
Prezentácia firiem na MTF 2017 

 
2.2.2017  
Produktový seminár firmy TaeguTec Slovakia s.r.o.na pôde MTF STU v Trnave. Garant podujatia UVTE MTF 
STU. 
 
13.2.2017 
Interkultúrny manažment v praxi 
Dňa 13.2.2017 sa v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo 
spoločnosti Slavia Capital. Ing. Benčúrik, PhD. pôsobí ako člen dozornej rady a hovorca investičnej skupiny 
Slavia Capital a na MTF prezentoval študentom svoje cenné skúsenosti z oblasti zahraničného obchodu 
a predchádzajúceho viacročného pôsobenia v USA a Kanade. Ing. Benčúrik, PhD. v prednáške nadviazal na 
riešenie projektu diverzity vysokých škôl v USA a pokračoval zaujímavými témami zo svojho pôsobenia na 
Veľvyslanectve SR v Ottawe na pozícii obchodného radcu MH SR. 
 
15.-16.3.2017 
Job Day 2017 
V dňoch 15.-16.3.2017 sa uskutočnil 5.ročník veľtrju JOB DAY.  Študenti fakulty sa stretli so zástupcami z 32 
firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytli prístup kvalifikovaným uchádzačom- 
budúcim absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia. Okrem ponuky zamestnania 
poskytli mnohé zo zúčastnených spoločností aj možnosť stáže v rámci trainee programov a školení, na ktorých 
budúci absolvent získava požadovanú prax a možnosť prípravy do nového zamestnania. Každoročne firma 
BOGE Elastmetall Slovakia a.s. v rámci súťaže – overila pozornosť študentov vyplnením pripraveného 
dotazníka.  Odmenou víťazovi bola týždňová stáž vo firme. Firma Viena International si pozornosť študentov na 
prezentácii overila taktiež vyplnením dotazníka. Výhrou boli malé pozornosti a darčekové predmety. Zoznam 
zúčastnených firiem: Bekaert a.s., Blumenbecker Slovakia s.r.o., BOGE ELASTMETALL SLOVAKIA, a.s., 
BROVEDANI SLOVAKIA, s.r.o., CITO DIGITAL s.r.o., GEFCO SLOVAKIA s.r.o., Hella Slovakia Front-Lighting, 
s.r.o., I.D.C Holding, a.s., KONŠTRUKTA-TireTech, a.s., KUKA Systems Slowakei spol.s.r.o., MATADOR Holding, 
a.s., METZELER SLOVAKIA s.r.o., MIBA Steeltec s.r.o., Muehlbauer Technologies, s.r.o., ON Semiconductor, 
PALL SLOVAKIA s.r.o., PCA Slovakia, s.r.o., PORSCHE WERKZEUGBAU s.r.o., PricewaterhouseCoopers 
Slovensko, s.r.o., PYRONOVA s.r.o., Reydel Automotive Slovakia, s.r.o., Secop s.r.o., Schaeffler Skalica spol 
s.r.o., SLOVNAFT, a.s., SMC Priemyselná automatizácia spol. s.r.o., SOVA DIGITAL s.r.o., TECHNICKÁ 
INŠPEKCIA, a.s., TRW Automotive s.r.o., Viena International, s.r.o., VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s., ZF 
SLOVAKIA, a.s., ZKW SLOVAKIA s.r.o. 
 
 
31.3.2017 
5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“ na MTF STU v Trnave. Súťaž je určená pre 
žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik, organizátorom akcie boli: Štátny inštitút odborného 
vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže;FESTO spol.s.r.o. Bratislava;UIAM MTF STU. Odborná 
hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK); doc. Ing. Michal Kopček, PhD. 
(SKARTEK, s.r.o.); Ing. Martin Neštický, PhD. (UIAM MTF STU). 
 
5.4.2017 
Table Talk - Diskusie firiem so študentmi – diskusie o pracovných možnostiach v špičkových zahraničných 
firmách na pôde MTF STU. Zúčastnené firmy: Schaeffler Slovensko, ZF Slovakia, Kia Slovakia, BOGE Elastmetall 
Slovakia, Antolin Trnava, Viena International. 
 
