Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej
technickej univerzity bola zriadená nariadením
vlády ČSSR č. 94 z 10.10.1985, s účinnosťou od
1.1.1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy
technickej so sídlom v Trnave. Aj keď rokom
vzniku fakulty je uvedený dátum, jej história je
oveľa staršia a úzko súvisí s činnosťou technologických odborov strojárskej výroby, ktorých
základy boli položené na bývalom Odbore
strojného a elektrotechnického inžinierstva
(OSEI) ešte v roku 1939. OSEI sa po roku 1950
premenoval na Fakultu strojného a elektrotechnického inžinierstva, ktorá sa v toku 1951
rozdelila na dve samostatné fakulty – Strojnícku fakultu a Elektrotechnickú fakultu.
So začiatkom technologických disciplín na
SVŠT zostane navždy späté meno nestora mechanických technológií prof. Jozefa Čabelku
(1910 - 1987), špičkového odborníka v oblasti
technológie zvárania a zakladateľa Výskumného ústavu zváračského v Bratislave (1949).
K ďalším významným osobnostiam v oblasti
technológií patrili profesor Ján Nebeský,
profesor Jozef Ondra a profesor Emil Škrabal.
Zakladateľom štúdia ekonomiky a riadenia strojárskych výrob bol doc. Ladislav Pavelka. Technologické a ekonomické disciplíny boli súčasťou
Strojníckej fakulty.
Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory
Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave na konštrukčné a
ostatné, medzi ktoré patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo, ekonomika a
riadenie strojárskych výrob, automatizované
systémy riadenia výrobných systémov, výrobné
systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Tieto študijné odbory sa stali v roku
1986 základom pre vznik Strojárskotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave.
Fakulta začala pôsobiť v budove po Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského na ulici gen.
L. Svobodu, dnes Jána Bottu v Trnave a Hviezdoslavovej ulici. Pri svojom vzniku mala tri
študijné odbory: strojárska technológia, ekonomika a riadenie strojárskych výrob a automatizované systémy riadenia výrobných procesov

v strojárstve. Fakultu v tomto období tvorilo
13 katedier. Neskôr boli študijné odbory doplnené o materiálové inžinierstvo, inžinierstvo
kvality produkcie, technologické zariadenia
a systémy, aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle.
V súčasnosti je fakulta akreditovaná v procese
komplexnej akreditácie vysokých škôl SR s profilom na materiálové inžinierstvo, strojárske
výrobné technológie, automatizáciu a informatické vedy, bezpečnosť a environmentálne vedy,
priemyselné manažérstvo, priemyselné inžinierstvo a personálnu prácu. V súčasnosti zabezpečuje štúdium vo všetkých troch stupňoch
štúdia. Počas svojej existencie vychovala viac
ako 20 000 absolventov.
3

VZDELÁVANIE
Fakulta je zameraná na výchovu absolventa
univerzitného typu vo všetkých troch stupňoch
štúdia pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne
strojárskej výroby. Zvýšený dôraz sa kladie na
adaptabilnosť a operatívnosť absolventov, aby
sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Skladbou
študijných programov je fakulta jedinou svojho
druhu na Slovensku. Získanie ECTS label naznačuje domácim a zahraničným študentom, že
kreditný systém štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave spĺňa prísne európske štandardy a poskytované vzdelávanie je
v plnej miere porovnateľné so zahraničím. Fakulta vytvára podmienky pre štúdium v excelentných podmienkach, disponuje hightech
laboratóriami, multimediálnymi učebňami a
počítačovými laboratóriami s neobmedzeným
prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením. Umožňuje absolvovanie
časti štúdia v zahraničí a možnosť získať certifikáty oprávňujúce k výkonu znaleckých činností. Poskytuje významný servis pre študentov
rozsiahlou sociálnou podporou a službami (sociálne a motivačné štipendiá, pôžičky prostredníctvom Fondu na podporu vzdelávania),
vynikajúcim prístupom k študijnej literatúre
vďaka elektronickým skriptám zdarma. Fakulta
poskytuje informácie o ponukách práce, organizuje podujatia pre uplatnenie absolventa fakulty na trhu práce. K bonusom pre študetský
život patrí rozhodne bezplatné wifi pripojenie
v priestoroch fakulty i študentského domova,
ubytovanie pre prijatých študentov v študentskom domove priamo v areáli campusu a stravovanie v priestoroch zmodernizovanej študentskej jedálne ako i možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa a posilňovňa).
19.3.2011 bolo založené občianske združenie
Banka kvality – Alumni MTF STU, ktoré vytvára
priestor a podmienky pre komunikáciu fakulty
s jej bývalými absolventami.
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Akreditované študijné programy
Bakalárske štúdium - I. stupeň štúdia
1. Aplikovaná informatika a automatizácia
v priemysle
2. Integrovaná bezpečnosť
3. Kvalita produkcie
4. Materiálové inžinierstvo
5. Mechanika v technologických zariadeniach
6. Personálna práca v priemyselnom podniku
7. Počítačová podpora výrobných technológií
8. Priemyselné manažérstvo
9. Výrobné technológie
10. Výrobné technológie a výrobný manažment
11. Výrobné zariadenia a systémy
Inžinierske štúdium - II. stupeň štúdia

Doktorandské štúdium - III. stupeň štúdia

1. Automatizácia a informatizácia procesov
v priemysle
2. Integrovaná bezpečnosť
3. Materiálové inžinierstvo
4. Obrábanie a tvárnenie
5. Personálna práca v priemyselnom podniku
6. Počítačová podpora návrhu a výroby
7. Priemyselné manažérstvo
8. Výrobné technológie a výrobný manažment
9. Výrobné zariadenia a systémy
10. Zváranie a spájanie materiálov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Automatizácia a informatizácia procesov
Integrovaná bezpečnosť
Personálna práca v priemyselnom podniku
Priemyselné manažérstvo
Progresívne materiály a materiálový dizajn
Strojárske technológie a materiály
Výrobné zariadenia a systémy

VÝSKUM
Cieľom Materiálovotechnologickej fakulty STU
v Bratislave so sídlom v Trnave je, v kontexte
s víziou STU, byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznávanou fakultou v rámci fakúlt
podobného zamerania vo svetovom meradle t.j.
fakúlt, ktoré rozvíjajú moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na
progresívne materiály, sofistikované výrobné
technológie a priemyselné inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov ako aj kvalitu, bezpečnosť,
environmentálne a manažérske aspekty priemyselnej produkcie. V súlade s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity chce
Materiálovotechnologická fakulta STU ako univerzitná fakulta aktívne prispievať k jeho naplneniu - s prioritou na materiálové vedy
a výrobné technológie - v akreditovaných
oblastiach výučby, vedy a výskumu v rámci stanovených kompetencií:
• ponúkať a realizovať univerzitný systém
vzdelávania vo všetkých stupňoch v akreditovaných študijných programoch,
• šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi
vedy a výskumu,
• zabezpečiť prenos výsledkov vedy
a výskumu do procesu vzdelávania,
• zabezpečiť transfer výsledkov vedy
a výskumu do podnikateľskej praxe,
• chrániť výsledky svojho výskumu,
• začleniť sa do univerzitného systému
celoživotného vzdelávania,
• podieľať sa na dlhodobo udržateľnom
rozvoji spoločnosti všetkými svojimi
aktivitami, ale hlavne rozvíjaním
harmonickej osobnosti študenta v kontexte
ideálov humanizmu a demokracie.
Generálne a strategické ciele pre výskum sú
určené oblasťami výskumu fakulty a tými sú
metalurgické a montánne vedy, strojárstvo, informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, inžinierstvo a technológie. Najvyššia
priorita sa venuje otázkam:
• publikovania výsledkov výskumu a tvorivej
činnosti v medzinárodnom prostredí, najmä
v renomovaných medzinárodných
vedeckých časopisoch,

