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Úvod
Projekt EDU-MaTech je zameraný na zvyšovanie kvality a inováciu obsahu, foriem a metód ďalšieho
vzdelávania zamestnancov v strojárskom a automobilovom priemysle v súlade s požiadavkami trhu
práce a potrebami vedomostnej spoločnosti prostredníctvom tvorby a implementácie nových
vzdelávacích programov, a to s využitím potenciálu slovensko-českého partnerstva a cezhraničnej
spolupráce.
Hlavným cieľom projektu je vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov
celoživotného vzdelávania (CŽV) pre podniky s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho
a automobilového priemyslu.
Vychádzajúc z reálnych požiadaviek a potrieb priemyselných podnikov v oprávnenom programovom
území je zámerom projektu prispieť k naštartovaniu a systematickému rozvoju CŽV v špecifických
technických oblastiach, ktoré doteraz v rámci CŽV spravidla absentujú, a to predovšetkým v oblasti:
• materiálového inžinierstva a zabezpečenia kvality produkcie;
• strojárskych technológií včítane počítačovej podpory prípravy výroby;
• automatizácie a riadenia technologických procesov a mechatronických systémov.
Na vybudovanie systematickej komunikácie medzi vysokými školami a ďalšími poskytovateľmi
vzdelávania a zamestnávateľmi, postavenej na vzájomnom informovaní sa o potrebách a požiadavkách
zamestnávateľov na vedomosti, zručnosti a kompetencie svojich zamestnancov a na druhej strane
možnostiach a kapacitách školiacich zariadení, bola v rámci projektu vypracovaná otvorená databáza
vzdelávacích programov, prednášok, seminárov, školení a kurzov CŽV, ktorá je dostupná na stránke
www.edumatech.sk.
Na uvedenej www stránke je možné získať podrobné informácie o aktuálne ponúkaných vzdelávacích
programoch včítane kontaktov a prihlasovacích formulárov.

riešiteľský kolektív
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Dlhodobé vzdelávacie programy

www.edumatech.sk
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Degradačné procesy a predikcia životnosti materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
V súčasnosti je problematika degradácie materiálov v prevádzkových podmienkach veľmi aktuálna.
Súčiastky sú v technickej praxi so zvyšovaním výkonov extrémne dynamicky zaťažované v rôznych
teplotných podmienkach a pôsobením rozličných prostredí. Tým sa môžu vytvoriť podmienky pre
poškodzovanie, prípadne lomy súčiastok. Prakticky každý výrobca a užívateľ strojných zariadení alebo
ich častí musí tieto problémy riešiť, aby zabezpečil vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť konštrukcií.
Vo vzdelávacom programe budú prednášky z oblasti medzného stavu materiálov, plastickej
deformácie, opotrebenia materiálov, nízkocyklovej, vysokocyklovej a gigacyklovej únavy materiálov,
tepelnej a tepelno-mechanickej únavy materiálov, lomovej mechaniky, krehkého a húževnatého lomu,
tečenia materiálov, korózie a ďalších spôsobov degradácie a porušovania materiálov.
Informácie sú aktuálne pre pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú materiálovým riešením,
manažmentom zabezpečenia kvality a technológiou výroby strojných častí a zariadení.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri, manažment
zabezpečenia kvality. V prípade záujmu z praxe môže byť vzdelávací program prispôsobený aj pre
robotnícke profesie - prevádzkových (obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Prehľad v oblasti degradácie, porušovania konštrukčných a nástrojových materiálov a riešenia
z hľadiska predikcie prevádzkovej životnosti materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 200 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Charakteristika konštrukčných a nástrojových materiálov, degradačných procesov materiálov. Medzný
stav materiálu, vonkajšie a vnútorné faktory vplývajúce k dosiahnutiu medzného stavu (charakteristika
mechanických zaťažení, teploty, prostredia, energetických polí). Konštrukčné, technologické
a metalurgické charakteristiky súčiastky. Elastická a plastická deformácia kovových materiálov.
Kryštálová stavba kovov, sklzové roviny, mechanizmy plastickej deformácie, vplyv rýchlosti deformácie
a teploty na mechanizmus plastickej deformácie. Využitie elastickej a plastickej deformácie kovov
v praxi. Zmena mechanických vlastností kovových materiálov plastickou deformáciou za studena,
hustota dislokácií, vplyv hraníc zŕn, textúra, rekryštalizačné žíhanie, vplyv ďalších faktorov v procese
plastickej deformácie. Lüdersova–Černovova deformácia. Ďalšie spôsoby spevnenia kovových
materiálov (legovanie, tepelné spracovanie, chemicko-tepelné spracovanie, tepelno-mechanické
spracovanie, precipitačné vytvrdzovanie neželezných kovov). Lomová mechanika, lineárna lomová
mechanika, elasticko-plastická lomová mechanika, súčiniteľ intenzity napätia KI, lomová húževnatosť
KIC. Druhy opotrebenia materiálov (adhézne, abrazívne, erozívne, kavitačné, vibračné, kontaktná
únava). Možnosti riešení z hľadiska zníženia opotrebenia materiálov v praxi. Základné druhy porušení.
Krehký lom, mechanizmus porušenia, znaky, ktorými sa vyznačuje krehké porušenie. Transkryštalické
a interkryštalické štiepenie, prechodová teplota. Predikcia proti krehkému porušeniu. Húževnatý
lom, charakteristika, mechanizmus porušenia, predikcia proti húževnatému porušeniu. Mechanická
únava materiálov. Súmerný a nesúmerný zaťažovací cyklus, amplitúda napätia, stredné napätie
cyklu, Wöhlerova krivka, nízkocyklová, vysokocyklová a gigacyklová únava, bezpečné namáhanie,
medza únavy σc , šírenie únavových trhlín. Vplyv ďalších faktorov na medzu únavy. Predikcia z hľadiska
7

únavového porušovania. Tepelná a tepelno-mechanická únava materiálov. Korózia materiálov,
charakteristika, druhy korózie, oxidačný a redukčný účinok prostredia, protikorózna ochrana
materiálov. Medzikryštálová korózia, biologická korózia, vodíková korózia, korózne praskanie pod
napätím, korózia blúdivými prúdmi. Vlastnosti koróziivzdorných ocelí (charakteristika chrómových
feritických a martenzitických ocelí, austenitických Cr - Ni ocelí, dvojfázových a vytvrditeľných ocelí).
Stabilizácia koróziivzdorných ocelí. Tečenie (creep) materiálov. Charakteristika žiaruvzdornosti,
žiarupevnosti, krivka tečenia, štádia tečenia, kavity, trhliny, vhodné materiály z hľadiska odolnosti proti
tečeniu. Relaxácia napätí (podstata a príklad výhodnosti a nevýhodnosti relaxácie z hľadiska praxe).
Poškodenie vytrhnutím, radiačné poškodenie, tepelné poškodenie a opálenie. Vlastnosti plastov,
kompozitov, keramických materiálov a degradácia týchto materiálov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test, ústna skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Horľavosť materiálov a reakcia materiálov na oheň
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je zameraný na posudzovanie a hodnotenie horľavosti hmôt a ich reakcie na oheň. Poskytuje
informácie o zatrieďovaní materiálov z hľadiska ich horľavosti s použitím postupov, ktoré sa uplatňujú
v Európskej únii a tiež podľa jednotlivých odborov zamerania. Absolvent kurzu získa znalosti
o materiáloch používaných najmä v stavebníctve, zoznámi sa s ich výrobou, vlastnosťami a použitím.
Súčasťou predmetu je aj predstavenie požiarno-technických vlastností stavebných materiálov a spôsob
ich hodnotenia. Ďalej budú prezentované právne požiadavky z hľadiska praktického použitia horľavých
materiálov a hmôt, technické požiadavky na výrobky, certifikácia, autorizácia, posudzovanie zhody
a označovanie stanovených výrobkov. Poznatky budú prezentované na v praxi najčastejšie
uplatňovaných prípadoch, ku ktorým patria dodatočné zatepľovacie systémy, prestupy
vzduchotechnického potrubia deliacimi konštrukciami, požitie podlahových krytín a závesov. Veľká časť
výučby bude zameraná na problematiku použitia a inštalácie nehorľavých elektrických káblov. Získané
poznatky je potom možné využiť pri návrhu použitia bezpečných materiálov a konštrukcií a tiež pri
zvyšovaní ich pozitívnych vlastností nátery, obklady a podobne.
Cieľová skupina
Projektant požiarnej bezpečnosti stavieb, odborne spôsobilá osoba, požiarny technik, facility manager
v oblasti požiarnej ochrany
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na požiarnu bezpečnosť a stavebníctvo
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
V rámci štúdia si poslucháč osvojí odborné zručnosti v posudzovaní a stanovovaní reakcie materiálov na
oheň. Vzdelanie umožňuje nadobudnutie poznatkov, ktoré sú nevyhnutné na získanie osvedčenia
autorizovaného technika alebo inžiniera pre odbor požiarnu bezpečnosť stavieb. To umožní zamerať sa
na spracovanie požiarno-bezpečnostného riešenia stavby založené na správnom použití horľavých
hmôt z hľadiska potlačenia ich zapáliteľnosti a tvorby toxických látok pri horení. Nadobudnuté znalosti
je možné tiež využiť na pozíciách, ktoré sa zaoberajú udržiavaním a zlepšovaním bezpečnej prevádzky
stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 200 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Počítačový test a ústna skúška.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
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Inžinierstvo povrchov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom programu bude poskytnúť informácie z oblasti chemicko-tepelného spracovania materiálov,
tvorby špeciálnych povrchových vrstiev, povlakov, povrchových úprav materiálov, súvislostí medzi
chemickými reakciami povrchu spracovávaného materiálu a okolitého prostredia, vlastnosťami vrstiev
a vhodnosťou ich aplikácie.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri. V prípade záujmu
z praxe môže byť vzdelávací program prispôsobený aj pre robotnícke profesie - prevádzkových
(obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Prehľad v oblasti technologického spracovania a povrchových úprav konštrukčných a nástrojových
materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 200 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Charakteristika konštrukčných a nástrojových materiálov. Vývoj v oblasti tepelného a chemickotepelného spracovania materiálov. Všeobecne o opotrebení materiálov a požiadavkách vysokej kvality
povrchových vrstiev súčiastok z hľadiska úžitkových vlastností a degradácie materiálov. Charakteristika
tvárnených polotovarov, ich výhody. Charakteristika, druhy a účel žíhania materiálov a polotovarov
pred procesmi chemicko-tepelného spracovania. Fyzikálno-chemické základy procesov chemickotepelného spracovania (adsorpcia, absorpcia, disociácia, difúzia). Povrchová oxidácia, oduhličenie ocelí
v procesoch tepelného spracovania. Riadené atmosféry, charakteristika, účel, druhy, výroba, aplikácie.
Generátory pre výrobu riadených atmosfér. Výroba atmosfér bez použitia generátorov OA (dusíkovometanolové atmosféry). Kontrola riadených atmosfér. Procesy nauhličovania. Druhy nauhličovacích
prostredí, teploty (prah hrubnutia zrna), charakteristika a hrúbka vrstiev, dvojstupňové procesy
nauhličovania. Vplyv tvaru súčiastok a legujúcich prvkov v procese nauhličovania. Praktické aplikácie.
Nauhličovanie pórovitých súčiastok vyrobených praškovou metalurgiou. Druhy kalenia súčiastok po
nauhličení, charakteristika ochladzovacích prostredí, kalenie pod lisom, kalenie s využitím kaliacich
tŕňov, popustenie súčiastok. Karbonitridácia - charakteristika, vlastnosti povrchových vrstiev, hrúbka
vrstvy, podiel zvyškového austenitu vo vrstve, výhody a aplikácie procesu. Vyhodnotenie hrúbky
vrstiev. Charakteristika procesu nitridácie, parametre procesu, vlastnosti, aplikácie. Východisková
mikroštruktúra pred procesom nitridácie. Charakteristika plazmy, iónová nitridácia, fyzikálno-chemický
princíp procesu, parametre procesu, výhody, zariadenia. Nitrokarbonizácia, nitrooxidácia.
Charakteristika a parametre procesov, zloženie povrchovej vrstvy, vlastnosti a aplikácie. Materiály
vhodné na chemicko-tepelné spracovanie. Konštrukčné a nástrojové ocele (uhlíkové, legované
materiály). Dokončovacie operácie po chemicko-tepelnom spracovaní (rovnanie, brúsenie). Možnosti
vzniku trhlín pri nesprávnom tepelnom, resp. chemicko-tepelnom spracovaní, druhy trhlín (sekundárny
cementit, kaliace a brúsne trhliny), možnosti zníženia deformácií súčiastok. Defektoskopická kontrola.
Nauhličovanie vo vákuu, charakteristika vákua, odparovanie prvkov vo vákuu. Vákuové zariadenia,
konštrukcia ohrievacích prvkov, možnosti ochladzovania, využitie pretlaku plynu. Tepelné spracovanie
vo vírivých vrstvách, konštrukčné riešenie, oblasť použitia. Difúzne nasycovanie povrchov materiálov
kovmi. Boridovanie súčiastok. Rovnovážny diagram železo - bór. Druhy boridovacích prostredí,
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parametre boridovania, štruktúra a fázové zloženie boridovaných vrstiev, tepelné spracovanie po
boridovaní. Difúzne chrómovanie, kremíkovanie, hliníkovanie. Technologické zariadenia na chemickotepelné spracovanie (ekologické a ekonomické aspekty, hygiena pracovného prostredia, bezpečnosť pri
práci). Charakteristika zariadení, rozdelenie, popis, možnosti úspor energií a zlepšenia práce
v prevádzkach TS (popis téglikových, šachtových, zvonových, komorových, závitovkových, karuselových
a priebežných pecí, vákuových a plazmových zariadení). Návrh technologických procesov s využitím
softverových programov. Laboratórne prístroje pre vyhodnotenie kvality chemicko-tepelne
spracovaných súčiastok. Programy FOCOS pre kontrolu procesov. Príčiny deformácií chemicko-tepelne
spracovaných súčiastok. Príklady poškodených spracovaných súčiastok. Povrchové kalenie, druhy
ohrevov (indukčný ohrev, laser, elektrónový lúč), výhody procesu, vhodné materiály, mikroštruktúra
vrstvy, aplikácie. Špeciálne povrchové vrstvy, povlaky. Fyzikálne spôsoby tvorby povlakov vo vákuu
(PVD). Chemické spôsoby tvorby povlakov vo vákuu (CVD). Tvorba keramických povlakov. Chemické
a elektrochemické spôsoby povrchových úprav materiálov. Eloxovanie, charakteristika procesu,
výhody, aplikácie. Termické nástreky.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test, ústna skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Kyberbezpečnosť
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje znalosti v oblasti digitálnej bezpečnosti u zamestnancov, ktorí pracujú každodenne
v oblastiach na styku IT/digitálnej bezpečnosti. Účastníci si osvoja nové kompetencie v čiastkových
oblastiach možných rizík digitálnej bezpečnosti s cieľom minimalizovať tieto riziká pri ich pracovnom
nasadení a obmedziť synergické riziká pre prevádzku systémov.
Cieľová skupina
IT pracovníci, technológovia, konštruktéri, výskumní pracovníci
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa prehľad o jednotlivých subtémach tejto oblasti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
120 hodín (80 hodín prednášok a 40 hodín praktických cvičení)
Prezenčná forma / online výučba
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definícia bezpečnostných rizík IT
2. Klasifikácia komunikačných protokolov v oblasti IT
3. Zabezpečenie komunikácie výpočtových systémov
4. IT Security – Skladba IT security management systém, implementácia IT security
management systém, scrubbing, flow monitor
5. FIREWALLING – aplikačná filtrácia, šifrovanie
6. Prevenčné a detekčné systémy - IPS/IDS
7. Viacfaktorová autentifikácia, idm, sso, mdm, dlp
8. Perimetrové služby - VPN, PIM/PAM; segmentácia lan
9. Perimetrové služby - WEB PROXY; PROXY SMTP
10. Data Loss Protection – Monitoring a prevencia úniku citlivých informácií
11. Technológie IT Security – dohľad a monitoring, log management
12. Technológie IT Security – bezpečnostná platforma, antivírus
Ukončenie vzdelávacieho programu
Počítačový test a ústna skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
Ing. Jiří Sedláček
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Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov približujú a objasňujú teoretické základy
experimentálnych techník štúdia rôznych typov materiálov. Charakterizujú oblasti aplikácie rôznych
experimentálnych techník, rozsah ich použitia, obmedzenia a charakter získaných informácií. Tento
vzdelávací program zahŕňa základy optickej mikroskopie, termických metód, elektrónovej mikroskopie,
rtg. difrakcie a spektrometrických meraní. Absolvent získa informácie o súvise medzi charakterom
mikroštruktúry a stavom spracovania materiálu. Súčasťou programu sú aj postupy a poznatky, týkajúce
sa prípravy rôznych typov materiálov s dôrazom na čisté kovy a ich zliatiny.
Cieľová skupina
Inžinier kvality, materiálový inžinier vo výrobných podnikoch a laboratóriách kontroly kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent poznatky o experimentálnych technikách vhodné pre štúdium štruktúry a vlastní rôznych
typov materiálov. Získa tiež praktické zručnosti v príprave vzoriek z rôznych typov materiálov pre
pozorovanie s využitím rôznych typov mikroskopických techník.
Vzorky budú zahŕňať okrem iných:
- oceľ a jej zliatiny
- Al a jeho zliatiny
- Cu a jeho zliatiny
- polyméry vystužené skleným vláknom
- polyméry vystužené uhlíkovým vláknom
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (120 hodín) a praktické cvičenia (120 hodín), spolu 240 hodín.
Prezenčná forma / online výučba. Odborné videoprezentácie.
Obsah vzdelávacieho programu
Optická mikroskopia. Metalografia. Termické metódy. Praktické ukážky termických metód. Riadkovacia
elektrónová mikroskopia. Praktické ukážky riadkovacej elektrónovej mikroskopie. Röntgenová
difrakčná analýza. Praktické ukážky meraní a analýza difrakčných záznamov. Transmisná elektrónová
mikroskopia. Praktické ukážky prípravy vzoriek a ich analýza. Spektrometrické merania. Praktické
ukážky kalibrácie, merania a analýzy.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti - realizácie konkrétnych
typov meraní.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.; Ing. Marián Drienovský, PhD.; Ing. Katarína Bártová, PhD.; Ing. Martin
Sahul, PhD.
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Priemyselné inžinierstvo
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu je poskytnúť frekventantom informácie ohľadom nástrojov, techník a metód
priemyselného inžinierstva zameraných na podporu zlepšovania procesov, realizáciu zlepšovania
prostredníctvom riadenia a plánovania projektov, ako aj prostredníctvom MS Project, pričom si osvoja
základné spôsoby práce s ľuďmi ako vedúci pracovných/projektových tímov rozvojom manažérskych
a komunikačných zručností. Budú sa vedieť orientovať v základných ekonomických pojmoch a chápať
ich správny význam.
Cieľová skupina
Priemyselní inžinieri, procesní inžinieri, projektoví inžinieri, vedúci projektového tímu, zamestnanci
zlepšovateľských tímov
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Účastníci kurzu poznajú vybranú skupinu nástrojov a techník spadajúcich pod priemyselné inžinierstvo.
Oboznámia sa s technikami a metódami podporujúcich zlepšovanie procesov, s realizovaním
zlepšovania prostredníctvom riadenia a plánovania projektov aj prostredníctvom MS Project, pričom si
osvoja základné spôsoby práce s ľuďmi ako vedúci pracovných/projektových tímov rozvojom
manažérskych a komunikačných zručností a budú sa vedieť orientovať v základných ekonomických
pojmoch a chápať ich správny význam. Mal by rozumieť ekonomickej terminológií a posudzovať
procesy aj z ekonomickej stránky. Kurz je zameraný na rozvoj manažérskych kompetencií,
ekonomických kompetencií, a predovšetkým poznatkov a zručností podporujúcich zlepšovanie
procesov a ich kvalitu.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Kurz „Priemyselný inžinier“ sa skladá z viacerých modulov - maximálne v trvaní 235 hodín (cca 30 dní).
Prednášky, tréningy, manažérske hry, riešenie prípadových štúdií.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Podniková logistika.
2. Mapovanie toku hodnoty (VSM) a identifikácia 8. druhov plytvania v podniku.
3. CEZ (OEE ) Celková efektivita zariadenia – zvyšovanie produktivity strojných zariadení.
4. Metóda SMED.
5. Zlepšovanie procesov metodikou Six Sigma.
6. Štatistické riadenie procesov (SPC).
7. 7 starých a nových nástrojov manažérstva kvality.
8. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015.
9. Udržateľný projektový manažment a metodiky a štandardy projektového manažmentu.
10. Plánovanie projektu.
11. MS Project.
12. Základy marketingovej koncepcie riadenia organizácie.
13. Manažérske zručnosti.
14. Rozvoj komunikačných zručností.
15. Koučing – progresívna forma rozvoja zamestnancov.
16. Vedenie efektívnych porád.
17. Základy ekonomiky pre „neekonómov“.
18. Základy finančnej gramotnosti.
15

Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Peter Szabó, PhD.
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Progresívne metódy zvárania
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Dlhodobý vzdelávací kurz pre pracovníkov v oblasti výrobných technológií so zameraním na –
metódy a progresívne metódy zvárania a zvariteľnosť materiálov.
Cieľová skupina
Nižší zváračský personál, vyšší zváračský personál, uchádzači o zamestnanie v oblasti zvárania,
záujemcovia o rekvalifikáciu.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Frekventant bude vedieť využiť nadobudnuté poznatky z oblasti zvárania a zvariteľnosti materiálov pri
zváračských prácach vo výrobe. Bude vedieť charakterizovať základné a progresívne metódy zvárania,
možnosti ich využitia prípadne zavedenia do výroby. Bude vedieť charakterizovať problémy
zvariteľnosti jednotlivých druhov materiálov, posúdiť ich zvariteľnosť a navrhnúť vhodnú metódu
zvárania, ako aj optimalizovať technologické parametre zvárania na dosiahnutie požadovaných
vlastností zvarových spojov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Teoretický blok - prednáška, seminár, cvičenie (návrhové, výpočtové, projektové).
Praktický blok - praktické ukážky, zaškolenie a precvičovanie.
Celkový rozsah vzdelávacieho kurzu je 200 – 250 hodín - podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma / e-learning / online výučba - podľa cieľovej skupiny.
Obsah vzdelávacieho programu
Úvod do zvárania. Zváranie plameňom. Zváranie elektrickým oblúkom. Odporové zváranie. Zváranie
materiálov v pevnom stave. Zváranie koncentrovanými zdrojmi energie. Iné progresívne metódy
zvárania. Spájkovanie a tepelné delenie kovov. Zdroje tepla pri zváraní. Prídavné materiály, tavivá
a ochranné plyny. Teplotný a napäťovo-deformačný cyklus zvárania. Zvarový kov, teplom ovplyvnená
oblasť a štruktúrne premeny. Praskanie zvarových spojov. Zvariteľnosť materiálov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Spracovanie návrhových, výpočtových a projektových zadaní.
Skúška (ústna, písomná, praktická) / Test – podľa cieľovej skupiny.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Možnosť získať zváračský preukaz na rôzne metódy zvárania.
Možnosť získať certifikát zváračského technológa a špecialistu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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Riešenie multifyzikálnych problémov s využitím metódy konečných prvkov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti riešenia združených úloh
a numerickej simulácie multifyzikálnych problémov technickej praxe s využitím metódy konečných
prvkov a programového systému ANSYS. Absolvent bude schopný riešiť komplexné problémy,
zahŕňajúce kombináciu a vzájomnú interakciu viacerých fyzikálnych polí – napäťovo-deformačných,
teplotných, fluidných a elektro-magnetických polí. Absolvent kurzu bude vedieť pripraviť simulačný
model, riešiť technický problém metódou konečných prvkov, spracovať a vyhodnotiť výsledky
numerických analýz, ako aj optimalizovať skúmaný proces na základe daných parametrov.
Cieľová skupina
Technológovia, konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa rozsiahle teoretické vedomosti z oblasti riešenia statických, dynamických,
tepelných, fluidných a elektro-magnetických úloh metódou konečných prvkov. Bude rozumieť
vzájomnej súvislosti a interakcii viacerých fyzikálnych polí, ktoré je potrebné zohľadniť pri analýze
komplexných javov a technologických procesov výroby a spracovania materiálov. Bude ovládať
základné princípy tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov. Získa praktické zručnosti
z oblasti pokročilého modelovania, numerickej simulácie a optimalizácie technologických procesov
s využitím programového systému ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a praktické cvičenia v rozsahu 200 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Teoretické základy numerického riešenia statických, dynamických, tepelných, fluidných
a elektro-magnetických úloh metódou konečných prvkov.
2. ANSYS Multiphysics. Tvorba geometrického a konečno-prvkového modelu. Materiálový model
a zadávanie nelineárnych materiálových vlastností. Definovanie okrajových podmienok
a zaťažení pre rôzne typy úloh. Nastavenie parametrov riešenia. Spracovanie a vyhodnotenie
výsledkov združených analýz.
3. Metodológia riešenia združených úloh.
4. Praktické ukážky riešenia vybraných multifyzikálnych problémov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti (vypracovanie
simulačného modelu a riešenie zadaného problému).
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc., Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Eva Babalová, PhD.
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Základy technickej mechaniky
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je zameraný na základné oblasti mechaniky, ktoré by mal mať zvládnuté konštruktér technických
zariadení (TZ). V súhrnnej forme bude obsahom kurzu riešenie úloh a problémov pri konštruovaní TZ
z hľadiska statiky, pružnosti a pevnosti, kinematiky a dynamiky. V rámci statiky je kurz venovaný
určovaniu zaťaženia a namáhania štrukturálnych prvkov TZ. Základné deformačné a napäťové analýzy,
ako aj dimenzovanie základných štrukturálnych prvkov je obsahom pružnosti a pevnosti. Pohyblivým
sústavám - mechanizmom, spôsobom ich analýzy a syntézy bude venovaná pozornosť v časti
kinematika TZ. Analýzy TZ z hľadiska ich dynamického správania sa, zameraného na kmitanie
mechanických sústav, je obsahom časti kurzu nazvanom dynamika.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu budú mať vedomosti o tvorbe výpočtových modelov, metodike a analýze
mechanických sústav a TZ z hľadiska statiky, pevnostnej analýzy, dimenzovania, analýzy mechanizmov,
dynamického správania sa a kmitania mechanických sústav. Na základe získaných poznatkov bude
absolvent schopný komplexne navrhovať konštrukcie a technické zariadenia a dimenzovať ich
štrukturálne prvky vzhľadom na zaťažujúce stavy, ktorým sú tieto TZ vystavené v procese prevádzky.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (140 hodín) a výpočtové cvičenia (70 hodín), spolu 210 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základy statickej a pevnostnej analýzy štrukturálnych prvkov a konštrukcií.
2. Základné pojmy a výpočtové metódy v technickej pružnosti
3. Princípy navrhovania a dimenzovania štrukturálnych prvkov TZ.
4. Kinematická analýza pohyblivých mechanických sústav - mechanizmov.
5. Dynamická analýza mechanických sústav.
6. Dynamická analýza rotorov.
7. Kmitanie mechanických sústav - analýza vlastností, kritické rezonančné stavy.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Ladislav Rolník, PhD.
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Dynamika strojov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Obsahovo je kurz zameraný na vybrané časti dynamiky mechanických sústav, ktorých znalosť je
nevyhnutná pre identifikáciu a klasifikáciu parametrov a ktoré sú dôležité pre konštrukciu,
dimenzovanie a funkcionalitu strojov. Pozornosť je venovaná štruktúre strojov a tvorbe ich
kinematických a dynamických modelov, pomocou ktorých je možné analyzovať vlastnosti a parametre
reálneho stroja a predikovať jeho správanie sa pri požadovaných zaťažovacích a prevádzkových
stavoch.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu budú mať vedomosti o jednotlivých subsystémoch strojov o ich vzájomnej interakcii.
Na základe získaných poznatkov budú vedieť vytvárať kinematické štruktúry výrobných strojov
a zariadení, ktoré umožnia pripravovať ich dynamické a matematické modely tak, aby finálne výrobné
zariadenie a stroj boli schopné vykonávať požadované cieľové funkcie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška (20 hodín) a výpočtové cvičenie (10 hodín), spolu 30 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné štruktúry a princípy dynamiky strojov.
2. Prevodové mechanizmy strojov pre prenos rotačného pohybu - metódy riešenia a analýzy ich
vlastností.
3. Pohonové systémy strojov a ich zaťažovacie charakteristiky. Elektrické stroje a ich matematické
modely.
4. Tvorba a dynamických modelov strojov, metódy zostavovania a riešenia ich pohybových rovníc.
5. Podstata vzniku kmitania vo výrobných strojoch a jeho analýza.
6. Dynamika tuhých a pružných rotorov.
7. Dynamické sily v ložiskách tuhého rotora. Základy vyvažovania rotorov.
8. Torzné kmitanie nosníkov a hriadeľov. Krúživé kmitanie hriadeľov
9. Základy pružného ukladania strojov - vibroizolácia. Sila prenášaná do základu.
10. Princíp dynamického absorbéra pri eliminácii nežiadúceho kmitania.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Ing. Ladislav Rolník, PhD.
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Hydraulické a pneumatické mechanizmy
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné poznatky o konštrukcii, princípoch činnosti a riadení hydrodynamických,
hydrostatických a pneumatických prvkov a obvodov. Absolvent bude vedieť realizovať základné
výpočty hydraulických a pneumatických obvodov analyticky, ako aj s využitím dostupných
softvérových produktov.
Cieľová skupina
Technológovia, konštruktéri, výskumní pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa základné poznatky o konštrukcii, princípoch činnosti a riadení hydrodynamických,
hydrostatických a pneumatických prvkov a obvodov. Dokáže realizovať návrh a základné výpočty
hydraulických a pneumatických obvodov analyticky, ako aj s využitím dostupných softvérových
produktov. Získa skúsenosti a praktické zručnosti z oblasti navrhovania a zostavovania
jednoduchých hydraulických a pneumatických obvodov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (26 hodín) a praktické cvičenia (26 hodín), spolu 52 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Vlastnosti tekutín, ich meranie a využitie v hydraulických a pneumatických mechanizmoch.
2. Základy hydrostatiky. Eulerove rovnice hydrostatiky. Výpočet tlakovej sily na všeobecnú
plochu.
3. Teoretické základy prúdenia ideálnych tekutín. Rovnica kontinuity. Eulerove rovnice
hydrodynamiky. Bernoulliho rovnica.
4. Prúdenie reálnych tekutín. Hydraulické straty. Základy riešenia potrubných systémov.
5. Základy teórie hydraulických mechanizmov. Konštrukcia a činnosť hydraulických
mechanizmov.
6. Prenos tlakovej energie v tekutinových mechanizmoch. Tekutinové mechanizmy – konštrukcia
a princípy činnosti. Hydraulické systémy výrobných a manipulačných zariadení.
7. Prvky hydraulických mechanizmov I. Prvky pre riadenie tlaku. Meranie tlaku, objemového
prietoku a teploty hydraulickej kvapaliny.
8. Prvky hydraulických mechanizmov II. Prvky pre riadenie prietoku. Prvky pre riadenie smeru
prietoku. Proporcionálne prvky.
9. Rozdelenie a vlastnosti pneumatických mechanizmov. Výroba a rozvod stlačeného vzduchu.
10. Prvky pneumatických mechanizmov.
11. Pneumatické motory.
12. Obvody pneumatických mechanizmov a ich aplikácie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc., doc. Ing. Daniel Švrček, PhD.
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Inteligentné metódy riadenia
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytne úvodné znalosti k inteligentným metódam optimalizácie a riadenia. Témami budú
genetické algoritmy, neurónové siete a fuzzy systémy.
Cieľová skupina
Všetci, ktorí sa zaujímajú o moderné metódy riadenia systémov.
Podmieňujúce znalosti
Minimálne stredoškolské vzdelanie v odboroch mechatronika, automatizácia, informatika a príbuzných.
Vhodné sú aspoň základné poznatky z teórie riadenia.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent sa naučí používať jednoduchú a pritom univerzálnu metódu optimalizácie – genetické
algoritmy – vrátane ovládania potrebného softvérového nástroja. Naučí sa modelovať procesy a javy
pomocou neurónových sietí, pochopí základy hlbokého učenia, budú uvedené príklady a využitie týchto
metód v MATLABe. Naučí sa, ako je možné riadiť technický systém, ak nepoznáme alebo nevieme riešiť
jeho matematický opis.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a laboratórne cvičenia v rozsahu 12 hodín, z toho genetické algoritmy - 3 hod. , neurónové
siete - 3 hod., fuzzy systémy - 6 hod.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
Optimalizácia mnohoparametrových systémov pomocou genetických algoritmov. Určovanie hodnôt
a predpovedanie výsledkov procesov neurónovými sieťami. Riadenie na základe matematického opisu
systému a - náhrada tohto riadenia pomocou fuzzy logiky.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
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Kmitanie mechanických sústav
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
V rámci kurzu sú prezentované poznatky o princípoch a podstate vzniku kmitania mechanických sústav.
Obsahovo je kurz zameraný na matematické modelovanie diskrétnych a spojitých kmitajúcich
mechanických sústav. Dôraz je kladený na charakteristiku, vlastnosti a správanie sa kmitajúcich
mechanických sústav v rôznych zaťažovacích stavoch, najmä stavu rezonancie kmitajúcej mechanickej
sústavy. Z hľadiska účinkov kmitania bude prezentovaná analýza vplyvu štruktúrnych vlastností
kmitajúcich mechanických sústav a dopad modifikácie štruktúrnych parametrov na elimináciu
nežiadúcich účinkov na funkcionalitu a štruktúrnu integritu kmitajúcej mechanickej sústavy.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu budú mať vedomosti o matematickom modelovaní a riešení problémov kmitania
diskrétnych a spojitých mechanických sústav, o ich vlastnostiach a správaní sa. Budú schopní aplikovať
získané poznatky na riešenie praktických problémov kmitania mechanických štruktúr a sústav a zároveň
budú schopní realizovať na reálnych sústavách úpravy vedúce k redukcii nežiaducich účinkov
vyplývajúcich z kmitania.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška (20 hodín) / výpočtové cvičenie (10 hodín) / prípadové štúdie a analýzy (10 hodín), spolu
40 hodín výučby.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Klasifikácia kmitajúcich mechanických sústav.
2. Pôvod a podstata tlmenia v mechanických sústavách.
3. Kmitanie diskrétnych mechanických sústav s jedným stupňom voľnosti (SDOF).
4. Kmitanie diskrétnych mechanických sústav s dvomi a viac stupňami voľnosti (MDOF).
5. Modálna analýza kmitajúcich mechanických sústav.
6. Princíp a podstata dynamického absorbéra nežiadúcich kmitov v mechanických sústavách.
7. Kmitanie spojitých mechanických sústav. Pozdĺžne, torzné a ohybové kmitanie 1D a 2D kontinuí.
8. Numerické metódy riešenia kmitajúcich mechanických sústav.
9. Vibroizolácia mechanických sústav.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Milan Naď, CSc., Ing. Ladislav Rolník, PhD.
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Komunikácia a bezpečnosť v oblasti priemyselných sietí
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program sa týka oblasti komunikácie a komunikačných prostriedkov v riadení
a v automatizačných systémoch. Absolvent sa oboznámi so základnými princípmi prenosu údajov
v rôznom prostredí, pozná typy komunikačných protokolov a spôsob využívania hardvérových
prostriedkov v procese komunikácie. Je oboznámený so základmi dátovej bezpečnosti, šifrovaním
komunikácie, spôsobmi filtrácie a vie aplikovať tieto bezpečnostné princípy v praxi. Študent má prehľad
v problematike celkovej realizácie počítačových sietí v rôznych oblastiach použitia, dokáže plánovať a
projektovať ucelené komunikačné štruktúry.
Cieľová skupina
Vedúci údržby, pracovníci údržby, pracovníci IT oddelenia.
Podmieňujúce znalosti
Minimálne stredoškolské odborné vzdelanie.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávacieho programu bude ovládať problematiku fyzickej a logickej štruktúry
počítačových sietí, poznať druhy komunikačných sietí, referenčný model OSI, rozdelenie prenosových
médií, štandardy jednotlivých vrstiev OSI modelu, modulácia, multiplexné prenosy, štandardy IEEE
802.11x, IEEE 802.16x, IEEE 802.3x, LLDP. Bude mať teoretické vedomosti o komplexe protokolov
TCP/IP (služby protokolu TCP/IP v spojení s vrstvami modelu ISO/OSI, proces riadenia komunikácie,
komunikácia prostredníctvom UDP, TCP porty, internet protokol, adresovanie v sieťach TCP/IP, verzie
IPv4 a IPv6, výpočet podsietí, systém DNS, štruktúra doménových názvov v sieťach založených na
protokole TCP/IP). Absolvent získa základné vedomosti o priemyselnej komunikácii, topológií
priemyselných sietí, protokoloch PROFINET, PROFIBUS a ich postavenie v modeli ISO/OSI. Zároveň
bude ovládať základy kryptografie a bezpečnosti dátových prenosov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia v rozsahu 30 hodín.
Prezenčná forma / externá forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Základné princípy prenosu signálov v komunikačných sieťach. Technické prostriedky počítačových sietí.
Komunikačné protokoly. Softvérové prostriedky technologických sietí. Aplikačná vrstva ISO/OSI.
Komunikačná bezpečnosť.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie záverečného zadania.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Igor Halenár, PhD.
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MATLAB - základy modelovania mechatronických systémov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
mechatronických systémov. Cieľom kurzu je poskytnúť absolventom základné znalosti potrebné
k práci s programom MATLAB a MATLAB/Simulink. Frekventanti získajú prehľad o štruktúre
a moduloch (tools) programu MATLAB. Naučia sa základy práce s týmto programom. Pomocou
vzorových úloh sa naučia ako zostaviť modely, popisujúce správanie sa systému v prostredí
MATLAB/Simulink.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa teoretické znalosti a základné zručnosti potrebné pre prácu s výpočtovým
programom MATLAB a MATLAB/Simulink. Bude schopný vytvoriť model jednoduchého
mechatronického systému bez a so uzatvorenou spätnou väzbou.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v rozsahu 8 hodín s praktickými ukážkami.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Teoretické základy modelovania mechatronických systémov.
2. Základy práce s programom MATLAB.
3. Riešenie vzorových úloh.
4. Základy práce s programom MATLAB/Simulink.
5. Riešenie vzorových úloh.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
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Mechatronické systémy – snímače v mechatronike
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti mechatronických
systémov. Kurz dáva prehľad o snímačoch používaných v automatizácii a v mechatronických
systémoch. Absolvent kurzu získa prehľad o fyzikálnych princípoch fungovania jednotlivých druhov
snímačov. Bude schopný navrhnúť vhodný snímač podľa požiadaviek na kvalitu snímania
technologickej veličiny, miesta použitia a spôsobu jeho aplikácie.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné poznatky o fyzikálnych princípoch využívaných na meranie
procesných parametrov v automatizácii a mechatronike. Bude schopný vybrať vhodný typ snímača
podľa požiadaviek na kvalitu, podmienky a ďalšie požiadavky nameranie procesnej veličiny.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v rozsahu 8 hodín s praktickými ukážkami.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Fyzikálne princípy fungovania snímačov používaných v automatizácii a mechatronike.
2. Snímače na meranie polohy, uhla natočenia, rozmerov a prítomnosti objektov v zóne záujmu.
3. Snímače na meranie tlaku.
4. Snímače na meranie teploty.
5. Snímače na meranie prietoku.
6. Snímače na meranie otáčok a rýchlosti pohybu.
7. Snímače na meranie zrýchlenia.
8. Snímače na meranie sily, hmotnosti a krútiaceho momentu.
9. MEMS.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
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Operátor výroby
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Modul nedokáže obsiahnuť učivo stredných škôl v plnom rozsahu. Dokáže však motivovať
frekventantov a vytvoriť tak záujem o uplatnenie sa na trhu práce na pozíciách operátor výroby.
Frekventant, ktorý absolvuje tento kurz, je pripravený úspešne absolvovať pracovný pohovor na pozíciu
Operátor výroby v priemyselnom podniku. Má dostatočné vedomosti a hlavne rozhľad, aby sa vo veľmi
krátkom čase stal plnohodnotným členom tímu v akomkoľvek priemyselnom podniku na Slovensku, ale
aj v zahraničí.
Cieľová skupina
Absolventi stredných odborných škôl, uchádzači o prácu.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického smeru
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent dostatočne spozná pracovné prostredie, kurz mu napomôže zvýšiť svoju kvalifikáciu. Takto
zaškolený absolvent je schopný spolupracovať pri výkone svojej práce (operátor) pri odstraňovaní
porúch so zoraďovačmi a údržbármi.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v rozsahu 24 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Pojem operátor výroby.
2. Pracovné prostriedky operátora výroby.
3. Časti strojného zariadenia.
4. Pracovný priestor operátora pri strojnom zariadení.
5. Ovládacie prvky strojných zariadení.
6. Kontrolné prvky strojných zariadení.
7. Zapnutie strojného zariadenia.
8. Bezpečnostné prvky strojného zariadenia a ich význam.
9. Sprevádzkovanie strojného zariadenia.
10. Práca s HMI.
11. Riadiaci systém ako súčasť stroja.
12. Základná diagnostika strojného zariadenia.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
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Pneumatika a elektropneumatika
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Absolvent vzdelávacieho programu získa základné znalosti z oblasti mechanizácie a automatizácie
vo výrobnej technike. Bude mať možnosť oboznámiť sa s rôznymi druhmi automatizačnej techniky
podľa druhu energie (mechanická, elektrická, hydraulická a pneumatická) a ich význame
v automatizovaných systémoch. Zároveň získa základné praktické zručnosti pri návrhu
a dimenzovaní automatizačnej techniky pre návrh automatizovaných strojov a zariadení.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, pracovníci vývoja, riadenia výroby, údržby, servisní technici
Podmieňujúce znalosti
Základy práce s počítačom.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávania získa technické a technologické znalosti ako diagnostika porúch, schopnosť čítať
technickú dokumentáciu, pneumatické, elektrické a hydraulické schémy. Zároveň získa základné
praktické zručnosti pri návrhu a dimenzovaní automatizačnej techniky pre návrh automatizovaných
strojov a zariadení.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prezenčná forma / e-learning / online výučba
Prednášky a cvičenia v celkovom rozsahu 26 hodín.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Mechanizácia, automatizácia a mechatronika vo výrobnej technike.
2. Zdroje energie (mechanická, pneumatická, hydraulická a elektrická energia).
3. Akčné členy rozdelenie podľa energie.
4. Mechanické pohybové systémy a elektrické pohony.
5. Pneumatické a hydraulické pohony.
6. Senzorické systémy, rozdelenie podľa energie.
7. Senzorické systémy (mechanika, pneumatika, hydraulika).
8. Senzorické systémy elektrické.
9. Booleova logika, pamäťové a časové členy.
10. Spracovanie a prenos signálov podľa druhu energie.
11. Úprava signálov podľa druhu energie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie prípadovej štúdie na overenie získaných vedomostí a zručností.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Miriam Matúšová, PhD.
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Projektovanie výrobných systémov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Výroba výrobku musí obsahovať všetky procesy a činnosti, ktoré majú zabezpečiť správnu
postupnosť technologického spracovania objektu výrobného procesu, čiže zahŕňajú všetky
technologické a netechnologické operácie vo výrobnom systéme.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, pracovníci riadenia výroby a údržby, projektoví manažéri.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru, ovládanie práce s počítačom (Excel, Word), znalosti a skúsenosti
s rozširovaním/zmenšovaním procesov vo výrobe a v technológií.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávania získa základné vedomosti ako postupovať pri návrhu výroby výrobku so
zameraním na kvalitu a efektívnosť dodávky komponentov, spoľahlivosti ich prevádzky, termínov,
a súvisiacich služieb. Získa znalosti a zručnosti pri tvorbe projektovej dokumentácie pri projektovaní
výrobných systémov. Bude schopný využívať simulačný softvér Witness na overenie funkcionality
výrobného systému v priestore a čase, na materiálne a finančné predpoklady jeho realizácie a efektivity
prevádzky, optimalizácie procesov logistiky a služieb. V rámci štúdií bude používať aplikácie Word,
Excel s 3D grafickým interpretovaním prvkov sledovaných systémov a grafickou prezentáciou výsledkov
simulácie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia v celkovom rozsahu 26 hodín.
Prezenčná forma / e-learning / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Súčiastková základňa.
2. Rozborová etapa.
3. Voľba polovýrobku.
4. Voľba technológie výroby polovýrobku.
5. Voľba strojov, nástrojov, prípravkov.
6. Stanovenie pracovných podmienok.
7. Voľba manipulačných zariadení.
8. Metodický postup projektovania technologickej operácie.
9. Projektovanie výrobného systému.
10. Dispozičné riešenie výrobných systémov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie prípadovej štúdie na overenie získaných vedomostí a zručností.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Miriam Matúšová, PhD.
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Safety systémy strojných zariadení
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Systémy navrhované pre bezpečnostné účely nie sú žiadnou novinkou. Už dlhšiu dobu sa používajú ako
súčasť ochranných systémov, kde existuje nebezpečenstvo ujmy na zdraví, straty ľudských životov,
respektíve ohrozenie životného prostredia. Frekventant sa oboznámi jednotlivými metódami určovania
stupňa bezpečnosti. Budú mu predstavené jednotlivé komponenty, používané pri návrhu
bezpečnostných systémov.
Cieľová skupina
Absolventi stredných škôl, bezpečnostní technici, manažéri výroby.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického smeru
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Samostatne navrhnúť a vyšpecifikovať bezpečnostný systém pre ľubovoľné strojné zariadenie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v celkovom rozsahu 24 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Bezpečnostné štandardy a súvisiace normy.
2. Analýza rizík.
3. Klasifikácia SAFETY komponentov.
4. Návrh SAFETY systému vychádzajúceho z analýzy rizík.
5. Praktická implementácia pomocou interaktívnych modelov.
6. Príklady zapojení v jednotlivých kategóriách SIL.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
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Servisný pracovník
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Modul je určený pre študentov, absolventov stredných a vysokých škôl, ako aj zamestnancov, ktorí si
chcú zvýšili svoju kvalifikáciu a uplatniť sa tak na pracovných pozíciách s vyššou pridanou hodnotou
vykonávanej práce. Modul nedokáže obsiahnuť učivo stredných škôl v plnom rozsahu. Dokáže však
motivovať frekventantov a vytvoriť tak záujem o uplatnenie sa na trhu práce na pozíciách servisného
pracovníka. Frekventant, ktorý absolvuje tento kurz, je pripravený úspešne absolvovať pracovný
pohovor na pozíciu Servisný pracovných v priemyselnom podniku. Má dostatočné vedomosti a hlavne
rozhľad, aby sa vo veľmi krátkom čase stal plnohodnotným členom tímu údržby v akomkoľvek
priemyselnom podniku na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Cieľová skupina
Absolventi stredných a vysokých škôl, servisní pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent dostatočne spozná pracovné prostredie, kurz mu napomôže zvýšiť svoju kvalifikáciu. Takto
zaškolený absolvent je schopný spolupracovať pri výkone svojej práce pri odstraňovaní porúch so
zoraďovačmi a údržbármi.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v celkovom rozsahu 24 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Pojem servisný pracovník.
1. Pracovná náplň servisného pracovníka.
2. Pracovné prostriedky servisného pracovníka.
3. Využitie elektrickej, pneumatickej schémy a HMI.
4. Prívod elektrických energií k strojom / linkám.
5. Elektrotechnické komponenty.
6. Frekvenčné meniče.
7. Pneumatika.
8. Safety
9. Napájacie zdroje.
10. Riadiaci systém strojov a zariadení.
11. Digitálne signály.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
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Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je rozdelený do troch blokov. Prvý blok je zameraný na základné pojmy a kontexty teórie
spoľahlivosti, kvantitatívne hodnotenie spoľahlivosti a relevantné štatistické rozdelenia v teórii
spoľahlivosti. Druhý blok obsahuje metódy riešenia spoľahlivosti jednoduchých a komplexných
systémov, Markovovove procesy dvojstavových a viacstavových systémov. Tretí blok je zameraný na
cenzurované a necenzurované skúšky spoľahlivosti.
Cieľová skupina
Priemyselní inžinieri, pracovníci riadenia útvaru výroby alebo údržby.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu vie stanoviť spoľahlivosť technického systému na základe blokových modelov
a diagramov prechodov. Na stanovenie stavu systému vie aplikovať princípy štatistickej
pravdepodobnosti. Ovláda exaktné a numerické prístupy k riešeniu matematických modelov
technických systémov z hľadiska ich bezpečnosti a spoľahlivosti. Vie urobiť odhad ukazovateľov
spoľahlivosti na základe experimentálnych alebo simulovaných údajov. Disponuje základným
prehľadom o legislatívnych aspektoch uvedenej problematiky.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška (15 hodín) a výpočtové cvičenia (15 hodín), spolu 30 výučbových hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Všeobecné základné pojmy spoľahlivosti a bezpečnosti (spoľahlivosť, bezporuchovosť, životnosť,
opotrebovanie, opraviteľnosť, udržateľnosť, obnova, skladovateľnosť, pohotovosť).
2. Základné ukazovatele spoľahlivosti a bezpečnosti (doba do poruchy, distribučná funkcia doby
poruchy, funkcia spoľahlivosti, hustota porúch, intenzita porúch, gama-percentný život, súčiniteľ
pohotovosti technického využitia, ukazovatele životnosti, udržateľnosti).
3. Základné typy rozdelení diskrétnych a spojitých náhodných veličín. Metódy odhadu parametrov
rozdelení.
4. Základné vlastnosti sériových a paralelných systémov pre závislé a nezávislé podsystémy.
Analýza citlivosti systémov na zmenu parametrov podsystémov a na zmenu počtu podsystémov.
5. Metódy riešenia spoľahlivosti komplexných systémov (metóda minimálnych ciest, metóda
minimálnych rezov, metóda dekompozície).
6. Ukazovatele spoľahlivosti a bezpečnosti obnovovaných objektov: koeficient pohotovosti,
súčiniteľ pohotovosti, technického využitia, operačnej pohotovosti. Markovove procesy
dvojstavových systémov.
7. Druhy skúšok a ich zameranie. Cenzurované a necenzurované skúšky. Funkcia vierohodnosti pre
cenzurované údaje I. a II. typu.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test a riešenie jednoduchých príkladov.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Eva Labašová Eva, PhD.
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Využitie diagnostických nástrojov riadiacich systémov pri odstraňovaní porúch
automatizačnej techniky v priemyselných podnikoch
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Frekventant získa základné znalosti z oblasti programovania PLC. Zoznámi sa s rôznymi programovacími
jazykmi. Zároveň získa základné praktické zručnosti pri ladení a hľadaní chýb v programe PLC.
Cieľová skupina
Pracovníci v oblasti automatizačnej techniky.
Podmieňujúce znalosti
SŠ technického zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu by mal vedieť identifikovať a odstrániť chybu v nahratom programe PLC.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (16 hod.) a cvičenia (30 hod.).
Obsah vzdelávacieho programu
1. Viacúrovňový distribuovaný systém riadenia technologických a výrobných procesov.
2. Signály.
3. Základy PLC.
4. Základná štruktúra PLC.
5. Voľba konfigurácie.
6. Princíp PLC.
7. Programovacie jazyky PLC.
8. Dátové typy PLC.
9. Programovanie PLC – základné pojmy.
10. Základné logické funkcie a pravdivostná tabuľka.
11. Programovanie PLC – často využívané bitové funkcie PLC.
12. Využitie vnútornej pamäte -register PLC.
13. Programovanie PLC – práca s číslami.
14. Programovanie PLC – počítadlá.
15. Programovanie PLC – časovače.
16. TIA Portal.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Eduard Nemlaha, PhD.
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Základy technického kreslenia
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program sa týka oblasti technického kreslenia, ktoré je základným prostriedkom
k vyjadreniu technických myšlienok. Kurz je zostavený tak, aby jeho absolventi vedeli interpretovať
informácie obsiahnuté v technickej dokumentácii a boli schopní graficky vyjadriť svoje technické
myšlienky. Absolventi vzdelávacieho kurzu získajú znalosti o dôležitosti a význame technickej
normalizácie. V rámci vzdelávacích aktivít získajú kompetencie súvisiace s vyhotovením technickej
dokumentácie. Budú mať vedomosti o spôsoboch zobrazovania telies na technickej dokumentácii
podľa platnej ISO normy. Získajú vedomosti a zručnosti pri používaní grafických značiek a symbolov na
vyjadrenie rôznych informácií na technickej dokumentácii zodpovedajúcich technickým normám.
Získajú vedomosti o typoch uložení medzi súčiastkami a nadobudnú znalosti, ako navrhnúť a vypočítať
uloženie podľa normy ISO 286.
Cieľová skupina
THP, plánovači výroby, prevádzkoví a výrobní pracovníci, pracovníci údržby.
Podmieňujúce znalosti
Minimálne stredoškolské vzdelanie technického smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent bude schopný spoľahlivo a presne identifikovať a interpretovať informácie, obsiahnuté
v technickej dokumentácii včítane informácií o tvare zobrazeného predmetu/predmetov a ich
vzájomnej polohe, rozmeroch a rozmerovej presnosti jednotlivých častí predmetu, presnosti tvaru,
polohy, orientácie a hádzania prvkov predmetu, ako aj požadovanej akosti povrchu plôch predmetu.
Absolvent bude mať všetky vedomosti, potrebné k vytvoreniu technickej dokumentácie podľa platných
medzinárodne prijatých technických noriem. Bude mať znalosti pre návrh a výpočet uloženia podľa ISO
286.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a konštrukčné cvičenia v rozsahu 30 hodín.
Prezenčná forma / externá forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Technická normalizácia.
2. Zobrazovanie v technickej dokumentácii.
3. Zásady kótovania v technických výkresoch.
4. Charakteristiky drsnosti povrchu a označovanie na výkresoch.
5. Geometrické tolerovanie.
6. Tolerovanie presnosti rozmerov.
7. Uloženia, výpočet uložení v SJD.
8. Tvorba technickej dokumentácie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie záverečného zadania.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Jarmila Oravcová, PhD.