4.5.2017 
Zástupcovia IBM Ing. Matúš Košina, obchodný zástupca pre globálne trhy v IBM, Ing. Martin Martinkovič, 
konzultant pre vzťahy s univerzitami a ďalšie vzdelávanie, Ing. Martin Vívodík, IIC koordinátor a Bc. Ján Januš, 
študent Priemyselného manažérstva, boli prijatí dňa 4.5.2017 vedením fakulty v zastúpení prodekanky pre 
zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre rozvoj, doc. Ing. Petra Pokorného, 
PhD. Cieľom stretnutia bolo zadefinovanie konkrétnych možností spolupráce v nasledovných oblastiach:IBM 
Akademická iniciatíva,Certifikačný program IBM,Stážové programy ako IBM Internship, IBM Traineeship a IBM 
University placement,IBM súťaže pre študentov,IBM kurzy,IBM Skills Academy, IBM program pre vzťahy 



s univerzitami a rôzne alternatívy spolupráce v oblastiach riešení záverečných prác, spolupráca v oblasti 
prednášok, workshopov, ako aj možnosti spoločných medzinárodných projektov. 
 
11.5.2017 
Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 
Dňa 11.5.2017 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 2. ročníka 1-
semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou 
Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz prebiehal počas LS 2016-2017 kombinovane v priestoroch  MTF STU 
a spoločnosti Schaeffler Skalica a bol zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so 
získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov 
z praxe. Orientoval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia 
tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt 
Fit for Quality, Six Sigma) a aplikácie mechatronických systémov v moderných výrobných procesoch. 
 
11.5.2017 Spolupráca s AM Technology Co,. Ltd Korea 
Dňa 11.5.2017 doc. Ing. Štefan Václav, PhD. riaditeľ UVTE prijal návštevu z Južnej Kórei – Korea Institute of 
Industrial Technology a z firmy AM Technology Co,. Ltd. Návšteva bola uskutočnená na základe žiadosti 
kórejskej strany oboznámiť sa s pracoviskami UVTE MTF STU. Delegáciu sprevádzala na fakulte doc. Ing. Erika 
Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prediskutovali sa možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti 
výskumných projektov. 
 
30.5.2017 Výstava NANO Art 
Ústav polymérov SAV Bratislava a Materiálovotechnologickáý fakulta STU so sídlom v Trnave si Vás dovoľujú 
pozvať na otvorenie výstavy NANO Art (Advanced Technology Applied in Fine Art). 
Z plastového odpadu s hodnotou niekoľkých stotín centa sa môže stať hodnotný interiérový prvok, módny 
doplnok alebo umelecké dielo. Táto myšlienka inšpirovala mladú umelkyňu Jaroslavu Frajovú z Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave, ktorá oslovila vedkyňu z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) 
Alenu Šiškovú a začali spolupracovať. Spojili umelecké vlohy s vedeckým prístupom a vytvorili nádherné diela 
hodné medzinárodných výstav. Myšlienkou výstavy je spojenie vedy a umenia a hľadanie prienikov medzi 
týmito dvomi sférami.  Ukážka, ako sa dá kreatívne spojiť umenie a materiál v unikátnom štýle, ako použiť na 
vytvorenie umeleckých diel pokročilú technológiu prípravy nanovláken v elektrickom poli. Šperky sú vyrábané s 
použitím zaujímavých materiálov, ktoré majú svoj vlastný život a prerozprávaju ho do príbehu v 
šperku....úchvatné príbehy v čase,  mieste, živote a vo svete prírody. 
 
 
8.9.2017 
Prehliadka mobilnej výstavy na MTF 
8.9.2017 sa uskutočnila prehliadka mobilnej výstavy spoločnosti ControlTech, v spolupráci s Rockwell 
Automation v priestoroch parkoviska MTF STU, pavilón T, ul. J. Bottu 25, Trnava. Pristavený „DemoVan“ 
s mobilnou výstavou bol zameraný k prezentácii na oblasť „SAFETY“ – STROJNÁ BEZPEČNOSŤ SPOLU 
S RIADIACIMI SYSTÉMAMI A POHONMI, kde predstavila aktuálne trendy v oblasti strojnej bezpečnosti spolu 
s riadiacimi systémami a pohonmi. V rámci prezentácie sa prezentovali  výhody integrovaných riešení 
automatizácie, vrátane bezpečnosti strojov. 
 