• posilneniu postavenie MTF STU
v projektoch medzinárodnej spolupráce,
najmä v projektoch H2020
• budovaniu výskumnej infraštruktúry
(prístrojovej) vrátane kvalifikovanej obsluhy,
• posilneniu spolupráce s praxou
od súkromných priemyselných podnikov
až po verejné inštitúcie a autority,
• zameraniu výsledkov výskumu
a slobodného bádania aj na výstupy
vo forme patentov,
• posilneniu orientácie na iné ako dotačné
zdroje zo štátneho rozpočtu, najmä na zdroje
zo zahraničia, z grantových agentúr
na projekty a z podnikateľskej činnosti.
Výskumná činnosť tvorivých pracovníkov MTF
STU sa realizuje formou:
• projektov základného a aplikovaného
výskumu a rozvoja,
• projektov riešených v rámci medzinárodných
programov,
• projektov medzinárodnej vedecko-technickej
spolupráce,
• zmluvného výskumu a vývoja (obchodné
zmluvy).
Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť fakulty
orientovaná najmä na nasledovné oblasti:
• oblasť materiálového výskumu s orientáciou
na výskum,
• vývoj a technologické spracovanie hlavných
druhov technických materiálov,
• výskum a vývoj nových technológií
priemyselnej výroby orientovaných najmä
na technologické spracovanie moderných
technických materiálov a ekologicky čisté
produkcie,
• oblasť identifikácie, automatizácie a riadenia
procesov, ako aj informačného zabezpečenia
technologických, výrobných a organizačných
systémov,
• oblasť výskumu a verifikácie princípov
manažérskeho riadenia a jeho organizačných
štruktúr,
• oblasť riadenia kvality a certifikácie procesov
a výrobkov,
• oblasť bezpečnosti a spoľahlivosti technologických zariadení a systémov s dôrazom
na metódy analýzy a syntézy systémov.
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MEDZINÁRODNÉ
VZŤAHY
MTF STU je členom medzinárodnej asociácie
TEAM, ATZK (Asociace pro tepelné zpracování
kovů), EAI (European Alliance for Innovation),
EEDC/SEFI (European Engineering Deans Council), ENETOSH (European Network Education
and Training in Occupational Safety and
Health ), EPWS (European Platform of Women
Scientists), KMM-VIN (European Virtual Institute on Knowledge Based Multifunctional Materials AISBL). Trvalo je v jej koncepčných
materiáloch zakotvená téza postupného zosilňovania internacionalizácie všetkých oblastí
činností fakulty. Medzi najvýznamnejších zahraničných partnerov fakulty patria:
Belgicko
NV Bekaert SA-Zweegem
Bielorusko
Inštitúcia vzdelávania Gomelská štátna univerzita Franciska Skariny, Interstal By
Bulharsko
Faculty of Industrial Technology at the Technical University Sofia
Česká republika
COMTES FHT a.s.Dobřany, IS4U,s.r.o. Brno, Masarykova univerzita- Přírodovědecká fakultaÚstav fyzikální elektroniky Brno, Robert Bosch,
s r.o. České Budějovice
Chorvátsko
Faculty of Organization and Informatics University
of Zagreb
Maďarsko
College of Szolnok, DVK MASCHINENBAU
GmbH Budapest, Kecskemet College, Univerzita Miškolc
Nemecko
Buehler GmbH Düsseldorf, DTF Technology
GmbH Dresden, Fachhochschule Anhalt- Wirtschaft und Gestaltung, Leibniz-Institut für
Festkörper - und Werkstoffforschung Koethen,
Manheim University of Applied Sciences
Poľsko
Faculty of Economics and Management of Uni6

versity of Zielona Góra, Institut Technologii Eksploatacji – PIB Radoma, Johnson Control
Świebodzin, Vocational Higher Education
School in Sulechów
Rumunsko
Faculty of Machine Building Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Physics University of Bucharets, National Institute of R&D for
Materials Physics Bukurest
Rusko
Faculty of Information Technologies and Telecomunication of North-Caucasian State Technical University Stavropol, UGATU UFA,
Inštitút ekonomiky a riadenia FGBOU VPO
Ufimská štátna letecká technická univerzita
(UŠLTU) v Ufe, North-Caucasian Federal University (NCFU), Moskovský energetický inštitút,
The National Research University of Information
Technologies, Mechanics and Optics Sankt-Peterburg, Iževská štátna technická univerzita
Iževsk
Slovinsko
Strojnícka fakulta Univerzity v Ljubljane
Srbsko
Faculty for Management Novi Sad
Ukrajina
Ukrajinská inžiniersko-pedagogická akadémia
Charkov
Veľkú úlohu v procese internacionalizácie zohrávajú aj medzinárodné výmenné programy
zabezpečujúce mobility študentov, pedagogických i administratívnych zamestnancov. Okrem
najvýznamnejšieho mobilitného programu
ERASMUS+ môžu študenti a zamestnanci využívať i ďalšie mobilitné programy, ako sú CEEPUS, Národný štipendijný program a iné. Trend
vyslaných i prijímaných študentov na študijné
pobyty je rastúci, čo je potešiteľné. Platné dohody v rámci Erasmus má fakulta potvrdené
s týmito partnermi:
Česká republika
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých
Budejovicích, Univerzita obrany Brno, České vysoké učení technické Praha, Univerzita Jana
Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem
Dánsko
International Business Academy Kolding

Estónsko
Tallin University of Technology
Chorvátsko
College of Slavonski Brod, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Mechanical Engineering Faculty in Slavonski Brod, Univerzity
Zagreb
Írsko
Institute of Technology Tralee
Litva
Vilnius University, Faculty of Chemistry
Maďarsko
Kecskemét College, Univesity of Szeged, Miskolci Egyetem, Budapest University of Technology and Economics
Nemecko
Hochschule Mannheim- Mechanical Engineering, Hochschule Coburg, Faculty of Business,
Faculty of Informatics/ Electrical Engineering,
Hochschule Anhalt, Technische Universität
Darmstadt, IFW Dresden
Poľsko
Politechnika Czestochowska, Opole University
of Technology - Faculty of Mechanical Engineering, Politechnika Gdaňska- Faculty of Management and Economics, Politechnika Slaska,
Panstwowa Wyžsza Szkola Zawodowa w Sulechowie, University of Zielona Gora, Politechnika Poznanska
Portugalsko
Instituto Politécnico de Setúbal
Rumunsko
Danubius University of Galati
Slovinsko
University of Ljubljana, Biotechnical University
Španielsko
Univesidad de Deusto
MTF STU venuje vysokú pozornosť prezentáciám zahraničných partnerov na fakulte. Je to
príležitosť pre transfer poznatkov, skúsenosť
pre vzájomné obohatenie sa. V neposlednom
rade je významná účasť fakulty na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, spolúčasť na organizácii medzinárodných konferencií.