35

IT bezpečnosť

www.edumatech.sk

36

IT bezpečnosť – základy pre manažérov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje znalosti v oblasti digitálnej bezpečnosti u zamestnancov, ktorí pracujú každodenne v
oblastiach na styku IT/digitálnej bezpečnosti. Účastníci si osvoja nové kompetencie v čiastkových
oblastiach možných rizík digitálnej bezpečnosti s cieľom minimalizovať tieto riziká pri ich pracovnom
nasadení a obmedziť synergické riziká pre prevádzku systémov
Cieľová skupina
Manažéri, vedúci technickí pracovníci, technológovia, konštruktéri, výskumní pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického, ekonomického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa prehľad o jednotlivých subtémach v tejto oblasti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
4 hodiny prednášok
Prezenčná forma / online výučba
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definovanie súčastí IT security a vysvetlenie pojmov
2. Security – prehľad a rozbor druhov útokov
3. IT Security – Firewall
4. IT Security – Šifrovanie, autentifikácia
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
Ing. Jiří Sedláček
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Kyberbezpečnosť v regiónoch
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje informácie o oblastiach možných rizík digitálnej bezpečnosti s cieľom minimalizovať
tieto riziká pri ich pracovnom nasadení.
Cieľová skupina
Manažéri, vedúci pracovníci štátnej správy a samosprávy, zamestnanci nemocníc, škôl, obchodnej sféry
a pod.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického, ekonomického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa prehľad o možných rizikách využívania digitálnej techniky a počítačových sietí. Bude
mať základné vedomosti ohľadom digitálnej bezpečnosti a prostriedkov jej zabezpečenia.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
6 hodín prednášok
Prezenčná forma / online výučba
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definovanie súčastí IT security a vysvetlenie pojmov
2. Security – prehľad a rozbor druhov útokov
3. IT Security – Firewall
4. IT Security – Šifrovanie, autentifikácia
5. Dohled a monitoring sietí
6. Centrálna administrácia
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
Ing. Jiří Sedláček
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Degradačné procesy a predikcia prevádzkovej životnosti materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu bude poskytnúť informácie z oblasti porušovania materiálov - medzný stav, plastická
deformácia, opotrebenie materiálov, vysokocyklová, nízkocyklová a gigacyklová únava, tepelná
a tepelno-mechanická únava, lomová mechanika, krehký a húževnatý lom, tečenie materiálu, korózia
a ďalšie spôsoby degradácie a porušovania materiálov. Predikcia proti porušeniu. Informácie sú
aktuálne pre pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú materiálovým riešením, manažmentom
zabezpečenia kvality a technológiou výroby strojných častí a zariadení.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci (THP), technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri, manažment
zabezpečenia kvality. V prípade záujmu z praxe bude vzdelávací program prispôsobený aj pre
robotnícke profesie - prevádzkových (obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Informácie z oblasti degradácie a porušovania materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 36 hodín (5 dní).
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Charakteristika degradačných procesov materiálov, medzný stav materiálu, vonkajšie a vnútorné
faktory vplývajúce k dosiahnutiu medzného stavu. Konštrukčné, technologické a metalurgické
charakteristiky súčiastok. Elastická a plastická deformácia kovových materiálov, mechanizmy plastickej
deformácie, využitie elastickej a plastickej deformácie kovov v praxi. Druhy opotrebenia materiálov
(adhézne, abrazívne, erozívne, kavitačné, vibračné a kontaktná únava). Možnosti riešení z hľadiska
zníženia opotrebenia materiálov v praxi. Základné druhy porušení. Krehký lom, mechanizmus
porušenia, znaky, ktorými sa vyznačuje krehké porušenie, transkryštalické a interkryštalické štiepenie,
prechodová teplota. Predikcia proti krehkému porušeniu. Húževnatý lom, charakteristika,
mechanizmus porušenia, predikcia proti húževnatému porušeniu. Mechanická únava materiálov,
Wöhlerova krivka, nízkocyklová, vysokocyklová a gigacyklová únava, bezpečné namáhanie, medza
únavy σc , striacie, šírenie únavových trhlín. Vplyv ďalších faktorov na medzu únavy. Predikcia z hľadiska
únavového porušovania. Tepelná a tepelno-mechanická únava materiálov. Korózia materiálov,
charakteristika, druhy korózie, oxidačný a redukčný účinok prostredia, protikorózna ochrana
materiálov. Medzikryštálová korózia, biologická korózia, vodíková korózia, korózne praskanie pod
napätím, korózia blúdivými prúdmi. Protikorózna ochrana materiálov. Tečenie (creep) materiálov.
Charakteristika žiaruvzdornosti, žiarupevnosti, krivka tečenia, štádia tečenia, kavity, trhliny, vhodné
materiály z hľadiska odolnosti proti tečeniu. Relaxácia napätí (príklady výhodnosti a nevýhodnosti
relaxácie z hľadiska praxe). Tepelné poškodenie a opálenie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Hliník a jeho zliatiny
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Al a jeho zliatiny predstavujú dôležitý konštrukčný a dizajnérsky materiál. V čistej forme sa využíva
predovšetkým v elektrotechnike a pri príprave zliatin. Zliatiny na báze hliníka budú rozdelené podľa ich
aplikácií na tvárnenie a odlievanie. V prípade zliatin na tvárnenie bude vysvetlený koncept prirodzene
a umelo vytvrditeľných zliatin. Zliatiny budú podľa legujúcich prvkov rozdelené do jednotlivých tried.
Objasní sa súvis medzi legovaním a vlastnosťami zliatin ako sú: pevnosť, tvárnosť, únavová pevnosť
zvariteľnosť, anodizovateľnosť a ďalšie.
Cieľová skupina
Dizajnéri, konštruktéri, inžinieri kvality, materiáloví inžinieri vo výrobných podnikoch, konštruktérskych
kanceláriách a dizajnérskych štúdiách.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa poznatky o hliníku a hliníkových zliatinách. O ich aplikáciách pre výrobu rôznych
strojných a úžitkových výrobkov. Bude schopný navrhnúť vhodný typ zliatiny pre danú aplikáciu. Bude
poznať aplikačné obmedzenia jednotlivých zliatin.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (12 hodín) a praktické cvičenia (12 hodín), spolu 24 hodín.
Prezenčná forma / online výučba. Odborné videoprezentácie.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Výroba hliníka, recyklácia hliníka a metalurgia hliníka.
2. Koncepty legovania hliníka, zliatin pre tvárnenie a odlievanie.
3. Vytvrdzovanie zliatin a tepelné spracovanie Al zliatin.
4. Aplikácie hliníkových zliatin.
5. Technológie spracovania hliníkových zliatin do formy konečných úžitkových produktov alebo
súčiastok.
6. Povrchové úpravy Al zliatin.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti - realizácie konkrétnych
typov meraní.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
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Hodnotenie štruktúry zlievarenských zliatin Al-Si
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu spoľahlivej kvantifikácii
štruktúrnych zložiek zlievarenských Al-Si zliatin využívaných prevažne pre odlievanie výrobkov pre
automobilový priemysel. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť konkrétnym
požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Kontrolór kvality výroby, výskumný pracovník.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa východiskové vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre objektívne
hodnotenie štruktúry zlievarenských Al-Si zliatin.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (4 hodiny) a praktické cvičenia (12 hodín), spolu 24 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Teoretický úvod k Al-Si zliatinám.
2. Makroskopické hodnotenie Al-Si zliatin.
3. Rozdelenie chýb hliníkových zliatin.
4. Postupy príprava Al-Si zliatin pre hodnotenie štruktúry.
5. Hodnotenie štruktúry pomocou kvantitatívnych metód hodnotenia.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
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Chemicko-tepelné spracovanie materiálov, povlaky a protikorózna
úprava materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu bude poskytnúť informácie z oblasti chemicko-tepelného spracovania materiálov, tvorby
špeciálnych povrchových vrstiev a povrchových úprav materiálov.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri, manažment
zabezpečenia kvality. V prípade záujmu z praxe bude vzdelávací program prispôsobený aj pre
robotnícke profesie - prevádzkových (obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa prehľad v oblasti chemicko-tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky, semináre, praktické cvičenia v rozsahu 30 hodín (5 dní).
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Fyzikálno-chemické základy procesov chemicko-tepelného spracovania (adsorpcia, absorpcia,
disociácia, difúzia). Povrchová oxidácia, oduhličenie ocelí v procesoch tepelného spracovania. Riadené
atmosféry, charakteristika, účel, druhy, výroba, aplikácie. Procesy nauhličovania. Druhy nauhličovacích
prostredí, teploty, charakteristika a hrúbka vrstiev, dvojstupňové procesy nauhličovania. Druhy kalenia
súčiastok po nauhličení, charakteristika ochladzovacích prostredí, kalenie pod lisom, kalenie s využitím
kaliacich tŕňov, popustenie súčiastok. Karbonitridácia - charakteristika, vlastnosti povrchových vrstiev,
hrúbka vrstvy, podiel zvyškového austenitu vo vrstve, výhody a aplikácie procesu. Vyhodnotenie
hrúbky vrstiev. Charakteristika procesu nitridácie, parametre procesu, vlastnosti, aplikácie.
Charakteristika plazmy, iónová nitridácia, fyzikálno-chemický princíp procesu, parametre procesu,
výhody, zariadenia. Nitrokarbonizácia, nitrooxidácia. Charakteristika a parametre procesov, zloženie
povrchovej vrstvy, vlastnosti a aplikácie. Materiály vhodné na chemicko-tepelné spracovanie.
Dokončovacie operácie po chemicko-tepelnom spracovaní (rovnanie, brúsenie). Možnosti vzniku trhlín,
možnosti zníženia deformácií súčiastok. Nauhličovanie vo vákuu. Vákuové zariadenia, konštrukcia
ohrievacích prvkov, možnosti ochladzovania, využitie pretlaku plynu. Difúzne nasycovanie povrchov
materiálov kovmi. Boridovanie súčiastok. Druhy boridovacích prostredí, parametre boridovania,
štruktúra a fázové zloženie boridovaných vrstiev, tepelné spracovanie po boridovaní. Difúzne
chrómovanie, kremíkovanie, hliníkovanie. Laboratórne prístroje pre vyhodnotenie kvality chemickotepelne spracovaných súčiastok. Príčiny deformácií chemicko-tepelne spracovaných súčiastok. Príklady
poškodených spracovaných súčiastok. Povrchové kalenie. Špeciálne povrchové vrstvy, povlaky.
Fyzikálne spôsoby tvorby povlakov vo vákuu (PVD). Chemické spôsoby tvorby povlakov vo vákuu (CVD).
Tvorba keramických povlakov. Chemické a elektrochemické spôsoby povrchových úprav materiálov.
Eloxovanie, charakteristika procesu, výhody, aplikácie. Termické nástreky.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Kurz materiálovej termodynamiky a kinetiky
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je venovaný základom materiálovej termodynamiky. Na základe toho sú s využitím softvérov
Thermo-Calc, Dictra a MATLAB popísané niektoré termodynamické procesy najmä v kovových
materiáloch a fázové premeny, súvisiace napr. s výrobou a tepelným spracovaním. Dôležitým faktorom
je tiež výpočet kinetiky týchto procesov a modelovanie tvorby mikroštruktúry, vďaka čomu možno
optimalizovať podmienky pri príprave a tepelnom spracovaní materiálov.
Cieľová skupina
Technológovia pre tepelné spracovanie, výskumní pracovníci, pracovníci v laboratóriách analýzy
materiálov.
Podmieňujúce znalosti
Vysokoškolské vzdelanie technického zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent bude rozumieť významu termodynamických veličín v problematike materiálov
a materiálových procesov. Získa zručnosti v oblasti používania softvérov Thermo-Calc, Dictra a MATLAB
pri praktických výpočtoch. Absolvent bude schopný pripraviť návrh optimalizácie zloženia a parametrov
tepelného spracovania, bude rozumieť vývoju mikroštruktúry s cieľom získať požadované vlastnosti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (12 hodín), výpočtové cvičenia (18 hodín), prípadové štúdie (12 hodín), spolu 42 hodín.
Prezenčná forma v kombinácii s online výučbou.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Termodynamické zákony, základné termodynamické veličiny.
2. Termodynamický popis niektorých materiálových procesov.
3. Popis práce so softvérmi Thermo-Calc a Dictra.
4. Export termodynamických a kinetických parametrov do softvéru MATLAB.
5. Modelovanie tvorby mikroštruktúry počas výroby a tepelného spracovania materiálov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Skúška písomnou formou, vypracovanie záverečnej práce s využitím získaných poznatkov.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu:
doc. Ing. Roman Čička, PhD.
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Makroskopické hodnotenie kvality produkcie
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu objektívnej makroskopickej
kontroly výroby. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jeho
účastníkov.
Cieľová skupina
Kontrolór kvality výroby, výskumný pracovník.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa východiskové vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre objektívnu
makroskopickú kontrolu kvality výroby.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (4 hodiny) a praktické cvičenia (8 hodín), spolu 12 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definovanie makroskopického hodnotenia,
2. Postup prípravy výrobkov pre makroskopické hodnotenie,
3. Techniky leptania pre vyvolanie makroštruktúry,
4. Definovanie chýb materiálu,
5. Hodnotenie makroštruktúry výkovkov,
6. Hodnotenie chemickej nerovnorodosti,
7. Makroskopická stavba ingotu,
8. Hodnotenie hĺbky vrstiev,
9. Hodnotenie vycedenín,
10. Príklady z praxe a ich hodnotenie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
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Materiálové normy, označovanie železných a neželezných zliatin
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov z oblasti označovania konštrukčných materiálov podľa platných
STN noriem. V rámci programu budú prezentované základné rozdelenie ocelí a liatin vrátane
grafitických liatin a ich označovanie v rámci platných predpisov STN, STN EN ISO; označovanie
neželezných zliatin. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám
jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Pracovníci oddelenia kontroly kvality, vstupná a výstupná, resp. medzioperačná kontrola, výskumní
pracovníci, vedúci oddelenia kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent programu získa základné a aj rozšírené znalosti z uvedenej oblasti materiálových noriem,
systému označovania ocelí, liatin a neželezných zliatin. Základy tepelného a chemicko-tepelného
spracovania konštrukčných materiálov; základné metódy merania tvrdosti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (10 hodín) a praktické cvičenia - výpočtové, prípadové štúdie, prax (6 hodín), spolu 16 hodín.
Prezenčná forma
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné rozdelenie ocelí.
2. Označovanie ocelí, liatin a neželezných kovov podľa STN EN.
3. Materiálové databázy – lexikóny kovov.
4. Základy tepelného a chemicko-tepelného spracovania, ich vplyv na mechanické vlastnosti.
5. Základné metódy merania tvrdosti kovov.
6. Vzťah tvrdosť – pevnosť konštrukčných materiálov; možnosti prepočtu tvrdosť – pevnosť.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.
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Mechanické a technologické skúšky materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti rôznych súčiastok a konštrukcií sa realizujú mechanické
a technologické skúšky materiálov. Cieľom kurzu bude poskytnúť základné informácie o mechanických
a technologických skúškach materiálov. Informácie sú aktuálne pre pracovníkov v technickej praxi, ktorí
sa zaoberajú materiálovým riešením, manažmentom zabezpečenia kvality, konštrukciou a technológiou
výroby strojných častí a zariadení.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci, THP pracovníci, technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri,
manažment zabezpečenia kvality. V prípade záujmu z praxe bude vzdelávací program prispôsobený aj
pre robotnícke profesie - prevádzkových (obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základný prehľad v oblasti mechanických a technologických skúšok materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 24 hodín (4 dni).
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Rozdelenie a charakteristika technických materiálov. Mechanické a technologické skúšky. Statické
skúšky, skúška ťahom, skúška tlakom, skúška ohybom, skúška strihom, skúška krútením. Skúšky
tvrdosti, princíp, využitie. Dynamické skúšky materiálov sú dôležité z toho dôvodu, že v technickej praxi
sú súčiastky, resp. konštrukcie pri mechanickom namáhaní vystavené dynamickým rázom, ktoré môžu
spôsobiť aj deštrukciu materiálu. Skúška rázovej húževnatosti podľa Charpyho. Inštrumentované
Charpyho kladivo. Creepové skúšky, únavové skúšky materiálov. Termografia.
Nedeštruktívne defektoskopické skúšky materiálov. Metódy pre skúšanie povrchových chýb - vizuálne
metódy, kapilárne skúšky, magnetické metódy, metóda vírivých prúdov. Metódy pre skúšanie
objemových chýb - ultrazvukové metódy, prežarovacie metódy. Ostatné metódy - skúšky netesností.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test, ústna skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Mechanické skúšky materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov z oblasti skúšania konštrukčných materiálov podľa platných STN
noriem, s akcentom na základné mechanické skúšky (Statická skúška ťahom, Skúšky tvrdosti, Rázová
skúška ohybom, Únavové skúšky) železných a neželezných zliatin. V rámci programu budú
prezentované základné metódy zisťovania mechanických vlastností (tvrdosť, pevnosť, únavová
životnosť, rázová odolnosť a pod.). Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť konkrétnym
požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Pracovníci oddelenia kontroly kvality, vstupná a výstupná, resp. medzioperačná kontrola, výskumní
pracovníci, vedúci oddelenia kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent programu získa základné a aj rozšírené znalosti z oblasti skúšania a zisťovania mechanických
charakteristík konštrukčných materiálov na báze železa, resp. neželezných kovov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (12 hodín) a praktické cvičenia - výpočtové, prípadové štúdie, prax (8 hodín), spolu 20 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné rozdelenie konštrukčných materiálov.
2. Úvod do elastických a plastických vlastností materiálov.
3. Rozdelenie mechanických skúšok s ohľadom na pôsobiacu silu zaťažovania.
4. Statické metódy merania mechanických charakteristík (statická skúška ťahom, statické skúšky
tvrdosti).
5. Dynamické metódy merania mechanických charakteristík (skúška rázom v ohybe, prechodová
teplota, dynamické skúšky tvrdosti, skúšky únavy a únavová životnosť).
6. Vzťah tvrdosť – pevnosť konštrukčných materiálov; možnosti prepočtu tvrdosť – pevnosť.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.

