

zamerania a ich konfrontácia s praxou. Garant podujatia OPOM. 

Tvorivé dielne 2014 Podujatie garantované UPIM - v marci 2014 - podujatie bolo 

súčasťou projektu „MTF prechádza na zelenú“. Počas prezentácie 

sa  vyrábali výrobky z odpadových materiálov. 

UVP MTF STU na stránkach Britskej 

obchodnej komory 

Otázka prezentácie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, 

výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z 

dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibilty a uznania vo 

vonkajšom prostredí. Len štrukturálnou prezentáciou a 

propagáciou úspešnosti bude môcť vystupovať fakulta v pozícii 

uznávaného partnera pre vedecký a výskumný priestor, t. z. 

neustále informovať o vedeckom portfóliu inštitúcie, presviedčať 

o jej jedinečnosti a dávať do pozornosti jej výnimočné prvky, 

ktorými sa odlišuje od ostatných. Z tohto dôvodu je prezentovaný 

Univerzitný vedecký park aj na stránkach Britskej obchodnej 

komory. 

 

 

Rozhovory s praxou – garant Ústav priemysleného inžinierstva a manažmentu 

24.2. 
Rozhovory s praxou X. - Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti  SOVA Digital a.s. v Bratislave: "Využívanie 

SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“ 
  

31.3. 
Rozhovory s praxou XI. - Ing. Jan PRACHAŘ, PhD., ktorý pôsobí na Európskom polytechnickom 
inštitúte, Ústav ekonomiky a riadenia. Téma prednášky:„Dodacie podmienky INCOTERMS® v praxi 
medzinárodnej logistiky“. 

 

 

 