SPOLUPRÁCA
S PRAXOU
Pre výskumnú univerzitu je neodmysliteľná intenzívna spolupráca s praxou. Táto činnosť výrazne obohacuje vzdelávaciu aj výskumnú
činnosť, pretože reflektuje na aktuálnu potrebu
poskytovania mnohokrát unikátnych riešení
akútnych technických problémov, urýchľuje
transfer poznatkov a prináša aj finančné prostriedky. Je príspevkom fakulty k napĺňaniu Lisabonskej stratégie. Do tejto významnej činnosti
sa popri erudovaných a uznávaných špičkových
pracovníkov univerzity veľkou mierou zapájajú
aj študenti, hlavne doktorandi, ktorí majú takto
možnosť priameho napojenia výskumných tém
z priemyslu na svoje projekty. Formy spolupráce
fakulty a praxe majú rôzny charakter: sú to
úlohy z praxe riešené na základe priamej zmluvy
alebo objednávky, výskumné a inovačné projekty riešené spolu s partnermi z priemyselnej
sféry, zapájanie malých a stredných podnikov
do riešenia medzinárodných projektov, praxe
a stáže študentov v podnikoch doma aj v zahraničí, podpora vzniku malých firiem vychádzajúcich z prostredia fakulty a ďalšie.
Univerzity významne prispievajú k ekonomickému rozvoju svojho regiónu. Zvýšený dopyt po
poznatkoch je pre ne podnetom, aby zefektívnili prenos objavov a výstupov výskumu a vývoja do hospodárskej sféry. Problematika
strategickej témy podpory výskumu a vývoja
v hospodárskej praxi si kladie za cieľ zvýšenie
spolupráce a komunikácie medzi vysokými školami a prezentácia oblastí výskumu a vývoja
pre hospodársku/podnikateľskú prax. Len takéto univerzity sú akceptovateľné v praxi, pretože integrujú relevantnú úroveň vedeckosti
pre zdieľanie so širšou komunitou. Nemajú
strach maximalizovať potenciál pre vytváranie
hodnôt praxe a účelne vytvárajú účinné prostriedky na otvorenie a integráciu univerzitných
aktivít a vzťahov s vonkajším okolím. Získaním
nových partnerov z praxe sa významným spôsobom podporujú strategické ciele fakulty
v Dlhodobom zámere rozvoja fakulty a prispievajú ku všeobecne zdôrazňovanému cieľu aktívneho prepájania akademického prostredia
a hospodárskej praxe.

MTF STU vytvorila nástroj na zintenzívnenie
spolupráce fakulty s praxou - Databázu ponuky
na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknuť širokej odbornej verejnosti. Je výskedkom snahy
o vytvorenie udržateľného nástroja na prepojenie školy a praxe. Práve takéto nástroje sú využiteľné v praxi a predstavujú priestor pre
aktívne nadviazanie kontaktov na spoluprácu
s priemyslom a prezentáciu fakulty ako partnera pre prax, ktorý je schopný riešiť ich problémy, ale i príležitosťou vzájomne sa obohatiť
poznatkami, skúsenosťami a rešpektom. Súčasne boli zabezpečené virtuálne prehliadky
technologických procesov z praxe, ktoré
umožňujú študentom cez chránený prístup na
internete navštíviť vybrané miesto, resp. proces
/ postup v konkrétnom výrobnom podniku.
Tieto nahrávky sa stali významnými pre prezentáciu technológií a výrobných procesov u partnerov fakulty pre zatraktívnenie výučby
predmetov na fakulte. Posilňovanie vzájomných vzťahov a zabezpečenie komunikácie
medzi fakultou a praxou patrí k cieľom portálu
firiem na fakulte, prostredníctvom ktorého sa
sprístupňujú informácie o firmách s väzbou na
oblasti výskumu fakulty a profil absolventa
v súvislosti s jeho uplatnením v praxi.
MTF STU kladie vysoký dôraz na prezentáciu
partnerov a významných osobností z praxe na
pôde fakulty. K týmto podujatiam patrí najmä
cyklus prednášok Rozhovory s praxou, ale i prezentácie podnikov akými sú napr. Festo, a.s.,
Bosch a.s., Volkwagen a.s. a pod. Mimoriadnemu záujmu sa tešia prezentácie zahraničných
firiem, ako napr. firmy Bekaert, ktorá má už
dlhoročnú spoluprácu s Ústavom materiálov a
rozvíja sa aj spolupráca s Ústavom výrobných
technológií. Počas prezentácií a prehliadky laboratórií, centier excelentnosti a campusu fakulty boli prediskutované ďalšie možnosti
spolupráce, napr. v oblasti zlepšenia automatizácie a kontroly výrobných procesov. Predstaviteľov spoločnosti Bekaert zaujala široká škála
našich laboratórií a ich prístrojové vybavenie,
ktoré nepochybne prispeje k ďalšiemu rozšíreniu vzájomnej spolupráce.
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VNÚTORNÉ VZŤAHY
A PUBLIC RELATIONS
Vedenie fakulty a zamestnanci majú spoločné
ciele týkajúce sa zabezpečenia úspešného
chodu fakulty, zabezpečenia dobrých pracovných podmienok a spokojnosti zamestnancov
fakulty. Tieto ciele je možné efektívnejšie dosiahnuť prostredníctvom rozvoja a zaangažovania
zainteresovaných a informovaných zamestnancov, ktorých prioritou je úspešné smerovanie fakulty. Snahou vedenia fakulty o zapojenie zamestnancov do procesu rozhodovania a to najmä
prostredníctvom konzultácií a rokovaní so zástupcami zamestnancov umožňuje Zamestnanecká rada fakulty.
V sociálnom programe utvára fakulta podmienky
na zlepšovanie kultúry práce a pracovného prostredia a zabezpečuje zamestnancom stravovanie (vrátane bývalých zamestnancov fakulty).
MTF STU sa stará o prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov alebo o jej zvyšovanie zabezpečovaním účasti zamestnancov na odborných seminároch, prednáškach, formou akcií usporiadaných priamo na pôde STU so zabezpečením
externých prednášateľov resp. využívaním
vlastných vysokokvalifikovaných odborníkov.
Vytvára podmienky na zamestnávanie občanov
so zdravotným postihnutím a spolupracuje
s chránenou dielňou. Umožňuje zamestnancom
pracovať v pružnom pracovnom čase a prispieva
na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom.
Obsahom činnosti fakulty v oblasti public relations je profesionálne zušľachťovanie
všetkých dôležitých vzťahov, aktívna prezentácia, presadzovanie a harmonizácia
všetkých významných záujmov fakulty
a univerzity a tvorba pozitívneho imidžu
fakulty. Úlohou public relations je sústavne
komunikovať so všetkými dôležitými cieľovými
skupinami tak, aby sa v ich vedomí posilňovala
pozícia a vnímanie fakulty, zvýšenie prestíže,
zlepšenie informovanosti, prehĺbenie pozitívnych postojov a prezentácia úspešných výsledkov vo všetkých dôležitých oblastiach činnosti
fakulty. V roku 2010 otvorila fakulta Techno8