48

Metalografická príprava vzoriek
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Metalografická príprava zvyčajne predchádza pozorovaniu mikroštruktúry kovov s využitím
mikroskopických techník. Prestavuje súbor navzájom nadväzujúcich operácii, ktoré vedú k zviditeľneniu
mikroštruktúry kovov. Rôzne mikroskopické techniky môžu vyžadovať rôzne spôsoby metalografickej
prípravy. Praktikum z metalografickej prípravy sa zameria na jednotlivé kroky metalografickej prípravy
vzoriek. Účastník absolvuje teoretické prednášky, ako aj praktické cvičenia. Vyskúša si prípravy vzoriek
rôznych typov kovov a ich zliatin: železných ako aj neželezných. Charakter mikroštruktúry materiálov je
ovplyvnený technológiami ich spracovania. Účastník praktika získa základné poznatky o súvise medzi
mikroštruktúrou a technológiami.
Cieľová skupina
Inžinier kvality, materiálový inžinier vo výrobných podnikoch a laboratóriách kontroly kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa poznatky o experimentálnych technikách, vhodných pre štúdium štruktúry a vlastností
rôznych typov materiálov. Získa tiež praktické zručnosti v príprave vzoriek z rôznych typov materiálov
pre pozorovanie s využitím rôznych mikroskopických techník.
Vzorky budú zahŕňať okrem iných:
- oceľ a jej zliatiny
- Al a jeho zliatiny
- Cu a jeho zliatiny
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (8 hodín) a praktické cvičenia (16 hodín), spolu 24 hodín.
Prezenčná forma
Obsah vzdelávacieho programu
1. Optická mikroskopia.
2. Metalografia.
3. Praktické ukážky prípravy vzoriek a analýza.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti - realizácie konkrétnych
typov meraní.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
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Nástrojové materiály
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu bude poskytnúť základné informácie o nástrojových materiáloch. Informácie sú aktuálne
pre pracovníkov v technickej praxi, ktorí sa zaoberajú materiálovým riešením, manažmentom
zabezpečenia kvality, konštrukciou a technológiou výroby strojných častí a zariadení.
Cieľová skupina
Výskumní pracovníci (THP), technickí pracovníci laboratórií, technológovia, konštruktéri, manažment
zabezpečenia kvality. V prípade záujmu z praxe bude vzdelávací program prispôsobený aj pre
robotnícke profesie - prevádzkových (obslužných) pracovníkov.
Podmieňujúce znalosti
Nepožadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa všeobecný prehľad v oblasti nástrojových materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 24 hodín (4 dni).
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Rozdelenie a charakteristika nástrojových materiálov, požiadavky na nástrojové ocele. Chemické
zloženie, mikroštruktúra a vlastnosti nástrojových ocelí. Špeciálne metalurgické postupy výroby ocele.
Elektrotroskové pretavovanie, vákuová metalurgia, prášková metalurgia (výhody procesov). Tepelné
spracovanie nástrojových ocelí, kalenie, spôsoby ochladzovania, popustenie, sekundárna tvrdosť,
mikroštruktúra. Možnosti zvýšenia úžitkových vlastností nástrojov procesmi nitridácie a povlakovaním.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.
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Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií a materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je zameraný na posudzovanie a hodnotenie stavebných konštrukcií z hľadiska ich odolnosti pri
pôsobení požiaru. Poskytuje informácie o jednotlivých medzných stavoch požiarnej odolnosti a ďalej
o faktoroch, ktoré hodnotu požiarnej odolnosti ovplyvňujú. Popri normovom testovaní budú absolventi
kurzu oboznámení s postupmi stanovenia požiarnej odolnosti podľa Eurokódov a tiež s využitím
inžinierskych metód. Tie sú postavené na princípoch pôsobenia tepla pri požiari na konštrukcie, na
zdieľaní tepla konštrukcií, pôsobení tepla na odvrátenej strane a prípadne na ich horení. Poznatky je
možné potom využiť pri navrhovaní a dimenzovaní konštrukcií. Absolvovanie predmetu umožní
hodnotiť požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií výpočtom. V rámci kurzu bude mať poslucháč
možnosť osvojiť si základné zručnosti práce s profesionálnymi softvérovými aplikáciami, ktoré sa
používajú v rámci počítačového modelovania stavebných konštrukcií.
Cieľová skupina
Projektant požiarnej bezpečnosti stavieb, odborne spôsobilá osoba, požiarny technik, facility manager
v oblasti požiarnej ochrany
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na požiarnu bezpečnosť a stavebníctvo
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
V rámci štúdia si poslucháč osvojí odborné zručnosti v projekčných princípoch požiarnej bezpečnosti
stavieb so zameraním na posudzovanie a stanovovanie požiarnej odolnosti konštrukcií. Vzdelanie
umožňuje nadobudnutie poznatkov, ktoré sú nevyhnutné pre získanie osvedčenia autorizovaného
technika alebo inžiniera pre odbor požiarnu bezpečnosť stavieb a následne sa zamerať na spracovanie
požiarno-bezpečnostného riešenia stavby založené ako na normovom prístupe, tak na využití
inžinierskych metód vďaka použitiu niektorých softvérových produktov pre modelovanie požiaru
a navrhovanie požiarnej bezpečnosti stavieb. Nadobudnuté znalosti je možné tiež využiť na pozíciách,
ktoré sa zaoberajú udržiavaním bezpečného použitia stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 200 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test na počítači a ústna skúška.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák
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Skúšky tvrdosti
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov z oblasti skúšania tvrdosti konštrukčných materiálov podľa
platných STN noriem, s akcentom na tvrdosť železných a neželezných zliatin. V rámci programu budú
prezentované základné metódy merania tvrdosti, statické (Brinell, Vickers, Knoop a Rockwell)
a dynamické (Poldi kladivko, Vrypové skúšky, tvrdosť podľa Leeba, TIV a UIC) a diskutovaný vzťah medzi
tvrdosťou a pevnosťou konštrukčných materiálov. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť
konkrétnym požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Pracovníci oddelenia kontroly kvality, vstupná a výstupná, resp. medzioperačná kontrola, výskumní
pracovníci, vedúci oddelenia kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent programu získa základné a aj rozšírené znalosti z oblasti skúšania tvrdosti konštrukčných
materiálov na báze železa, resp. neželezných kovov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (10 hodín) a praktické cvičenia (6 hodín), spolu 16 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základná definícia tvrdosti konštrukčných materiálov.
2. Faktory ovplyvňujúce hodnotu tvrdosti.
3. Statické metódy merania tvrdosti (Brinell, Vickers, Knoop a Rockwell).
4. Dynamické metódy merania tvrdosti (Poldi kladivko, Vrypové a odrazové skúšky, Leeb, TIV a
UIC).
5. Vzťah tvrdosť – pevnosť konštrukčných materiálov; možnosti prepočtu tvrdosť – pevnosť.
6. Porovnanie základných metód merania tvrdosti – aplikácia vhodnej metódy s ohľadom na
materiál.
7. Chyby merania tvrdosti, presnosť dynamických metód v porovnaní zo statickými metódami.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.
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Techniky svetelnej mikroskopie
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Pre zviditeľnenie mikroštruktúry kovov a ich zliatin je možné využiť rôzne spôsoby zobrazenia
svetelnými mikroskopmi. Ich konkrétna voľba závisí od stavu metalografického výbrusu, type
pozorovanej zliatiny a charaktere obrazovej informácie, ktorú je potrebné získať. Cieľom vzdelávacieho
programu je priblížiť jednotlivé techniky svetelnej mikroskopie, ich aplikáciu pre rôzne typy vzoriek
a charakter výstupu.
Cieľová skupina
Inžinier kvality, materiálový inžinier vo výrobných podnikoch a laboratóriách kontroly kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa poznatky o experimentálnych technikách, vhodných pre štúdium štruktúry a vlastností
rôznych typov materiálov. Získa tiež praktické zručnosti v obsluhe svetelných mikroskopov, ich
nastavení a modifikáciách na rôzne typy zobrazenia. Získa skúsenosti v oblasti rôznych zobrazovacích
techník (zobrazenie v svetlom poli, zobrazenie v tmavom poli, zobrazenie v polarizovanom svetle,
konfokálna mikroskopia, zobrazenie pomocou diferenčného interferenčného kontrastu).
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (12 hodín) a praktické cvičenia (12 hodín), spolu 24 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Svetelná mikroskopia.
2. Zobrazovacie techniky.
3. Svetlé pole, tmavé pole, šikmé osvetlenie.
4. Zobrazenie v polarizovanom svetle.
5. Zobrazenie pomocou interferencie.
6. Zobrazenie pomocou fázového kontrastu.
7. Zobrazenie pomocou konfokálnej mikroskopie.
8. Zobrazenie pomocou diferenčného interferenčného kontrastu DIC.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti - realizácie konkrétnych
typov meraní.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
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Termická analýza
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Pri výrobe, príprave a spracovaní materiálov sa vo väčšine prípadov nezaobídeme bez použitia
tepla. Termická analýza v súčasnosti zahŕňa množstvo techník v závislosti od toho, akú fyzikálnu
veličinu sledujeme ako funkciu teploty alebo času. Predmetný kurz poskytne účastníkom ucelený
prehľad o najčastejšie používaných technikách termickej analýzy. Tieto techniky zahŕňajú
diferenčnú termickú analýzu (DTA), diferenčnú skenovaciu kalorimetriu (DSC), termogravimetriu
(TG, TGA) a v neposlednom rade aj jednu z termo-mechanických techník – dilatometriu. Ku každej
technike bude predstavených a interpretovaných niekoľko príkladov reálnych meraní.
Cieľová skupina
Pracovníci na oddeleniach kvality produkcie, technológie výroby, výskumu a vývoja.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa všeobecné poznatky o najbežnejších technikách termickej analýzy. Bude
poznať základné princípy fungovania prístrojovej techniky a oboznámi sa tiež s prípravou vzorky
pred jej samotnou analýzou. Účastník kurzu bude vedieť vyhodnotiť a interpretovať nameraný
záznam z jednotlivých techník termickej analýzy.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (5 hodín) a praktické cvičenia (7 hodín), spolu 12 hodín.
Prezenčná forma (max. kapacita 6 osôb/kurz).
Obsah vzdelávacieho programu
1. Krivky ohrevu a chladnutia čistých kovov a ich zliatin. Základné binárne fázové diagramy.
2. DTA, DSC a príklady meraní.
3. TGA a príklady meraní.
4. Dilatometria a príklady meraní.
5. Príprava vzorky pred meraním, nastavenie teplotného programu, podmienky merania.
6. Vyhodnotenie nameraného záznamu, interpretácia jednotlivých javov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Marián Drienovský, PhD.
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Základy kvantitatívnej metalografie konštrukčných materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu spoľahlivej kvantifikácii
štruktúrnych zložiek v rôznych druhoch konštrukčných materiálov. Obsah vzdelávacieho programu je
možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Kontrolór kvality výroby, výskumný pracovník.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ technické vzdelanie so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa východiskové vedomosti a zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre objektívnu
kvantitatívne hodnotenie štruktúry konštrukčných materiálov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (5 hodín) a praktické cvičenia (7 hodín), spolu 12 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definovanie kvantitatívnej metalografie.
2. Kvantitatívne hodnotenie pomocou noriem.
3. Meranie štruktúrnych parametrov pomocou okulárových stupníc.
4. Meranie štruktúrnych parametrov pomocou matnice mikroskopu a koherentných testovacích
mriežok.
5. Meranie štruktúrnych parametrov pomocou softvérov pre kvantitatívnu analýzu.
6. Postup prípravy vzoriek pre kvantitatívne hodnotenie.
7. Príklady z praxe a ich hodnotenie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
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Kvalita produkcie
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Kvalita výroby a štatistické hodnotenie kvality výroby
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Účastníci kurzu získajú základné vedomosti v oblasti kvality výroby. Kurz je zameraný na problematiku
spracovania a analýzy výsledkov hromadného zisťovania, resp. súboru meraní. Absolvent kurzu získa
poznatky o štatistických metódach používaných pri riešení technických a ekonomických procesov
v podnikovej praxi.
Cieľová skupina
Pracovníci riadenia kvality, pracovníci útvaru výroby a údržby, priemyselní inžinieri, koordinátori
projektov zlepšovania.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ technické vzdelanie
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Po ukončení kurzu budú účastníci schopní aplikovať štatistické metódy v podnikovej praxi pri riešení
problémov v manažérstve kvality. Pochopia dôvody optimalizácie technických a ekonomických
procesov v priemyselnom podniku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška a výpočtové cvičenie v rozsahu 40 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Systém manažérstva kvality a postavenie štatistických metód v ňom, normatívne zabezpečenie
systému manažérstva kvality s ohľadom na štatistické metódy
2. Moderné metódy manažérstva kvality – QRQC, 5 Why, Je/Nie je, QRCI, 8D Report,
3. Teória pravdepodobnosti,
4. Kvantitatívne charakteristiky náhodných veličín,
5. Základné modely teoretických rozdelení náhodných veličín,
6. Výberové metódy, odhady intervalov spoľahlivosti a výpočet rozsahu výberov,
7. Testovanie hypotéz, najdôležitejšie druhy testov,
8. Analýza rozptylu,
9. Korelačná analýza.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Výpočet príkladu z prípadovej štúdie.
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
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Makroskopické hodnotenie kvality produkcie
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu objektívnej makroskopickej
kontroly výroby. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jeho
účastníkov.
Cieľová skupina
Pracovníci oddelenia kontroly kvality, vstupná a výstupná, resp. medzioperačná kontrola, výskumní
pracovníci, vedúci oddelenia kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ technické vzdelanie so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávacieho programu získa základné a aj rozšírené vedomosti a zručnosti, ktoré sú
nevyhnutné pre objektívnu makroskopickú kontrolu kvality výroby.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (6 hodín) a praktické cvičenia (8 hodín), spolu 14 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Definovanie makroskopického hodnotenia
2. Postup prípravy výrobkov pre makroskopické hodnotenie.
3. Techniky leptania pre vyvolanie makroštruktúr.
4. Definovanie chýb materiálu.
5. Hodnotenie makroštruktúry výkovkov.
6. Hodnotenie chemickej nerovnorodosti.
7. Makroskopická stavba ingotu.
8. Hodnotenie hĺbky vrstiev.
9. Hodnotenie vycedenín.
10. Príklady z praxe a ich hodnotenie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Lenka Kuchariková, PhD.; prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
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Nástroje manažérstva kvality
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom je oboznámenie sa so 7 starými nástrojmi manažérstva kvality a 7 nových nástrojov. Každý
nástroj bude predstavený teoreticky a zostrojený/vypočítaný prakticky.
Cieľová skupina
Pracovník kontroly kvality, procesný inžinier, inžinier kvality.
Podmieňujúce znalosti
Základné matematické zručnosti, odporúčané vedomosti zo štatistiky.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu bude schopný vyhodnocovať situáciu (pri nerovnomernosti výroby, pri identifikácii
problému pred výrobou, počas výroby, po skončení výrobného procesu), bude schopný navrhnúť
nápravné opatrenie na vyriešenie zisteného problému a bude schopný navrhovať preventívne
opatrenia na zamedzenie znovuobjavenia sa daného problému, resp. iných negatívnych skutočností
spojených s výrobou. Taktiež absolvent bude schopný pomocou vybraného nástroja/metódy overiť si
účinnosť jeho opatrenia.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška a výpočtové cvičenie v rozsahu 8 hodín.
Prezenčná forma/ externá forma, e-learning / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Ishikawa diagram. Paretova analýza. Stratifikácia. Histogram. Korelačný diagram. Check list.
Regulačný diagram. Afinitný diagram. Relačný diagram. Stromový diagram. Diagram PDPC. Maticový
diagram. Analýza údajov v matici. Sieťový graf.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Praktická skúška formou výpočtu a grafického zostrojenia jednotlivých nástrojov.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
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Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program sa týka poznatkov systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015, ktorý zahŕňa
v sebe procesný prístup, ako aj prístup založený na riziku.
Cieľová skupina
Vrcholový manažment, stredný manažment.
Podmieňujúce znalosti
Minimálne stredná odborná škola.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávacieho programu získa prehľad o požiadavkách systému manažérstva kvality
produktov a pri poskytovaní služieb s ohľadom na riziká, ktoré pri výrobe a poskytovaní služieb môžu
nastať. Získané kompetencie spolupracujú s PDCA cyklom a procesným prístupom. Absolvent dokáže
presne definovať požiadavky kladené normou ISO 9001:2015 ako aj zabezpečiť tieto požiadavky
pomocou zdokumentovaných informácii.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška a cvičenie v rozsahu 8 hodín.
Prezenčná forma / online výučba a pod.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Historický prehľad revidovania noriem radu 9000.
2. Predmet normy, normatívne odkazy, termíny a definície.
3. Súvislosti organizácie.
4. Vodcovstvo.
5. Plánovanie.
6. Podpora.
7. Prevádzka.
8. Hodnotenie výkonnosti.
9. Zlepšovanie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
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Celková efektivita zariadenia – Zvyšovanie produktivity strojných zariadení
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Účastníci prednášky získajú informácie o význame sledovania OEE – Celkovej efektivite zariadenia
v priemyselnom podniku. Budú oboznámení so spôsobom výpočtu ukazovateľa OEE. Na základe