 
26. 9. 2017  
sa uskutočnila na našej fakulte návšteva predstaviteľov vrcholového manažmentu firmy Muehlbauer 
Technologies, s.r.o. so sídlom v Nitre. Firma Muehlbauer sa prioritne zaoberá výrobou strojov a zariadení na 
výrobu plastových kariet, tlačiarenské  a zabezpečovacie zariadenia. Materská firma sídli v Nemecku. 
 Táto aktivita nadväzovala na predchádzajúce stretnutia pána dekana, prodekanov  a zástupcov ústavov MTF 
STU priamo vo firme.  Program stretnutia bol nasledovný: Privítanie zo strany pána dekana Peterku a pána 
prodekana Pokorného;Prehliadka pracovísk Materiálovotechnologickej fakulty (tieto boli navštívené s ohľadom 
na požiadavky manažmentu firmy).Záverečné stretnutie a dohovorenie konkrétnych podmienok pre 
nadviazanie ďalšej spolupráce vo forme zabezpečenia odbornej praxe a prednášok pre študentov, participácia 
na výskumných úlohách,  ponuka možnosti riešenia záverečných prác študentov vo firme.  
 
 



12.10.2017 
Prezentácia firmy HUMUSOFT s.r.o.  
Dňa 12. 10. 2017 sa uskutočnila na pôde MTF STU v Trnave prezentácia firmy HUMUSOFT s.r.o., zameraná 
najmä na softvérový produkt MATLAB TAH, ktorý majú študenti a pracovníci celej STU od mája 2017 k dispozícii 
v plnej verzii. Ing. Martin Foltín, PhD. a Ing. Michal Blaho, PhD. prezentovali prítomným študentom, pedagógom 
a výskumným pracovníkom možnosti využívania licencie MATLAB TAH. Ukážky práce v tomto softvéri boli 
zamerané na jeho použitie v rôznych vedných disciplínach. Tiež dali do pozornosti online kurzy, ktoré sú 
k dispozícii pre všetkých používateľov MATLABu TAH na STU zdarma a sú ukončené certifikátom. Účastníci 
prednášky sa oboznámili aj s tým, aké online služby táto verzia softvéru ponúka. Prezentácia sa konala 
s podporou prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. a pracovníkov Ústavu aplikovanej 
informatiky, automatizácie a mechatroniky. 
 
 
13.10.2017 
Firma Mühlbauer Technologies, s.r.o. sa prezentovala na fakulte 
Dňa 13.10.2017 sa o 8:00 h konala v miestnosti T-201 prezentácia firmy Mühlbauer Technologies, s.r.o. Nitra. 
V prezentácii boli predstavené základné informácie o tejto firme, možnosti spolupráce s 
Materiálovotechnologickou fakultou v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja 
odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme po skončení štúdia. 
Prezentácie sa zúčastnilo približne 100 študentov a pracovníkov fakulty.  
 
8.11. - Prezentácia firmy Schaeffler Kysuce spol. s r.o. 
Dňa 8.11.2017 (streda) sa o 13:00 h v miestnosti T-201 uskutočnila prezentácia firmy Schaeffler Kysuce spol. s 
r.o. Prezentované boli: oddelenie Methodenraum a oddelenie Digitálny podnik. Tieto oddelenia využívajú 
nástroje a metódy: 

 priemyselného inžinierstva - Six Sigma, Smed, TPM, 5S, Kaizen, Dojo, časové štúdie, atď., 

 digitálneho podniku - 3D skenovanie a modelovanie strojov, zariadení a priestorov, plánovanie 3D 
layoutov a procesov, virtuálna ergonómia / MTM a simulácia materiálových tokov s podporou 
softvérov (napr. Plant simulation). 