logické múzeum. Stalo sa miestom, kde sú prezentované artefakty technického významu, poukazuje na historické zázemie našej technickej
inteligencie, na silnú erudíciu našich predchodcov, na zázemie z ktorého čerpajú naše súčasné
vedomosti. Ukázať študentom na písomnostiach, ako aj na skutočných exponátoch ako postupoval technický rozvoj, ako pracovali a na
čom pracovali naši predchodcovia bola investícia, ktorá sa vypláca. Vytvára sa tým hrdosť na
školu, na ktorej pracujeme a kde študujú mladí
ľudia, umocňuje sa presvedčenie, že univerzita
bez histórie nie je univerzita.
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa aktívne zúčastňuje najvýznamnejších priemyselných veľtrhov
v strednej Európe, medzinárodných strojárskych veľtrhov v blízkom zahraničnom a domácom priestore. Otázka prezentácie výsledkov
vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti, výskumných úspechov a vedeckého potenciálu fakulty je jednou z dôležitých oblastí pre
dosahovanie kreditibility a uznania vo vonkajšom prostredí. Len štrukturálnou prezentáciou
a propagáciou úspešnosti bude môcť vystupovať fakulta v pozícii uznávaného partnera pre
vedecký a výskumný priestor, t. z. neustále informovať o vzdelávacom a vedeckom portfóliu
inštitúcie, presviedčať o jej jedinečnosti a dávať
do pozornosti jej výnimočné prvky, ktorými sa
odlišuje od ostatných. Cieľom účasti na veľtrhoch je podporiť prenos výsledkov výskumu
do priemyselnej praxe a napĺňať dlhodobý cieľ

fakulty za transfer poznatkov do praxe a využitie priestoru pre aktívne nadviazanie kontaktov
pre spoluprácu s priemyslom a prezentáciu
vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít
fakulty.
Fakulta vyjadruje jednotlivcom (zamestnancom, študentom, významným osobnostiam)
a inštitúciám poctu a udeľuje ocenenia za mimoriadne úspechy v pedagogickej, vedeckovýskumnej práci a za mimoriadne zásluhy o rozvoj
fakulty. Podporuje spoločenské a športové aktivity zamestnancov a študentov, organizuje
charitatívne podujatia a príležitostné akcie pre
deti zamestnancov.
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VEDENIE
MTF STU
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Dekan
prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
1. prodekan

doc. Ing. Roman Čička, PhD.
prodekan pre vzdelávanie

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.
prodekanka pre rozvoj ľudských zdrojov

doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy
a medzinárodné projekty

prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
prodekan pre vedu a výskum

Ing. Alica Tibenská
tajomníčka

AKADEMICKÝ SENÁT

VEDECKÁ RADA

Predseda AS MTF STU:
doc. Ing. Milan Naď, CSc.

Interní členovia
1. prof. Ing. MILOŠ ČAMBÁL, CSc.
predseda VR

Predseda Zamestnaneckej časti:
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

2. prof. Ing. PETER ŠUGÁR, CSc.
podpredseda VR

Predseda Študentskej časti:
Marián Pavlík

3. prof. Ing. KAROL BALOG, PhD.

Zamestnanecká časť:
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Ing. Pavol Noga, PhD.
RNDr. Pavol Priputen, PhD.
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.
doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Ing. Peter Szabó, PhD.
doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

5. prof. Ing. ALEXANDER ČAUS, DrSc.

Študentská časť:
Marek Dúcky
Veronika Dvoršťáková
Bc. Miroslava Fačková
Karolína Froncová
Ing. Lucia Stupavská
Jozef Vivodík

4. prof. Ing. ĽUBOMÍR ČAPLOVIČ, PhD.

6. doc. Ing ROMAN ČIČKA, PhD.
7. prof. Ing. MÁRIA DOMÁNKOVÁ, PhD.
8. doc. Ing. MARIANA DERZSI, PhD.
9. doc. Ing. KRISTÍNA GERULOVÁ, PhD.
10. prof. Ing. ROMAN KOLEŇÁK, PhD.
11. Dr.h.c. prof. Dr.Ing. OLIVER MORAVČÍK
12. prof. Ing. PETER SAKÁL, CSc.
13. prof. Ing. MAROŠ SOLDÁN, PhD.
14. prof. Ing. ĽUBOMÍR ŠOOŠ, PhD.
15. doc. Ing. MAXIMILIÁN STRÉMY, PhD.
16. prof. Ing. PAVOL TANUŠKA, PhD.
17. prof. Ing. PAVEL VAŽAN, PhD.

Externí členovia:
19. Ing. MIROSLAV BOŽIK, PhD.
člen predstavenstva a riaditeľ divízie JAVYS, a. s.
20. prof. Ing. IVO HLAVATÝ, Ph.D.
dekan FS VŠB TU Ostrava
21. Dr.h.c. Ing. JAROSLAV HOLEČEK, PhD.,
host. prof.
Zväz automobilového priemyslu SR
22. doc. Ing. BŘETISLAV JANOVSKÝ, Dr.
riaditeľ VaV OZM Research, s r.o.
23. Ing. ĽUBOŠ LOPATKA, PhD.
generálny riaditeľ VUZ, z.z.p.o.
24. prof. Dr. Ing. MILAN SÁGA
dekan SjF ŽU Žilina
25. Dr.h.c. prof. Ing. JOZEF ŽIVČÁK, PhD. MPH.
dekan Strojnícka fakulta TU v Košiciach
26. Mgr. MARTIN VENHART, PhD.
člen Predsedníctva SAV
27. prof. RNDr. MIROSLAV URBAN, DrSc.
člen akreditačnej komisie