prípadovej štúdie z praxe získajú prehľad o možnom postupe implementácie danej metódy vo svojom
podniku.
Cieľová skupina
Pracovníci riadenia útvaru výroby, údržby, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi budú oboznámení s významom CEZ (OEE) v rámci zvyšovania produktivity strojných
zariadení. Budú schopní rozpoznať, identifikovať straty na výrobnom stroji, resp. na zariadení. Budú
poznať spôsoby sledovania a zberu údajov z výrobného zariadenia a chápať dôvody implementácie CEZ
(OEE).
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška v rozsahu 2 hodiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Čo je CEZ (OEE) Celková efektivita zariadenia.
2. 6 veľkých strát na zariadení.
3. Výpočet CEZ (OEE).
4. Prípadová štúdia.
5. Príklad výpočtu CEZ (OEE).
Ukončenie vzdelávacieho programu
Výpočet príkladu CEZ (OEE).
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Jana Mesárošová, PhD.
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Mapovanie toku hodnoty (VSM) a identifikácia 8 druhov plytvania v podniku
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Účastníci prednášky získajú prehľad o dôležitosti a význame tvorby Value Stream Mapping (VSM).
Každý z účastníkov sa naučí používať symboly k zostrojeniu informačného a materiálového toku.
Obsahom prednášky je aj identifikácia 8. druhov plytvania, ktoré budú vysvetlené na základe
zakreslenia VSM mapy súčasného stavu. Jednotlivé teoretické vedomosti budú následne
implementované do prípadovej štúdie, ktorej obsahom je detailný rozbor pracoviska, linky a výrobného
procesu ako celku.
Cieľová skupina
Zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania,
plánovači.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi budú oboznámení s významom metódy Value Stream Mapping a 8 druhov plytvania v rámci
nutnosti zoštíhľovania jednotlivých procesov v podniku. Budú schopní zakresliť Mapu súčasného
a Budúceho stavu, ako aj rozpoznať a identifikovať jednotlivé plytvania a určiť úzke – problémové
miesta v podniku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška v rozsahu 4 hodiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Čo je Value Stream Mapping (VSM) – Mapovanie toku hodnoty.
2. Kroky Mapovania toku hodnoty (VSM).
3. Symboly používané pri mapovaní toku hodnoty.
4. Zakreslenie Mapy hodnoty súčasného stavu.
5. Pravidlá pri zakresľovaní Mapy budúceho stavu.
6. 8 druhov plytvania.
7. Význam zoštíhľovania procesov v podniku.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie krátkeho testu.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Jana Mesárošová, PhD.
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Metóda SMED - Single Minute Exchange of Dies
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Účastníci prednášok získajú prehľad o možnostiach minimalizovania a eliminovania plytvania v procese
pretypovania pomocou metódy SMED (Single Minute Exchange of Dies). Oboznámia sa s postupom
implementácie jednotlivých krokov metódy SMED, s rozdeľovaním činností v rámci pretypovania na
interné a externé a so spôsobmi redukcie času potrebného na pretypovanie. Teoretické poznatky budú
spojené s konkrétnymi príkladmi. Bude predstavený konkrétny proces pretypovania s identifikovanými
plytvaniami a následnou aplikáciou metódy SMED.
Cieľová skupina
Zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania,
plánovači.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi budú oboznámení s procesom pretypovania a metódou SMED. Budú schopní identifikovať
plytvanie a rozdeliť činnosti pretypovania na interné a externé. Budú oboznámení s možnými spôsobmi
eliminácie plytvania a schopní navrhnúť eliminovanie plytvania.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška v rozsahu 4 hodiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Plytvania vo výrobe.
2. Čo je pretypovanie.
3. Plytvanie pri pretypovaní.
4. Postup implementácie metódy SMED.
5. Rozdelenie činností pretypovania na interné a externé.
6. Spôsoby redukcie času pretypovania (spôsoby eliminácie plytvania).
7. Prínos metódy SMED.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Vypracovanie krátkeho testu.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Lukáš Jurík, PhD.
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Plánovanie projektu
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz „Plánovanie projektu“ poskytuje základné informácie ohľadom plánovania projektu. Absolvent
pochopí základnú terminológiu z rozsahu projektu (vecná dekompozícia projektu a hierarchická
štruktúra produktu). Absolvent sa naučí detailne spracovať časový plán projektu, plán prostriedkov
projektu, plán riadenia rizík, plán komunikácie a ostatné plány.
Cieľová skupina
Manažéri, plánovači, študenti.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu „Plánovanie projektu“ chápe podstatu plánovania celého projektu. Absolvent pochopí
základnú terminológiu z rozsahu projektu (vecná dekompozícia projektu a hierarchická štruktúra
produktu). Absolvent sa naučí detailne spracovať časový plán projektu, plán prostriedkov projektu,
plán riadenia rizík, plán komunikácie a ostatné plány.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia v rozsahu 24 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Predmet projektu. Hierarchická štruktúra projektu. Vecná dekompozícia projektu.
2. Časový plán projektu. Odhad trvania projektu. Míľniky projektu. Ganttov diagram. Plán výstupov
3. Plán prostriedkov (zdrojov) projektu. Hierarchická štruktúra organizácie. Matica zodpovednosti.
Histogram zdrojov. Histogram nákladov. Rozpočet. Plán financovania
4. Plán riadenia rizík. Plán komunikácie. Ostatné plány v projekte
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Jana Samáková, PhD.
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Podniková logistika
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu je poskytnúť základy podnikovej logistiky a ozrejmiť postupy vybraných Lean metód,
používaných v logistike. Absolventi kurzu získajú okrem teoretických vedomostí aj praktické skúsenosti
z riešenia modelových príkladov vybraných Lean metód.
Cieľová skupina
Zamestnanci na všetkých úrovniach riadenia, priemyselní inžinieri, koordinátori projektov zlepšovania,
prvolínioví manažéri.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu poznajú základy podnikovej logistiky a ovládajú postupy vybraných Lean metód
používaných v logistike. Absolventi kurzu získajú okrem teoretických vedomostí aj praktické skúsenosti
z riešenia modelových príkladov vybraných Lean metód. Rozumejú využívaniu hier, zameraných na
vybrané Lean metódy.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Tréning v rozsahu 10 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základy podnikovej logistiky.
2. Základy Lean logistiky.
3. Vybrané Lean metódy používané v logistike.
4. Riešenie modelových príkladov, resp. využívanie hier zameraných na Lean metódy.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Natália Horňáková, PhD., Ing. Lukáš Jurík, PhD.
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Udržateľný projektový manažment a metodiky a štandardy projektového
manažmentu
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Absolvent kurzu získa vedomosti z projektového riadenia. Kurz poskytuje prehľad používanej
terminológie z medzinárodných metodík a štandardov projektového riadenia, ako aj základy
udržateľného projektového riadenia a udržateľnosti projektov.
Cieľová skupina
Manažéri, pracovníci projektových oddelení, študenti.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu „Udržateľný projektový manažment a metodiky a štandardy projektového riadenia“
má vedomosti z projektového riadenia. Absolvent ovláda základnú terminológiu z medzinárodných
metodík a štandardov projektového riadenia (PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 1006...) a chápe
podstatu udržateľného projektového riadenia a udržateľnosti projektov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška a seminár v rozsahu 8 hodín (1 deň).
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do projektového riadenia. Základné pojmy. Projekt a proces. Životný cyklus projektu.
2. Metodiky projektového riadenia. Základné metodiky a štandardy projektového riadenia:
PMBOK®, PRINCE2®, ICB®, STN ISO 10006. Porovnanie medzinárodných metodík a štandardov
projektového riadenia.
3. Udržateľné projektové riadenie a udržateľnosť projektov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Jana Samáková, PhD.
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Základy ekonomiky pre „neekonómov“
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu je oboznámiť frekventantov so základnými ekonomickými kategóriami, ich súvislosťami
a procesmi, prebiehajúcimi v podnikateľskom subjekte. Absolvent získa základné kompetencie,
potrebné k aktívnej podnikateľskej praxi.
Cieľová skupina
Manažéri, zamestnanci, podnikatelia s neekonomickým vzdelaním.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu by si mal osvojiť základné ekonomické pojmy a kategórie a chápať ich správny význam.
Mal by rozumieť ekonomickej terminológii a získať kompetencie potrebné k aktívnej podnikateľskej
praxi. Podnikové procesy by mal vnímať a posudzovať nie iba z technickej, ale aj z ekonomickej stránky.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia v rozsahu 16 hodín (2 dni).
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Oboznámenie účastníkov so základnými ekonomickými kategóriami, ich súvislosťami a procesmi,
prebiehajúcimi v podnikateľskom subjekte.
2. Pohľad na transformačný proces z ekonomickej, resp. z finančnej stánky.
3. Oboznámenie sa s pojmami náklady, výdavky, príjmy, výnosy, pohľadávky, záväzky, ako aj ďalšie.
4. Základy „ekonomického“ myslenia.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
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Základy marketingovej koncepcie riadenia organizácie
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom kurzu je poskytnúť základy marketingu v riadení organizácií na trhu a informácie o princípoch
využitia nástrojov marketingového riadenia v organizácii. Absolventi kurzu majú okrem teoretických
vedomostí z oblasti marketingu aj praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych problémov
marketingového riadenia organizácií na trhu.
Cieľová skupina
Manažéri, marketingoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
Nevyžadujú sa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu chápu význam marketingu v riadení organizácií na trhu, ovládajú princípy využitia
nástrojov marketingového riadenia v organizácii, chápu dôležitosť zákazníka v marketingovom riadení.
Majú osvojené základy z oblasti marketingového mixu, sú schopní používať tradičné a moderné
marketingové prístupy k riadeniu organizácie na trhu za účelom zlepšenia dosahovaných výsledkov na
trhu, zlepšenia imidžu organizácie. Absolventi kurzu majú okrem teoretických vedomostí z oblasti
marketingu aj praktické skúsenosti z riešenia konkrétnych problémov marketingového riadenia
organizácií na trhu. Sú schopní stanoviť na základe analýzy konkrétnej situácie problém v oblasti
marketingového riadenia a nájsť jeho možné riešenie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia v rozsahu 16 hodín (2 dni).
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné pojmy súvisiace s marketingom a marketingovým riadením.
2. Pozícia a význam marketingovej koncepcie riadenia v organizácii.
3. Definovanie a význam praktického využitia marketingovej koncepcie riadenia v organizácii.
4. Marketingové plánovanie a prieskum trhu.
5. Segmentácia a výber cieľového trhu.
6. Zákazník a jeho správanie sa na trhu.
7. Nástroje marketingového riadenia - marketingový mix (tradičné a inovatívne nástroje
marketingového riadenia).
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
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Počítačová podpora výroby
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MATLAB - základy modelovania mechatronických systémov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
mechatronických systémov. Cieľom kurzu je poskytnúť absolventom základné znalosti potrebné
k práci s programom MATLAB a MATLAB/Simulink. Frekventanti získajú prehľad o štruktúre
a moduloch (tools) programu MATLAB. Naučia sa základy práce s týmto programom. Pomocou
vzorových úloh sa naučia ako zostaviť modely, popisujúce správanie sa systému v prostredí
MATLAB/Simulink.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa teoretické znalosti a základné zručnosti potrebné pre prácu s výpočtovým
programom MATLAB a MATLAB/Simulink. Bude schopný vytvoriť model jednoduchého
mechatronického systému bez a so uzatvorenou spätnou väzbou.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky s praktickými ukážkami v rozsahu 8 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Teoretické základy modelovania mechatronických systémov.
2. Základy práce s programom MATLAB.
3. Riešenie vzorových úloh.
4. Základy práce s programom MATLAB/Simulink.
5. Riešenie vzorových úloh.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
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Modelovanie a numerická simulácia procesov tepelného spracovania
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania,
numerickej analýzy, simulácie a predikcie správania sa materiálov v procesoch tepelného
spracovania.
Cieľová skupina
Technológovia, konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej simulácie procesov tepelného spracovania s využitím programového systému ANSYS.
Bude rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov procesov
tepelného spracovania. Bude vedieť navrhnúť a optimalizovať parametre tepelného spracovania.
Bude schopný vo vzájomných súvislostiach vyhodnotiť výsledky tepelných a napäťovodeformačných analýz a predikovať možnosť porušenia materiálu v procese tepelného spracovania.
Získa praktické zručnosti z oblasti modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a praktické cvičenia v rozsahu 60 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
Tepelné spracovanie kovových materiálov. Vznik napätí a deformácií v tepelnom spracovaní.
Porušenie materiálov. Teoretické základy modelovania a numerickej simulácie teplotných,
napäťovo-deformačných a elektromagnetických polí, riešenie združených úloh. Prehľad komerčných
programových systémov pre simuláciu procesov tepelného spracovania. Tvorba a verifikácia
simulačného modelu. Geometrický model, generovanie konečnoprvkovej siete, definovanie
lineárnych a nelineárnych materiálových vlastností, modelovanie fázových transformácií, zadávanie
začiatočných a okrajových podmienok, definovanie zaťažení. Voľba výpočtových metód. Presnosť
a stabilita riešenia. Spracovanie a vyhodnotenie výsledkov numerického riešenia. Analýza
a numerická simulácia vybraných procesov tepelného spracovania.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
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Numerická simulácia procesov tavného zvárania
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej simulácie procesov tavného zvárania s využitím programového systému ANSYS. Kurz je
určený predovšetkým technológom zvárania, konštruktérom a výskumným pracovníkom v oblasti
zvárania. Absolvent kurzu bude vedieť pripraviť simulačný model, implementovať a riešiť problém
pomocou softvéru ANSYS, vyhodnotiť výsledky tepelných a štrukturálnych analýz a následne
optimalizovať parametre zvárania za účelom získania kvalitného zvarového spoja. Značná pozornosť
je venovaná definovaniu teplotne závislých materiálových vlastností, ako aj modelovaniu zdrojov
tepla pri zváraní.
Cieľová skupina
Technológovia zvárania, konštruktéri, výskumní pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej simulácie procesov tavného zvárania s využitím programového systému ANSYS. Bude
rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov procesov
zvárania. Bude vedieť navrhnúť a optimalizovať parametre zvárania. Bude vedieť spracovať a
posúdiť získané výsledky tepelných a štrukturálnych numerických analýz a na základe vyhodnotenia
teplotných a napäťovo-deformačných polí predikovať možnosti porušenia zvaru. Získa praktické
zručnosti z oblasti modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (16 hodín)a praktické cvičenia (34 hodín), spolu 50 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základy modelovania a riešenia tepelných a napäťovo-deformačných úloh.
2. Tvorba simulačného modelu procesu tavného zvárania – geometrický a konečno-prvkový
model.
3. Definovanie teplotne závislých materiálových vlastností a tvorba pokročilých materiálových
modelov.
4. Modelovanie zdrojov tepla v procesoch tavného zvárania. Definovanie pohybujúceho sa
zdroja tepla.
5. Základy práce s programovým systémom ANSYS – preprocesor, riešič, postprocesor.
6. Numerická simulácia vybraných technologických procesov zvárania - riešenie vzorových úloh.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
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Pevnostná analýza konštrukcií
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je zameraný na oblasti vybraných častí mechaniky - statika, pružnosť, pevnosť, plasticita, ktorých
znalosť je nevyhnutná pre identifikáciu a klasifikáciu zaťaženia potrebných pre pevnostnú analýzu
a hodnotenie únosnosti mechanických sústav. Dominantná pozornosť je venovaná samotnej formulácii
problému a princípom zostavovania výpočtových modelov pre realizáciu pevnostných analýz
a dimenzovania rôznych štrukturálnych prvkov mechanických sústav.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi kurzu budú mať vedomosti o tvorbe výpočtových modelov a metodike pevnostnej analýzy
rôznych štrukturálnych prvkov mechanických sústav. Na základe získaných poznatkov bude absolvent
schopný navrhovať konštrukcie, dimenzovať a posudzovať ich štrukturálne prvky.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (30 hodín) a výpočtové cvičenia (15 hodín), spolu 45 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné pojmy v pevnostnej analýze štrukturálnych prvkov a konštrukcií.
2. Silové sústavy, väzbové závislosti. Rovnováha útvarov v rovine a priestore.
3. Statická analýza sústav telies a prútových sústav.
4. Základné pojmy a výpočtové metódy v technickej pružnosti.
5. Základné mechanické vlastnosti materiálov.
6. Základné druhy namáhania štrukturálnych prvkov.
7. Rovinný a priestorový stav napätosti. Hypotézy pevnosti a medzné stavy.
8. Kombinované namáhanie. Únava, krehký lom, lomová a vrubová húževnatosť.
9. Základný prehľad numerických a experimentálnych metód v pevnostnej analýze konštrukcií.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Ladislav Rolník, PhD., doc. Ing. Milan Naď, CSc.