 
9.11. - Prednáška firmy Műehlbauer - pozvánka 
Dňa 9.11. 2017 sa v miestnosti T-31 o 10:00 hod. uskutočnila prednáška firmy Műehlbauer so sídlom v Nitre na 
tému  „ Trendové požiadavky na kontrolu kvality v priemyselných podnikoch“.  Prednáška bola súčasťou blokov 
prednášok, ktoré zástupcovia firmy realizujú pre študentov MTF STU v Trnave na rôzne aktuálne témy. 
Predpokladom je, aby študenti videli reálne možnosti prepojenia svojich teoretických vedomostí s praktickými 
skúsenosťami. 
 
6.12.2017 - Firmy diskutovali so študentami na akcii TABLE TALK 
V spolupráci s  Národným kariérnym centrom sa dňa 6. 12. 2017 na pôde fakulty uskutočnila druhým rokom 
akcia pod názvom Table Talk. Cieľom podujatia boli neformálne diskusie pozvaných spoločností so študentmi 
fakulty za spoločným stolom v menších skupinách, na základe ktorých študenti získali informácie o firme, 
voľných pracovných pozíciách, výhodách a povinnostiach zamestnanca....V tomto roku diskusie prebehli 
v dvoch časových intervaloch o 9.00 a 11.00 hod. Medzi pozvanými firmami boli: ALRO Slovakia Trnava, LEAR 
Voderady,  Jaguar Landrover Nitra, ZF Slovakia Trnava, SEGULA Bratislava Adient, NMH Sereď, BOGE 
ELASTMETALL Slovakia Trnava. 
Garantom podujatia za fakultu: prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a študijné oddelenie. 
 
12.-19.12.2017 - Prezentácia podnikateľských zámerov študentov 
V rámci predmetu Vedenie k podnikaniu prezentovali študenti prvého ročníka Ing. štúdia (tí, ktorí si tento 
predmet zapísali v zimnom semestri) svoje podnikateľské zámery pred odbornou komisiou 12.12. a 19.12.2017. 
Ich prezentácie boli zachytené aj v reportáži Mestskej televízie Trnava (MTT). Vedenie k podnikaniu je povinne 
voliteľný predmet, kde študenti majú za úlohu simulovať vznik firmy a prezentovať produkt alebo službu, ktorú 
chcú na trh priniesť. Študenti pracujú v projektových tímoch na vybranej téme, ktorú zadávajú supervízori. 
Tento rok zadávateľmi tém boli aj reálne existujúce podnikateľské subjekty. 11 projektových tímoch pracovalo 
na 6 témach (Zelená plocha kempusu, Osobný robot, Zvýšenie finančnej gramotnosti, Smart vozidlo, 
Technologická jazyková škola, Doplnková výbava vozidiel). Supervízormi dvoch tém boli aj zamestnanci našej 
fakulty a to: prodekan pre rozvoj MTF STU doc.Ing. Peter Pokorný, PhD. a doc. Ing. Martin Kusy, PhD. 



V rámci prednášok predmetu Vedenie k podnikaniu si študenti vypočuli aj odborníkov z praxe: 
1. Marko - zakladateľ a majiteľ spoločnosti Herbert sirupy 
2. Šulková a p. Tigran - Slovenská Sporiteľňa, a.s. - program pre podnikateľov Krok za krokom 
3. Kanisová - IBM International Slovakia - Riadenie ľudí a Manažement času 

 Jeden seminár bol venovaný Predajným technikám, ktorý so študentami nacvičovali p. Nagy a p. Markovičová 
zo spoločnosti Partners Group, s.r.o. Viac ako 60% študentov pracujúcich na témach verí, že by sa ich nápad 
podarilo uviesť do praxe. 
 