18. prof. h.c. prof. Ing. KAROL VELÍŠEK,CSc.
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ÚSTAVY
A PRACOVISKÁ
ÚSTAVY
• Ústav materiálov
• Ústav výrobných technológií
• Ústav priemyselného inžinierstva
a manažmentu
• Ústav integrovanej bezpečnosti
• Ústav aplikovanej informatiky,
automatizácie a mechatroniky
• Ústav výskumu progresívnych technológií
PEDAGOGICKÉ PRACOVISKÁ
• Centrum jazykov, humanitných vied
a akademického športu
ODBORY
• Odbor komunikačných a informačných
systémov
• Odbor poznatkového manažmentu
(Oddelenie vedy a výskumu, Oddelenie
Akademickej knižnice, Oddelenie
vydavateľstva , Oddelenie Public relations)
ODDELENIA
• Oddelenie personalistiky a právnych
záležitostí
• Sekretariát dekana
• Študijné oddelenie
• Oddelenie zahraničných projektov
a zahraničných vzťahov
• Oddelenie verejného obstarávania
• Oddelenie BOZP, PO, CO
• Oddelenie prevádzky
• Ekonomické oddelenie
• Oddelenie rozvoja ľudských zdrojov
a inovácií
VÝUČBOVÉ STREDISKÁ
• Výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom
• Výučbové stredisko v Brezne
• Výučbové stredisko v Leviciach
ÚČELOVÉ ZARIADENIE
• Študentský domov a jedáleň M. Uhra
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NAJVÝZNAMNEJŠIE
VÝSKUMNÉ
PRACOVISKÁ
Vybudovanie Univerzitného vedeckého parku
v Trnave ako prvého na Slovensku bolo výnimočným úspechom nielen pre Materiálovotechnologickú fakultu, celú STU, ale aj pre
Slovensko – spravili sme zásadný krok pre
zvyšovanie účasti vedy a techniky na rozvoji
krajiny, ktorý sa prejaví zvýšením príspevku Slovenska k celkovému rastu konkurencieschopnosti EÚ. Okrem výstavby nových objektov
a obstaraní unikátnych technológií pre materiálový výskum a pre výskum v oblasti automatizácie a informatizácie výrobných procesov
a systémov s laboratóriami sú naplánované
ďalšie aktivity v oblasti aplikovaného výskumu
v rámci uvedených vedeckých pracovísk a podpora moderného transferu technológií do praxe
v podobe transferu know-how, inovácií a poznatkov z akademického prostredia do praxe,
start-up, spin-off.

Vedecké pracovisko materiálového
výskumu s laboratóriami
Cieľom tohto pracoviska je koncentrácia medzinárodného výskumu v oblasti materiálových
vied, iónových a plazmových technológií, integrácia najlepších tzv. „ high-end“ iónových
technológií do výskumnej kapacity STU. Činnosť centra bude rovnomerne využitá nielen na
účely domáceho a externého výskumu, ale aj na
účely pomerne širokej škály služieb zameraných
na podporu výskumu, vývoja a technologického
transferu nových materiálov, nanoštruktúr, modifikovaných povrchov prostredníctvom plazmových a iónových technológií do výrobných
procesov. Centrum materiálového výskumu Slovakion bude vykonávať základný a aplikovaný výskum v oblasti materiálového inžinierstva ako aj modifikáciu a analýzu pevných
povrchov pomocou techník iónového lúča.
Vplyv iónového bombardovania na tvorbu
a modifikáciu vlastností tenkých vrstiev sa
bude pritom študovať experimentálne a prostredníctvom počítačových simulácii. Okrem

štúdia vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami sa bude výskum zameriavať na rôzne
možné aplikácie. Veľmi dôležitá súčasť výskumu a vývoja je použitie nízkoenergetických
iónov a použitie impulznej plazmy pre tvorbu
metastabilných fáz, špecifických textúr, nanoštruktúr, tenkých filmov s veľkou mernou
hmotnosťou, či filmov charakteristických svojou mimoriadne dobrou priľnavosťou.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
• 6 MV urýchľovací systém s vysokým prúdom
zväzku pre analýzu iónového zväzku (IBA)
a iónovú implantáciu,
• viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný
urýchľovací systém pre iónovú implantáciu,
• zariadenie PIII pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy pre trojrozmerné substráty,
• magnetrónový systém s pulznou duálnou MS
separáciou s výkonom 2,5kW,
• zariadenie pre povlakovanie kovových targetov reaktívnym i nereaktívnym spôsobom,
predovšetkým oxidov a nitridov, pre optiku,
elektroniku (GaN, InN), fotovoltaiku (ITO,
AZO, TiO2) a pre technológiu displejov (ITO,
AZO) a všetkých vhodných materiálov pre
reaktívne jednosmerné impulzové naprašovanie (napr. Si wafer, sklo, kovy, plasty a iné),
• magnetrónový systém s pulznou duálnou MS
separáciou s výkonom 5kW,

Vedecké pracovisko automatizácie
a informatizácie výrobných procesov a systémov s laboratóriami
Cieľom pracoviska je výskum s orientáciou na
vývoj riadiacich a informačných technológií.
Umožní sa tým výskum a vývoj informačných,
komunikačných a riadiacich štruktúr podniku
z hľadiska znalostných systémov na všetkých
jeho úrovniach. Vybudovanie vedeckého pracoviska Automatizácie a informatizácie výrobných procesov a systémov (AIVPS) ako
flexibilného systému automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov
umožní optimalizáciu existujúcich a vývoj nových algoritmov riadenia procesov, optimalizáciu rozhraní človek – stroj, ako aj optimalizáciu
samotných technologických a výrobných procesov v závislosti na reálnych potrebách pod-