74

Programovanie CNC strojov v systéme FANUC
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je zameraný na tvorbu riadiaceho programu pre sústruženie na CNC sústruhu
s riadiacim systémom FANUC. Vzdelávací program obsahuje informácie o možnostiach definovania
nástrojov, sústružníckych cykloch - sústruženie povrchov, dier, zápichov, závitov, definovanie,
parametrov rezania, zahrňuje základný popis skladby riadiaceho programu ISO. V priebehu
praktických cvičení budú adepti oboznámení so systémom FANUC a jeho funkciami, budú realizovať
ručné programovanie sústružených plôch.
Cieľová skupina
Obsluha obrábacích strojov, technológovia, absolventi technických škôl.
Podmieňujúce znalosti
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa teoretické a praktické vedomosti a zručnosti z programovania CNC riadiaceho systému
Fanuc. Absolvent bude rozumieť ručnému programovaniu CNC strojov, bude ovládať štruktúru
riadiaceho programu, bude vedieť zostaviť jednoduchý riadiaci program pre sústruženie a tým bude
schopný ručne programovať CNC riadené stroje.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v rozsahu 12 hodín (2 dni) a praktické cvičenia 36 hodín, spolu 48 hodín.
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Oblasť používania CNC strojov.
2. Charakteristika CNC obrábacích strojov.
3. Rozdelenie riadiacich systémov a stavba NC programu.
4. Hlavné funkcie systému FANUC Manual guade i.
5. Tvorba NC programu FANUC Manual guade i.
6. Editácia obrábacích cyklov.
7. Popis zadávania ľubovoľných tvarov.
8. Operácie v režime MEM.
9. Operácie v režime MDI.
10. Operácie v ručnom režime.
11. Operácie pri simulácii obrábania.
12. Praktické ukážky.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška pozostávajúca z teoretickej časti (test) a praktickej
programu pre zadaný tvar súčiastky a jeho simulácia).
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Tento vzdelávací kurz môže mať nadstavbu – frézovanie.
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.
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časti (vypracovanie CNC