 

MTF vo firmách/pre firmy v roku 2017 

8.-10.2.2017 - Prezentácia sošiek OTO ročník 2017 na MTF  
Verejná prezentácia sošiek "OTO" ročník 2017 prebiehala od 8. do 10.2.2017  v priestoroch Technologického 
múzea MTF STU (v budove fakulty na ul. J. Bottu 25). O výrobu sošiek OTO sa stará Ing. Eugen Belica, 
zamestnanec Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, jej autorkou je akademická sochárka Linda 
Viková.Anketa Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) je divácka anketa, ktorej organizátorom a držiteľom 
licencie je agentúra APA. Diváci si raz za rok vyberú svoje najobľúbenejšie televízne osobnosti a programy, ktoré 
obdržia sošku OTO. 
 
31.3.2017 - 5. ročník súťaže "Mladý mechatronik" 
V piatok dňa 31.3.2017 sa v priestoroch MTF STU (foyer budovy T 02) uskutoční 5. ročník celoštátnej súťaže 
Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Súťaž je určená pre žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik, 
organizátorom akcie sú:Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor podpory smerovania mládeže;FESTO 
spol.s.r.o. Bratislava;UIAM MTF STU. Odborná hodnotiaca komisia bude pracovať v zložení: Ing. Milan Daňo 
(Festo Didaktika SK); doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.); Ing. Martin Neštický, PhD. (UIAM MTF 
STU). 
 
17.5.2017 Rokovanie o spolupráci s firmou LG Electronics Inc. (Korea) 
Rokovanie o spolupráci sa uskutočnilo dňa 17. 5. 2017 v Moskovskej pobočke LG TCM Technology Center. Na 
základe požiadavky od novej divízie LGE Materials and Device Advanced Research Division bola navrhnutá 
spolupráca univerzitám a spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú spájaním rôznorodých materiálov, napr. 
keramika/kov. Z našej fakulty ich zaujal výskum spájkovania keramických a kovových materiálov pomocou 
ultrazvuku, za použitia spájky SnLa2. Štúdia bola publikovaná v karentovanom časopise „Advances in Materials 
Science and Engineering“. 
Rokovania sa zúčastnili prof. Ing. Roman Koleňák, PhD. a Ing. Igor Kostolný z  Ústavu výrobných technológií MTF 
STU. Za spoločnosť LG viedol diskusiu riaditeľ Hyun Sun Woo.  Diskusie sa tiež zúčastnili KI-CHANG Song 
a Namseok Kang. 
 
23.-26.5.2017 - Techfórum 2017 
Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre (23.-26.5.2017) je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na 
Slovensku. Usiluje sa vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi 
dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových 
kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl je deklarovaná 
v podnázve veľtrhu ako 5. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického 
zamerania. Sprievodnou akciou veľtrhu je výstava TECHFÓRUM 2017. MTF STU sa prihlásila do súťaže prácou 
študentov MTF STU v spolupráci s neziskovou organizáciou Minerva pod názvom Think and Go : projekt, ktorý 
sa zaoberá myšlienkou ovládania pohybu pomocou EEG riadeným elektrickým invalidným vozíkom (autori: Ing. 
Marcel Nikmon, Bc. Patrik Bystrický, Bc. Filip Škoda, Bc. Michal Slezák, Bc. Miroslava Karasová, Mgr. Zuzana 
Šútová,Ing. Peter Cuninka, Ing. Andrej Mikloš (Qintec) pod záštitou doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD.) 
MTF STU prezentuje výskumnú charakteristiku svojich ústavov, ponuky na spoluprácu s praxou, ale 
i vzdelávacie aktivity, jedinečné študijné programy a úspešnosť absolventa fakulty na trhu práce. Otázka 
prezentácie výsledkov vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého 
potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom 
prostredí. 
  
 
 



9.6.2017  Pracovné stretnutie zástupcov MTF vo firme Muehlbauer 
Dňa 9.6. 2017 sa zástupcovia MTF STU v Trnave aktívne zúčastnili na pracovnom stretnutí vo firme Muehlbauer 
so sídlom v Nitre. Pán riaditeľ pobočky a pán Ing. Adamík najskôr predstavili históriu a zameranie firmy, potom 
nasledovala exkurzia v priestoroch firmy a následne diskusia o potenciálnej spolupráci medzi oboma 
zúčastnenými stranami. Na základe diskusie a otvorili veľmi zaujímavé možnosti, ktoré môžu smerovať k 
prepojeniu teoretických poznatkov s potrebami praxe.Ďalším krokom bude júlová návšteva zástupcov firmy 
Muehlbauer na MTF STU, kde by sa mali prijať už konkrétne námety na možné formy spolupráce. Na organizácii 
stretnutia sa bezprostredne podieľal Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, konkrétne Oddelenie 
Kvalita produkcie. 
 