nikateľskej praxe. Vedecké pracovisko bude
orientované na progresívne trendy a technológie „fabriky budúcnosti“, ktorými sú najmä budovanie znalostných systémov a súvisiacich
databáz, vizualizácia a optimalizácia na všetkých úrovniach informačných a riadiacich štruktúr podniku sledujúca nielen ekonomické,
ale i energetické ukazovatele, informačnú bezpečnosť, mobilné a bezdrôtové technológie
a trvalo udržateľný rozvoj. MTF STU bude môcť
poskytovať integrované riešenia v oblasti základného a aplikovaného výskumu so zameraním na sofistikované riešenia pre priame praktické nasadenie.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
• Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov je zamerané na výskum
a vývoj v oblasti integrácie heterogénnych
systémov, čím sa následne umožní priamo
objavovať a implementovať znalosti získané
z rozsiahlych výrobných databáz.
• Laboratórium iCIM (inteligentné CIM) je
zamerané na výskum a vývoj v oblasti inteligentných metód riadenia, využívajúcich metódy UI, fuzzy riadenie, GA či znalostné systémy v procese riadenia zložitých výrobných
procesov.
• Laboratórium riadiacich systémov je určené
na výskum a vývoj v oblasti moderných číslicových a diskrétnych prostriedkov riadenia
výrobných procesov, vrátane vizualizácie
systémov.
• LiCIM_LOGIC – výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC). Pracovisko obsahuje systém pre logické a sekvenčné
riadenie, systém meničov frekvencie a asynchrónnych motorov, systém pre optické
rozpoznávanie a optickú kontrolu rozmerovej
a tvarovej presnosti, systém pre pohyb autonómneho vozíka v priestore, systém riadenia
robotov.
• LiCIM_DSC – výskumné pracoviská distribuovaných systémov riadenia výrobných
a technologických procesov (DSC). Pracovisko
obsahuje modulárny výrobný systém, CNC
výrobný systém a podpornú výbavu.
• LRS_CCP – výskumné pracoviská komplexných
procesov (CCP). Pracovisko obsahuje hybridný
výrobný systém, model spojených nádob
a podpornú výbavu.
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• LRS_PRS – výskumné pracoviská vývoja
a projektovania riadiacich systémov (PRS).
Systém obsahuje softvérové prostriedky pre
počítačom podporovaný návrh a tvorbu dokumentácie automatizovaných riadiacich systémov. Súčasťou sú hardvérové komponenty
a pracovnépanely pre simuláciu a testovanie
navrhnutých a projektovaných riešení, ako aj
server so vstupno-výstupnými kartami, ktorý
pomocou softvérového vybavenia umožňuje
simuláciu rôznych technologických procesov.
Ďalšia časť pracoviska predstavuje decentralizovaný systém riadenia (DCS), zložený z priemyselných riadiacich systémov, inžinierskych,
operátorských, udržiavacích systémov a ďalších
subsystémov a modulov.
• LRS_STP – výskumné pracovisko pre simuláciu technologických procesov (STP). Pracovisko obsahuje softvérové vybavenie a modely,
slúžiace na riešenie úloh na základe high-level
programovacieho jazyka pomocou interaktívneho prostredia, multidoménovú simuláciu
a modelovo-orientovaný návrh v oblasti
dynamických a embedded systémov, využitie
bežne požívaných algoritmov pri riešení
štandardných ako aj rozsiahlych optimalizačných úloh, vyhľadávanie globálnych riešení
pri problémoch obsahujúcich viacnásobné
extrémy, návrh, implementáciu, vizualizáciu
a simuláciu neurónových sietí, riešenie a manipuláciu so symbolickými matematickými
výrazmi a vykonávanie výpočtov variabilnej
presnosti, tvorbu stavových diagramov a diagramov toku dát na základe elementov jazyka,
modelovanie a simuláciu fyzikálnych systémov
zahŕňajúcich mechanické, elektrické, hydraulické a ďalšie fyzikálne domény a simuláciu
trojdimenzionálnych mecha-nických systémov.
• LIIRS_BI – laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov. Laboratórium tvorí
integrovaný informačný systém podnikovej
úrovne riadenia. Jeho jadro je tvorené systémom pre plánovanie a riadenie výroby (ERP),
systémom pre správu dokumentov (ECM),
nástrojom pre Business Intelligence (BI),
nástrojom na získavanie znalostí (KDD),
nástrojom pre proces mining (PM), simulátorom výrobných a obslužných procesov a
logistických systémov s možnosťou ich optimalizácie (SIMUL_VOP),systémom riadenia
bázy dát (SRBD) serverom. K dizpozícii je
i podporná výbava laboratória.
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Centrum excelentnosti
5- osového obrábania
Vytvorenie centra a zabezpečenie jeho dlhodobej
udržateľnosti sledovalo od začiatku vybudovanie
nového Centra excelentnosti podporujúceho
rozhodujúce technológie 5-osového obrábania,
ktoré bude zamerané na výskum spôsobov a stratégií 5-osového obrábania, HSC CNC frézovania a sústruženia komplexných tvarových plôch,
CNC ultrazvukového a laserového obrábania tzv.
ťažkoobrobiteľných materiálov, využívanie CA
technológií v reťazci CAD/CAM/CNC/CAQ. Centrum excelentnosti umožňuje realizovať výskum v nasledovných oblastiach:
• spôsoby a stratégie 5-osového obrábania na
dvoch rôznych konštrukciách 5-osových
obrábacích strojov (STÔL a KOLÍSKA),
• CNC obrábanie, rezanie a zváranie pomocou
lasera,
• laserové štruktúrovanie povrchu materiálov,
• CNC brúsenie rezných nástrojov zložitých
tvarov,
• 3D skenovanie zložitých tvarov súčiastok,
• 3D kontrola tvarov a rozmerov zložitých
rezných nástrojov,
• exaktné meranie kvality rezných kvapalín meranie anorganického a organického uhlíka,
• meranie rezných síl pri frézovaní i sústružení,
na strane obrobku alebo nástroja,
• likvidácie baktérií Ozonizátorom,
• vyvažovanie rezných nástrojov.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
• 5-osové obrábacie centrum s výklopnou hlavou
DMG HSC 105 linear,
• 5-osové ultrazvukové obrábacie centrum na
obrábanie veľmi tvrdých materiálov DMG
Sauer Ultrasonic 20 linear,
• 5-osové laserové obrábacie centrum - laser
TruDisk 4002, robot FANUC M-710ic/50,
• 5-osové sústružnícke centrum s protivretenom
DMG CTX Alpha 5000,
• 5-osové CNC riadené meracie zariadenie na
kontrolu rezných nástrojov Zoller Genius 3s,
• vyvažovací prístroj Haimer Tool Dynamic
2009.

Centrum excelentnosti progresívnych diagnostických metód kovových a nekovových materiálov
Cieľom projektu bolo vybudovať moderné dynamické centrum excelentných analytických
metód využívajúcich súčasné najmodernejšie
poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou. Hlavné zameranie projektu
sledovalo rozšírenie prístrojového vybavenia
moderného dynamického centra excelentných
a analytických metód využívajúcich súčasné
najmodernejšie poznatky z interakcie rtg. žiarenia s hmotou, moderných postupov merania
a hodnotenia mechanických, termofyzikálnych
a koróznych vlastností progresívnych kovových
a nekovových materiálov a špičkových termodynamických detekčných systémov s vysokou
citlivosťou, moderných postupov spracovania
povrchových vrstiev a hodnotenia efektu
interakcie rôznych fyzikálno-chemických účinkov na ich životnosť a exploatačné vlastnosti.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
• Laboratórium tepelných tokov,
• Laboratórium termofyzikálnych meraní,
• Laboratórium koróznych skúšok,
• Laboratórium štruktúrnych analýz,
• Laboratórium povlakovania a tepelného
spracovania,
• Riadkovací vysokorozlišovací mikroskop JEOL
JSM7600F s termálnou FEG katódou doplnený
o súbor kooperujúcich detekčných systémov
EDS, WDS a EBSD s príslušnými zariadeniami na
prípravu vzoriek pomocou iónového mletia,
• Laserový konfokálny mikroskop s dvomi
nezávislými laserovými zväzkami pre vlnové
dĺžky 400 a 600 nm,
• Univerzálny skúšobný stroj pre hodnotenie
mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov,
• Testovacie zariadenie na sledovanie dynamiky procesov porušovania,
• Aparatúra pre merania striedavej konduktivity
nekovových materiálov pri zvýšených teplotách,
• Spektrálny analyzátor umožňujúci meranie
impedačných a modulárnych spektier nekovových materiálov a kompozitov,
• Rotačný viskozimeter,
• Vulkanograf.