Programovanie CNC strojov v systéme Heidenhain
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz je prioritne zameraný na riadiaci systém Heidenhain, ktorý je v prevažnej miere využívaný pre
riadenie CNC frézovacích strojov a frézovacích centier. Adepti dostanú informácie o štruktúrach
CNC riadených strojov a o konštrukcii obrábacích strojov. Ďalšie informácie sa týkajú technológie na
CNC frézovacích strojoch a v závere prednášok budú prezentované vývojové trendy a automatizácia
pre CNC riadené stroje. V priebehu praktických cvičení budú adepti oboznámení so systémom
Heidenhain a jeho funkciami. Následne budú realizovať ručné programovanie jednoduchých
a neskôr zložitejších tvarov v simulačnom softvéri.
Cieľová skupina
Obsluha CNC strojov, technológovia.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné vedomosti z oblasti tvorby CNC programov a získa praktické
zručnosti z tvorby riadiacich programov pre obsluhu CNC strojov. Absolvent bude rozumieť ručnému
programovaniu CNC strojov, bude ovládať štruktúry CNC strojov, bude vedieť zostaviť jednoduchý
riadiaci program a tým bude schopný ručne programovať CNC riadené stroje.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (24 hodín) a praktické cvičenia (36 hodín), spolu 70 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Konštrukcia a štruktúry CNC strojov.
2. Programovanie CNC strojov.
3. Technológia na CNC strojoch – obsluha CNC strojov.
4. Vývojové trendy.
5. Automatizácia CNC strojov.
6. Praktikum z tvorby CNC programov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti (vypracovanie CNC
programu pre zadaný tvar súčiastky a jeho simulácia).
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
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SolidWorks - modelovanie prototypových súčiastok
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je zameraný na výučbu základných princípov práce s CAD systémom SolidWorks.
Adepti budú oboznámený s možnosťami a štruktúrou užívateľského prostredia vyučovaného CAD
systému. V priebehu praktických cvičení budú účastníci kurzu informovaný o teoretických poznatkoch
a aplikovaní postupov v procese modelovania prototypu súčiastky od 3D modelu až po tvorbu
výkresovej dokumentácie. Budú oboznámený s funkciami pre modelovanie strojných súčiastok,
plechových dielov, zvarových konštrukcií a finálnych zostáv ako celkov.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti z oblasti modelovania v CAD systéme Solidworks.
Absolvent bude schopný vytvárať konštrukčné návrhy pomocou nástrojov CAD systému a to od
základnej skice, ktorá zachytáva prvotný návrh, cez 3D tvar modelovanej súčiastky spolu
s technologickými prvkami súčiastky, až po finálnu technickú dokumentáciu navrhnutej súčiastky.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (20 hodín) a výpočtové/konštrukčné cvičenia (10 hodín), spolu 30 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Užívateľské rozhranie CAD systému, nastavenie a dokumenty systému.
2. Základné skicovanie (2D), vytváranie väzieb, kótovanie skice, parametrizácia skice.
3. Základné nástroje 3D modelovania, referenčná geometria, tvorba polí.
4. Metodika tvorby plechových dielov a zváraných konštrukcií.
5. Metodika tvorby zostáv a podzostáv, modelovanie v kontexte zostavy, pokročilé väzby zostavy.
6. Základy plošného modelovania.
7. Tvorba výkresovej dokumentácie, rozvinuté pohľady, pohľady rozloženej zostavy.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Milan Naď, CSc.
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Teoretické základy prenosu tepla
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program poskytuje teoretické základy prenosu tepelnej energie mechanizmom vedenia,
prúdenia a žiarenia.
Cieľová skupina
Technológovia, konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky z oblasti prenosu tepla vedením, prúdením
a žiarením. Bude vedieť riešiť technické problémy súvisiace s bilancovaním energie. Získa praktické
zručnosti pri analýze stacionárnych a nestacionárnych teplotných polí, ktoré bude vedieť aplikovať
pri riešení komplexných inžinierskych úloh.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a praktické cvičenia v rozsahu 50 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Prenos tepelnej energie základné pojmy a spôsoby prenosu tepla. Diferenciálna rovnica
vedenia tepla, podmienky jednoznačnosti. Stacionárne vedenie tepla v jednoduchej a zloženej
rovinnej a valcovej stene.
2. Jednorozmerné a viacrozmerné nestacionárne vedenie tepla v telesách jednoduchých
geometrických tvarov.
3. Prenos tepla prúdením, základné pojmy. Newtonov zákon. Prandlova teória medznej vrstvy.
Teória podobnosti, dimenzionálna analýza podstata, význam, spôsob využitia. Prenos tepla
voľnou konvekciou do neobmedzeného priestoru a v obmedzenom priestore.
4. Nútená konvekcia pri prúdení tekutiny v rúrkach a kanáloch a pri obtekaní telies. Prenos tepla
pri fázových premenách - kondenzácia, var. Výmenníky tepla.
5. Prenos tepla žiarením. Základné pojmy. Planckov zákon, Wienov zákon, Stefanov
Boltzmannov zákon. Kirchhoffov a Lambertov zákon. Zásady výpočtu prenosu tepla žiarením.
Kombinovaný prenos tepla konvekciou a žiarením, spôsob výpočtu.
6. Základy numerického riešenia teplotných polí.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
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Tvorba technickej dokumentácie podľa platných noriem
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurzy tvorby technickej dokumentácie sú vhodné pre mnohé profesie. Tento kurz je určený na tvorbu
technických výkresov a nákresov pre strojárov. Cieľom kurzu je naučiť uchádzačov základy kreslenia
technickej dokumentácie a jednoduché úpravy výkresov. V kurze účastník pozná spôsoby technického
zobrazovania, kótovania, označovania drsnosti povrchov, zapisovania tolerancií. Výkres, ako
komunikačný prostriedok medzi konštrukciou, výrobou a kontrolou je veľmi dôležitá súčasť výrobného
procesu. Preto v rámci kurzu je prepojenie medzi týmito časťami dôležitou súčasťou.
Cieľová skupina
Pracovníci konštrukcie výrobkov, náradia, pracovníci technológie, pracovníci kontroly kvality, robotníci,
prevádzkoví pracovníci / THP.
Podmieňujúce znalosti
Minimálne výučný list technického zamerania / stredoškolské/vysokoškolské vzdelanie technického
smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi budú vedieť čítať technické výkresy so schopnosťou zistiť a vyhodnotiť prípadné chyby alebo
nesprávne definované informácie na technických výkresoch. Absolventi budú schopní vytvoriť
technický výkres v súlade s aktuálnymi normami s prepojením na technológiu výroby a následnú
kontrolu zobrazeného dielu.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednáška/ konštrukčné cvičenie / prípadové štúdie / riešenie konkrétnych situácií v rozsahu 12 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Tvorba technickej dokumentácie na základe predpísaných noriem.
2. Zobrazovanie, kótovanie súčiastok na výkresovej dokumentácii.
3. Tolerovanie a definovanie drsnosti povrchu na výkresoch
4. Základné spôsoby kontroly a merania predpísaných informácií na výkresoch.
5. Informácie, vysvetlenie a zmeny v technických normách určených pre tvorbu technickej
dokumentácie.
6. Riešenie konkrétnych prípadov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Praktická záverečná skúška.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Martina Kusá, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov – ANSYS Postprocessing
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti verifikácie a validácie
simulačných modelov s využitím programového systému ANSYS. Kurz je určený predovšetkým
konštruktérom a vývojovým pracovníkom, zaoberajúcich sa návrhom mechanických komponentov
a kovových konštrukcií. Absolvent kurzu bude vedieť spracovať a vyhodnotiť výsledky z numerických
analýzy. Naučí sa pracovať s General Postprocessor a TimeHistory Postprocessor. Získa poznatky
o možnostiach, metódach a spôsoboch získania a vyhodnocovania výsledkov.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti verifikácie a validácie
simulačných modelov s využitím programového systému ANSYS. Bude rozumieť základným princípom
spracovania a vyhodnocovania výsledkov cez General Postprocessor a TimeHistory Postprocessor
programového systému ANSYS. Získané výsledky z numerických analýz bude vedieť zobraziť aj vo forme
animácie, grafov a tabuliek. Naučí sa získané výsledky z numerickej analýzy spracovať a vyhodnotiť.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (4 hodiny) a praktické cvičenia (6 hodín), spolu 10 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do metódy konečných prvkov.
2. Základy práce s programovým systémom ANSYS, Postprocessing.
3. Základné metódy a spôsoby spracovania, vyhodnotenia výsledkov použitie *GET makra.
4. Možnosti grafického zobrazovania výsledkov, animácia výsledkov, tvorba grafov.
5. Triedenie výsledkov a vytváranie tabuliek.
6. Vzorové príklady.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Eva Babalová, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov - numerická simulácia dynamického
namáhania mechanických prvkov a konštrukcií
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania a numerickej
simulácie dynamických úloh a problémov kmitania s využitím programového systému ANSYS. Kurz je
určený predovšetkým konštruktérom a vývojovým pracovníkom zaoberajúcich sa návrhom
mechanických komponentov a kovových konštrukcií. Absolvent kurzu bude vedieť pripraviť simulačný
model, implementovať a riešiť problém pomocou softvéru ANSYS, vyhodnotiť výsledky numerických
analýz a následne posúdiť napäťovo-deformačný stav súčiastok a konštrukcií z hľadiska požadovanej
únosnosti.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej pevnostnej a deformačnej analýzy dynamického namáhania mechanických prvkov
využitím programového systému ANSYS. Bude rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie
a validácie simulačných modelov. Bude schopný navrhnúť, namodelovať, vyriešiť a posúdiť získané
výsledky z numerickej simulácie vo forme napäťovo-deformačného stavu riešeného štrukturálneho
prvku. Získa praktické zručnosti z oblasti modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (10 hodín) a praktické cvičenia (20 hodín), spolu 30 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do metódy konečných prvkov, formulácia rovníc MKP, metódy riešenia systémov rovníc.
2. Základy modelovania a riešenia napäťovo-deformačných úloh s časovo premenlivým zaťažením.
3. Riešenie úloh určenia vlastných tvarov a vlastných frekvencií netlmeného/tlmeného kmitania.
4. Zásady definovania okrajových podmienok.
5. Základy práce s programovým systémom ANSYS, metódy riešenia simulačných modelov.
6. Nástroje na spracovanie výsledkov.
7. Riešenie vybraných vzorových príkladov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Eva Babalová, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov - numerická simulácia napäťovodeformačných stavov pri namáhaní mechanických prvkov a konštrukcií
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania a numerickej
simulácie napäťovo-deformačných úloh s využitím programového systému ANSYS. Kurz je určený
predovšetkým konštruktérom a vývojovým pracovníkom zaoberajúcich sa návrhom mechanických
komponentov a kovových konštrukcií. Absolvent kurzu bude vedieť pripraviť simulačný model,
implementovať a riešiť problém pomocou softvéru ANSYS, vyhodnotiť výsledky numerických analýz
a následne posúdiť napäťovo-deformačný stav súčiastok a konštrukcií z hľadiska požadovanej
únosnosti.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej pevnostnej a deformačnej analýzy mechanických prvkov využitím programového systému
ANSYS. Bude rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov. Bude
schopný navrhnúť, namodelovať, vyriešiť a posúdiť získané výsledky z numerickej simulácie vo forme
napäťovo-deformačného stavu riešeného štrukturálneho prvku. Získa praktické zručnosti z oblasti
modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (15 hodín) a praktické cvičenia (35 hodín), spolu 50 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do metódy konečných prvkov, formulácia rovníc MKP, metódy riešenia systémov rovníc.
2. Základy modelovania a riešenia napäťovo-deformačných úloh pomocou jednorozmerných,
rovinných, škrupinových a telesových prvkov.
3. Tvorba alebo import geometrických modelov (možnosti využitia zjednodušení na minimalizáciu
veľkosti simulačného modelu) a zásady generovania konečno-prvkového modelu.
4. Definovanie materiálových vlastností, tvorba pokročilých materiálových modelov.
5. Zásady definovania okrajových podmienok a aplikácie komplexných spôsobov zaťaženia.
6. Základy práce s programovým systémom ANSYS, metódy riešenia simulačných modelov.
7. Nástroje na spracovanie výsledkov.
8. Numerická simulácia vybraných konštrukcií - riešenie vzorových príkladov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Eva Babalová, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov – riešenie nelineárnych kontaktných úloh
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje nadstavbové poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania a numerickej
simulácie nelineárnych úloh so zameraním na kontakt telies s využitím programového systému
ANSYS. Kurz je určený predovšetkým vývojovým pracovníkom zaoberajúcich sa návrhom
mechanických komponentov. Absolvent kurzu bude vedieť zostaviť komplexný simulačný model,
implementovať a riešiť problém pomocou softvéru ANSYS, spracovať a vyhodnotiť výsledky
numerických analýz.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa rozšírené teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a riešenia nelineárnych úloh so zameraním na kontakt telies s využitím programového systému
ANSYS. Bude rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov.
Bude schopný namodelovať, vyriešiť a posúdiť získané výsledky z numerickej simulácie. Nadobudne
skúsenosti s odhaľovaním a odstraňovaním problémov pri konvergenciou riešenia. Získa praktické
zručnosti z oblasti modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (8 hodín) a praktické cvičenia (8 hodín), spolu 16 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Nelineárna formulácia metódy konečných prvkov, metódy riešenia systémov nelineárnych
rovníc.
2. Typy kontaktných prvkov a kontaktných úloh.
3. Spôsoby vytvorenia kontaktných dvojíc v simulačnom modeli.
4. Nastavenie riešenia kontaktných úloh.
5. Nástroje na spracovanie výsledkov.
6. Numerická simulácia vybraných konštrukcií - riešenie vzorových príkladov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov - generovanie konečno-prvkových sietí
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti tvorby geometrie modelu
s konečno-prvkovou sieťou, ktorý je pripravený pre numerickú simuláciu s využitím programového
systému ANSYS. Kurz je určený predovšetkým konštruktérom a vývojovým pracovníkom zaoberajúcich
sa návrhom mechanických komponentov a kovových konštrukcií. Absolvent kurzu bude vedieť vytvoriť
geometriu simulačného modelu, získa poznatky o možnostiach a metódach sieťovania, ako aj o výbere
typu elementu pre sieťovanie. Bude vedieť pripraviť kompletný simulačný model pre riešenie
technologického problému s využitím numerickej simulácie.
Cieľová skupina
Konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti tvorby geometrie
simulačného modelu a konečno-prvkovej siete, ktoré sú nevyhnutné pre riešenie technologických
problémov s využitím numerickej simulácie a programového systému ANSYS. Bude rozumieť základným
princípom tvorby simulačných modelov. Bude schopný navrhnúť, namodelovať simulačný model
riešeného problému, vybrať vhodný typ elementu pre sieťovanie modelu a vytvoriť takú konečnoprvkovú sieť, ktorá umožní prostredníctvom numerickej simulácie získať presné výsledky. Získa
praktické zručnosti z oblasti modelovania a práce s programovým systémom ANSYS.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (4 hodiny) a praktické cvičenia (4 hodiny), spolu 8 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do metódy konečných prvkov.
2. Základy práce s programovým systémom ANSYS, metódy riešenia simulačných modelov.
3. Základy tvorby geometrického simulačného modelu, možnosti importovania geometrických
modelov z iných softvérov.
4. Možnosti a metódy tvorby konečno-prvkovej siete.
5. Úprava konečno-prvkovej siete, kombinácie rôznych typov sietí.
6. Vzorové príklady.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Rastislav Ďuriš, PhD., Ing. Eva Babalová, PhD.
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Úvod do metódy konečných prvkov - základy modelovania tepelných procesov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej simulácie procesov prenosu tepla s využitím metódy konečných prvkov (MKP).
Absolvent získa praktické zručnosti v oblasti tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov
tepelných procesov, ako aj práce s programovým systémom ANSYS. Získané znalosti bude schopný
aplikovať v praxi pri riešení technických problémov, zahŕňajúcich procesy prenosu tepla.
Cieľová skupina
Technológovia, konštruktéri, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa základné teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti modelovania
a numerickej simulácie procesov prenosu tepla s využitím metódy konečných prvkov (MKP)
a programového systému ANSYS. Bude rozumieť základným princípom tvorby, verifikácie a validácie
simulačných modelov pre analýzu teplotných polí. Bude vedieť používať progresívne výpočtové
metódy riešenia teplotných polí, posúdiť a vyhodnotiť výsledky numerických simulácií. Získa
praktické zručnosti z modelovania a práce s programovým systémom ANSYS. Získané znalosti bude
schopný aplikovať v praxi pri riešení širokého spektra technických problémov, zahŕňajúcich
stacionárne a nestacionárne procesy vedenia tepla.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (24 hodín) a praktické cvičenia (36 hodín), spolu 70 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné pojmy a zákony prenosu tepla.
2. Prenos tepla vedením, prúdením a žiarením.
3. Fourierova-Kirchhoffova parciálna diferenciálna rovnica vedenia tepla - podmienky
jednoznačnosti, analytické a numerické metódy jej riešenia. Metóda konečných prvkov.
4. Modelovanie a simulácia. Základy tvorby, verifikácie a validácie simulačných modelov.
5. Programový systém ANSYS – tvorba geometrického a konečnoprvkového modelu, definovanie
materiálových vlastností, okrajových podmienok a zaťažení nastavenie parametrov riešenia,
post-processing.
6. Riešenie úloh stacionárneho a nestacionárneho vedenia tepla - numerická simulácia ohrevu
materiálov v priemyselných peciach, modelovanie procesov kalenia, elektrický ohrev,
indukčný ohrev.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti (vypracovania
simulačného modelu a riešenia zadaného problému v programovom systéme ANSYS).
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
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WITNESS - základy modelovania a simulácie systémov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Kurz poskytuje základné teoretické znalosti a praktické zručnosti z oblasti modelovania systémov,
založenom na udalosťami riadenej simulácii. Je zameraný na zoznámenie sa s využitím simulácie
a simulačnej optimalizácie v riadení výroby, ktoré sú aplikované v programovom prostredí Witness.
Cieľom je oboznámiť účastníkov kurzu so základmi modelovania systémov, so simulačným prístupom
k riadeniu výrobných procesov a na základe praktických ukážok a prípadových štúdií naznačiť možnosti
jeho konkrétneho využitia v praxi. Zároveň poskytuje možnosť nadobudnúť základné znalosti potrebné
k práci s programom Witness.
Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za riadenie a optimalizáciu výroby.
Podmieňujúce znalosti
SŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného zamerania, zvládnuté základy matematiky a štatistiky
na stredoškolskej úrovni.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu nadobudne teoretické znalosti z oblasti modelovania a simulácie systémov. Taktiež
získa základné zručnosti potrebné pre prácu s výpočtovým programom Witness so zameraním na
aplikáciu simulácie a simulačnej optimalizácie pri modelovaní výrobného procesu. Samostatne dokáže
vytvoriť simulačný model riadený diskrétnymi udalosťami a analyzovať výstupy zo simulácie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky spojené s praktickými ukážkami a cvičeniami v rozsahu 16 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do simulačného modelovania.
2. Model deterministického systému, riadeného diskrétnymi udalosťami.
3. Model stochastického systému.
4. Doplnenie základnej funkcionality modelu o zložitejšiu logiku.
5. Simulácia a simulačná optimalizácia v module Experimenter.
6. Model so spojitými prvkami.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Mgr. Zuzana Červeňanská, PhD., prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
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Aditívna výroba - WAAM
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Špecializovaný kurz pre pracovníkov z oblasti zvárania, navárania a aditívnej výroby zameraný na
teoretickú charakteristiku a praktickú realizáciu WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing) procesu.
Cieľová skupina
Nižší a vyšší zváračský personál, osoby, pracujúce a uchádzajúce sa o zamestnanie v oblasti aditívnej
výroby, záujemcovia o rekvalifikáciu.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Frekventant nadobudne vedomosti v oblasti WAAM. Získa zručnosti v oblasti práce na zariadeniach pre
proces WAAM. Bude schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti na pracoviskách
zamestnávateľa.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Teoretická časť (prednáška a video prezentácie) a praktická časť (praktické ukážky, zaškolenie
a precvičovanie) v rozsahu 8 hodín až 4 dni – podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
Teoretická časť
1. Úvod do oblúkového zvárania a navárania.
2. Charakteristika procesu WAAM.
Praktická časť
1. Oboznámenie sa s pracoviskom.
2. Ovládanie jednotlivých zariadení pracoviska.
3. Praktická realizácia procesu WAAM.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Praktická skúška – realizácia procesu WAAM.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Miroslav Sahul, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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Chemicko-tepelné spracovanie ocelí
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu spoľahlivej produkcie
oceľových dielcov, u ktorých sa na získanie požadovaných mechanických, technologických a úžitkových
vlastností vyžaduje použiť chemicko-tepelné spracovanie. Obsah a rozsah vzdelávacieho programu je
možné prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Konštruktéri a technológovia vo výrobných podnikoch.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa kľúčové poznatky, znalosť ktorých je nevyhnutná pri efektívnom
navrhovaní, výrobe a kontrole kvality oceľových dielcov, ktoré majú získať požadované vlastnosti
chemicko-tepelným spracovaním.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (45 hodín) a praktické cvičenia (15 hodín), spolu 60 hodín.
Prezenčná forma / online výučba. Odborné videoprezentácie.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Fázový diagram železo – uhlík. Fázový diagram železo – dusík. Fázový diagram železo - bór.
2. Austenitizácia, perlitická, bainitická a martenzitická premena.
3. Cementácia. Nitridácia. Karbonitridácia. Nitrocementácia. Boridovanie. Povlakovanie.
4. Špeciálne metódy chemicko-tepelného spracovania.
5. Prevencia vzniku porúch pri návrhu dielca a realizácii technológie chemicko-tepelného
spracovania.
6. Materiály vhodné pre chemicko-tepelné spracovanie.
7. Technológie výroby ocelí a ich vplyv na štruktúru a vlastnosti hutníckych polotovarov.
8. Metalografické skúšky tepelne spracovaných dielcov – odber a príprava vzoriek, svetelná
a riadkovacia elektrónová mikroskopia.
9. Skúšky tvrdosti a mikrotvrdosti.
10. Röntgenová difrakčná analýza – určovanie fázového zloženia v povrchových vrstvách chemickotepelne spracovaných dielcov.
11. Modelovanie a simulácie v chemicko-tepelnom spracovaní. Práca s databázami.
12. Príklady z praxe.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti a praktickej časti – analýza štruktúry a fázového
zloženia konkrétnej súčiastky alebo nástroja.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Peter Grgač, CSc., doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.
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Konštrukcia foriem na vstrekovanie plastov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je zameraný na konštrukciu výliskov z plastov a konštrukciu foriem na vstrekovanie
plastov. Z hľadiska konštrukcie foriem ide najmä o návrh vtokového systému, temperačného systému,
vyhadzovacieho systému a samotnej dutiny formy pri dodržaní základných technologických
a konštrukčných zásad.
Cieľová skupina
Technicko-hospodárski pracovníci, konštruktéri, technológovia.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú vedomosti a kompetencie potrebné na návrh konštrukcie
výliskov z plastov a vedomosti potrebné na konštrukciu foriem na vstrekovanie plastov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a praktické ukážky v rozsahu 8 – 10 hodín.
Prezenčná forma / online výučba
Obsah vzdelávacieho programu
1. Konštrukcia výliskov z plastov – deliaca rovina, hrúbky stien, úkosy, polomery, zaoblenia,
rebrovanie, výstupky.
2. Požiadavky na formy, postup pri konštrukcii formy, určenie násobnosti formy.
3. Vtokové systémy - vtokové kanály, rozvádzacie kanály, vtokové ústia.
4. Temperačné systémy foriem.
5. Vyhadzovacie systémy foriem.
6. Materiály na výrobu foriem.
7. Využitie simulačných softvérov pri konštrukcii foriem.
8. Výroba foriem - technológie používané pri výrobe foriem.
9. Príklady konštrukcie foriem.
10. Upínanie foriem.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
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Metalografia zvarových spojov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Špecializovaný kurz pre pracovníkov z oblasti zvárania a materiálov, zameraný na teoretickú
charakteristiku a praktickú realizáciu metalografie zvarových spojov.
Cieľová skupina
Osoby, pracujúce v oblasti zvárania, materiálového inžinierstva, resp. záujemcovia o rekvalifikáciu.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent získa vedomosti z oblasti metalografickej analýzy zvarových spojov. Získa vedomosti
o svetelnej a elektrónovej mikroskopii a zvládne spôsoby prípravy vzoriek zvarových spojov pre
metalografickú analýzu. Bude vedieť identifikovať jednotlivé fázy a štruktúrne útvary vo zvarových
spojoch železných a neželezných zliatin. Bude schopný nájsť súvis medzi rovnovážnymi diagramami
a reálnou makroštruktúrou a mikroštruktúrou zvarových spojov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Teoretická časť (prednáška a video prezentácie) a praktická časť (praktické ukážky, zaškolenie
a precvičovanie) v rozsahu 4 až 8 dní – podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
Teoretická časť
1. Spôsoby prípravy vzoriek.
2. Optická a elektrónová mikroskopia.
3. Makroštruktúrna a mikroštruktúrna analýza.
Praktická časť
1. Oboznámenie sa so zariadeniami.
2. Praktická príprava vzoriek.
3. Optická a elektrónová mikroskopia vzoriek.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Teoretický test a praktická skúška – metalografická analýza zvarového spoja.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Mária Dománková, PhD., Ing. Miroslav Sahul, PhD.
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Plošné a objemové tvárnenie
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je zameraný na analýzu procesov plošného a objemového tvárnenia, a to hlavne na
strihanie, ohýbanie, ťahanie, pretlačovanie a kovanie a tiež na hodnotenie tvárniteľnosti materiálov.
V rámci programu pôjde aj o riešenie technickej prípravy výroby výtvarkov a možnosti aplikácie
nekonvenčných metód tvárnenia.
Cieľová skupina
Technicko-hospodárski pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú vedomosti a kompetencie potrebné pre návrh, realizáciu,
zlepšenie (inováciu) procesov výroby výtvarkov plošným tvárnením a objemovým tvárnením za studena
a za tepla.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky, praktické ukážky a výpočty v rozsahu 36 – 48 hodín.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Plošné tvárnenie. Materiály spracovávané plošným tvárnením. Základné práce a operácie
plošného tvárnenia – strihanie, ohýbanie, ťahanie.
2. Objemové tvárnenie. Materiály spracovávané objemovým tvárnením za studena a za tepla.
Základné práce a operácie objemového tvárnenia za studena - ubíjanie a nabíjanie,
pretlačovanie. Základné práce a operácie objemového tvárnenia za tepla - voľné kovanie,
zápustkové kovanie, valcovanie. Nekonvenčné metódy objemového tvárnenia.
3. Termomechanické podmienky tvárnenia - teplota tvárnenia, stav napätosti, rýchlosť pretvorenia,
veľkosť pretvorenia, kontaktné trenie.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
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Praskanie zvarových spojov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Odborná prednáška je zameraná na ukazovateľ zvariteľnosti – celistvosť zvarových spojov –
praskavosť. Budú charakterizované jednotlivé druhy trhlín, ich príčiny, proces vzniku a možnosti ich
eliminácie.
Cieľová skupina
Nižší zváračský personál, vyšší zváračský personál, pracovníci kvality a osoby určené na riešenie
problémov zvariteľnosti.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Základné vedomosti v oblasti náuky o materiáloch a technológií zvárania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent bude vedieť využiť nadobudnuté poznatky z oblasti praskavosti zvarových spojov pri
zváračských prácach vo výrobe. Bude vedieť charakterizovať základné problémy praskavosti zvarových
spojov a možnosti ich eliminácie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Odborná prednáška v rozsahu 4 až 6 hodín – podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma / online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Úvod do zvariteľnosti materiálov.
2. Druhy trhlín zvarových spojov.
3. Charakteristika horúceho praskania.
4. Charakteristika studeného praskania.
5. Charakteristika lamelárneho praskania.
6. Charakteristika žíhacieho praskania.
7. Výpočtové a praktické skúšky praskavosti.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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Progresívne metódy obrábania
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program obsahuje základný súbor informácií o progresívnych metódach obrábania. Prináša
prehľad technologických aplikácií výroby súčiastok na princípe fyzikálneho a fyzikálno-chemického
úberu materiálu. Prinesie podrobnú analýzu podstaty mechanických, chemických, elektrochemických,
elektroerozívnych, energolúčových a hybridných spôsobov obrábania. Ďalej obsahuje prehľad
dokončovacích spôsobov obrábania a vývojových trendov v obrábaní, ako sú technológie
vysokorýchlostného obrábania, vysokoproduktívneho obrábania, obrábania materiálov v kalenom
stave a obrábania na mikro a nano úrovni.
Cieľová skupina
Technicko-hospodárski pracovníci, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú základné poznatky o progresívnych spôsoboch obrábania
kovových a nekovových materiálov, spôsoboch jemného dokončovania povrchov a spôsoboch
vysokorýchlostného, vysokovýkonového obrábania, suchého obrábania a obrábania materiálov
v kalenom stave nástrojmi s definovanou geometriou rezného klina.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia (projekt/prípadová štúdia) v rozsahu 13 – 26 hodín.
Prezenčná forma/online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné informácie o progresívnych metódach obrábania.
2. Technologické aplikácie výroby súčiastok na princípe fyzikálneho a fyzikálno-chemického úberu
materiálu.
3. Mechanické, chemické, elektrochemické, elektroerozívne, energolúčové a hybridné spôsoby
obrábania.
4. Dokončovacie spôsoby obrábania.
5. Trendy v obrábaní, napr. technológia vysokorýchlostného obrábania, vysokoproduktívneho
obrábania, obrábania materiálov v kalenom stave a obrábania na mikro- a nano- úrovni.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
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Progresívne metódy tvárnenia
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je zameraný základné informácie o spracovaní kovových, ale aj nekovových
materiálov progresívnymi technológiami v oblasti plošného a objemového tvárnenia. Ďalej obsahuje aj
informácie o vysokoparametrických procesoch tvárnenia, o inkrementálnych postupoch spracovania
polotovarov v plošnom a objemovom tvárnení, tiež o mikrotvárnení, ale aj o technológii Tailor Blanks a
tvárnení kompozitných materiálov.
Cieľová skupina
Technicko-hospodárski pracovníci, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné pri
navrhovaní a inováciách postupov výroby súčiastok plošným a objemovým tvárnením a tiež na
identifikáciu a kvantifikáciu dopadov návrhov na oblasť životného prostredia.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a cvičenia (projekt/prípadová štúdia) v rozsahu 13 – 26 hodín.
Prezenčná forma/online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Aplikácia progresívnych materiálov v automobilovom priemysle.
2. Plošné tvárnenie - progresívne metódy strihania, progresívne metódy hlbokého ťahania, vysokoparametrické procesy plošného tvárnenia, procesy inkrementálneho plošného tvárnenia,
Tailored Blanks technológie.
3. Objemové tvárnenie - procesy hydrostatického a hydrodynamické tvárnenia, vysokoparametrické procesy objemového tvárnenia, procesy inkrementálneho objemového tvárnenia.
4. Technológie zhutňovania kovových práškov,
5. Procesy mikrotvárnenia.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.
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Rezné nástroje a aplikácie použitia vo výrobnej praxi
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Cieľom vzdelávacieho programu je poskytnúť informácie o obrábaných materiáloch, rozdelení
materiálov podľa normy ISO 513, o obrobiteľnosti a jej posúdení v súvislosti od chemického
zloženia, tepelného spracovania. Prinesie súbor informácii o rezných materiáloch a použitie
v závislosti od spôsobu obrábania, obrábaného materiálu, ako vhodne vybrať nástroje pre
technológie vŕtania, sústruženia, frézovania.
Cieľová skupina
Obsluha obrábacích strojov, technológovia, absolventi technických škôl.
Podmieňujúce znalosti
Stredoškolské vzdelanie technického zamerania.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú základné poznatky o obrábaní železných, neželezných
materiálov, plastov, ťažkoobrobiteľných materiálov, geometrie rezného klina nástrojov používaných pri
trieskových spôsoboch obrábania, opotrebení rezného klina. Absolvent získa poznatky o vlastnostiach
používaných rezných materiálov, vie sa zorientovať v kategorizácii rezných a obrábaných materiálov,
vie určiť parametre rezania.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a semináre v rozsahu 24 hodín (4 dni).
Prezenčná forma, prípadne online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Obrábané materiály.
2. Obrobiteľnosť.
3. Tvary triesok.
4. Opotrebenie nástrojov.
5. Rezné sily.
6. Akosť povrchu.
7. Rezné materiály.
8. Metódy vŕtania, závitovania, frézovania, sústruženia – spôsoby, parametre rezania, sila
a potrebný výkon, výpočet času obrábania, nástroje.
9. Riešenie problémov a praktické ukážky.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Písomný test.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/ certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu
Garant (garanti) vzdelávacieho programu
Ing. Henrieta Chochlíková, PhD.