 
 

Exkurzie študentov do podnikov 
 
Exkurzia vo firme Schaeffler Skalica, spol. s r. o.  
Dňa 23.02.2017 sa v priestoroch firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o, uskutočnila celodenná odborná exkurzia 
študentov, navštevujúcich odborný kurz Technológia a konštrukcia v praxi, ktorého druhý ročník pripravila 
a zabezpečuje firma Schaeffler Skalica v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF STU v 
Trnave.   Exkurziu absolvovali vybraní študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia (študijné programy 
Obrábanie a tvárnenie, Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy, Počítačová podpora návrhu 
a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Priemyselné inžinierstvo a Priemyselné manažérstvo) 
a tiež všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, študijný programu Obrábanie a tvárnenie, ktorí 
exkurziu absolvovali v rámci predmetu Navrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémov. Počas 
exkurzie bol študentom predstavený výrobný profil spoločnosti, aktuálne používané konvenčné a progresívne 
technológie výroby, postupy konštrukčnej a technologickej prípravy výroby a nástroje zlepšovania výkonnosti a 
kvality procesov v oblasti ložiskovej výroby. 
 
Exkurzia študentov UIBE v ECOREC SLOVENSKO, s.r.o. 
Dňa 16.11.2017 sa v rámci predmetu „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ uskutočnila exkurzia 
študentov študijného programu Integrovaná bezpečnosť v podniku ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok.   
Po oboznámení sa s hlavnou činnosťou podniku mali študenti možnosť vidieť areál podniku a celý proces 
spracovania odpadov od jeho privezenia do spoločnosti, cez proces spracovania (drvenia), separovania 
nežiaducich zložiek, procesov čistenia emisií, skladovania až po nakladanie alternatívneho paliva určeného na 
odvoz do cementárni. Študenti boli oboznámení nielen s procesmi spracovania odpadu, ale aj informáciami 
z oblasti ochrany životného prostredia pri jednotlivých procesoch spracovania odpadov a tiež z oblasti BOZP a 
PO, kde mali študenti možnosť vidieť konkrétne zariadenia používané v rámci zabezpečenia BOZP a PO 
v spoločnosti ecorec Slovensko. Počas prehliadky mali študenti možnosť nazrieť aj do chemicko-analytického 
laboratória, v ktorom ecorec Slovensko zabezpečuje kontrolu kvality vstupných odpadov a vyrobených palív. 
Organizátor exkurzie si touto cestou dovoľuje poďakovať spoločnosti ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok a tiež 
konkrétne Ing. Valérii Dikejovej za niekoľkoročnú spoluprácu pri organizovaní exkurzií, za prijatie, za jej čas a 
ochotu venovať sa študentom, za cenné vedomosti a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelila.  
 
Študenti UPIM na exkurzii vo firme Muehlbauer Nitra 
Dňa 7.12. 2017 sa študenti z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu ( PMA a PPP) v rámci predmetu 
TQM-IMS, zúčastnili plánovanej exkurzie vo firme Muehlbauer Nitra. Študenti mali možnosť vidieť špecifickú 
formu výroby. Nemecký koncern Mühlbauer je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný 
technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov. Ponúka systémové a softvérové 
riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických 
údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora. Závod v Nitre je 
rozdelený do dvoch divízií, vývoj a výskum a výroba. Len jedno percento výroby zostáva na slovenskom trhu, 
zvyšných 99 % exportuje spoločnosť do USA, Číny, Malajzie a do afrických krajín. Študentom sa venovali Ing. 
Adamík a Ing. Gerzs. S firmou sa rozvíja veľmi efektívna spolupráca na báze prednášok, exkurzií a možnosti 
riešenia záverečných prác. 
 