Centrum výskumu a vývoja kontaktnýcha bezkontaktných metód
merania
Strategickým cieľom projektu bolo budovanie
vedecko-výskumných pracovísk orientovaných
na výskum progresívnych technológií zvárania
a zvýšenie výskumného potenciálu v oblasti
strojárskej metrológie s dôrazom na moderné
spôsoby merania presnosti strojárskych súčiastok a integrácia do vedecko-výskumných sietí.
Riešenie projektu bude mať pozitívny dopad na
rozvoj vzdelávacieho procesu a prípravy novej
generácie vedeckých pracovníkov, ako aj vysokokvalifikovaných pracovníkov pre high-tech
priemyselné odvetvia. Prostredníctvom nových
strojov a prístrojov budú vytvorené priaznivé
podmienky na bezprostrednú spoluprácu výskumu s hospodárskou praxou, čo umožní efektívny prenos vedeckých poznatkov do praxe.
Dobudovaním technickej infraštruktúry je
možné v súčasnosti realizovať výskum v nasledovných oblastiach:
• stratégie súradnicového merania rôznych
geometrických prvkov súčiastok,
• meranie a vyhodnotenie drsnosti povrchu,
tvaru a polohy geometrických prvkov súčiastok,
• aplikácie počítačovej tomografie na meranie
geometrických parametrov súčiastok.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
Laboratórium kontaktných a bezkontaktných
metód merania I a II ma tieto zariadenia:
• súradnicové meracie zariadenie Zeiss Prismo
Ultra,
• kruhomer Zeiss Rondcom 60A,
• drsnomer Zeiss Surfcom 5000,
• trojsúradnicové dotykové meracie zariadenie
Zeiss CenterMax,
• počítačový tomograf Zeiss Metrotom 1500,
• laserový 3D skener ROLAND PICZA LPX-250,
• optický 3D skener GOM ATOS I350,
• optický 3D skener GOM ATOS II TripleScan
(merací objem 38, 100, 170, 320),
• systém optického 3D merania GOM TRITOP,
• hardvér a softvér na spracovanie meraných
údajov(SW: GOM ATOS Professional V7,
GOM TRITOP).

Centrum výskumu a vývoja elektrónovolúčových a progresívnych
oblúkových technológií zvárania
Cieľom projektu bolo vybudovať High-Tech
pracovisko na výskum progresívnych technológií zvárania, povrchového vytvrdzovania, pretavovania a vytvárania špeciálnych vrstiev
prostredníctvom elektrónového lúča. Ďalším
cieľom bolo vybudovať špičkové pracovisko určené na komplexný výskum technologických
procesov zvárania a navárania s využitím rozhodujúcich metód zvárania elektrickým a plazmovým oblúkom vo všetkých polohách zvárania
a v ľubovoľnej trajektórii zvaru (návaru).Centrum je zamerané na výskum v nasledovných
oblastiach:
• zváranie a naváranie konvenčných i nových
konštrukčných materiálov,
• vytváranie špeciálnych povrchových vrstiev,
• povrchové textúrovanie konštrukčných materiálov,
• pretavovanie a rafinácia kovov a zliatin,
• progresívne metódy spájkovania,
• monitorovanie rýchlych technologických dejov,
• monitorovanie a analýza zváracích parametrov oblúkových technológií zvárania.
Laboratóriá, technológie, zariadenia:
• Komplexné elektrónovolúčové pracovisko
slúži na zváranie, naváranie a povrchové
spracovanie rôznych druhov materiálov elektrónovým lúčom. Je vybavené dvomi elektró
novými kanónmi s výkonom lúča 30 kW
a vákuovou komorou s rozmermi 1500 x
1500 x 2500 mm.
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• Komplexné pracovisko oblúkových a plazmových technológií disponuje nasledovnými
zariadeniami:
- zvárací zdroj Fronius MagicWave 3000,
- zvárací zdroj Fronius TransTIG 3000
s modulom PlasmaModule 10,
- zvárací zdroj Fronius TransPulsSynergic
3200 CMT,
- zvárací zdroj Fronius TPS600i, zvárací
zdroj AirLiquid TOPTIG 220,
- vysokorýchlostná kamera Memrecam HX3
s príslušenstvom,
- laserová pulzná osvetľovacia jednotka
Cavitar Cavilux HF,
- systém monitorovania procesných parametrov oblúkových technológií zvárania
v reálnom čase HKS WeldAnalyst.

Modernizácia infraštruktúry
CAMPUS Bottova
Za celé predchádzajúce programové obdobie fakulta realizovala celkom 26 projektov európskych štrukturálnych fondov. Riešili sa projekty
z operačných programov Vzdelávanie a Veda
a výskum, pričom prevažovali výskumné infraštruktúrne projekty. Bezpochyby je to Univerzitný vedecký park, ale aj Centrá excelentnosti
a tiež projekty na komplexnú rekonštrukciu
budov v areáli na Bottovej ulici. Fakulte sa tak
podarilo úspešné vybudovať univerzitný komplex, ktorý je porovnateľný so zahraničím. Cieľom
modernizácie bolo zvýšenie kvality vzdelávania
prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Špecifickým cieľom projektu bolo
prispieť modernizáciou vnútorného vybavenia
MTF STU, v ktorej prebieha vzdelávací proces k
zlepšeniu podmienok na nové formy učenia
a učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní dielní, IKT učební, vybavenie
akademickej knižnice, budovanie a údržba IKT
sietí). Investičné aktivity projektu boli zamerané na rekonštrukciu objektov fakulty –zatepľovanie budovy, výmenu okien, opravu strechy,
výmenu ústredného kúrenia, opravu stien
budov, stabilizáciu budov, opravu omietky na
budove, opravu exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérovosti budovy, zabezpečenie požiarnej bezpečnosti
budovy, rekonštrukciu sociálnych zariadení, rekonštrukciu teplovodných, vodovodných, kanalizačných a elektrických sietí.
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ÚSTAV MATERIÁLOV
História ústavu
Ústav materiálov vznikol 1. januára 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu MTF
STU zo dňa 20. 12. 2006. Bol vytvorený spojením Katedry materiálového inžinierstva (pôvodne Katedra náuky o materiáloch, neskôr
Katedra materiálového inžinierstva a tepelného
spracovania) a Katedry fyziky, ktoré boli súčasťou fakulty od jej vzniku v roku 1986 a Katedry
nekovových materiálov, ktorá vznikla neskôr
v roku 2002 rozdelením Katedry fyziky. Cieľom
vytvorenia ústavu bolo spojenie príbuzných odborov na posilnenie vedecko-výskumného potenciálu v oblasti materiálového inžinierstva.
Riaditeľom ústavu sa stal prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., ktorý túto funkciu vykonával 8 rokov.
Je dôležité spomenúť, že ústav spočiatku pokračoval v pedagogickej a vedeckej práci v činnostiach, ktoré boli definované predchádzajúcim vedením katedier (prof. Dr. Ing. Marcel
Žitňanský, DrSc., doc. Ing. Ľubomír Martinec,
CSc. a prof. Ing. Peter Grgač, CSc. – Katedra materiálového inžinierstva; prof. RNDr. Ján Kalužný, CSc., prof. RNDr. Jozef Garaj, doc. RNDr.
Miroslava Ožvoldová, PhD. a doc. Ing. Róbert
Riedlmajer, PhD. – Katedra fyziky; doc. RNDr.
Vladimír Labaš, PhD. – Katedra nekovových
materiálov). Postupne s procesmi akreditácie
sa niektoré činnosti ústavu modifikovali s prihliadnutím na rozvoj prístrojovej a personálnej
štruktúry.