96

Technológie spracovania plastov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program poskytuje základné informácie z oblasti technológií spracovania plastov. Vzdelávací
program je tiež zameraný na popis vlastností plastov a rozdelenie plastov. Z hľadiska technológií
spracovania plastov ide o analýzu procesov vstrekovania, vytlačovania, vyfukovania, valcovania,
lisovania, pretlačovania a tvarovania plastov. Vzdelávací program obsahuje informácie
o technologických parametroch spracovania plastov, ako aj o strojoch a zariadeniach na spracovanie
plastov.
Cieľová skupina
Technicko-hospodárski pracovníci, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického alebo prírodovedného smeru.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolventi vzdelávacieho programu získajú vedomosti a zručnosti, potrebné na návrh technologických
parametrov spracovania plastov, realizáciu, zlepšenie (inováciu) procesov výroby výliskov z plastov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky a praktické ukážky v rozsahu 6 – 8 hodín.
Prezenčná forma/online výučba.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Rozdelenie plastov.
2. Základné vlastnosti plastov.
3. Reologické vlastnosti plastov.
4. Technológia prípravy a úpravy zmesí termoplastov.
5. Lisovanie a pretláčanie plastov.
6. Vytláčanie.
7. Valcovanie (kalandrovanie).
8. Vyfukovanie.
9. Vstrekovanie.
10. Tvarovanie plastov.
11. Stroje a zariadenia na spracovanie plastov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.
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Teória a technológia spracovania polymérnych materiálov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Účastníci kurzu získajú prehľad o štruktúre, mechanických , technologických a fyzikálnych vlastnostiach
polymérnych materiálov. Oboznámia sa s procesmi prípravy polymérnych látok a možnosťami ich
úpravy aditívami, tepelno-mechanickým pôsobením. Oboznámia sa s metódami diagnostiky,
používanými v laboratóriách aj v priemyselnej praxi. Získajú prehľad o technológiách prípravy
a tvarovania polymérnych materiálov.
Cieľová skupina
Priemyselní inžinieri, technickí pracovníci, výskumní a vývojoví pracovníci.
Podmieňujúce znalosti
Úplné stredoškolské vzdelanie, prípadne 1. stupeň vysokoškolského vzdelania v technických odboroch.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent bude schopný popísať štruktúru a chovanie základných druhov polymérnych materiálov.
Bude rozumieť rozumieť výsledkom bežne používaných analýz štruktúry a vlastností polymérnych
materiálov. Bude vedieť uskutočniť základný výber polymérneho materiálu pre zvolenú technickú
aplikáciu. Bude rozumieť procesom, vedúcim k ovplyvneniu vlastností polymérnych materiálov pri ich
spracovaní a aplikáciách, ako aj vplyvu jednotlivých použitých aditív a optimalizovať ich použitie.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky v rozsahu 30 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Základné rozdelenie polymérnych materiálov.
2. Molekulová hmotnosť polymérnych látok a jej vplyv na vlastnosti polymérnych materiálov.
3. Syntéza polymérnych látok, sieťovanie polymérnych materiálov.
4. Väzby polymérnych látok, vnútorné usporiadanie polymérnych látok.
5. Aditíva v polymérnych materiáloch.
6. Prechodové teploty a základné stavy polymérnych látok.
7. Triedenie základných technických polymérnych materiálov.
8. Vlastnosti a diagnostika polymérnych materiálov.
9. Charakteristika najvýznamnejších druhov polymérnych materiálov.
10. Technológie prípravy a spracovania polymérnych materiálov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Marian Kubliha, PhD.
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Tepelné spracovanie ocelí
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov, aplikácia ktorých vedie k dosiahnutiu spoľahlivej produkcie
oceľových dielcov, u ktorých sa na získanie požadovaných mechanických, technologických a úžitkových
vlastností vyžaduje použiť tepelné spracovanie. Obsah vzdelávacieho programu je možné prispôsobiť
konkrétnym požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Konštruktéri a technológovia vo výrobných podnikoch.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent kurzu získa kľúčové poznatky, znalosť ktorých je nevyhnutná pri efektívnom navrhovaní,
výrobe a kontrole kvality oceľových dielcov, ktoré majú získať požadované vlastnosti tepelným
spracovaním.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (40 hodín) a praktické cvičenia (15 hodín), spolu 55 hodín.
Prezenčná forma / online výučba. Odborné videoprezentácie.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Fázový diagram železo – uhlík, diagramy IRA a ARA.
2. Fázové premeny pri tepelnom spracovaní ocelí – austenitizácia, perlitická, bainitická
a martenzitická premena.
3. Žíhanie, kalenie a popúšťanie.
4. Tepelné spracovanie na vzduchu, vo vákuu, v technických plynoch a v riadených atmosférach.
5. Kalenie a kaliace prostredia. Mechanické a štruktúrne napätia v kalených dielcoch.
6. Povrchové kalenie (elektrický indukčný ohrev, kalenie laserom a elektrónovým lúčom).
7. Špeciálne metódy tepelného spracovania.
8. Deformácie a vznik trhlín pri tepelnom spracovaní. Prevencia vzniku porúch pri návrhu
súčiastky a realizácii technológie tepelného spracovania.
9. Materiály pre tepelné spracovanie. Technológie výroby ocelí a ich vplyv na vlastnosti
hutníckych polotovarov. Analýzy chemického zloženia ocelí.
10. Metalografické skúšky tepelne spracovaných dielcov – príprava vzoriek, svetelná a riadkovacia
elektrónová mikroskopia. Skúšky tvrdosti a mikrotvrdosti.
11. Röntgenová difrakčná analýza – určovanie obsahu zvyškového austenitu v zakalených dielcoch
a mechanických napätí v povrchových vrstvách.
12. Simulačné programy v tepelnom spracovaní. Príklady z praxe.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Záverečná skúška, pozostávajúca z teoretickej časti (e-test) a praktickej časti – analýza štruktúry
a fázového zloženia konkrétneho dielca alebo nástroja.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Peter Grgač, CSc., doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
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Základy tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Vzdelávací program je orientovaný na získanie, prípadne prehĺbenie a rozšírenie teoretických
a praktických odborných poznatkov z oblasti tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov.
Náplňou programu budú základné fázové premeny v kovoch a základné postupy tepelného spracovania
železných aj neželezných konštrukčných materiálov. Obsah vzdelávacieho programu je možné
prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jeho účastníkov.
Cieľová skupina
Pracovníci oddelenia kontroly kvality, vstupná a výstupná, resp. medzioperačná kontrola, výskumní
pracovníci, pracovníci divízie tepelného a chemicko-tepelného spracovania, vedúci oddelenia kvality.
Podmieňujúce znalosti
SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru so zameraním na strojárstvo alebo hutníctvo.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent programu získa základné a aj rozšírené znalosti z uvedenej oblasti tepelného a chemickotepelného spracovania kovov.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Prednášky (16 hodín) a praktické cvičenia - výpočtové, prípadové štúdie, prax (8 hodín), spolu 24 hodín.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
1. Fázové premeny pri tepelnom spracovaní kovov.
2. Aplikácia IRA a ARA diagramov pri tepelnom spracovaní kovov.
3. Základné pojmy pri tepelnom spracovaní a termomechanickom spracovaní kovov - kalenie,
žíhanie, popúšťanie,zušľachťovanie, isoforming a ausforming.
4. Ocele vhodné na tepelné a chemicko-tepelné spracovanie.
5. Základné postupy chemicko-tepelného spracovania.
6. Postupy zvyšovanie pevnosti neželezných materiálov.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Test
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
prof. Ing. Eva Tillová, PhD.; Ing. Juraj Belan, PhD.
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Zváranie elektrónovým lúčom
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Špecializovaný kurz pre pracovníkov v oblasti zvárania, zameraný na teoretickú charakteristiku
a praktickú realizáciu zvárania elektrónovým lúčom.
Cieľová skupina
Nižší a vyšší zváračský personál, osoby, uchádzajúce sa o zamestnanie v oblasti zvárania, záujemcovia
o rekvalifikáciu.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent nadobudne vedomosti v oblasti zariadení a zvárania elektrónovým lúčom. Získa zručnosti
v oblasti ovládania pracoviska na zváranie elektrónovým lúčom. Bude schopný aplikovať nadobudnuté
vedomosti a zručnosti na pracovisku zamestnávateľa.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Teoretická časť (prednáška a video prezentácie) a praktická časť (praktické ukážky, zaškolenie
a precvičovanie) v rozsahu 8 hodín až 4 dni – podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
Teoretická časť
1. Charakteristika zariadení na zváranie elektrónovým lúčom.
2. Charakteristika zvárania elektrónovým lúčom.
Praktická časť
1. Oboznámenie sa s pracoviskom.
2. Ovládanie zváracieho zariadenia.
3. Praktická realizácia zvarových spojov.
4. Optimalizácia parametrov zvárania.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Praktická skúška – realizácia procesu zvárania elektrónovým lúčom.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Miroslav Sahul, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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Zváranie laserovým lúčom
Stručný popis / anotácia vzdelávacieho programu
Špecializovaný kurz pre pracovníkov v oblasti zvárania, zameraný na teoretickú charakteristiku
a praktickú realizáciu zvárania laserovým lúčom.
Cieľová skupina
Nižší a vyšší zváračský personál, osoby, uchádzajúce sa o zamestnanie v oblasti zvárania, záujemcovia
o rekvalifikáciu.
Podmieňujúce znalosti
Podľa cieľovej skupiny – technické vzdelanie príslušného stupňa.
Výsledky vzdelávania a získané kompetencie
Absolvent nadobudne vedomosti v oblasti laserových zariadení a zvárania laserovým lúčom. Získa
zručnosti v oblasti práce na laserovom zváracom pracovisku. Bude schopný aplikovať nadobudnuté
vedomosti a zručnosti na laserových pracoviskách zamestnávateľa.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností
Teoretická časť (prednáška a video prezentácie) a praktická časť (praktické ukážky, zaškolenie
a precvičovanie) v rozsahu 8 hodín až 4 dni – podľa cieľovej skupiny.
Prezenčná forma.
Obsah vzdelávacieho programu
Teoretická časť
1. Charakteristika laserových zariadení.
2. Zváranie laserovým lúčom.
Praktická časť
1. Oboznámenie sa s pracoviskom.
2. Ovládanie zváracieho zariadenia.
3. Ovládanie robotizovaného ramena.
4. Praktická realizácia zvarových spojov.
5. Optimalizácia parametrov zvárania.
Ukončenie vzdelávacieho programu
Praktická skúška – realizácia procesu zvárania laserovým lúčom.
Ďalšie informácie
Absolvent získa osvedčenie/certifikát o absolvovaní vzdelávacieho programu.
Garant vzdelávacieho programu
Ing. Miroslav Sahul, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
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Soft Skills

www.edumatech.sk
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Komunikace, argumentace a vyjednávání
Anotace
Kurz naučí techniky komunikace, které podpoří spolehlivost a schopnost vysvětlit své nápady
a myšlenky.
Cílová skupina
THP pracovníci, střední a vyšší management.
Podmiňující znalosti
Nepožaduje se.
Výsledky vzdělávání a získané kompetence
Sebeprezentace, schopnost vysvětlit své myšlenky, nápady a dokázat je prodat tomu, kdo zrovna
naslouchá, jsou pro byznys klíčové. Během absolvování kurzu si studenti prohloubí své dovednosti
z oblasti komunikace. Všechny tyto aspekty správné komunikace budou zaměřeny jak na individuální,
tak skupinové obecenstvo.
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností
Prednáška / seminář v rozsahu 4 hodin.
Prezenční forma / online výuka.
Obsah vzdělávacího programu
1. Jak zaujmout posluchače a probudit zájem o spolupráci.
2. Jak strukturovat písemný projev.
3. Nonverbální komunikace.
4. Umění produktivně diskutovat a polemizovat.
5. Verbální i písemný projev.
6. Konstruktivní polemika nad novými tématy
Ukončení vzdělávacího programu
Test a praktické ověření vědomostí (řešení případové studie).
Další informace
Absolvent získá osvědčení / certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Garant vzdělávacího programu
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Management lidských zdrojů
Anotace
Lidský potenciál představuje pro firmu klíčový faktor. Jak udržet a motivovat schopné zaměstnance
přinese tento kurz.
Cílová skupina
THP pracovníci, střední a vyšší management.
Podmiňující znalosti
Nepožaduje se.
Výsledky vzdělávání a získané kompetence
Lidské zdroje představují klíčový faktor pro úspěch firmy. Vhodně vybraní zaměstnanci jsou největším
bohatstvím podniku. Otázky a odpovědi jak zapojovat zaměstnance do rozhodovacích procesů, ochrany
zdraví a bezpečnosti práce, vytváření vhodných a příjemných pracovních podmínek, či vytváření
vlastních personálních informačních systémů jsou obsahem kurzu.
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností
Prednáška / seminář v rozsahu 4 hodin.
Prezenční forma / online výuka.
Obsah vzdělávacího programu
1. Získávání pracovníků, jejich formování a využívání jejich potenciálu.
2. Efektivní propojování činností jednoho s ostatními pracovníky.
3. Plánování personálního zajištění.
4. Řízení individuálního i týmového výkonu.
5. Vytváření odměňovací strategie.
6. Identifikace potřeb pracovníků v oblasti vzdělávání.
7. Motivace podřízených.
Ukončení vzdělávacího programu
Test a praktické ověření vědomostí (řešení případové studie).
Další informace
Absolvent získá osvědčení / certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Garant vzdělávacího programu
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Management osobního rozvoje
Anotace
Sebezdokonalování jako cesta k osobnímu i pracovnímu rozvoji, úspěchu a spokojenosti.
Cílová skupina
THP pracovníci, střední a vyšší management.
Podmiňující znalosti
Nepožaduje se.
Výsledky vzdělávání a získané kompetence
Hlavní cestou jak trvale uspět je soustavné a nikdy nekončící sebezdokonalování a dobrá psychická
kondice a spokojenost. Pro manažery je důležité umět uplatnit své schopnosti a znát sám sebe.
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností
Prednáška / seminář v rozsahu 4 hodin.
Prezenční forma / online výuka.
Obsah vzdělávacího programu
1. Jak ovládat své emoce při kontaktu s okolím.
2. Umění odpočinku a jak nabrat dostatek energie.
3. Zvládání nenadálých situací.
4. Zvládání stresu, jak na poli pracovním, tak v osobní rovině.
5. Podpora vlastního kreativního myšlení.
6. Včasné vytyčování cílů.
7. Hospodaření s časem.
8. Stanovování priorit.
9. Prevence syndromu vyhoření.
Ukončení vzdělávacího programu
Test a praktické ověření vědomostí (řešení případové studie).
Další informace
Absolvent získá osvědčení / certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Garant vzdělávacího programu
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Management vs. Leadership
Anotace
Kurz poskytne základní náhled na rozdíl mezi vedením typem management a leadership. Účastníci se
naučí základní kroky k účinnému vedení skupiny, pomocí obou stylů vedení.
Cílová skupina
THP pracovníci, střední a vyšší management.
Podmiňující znalosti
Nepožaduje se.
Výsledky vzdělávání a získané kompetence
Během semináře se účastník dozví, jak v případě managera, pozitivně ovlivňovat chování ostatních lidí,
jít osobním příkladem, naučit se akceptovat myšlenky druhých, poskytnout konstruktivní pomoc, radu
a vedení, jak vhodně využívat potenciál a schopnosti svých zaměstnanců. Na konkrétních případech
z praxe bude ujasněno, jak vhodným způsobem chválit, ale také kritizovat.
Leader by měl vždy pracovat s lidmi ve firmě, naučit pracovníky, jak vytvářet výsledky a hodnoty tak,
aby jim to pomohlo naučit se novým znalostem a jejich praktikováním zdokonalit své dovednosti. Každý
lídr by měl ovládat dovednost vést své pracovníky k mistrovství. Naučit pracovníky oslavit úspěch
takovým způsobem, který vede k uvědomění. Probrat neúspěch způsobem, který obnovuje chuť vrátit
se zpět k aktivitě s obnovenou silou a ochotou pokračovat k výsledkům.
Dále lektoři poradí, jak aktivně naslouchat, klást dotazy, argumentovat, jak se vypořádat s námitkami
a nesouhlasem – jak úspěšně překonat komplikovanou komunikaci a konflikty na pracovišti, jak
ovládnout umění přesvědčit a nadchnout své spolupracovníky a další pro praxi důležité dovednosti.
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností
Seminář v rozsahu 4 hodin.
Prezenční forma / online výuka.
Obsah vzdělávacího programu
I když se pojmy leadership a management často zaměňují, jejich význam je zcela odlišný.
1. Jak vytvářet pozitivní atmosféru na pracovišti a zároveň autoritativně dbát na plnění všech
zadaných úkolů a pravidel.
2. Udržení těchto kombinací manažerských kompetencí v rovnováze.
3. Leadership je o vůdcovství či vedení. Proces dávání smyslu toho, co lidé společně dělají tak, že
tomu porozumí a ztotožní se s tím.
4. Management v sobě ukrývá řízení. Řízení lidí za účelem dosažení cíle, které v sobě obsahuje
plánování, organizování, výběr pracovníků a kontrolu.
Rozdílnosti v leadershipu a managementu:
1. Manažer spravuje, leader inovuje. Manažer udržuje, leader rozvíjí.
2. Manažer řídí systémy a procesy, leader se zaměřuje především na pracovníky a lidi ve firmě.
3. Manažer obvykle řídí v krátkodobé perspektivě, leader pracuje v dlouhodobém výhledu.
4. Manažer se ptá jak a kdy, leader se zeptá co a proč.
5. Manažer dělá věci správně, leader dělá správné věci.
Ukončení vzdělávacího programu
Test a praktické ověření vědomostí (řešení případové studie).
Další informace
Absolvent získá osvědčení / certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Garant vzdělávacího programu
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Resource management
Anotace
Účastníci se naučí základy k řízení firemních a lidských zdrojů ve firmách.
Cílová skupina
THP pracovníci, střední a vyšší management.
Podmiňující znalosti
Nepožaduje se.
Výsledky vzdělávání a získané kompetence
Proces využívání a řízení firemních zdrojů patří mezi klíčové manažerské úkoly. Tyto zdroje mohou
zahrnovat například výrobky a zařízení, finance, výrobní materiál, zaměstnance, vybavení, nápady na
optimalizaci a rozšíření firmy apod. Po absolvování kurzu budou studenti schopni efektivnějšího řízení
firemních zdrojů.
Druh, rozsah a metoda vzdělávacích činností
Prednáška / seminář v rozsahu 4 hodin.
Prezenční forma / online výuka.
Obsah vzdělávacího programu
1. Osvojit si podstatu efektivního plánování a řízení firemních zdrojů.
2. Využití potenciálu dlouhodobých zaměstnanců pro nové projekty firmy.
3. Plánování práce pro zaměstnance.
4. Time management.
5. Strukturované řízení.
Ukončení vzdělávacího programu
Test a praktické ověření vědomostí (řešení případové studie).
Další informace
Absolvent získá osvědčení / certifikát o absolvování vzdělávacího programu.
Garant vzdělávacího programu
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Vzdelávacie programy boli pripravené v rámci projektu
„Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania
pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového
priemyslu (EDU-MaTech)“
s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Operačného programu 304000
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Aktuálne informácie o ponúkaných kurzoch CŽV a prihlášky na stránke:
www.edumatech.sk
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