Oblasť vzdelávania
V súčasnosti sú na Ústave materiálov MTF STU
realizované tri akreditované študijné programy
v študijnom odbore 5.2.26 a to Materiálové inžinierstvo na bakalárskom a inžinierskom
stupni a Progresívne materiály a materiálový
dizajn na doktorandskom stupni. Výsledkom
akreditačného procesu, skončeného v roku
2015 bolo, že v oblasti výskumu 11. metalurgické a montánne vedy, kam je zaradený uvedený študijný odbor, bola fakulta hodnotená
kategóriou A/3,85. Na bakalárskom študijnom
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programe Materiálové inžinierstvo ústav zabezpečuje okrem základných predmetov pre všetkých študentov na fakulte, ako je Fyzika a
Náuka o materiáloch, aj odborné predmety
vzťahujúce sa na konkrétny študijný program
Materiálové inžinierstvo. Ide najmä o predmety
ako Technológia výroby materiálov, Elektrotechnika a elektronika, Tepelné spracovanie
a povrchové úpravy materiálov, Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov, Termodynamika a kinetika, Pokročilé materiály, Úžitkové
vlastnosti a voľba materiálov a Mechanické
skúšky a defektoskopia materiálov. Počet končiacich študentov v prezenčnej a kombinovanej
forme v tomto programe sa pohybuje na úrovni
30 až 35. Témy kvalifikačných prác úzko súvisia
s výskumným zameraním ústavu a riešenými
výskumnými úlohami na ústave, ale aj na partnerských ústavoch SAV. Okrem toho, časť bakalárskych prác je orientovaná prakticky, pričom
sa využívajú výborné kontakty s priemyselnými
podnikmi, predovšetkým strojárskeho zamerania, v trnavskom regióne. Na inžinierskom študijnom programe Materiálové inžinierstvo,
ktorý je v súčasnosti orientovaný viac na rozšírenie špeciálnych znalostí v oblasti výroby,
hodnotenia vlastností a použitia materiálov,
ústav zabezpečuje predmety ako Aplikovaná fyzika (aj pre ostatné vybrané študijné programy),
Technológie spracovania materiálov, Transportné a transformačné procesy v materiáloch,
Korózia materiálov, Kovové a nekovové materiály, Kompozitné, keramické materiály a sklo,
Experimentálne metódy štúdia materiálov, Me-

talografia a fraktografia zvarových spojov,
Modelovanie fázových rovnováh, Vákuová technika a technológie, Inžinierstvo povrchov,
Materiálový dizajn a Degradačné procesy
a predikcia životnosti materiálov. Počet končiacich študentov na druhom stupni je podobný
ako na prvom stupni (30 až 35 absolventov
ročne). Aj v tomto prípade sú témy kvalifikačných prác orientované prevažne na riešenie
čiastkových úloh výskumu a vývoja v rámci
schválených projektov VEGA a APVV.
Významná časť diplomových prác sa realizovala
a realizuje aj v spolupráci so zahraničnými podnikmi a výskumnými ústavmi. Príkladom sú
výstupy v oblasti hodnotenia vlastností materiálov a overovania nových technológií pre také
podniky, ako Böhler-Uddeholm v Rakúsku,

Technická univerzita vo Viedni, Bekaert v Belgicku a Benteler v SRN. Tieto práce sú napísané
a obhájene v anglickom jazyku. Zahraničný
partneri vysoko oceňujú kvalitu týchto prác
a mnohé z nich získavajú aj ocenenie v rámci
fakulty (cena dekana). Na doktorandskom študijnom programe Progresívne materiály a materiálový dizajn, ktorý je akreditovaný od tohto
akademického roku 2015/2016, a ktorý nahradil
pôvodný študijný program Materiálové inžinierstvo v súčasnosti študuje 20 študentov na
dennej a externej forme štúdia. Program bol
čiastočne modifikovaný s prihliadnutím na posilnenie teoretických znalostí z oblasti matematiky a fyziky materiálov. Bola umožnená
väčšia variabilita odborných predmetov počnúc
metódami charakterizácie materiálov, mikroštruktúrnou analýzou a mechanickými vlastnosťami materiálov, pokročilými materiálmi
a technológiami, progresívnymi technológiami,
technológiou prípravy moderných materiálov
a kompozitnými materiálmi. Študijný program
v dennej forme je štvorročný a v externej zostal
päťročný. Toto predĺženie bolo spojené so snahou podporiť experimentálnu časť dizertačnej
práce. Študijný program Progresívne materiály
a materiálový dizajn je možné študovať tak na
Ústave materiálov, ako aj na partnerskej akademickej organizácii – Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave, kde priemerne
študuje 3 až 5 študentov. Témy dizertačných
prác sú v tomto prípade jednoznačne orientované vedecky a študenti sa aktívne podieľajú na
riešení projektov VEGA a APVV. Vzhľadom na

medzinárodnú spoluprácu s fy. Bekaert sa niektoré špeciálne témy riešili aj u partnera v Belgicku. Študenti na prvom a druhom stupni sa
pravidelne zúčastňujú so svojimi prácami Študentskej vedeckej odbornej konferencie, pričom
niektorí z nich sa zúčastňujú aj celoslovenských
Študentských vedeckých konferencií na Žilinskej univerzite a Technickej univerzite v Košiciach. Doktorandi sa špeciálne zúčastňujú so
svojimi prácami na medzinárodných kolokviách
usporiadanými partnerskými univerzitami, ale
aj na medzinárodných vedeckých konferenciách
v zahraničí (Česká republika, Slovinsko, Belgicko, USA, Veľká Británia, Poľsko, SRN, Francúzsko, Taliansko a iné). Ich vedecké výsledky
sú oceňované tak na medzinárodných úrovniach, napr. Ing. Janka Ptačinová vyhrala posterovú sekciu na Európskej konferencii tepelného
spracovania v Prahe, ako aj na univerzitnej
úrovni. Ing. Ivona Černičková a Ing. Pavel Bílek,
PhD. získali cenu rektora za najlepšiu dizertačnú prácu. Absolventi študijných programov
zabezpečovaných Ústavom materiálov majú
vysoké renomé medzi zamestnávateľmi tak
v Slovenskej republike, ako aj v zahraničí. Nezamestnanosť našich absolventov je prakticky
nulová. Významná časť pracuje v strojárskych
a energetických podnikoch predovšetkým
v trnavskom, nitrianskom, trenčianskom a bratislavskom kraji. Menovite ide o také podniky,
ako ZF Slovakia v Trnave, Boge v Trnave, Zlievareň Trnava, HKS Forge Trnava, Schaeffler Slovakia, Arcelor Mittal Gonvarri SSC Slovakia
s.r.o. Senica, PSL Považská Bystrica, PSA
Trnava, VW Bratislava, VUJE Trnava, EBO
Jaslovské Bohunice, EMO Mochovce, Bekaert
Hlohovec a Bekaert Slovakia s.r.o. Sládkovičovo.Naši absolventi pracujú na významných
pozíciách aj pre zahraničné spoločnosti. Napríklad Dr. Ing. Daniel Križan pracuje vo Voestalpine Group v Linzi ako hlavný koordinátor
výskumu a vývoja vysokopevných ocelí pre
automobilový priemysel. Ing. Jozef Sondor
pracuje ako vedúci úseku nanášania tvrdých
a klzných PVD vrstiev na nástroje a precízne
komponenty v LISS Rožnov pod Radhoštem
v Českej republike. Ing. Patrik Lukáč, MEng., je
vedúcim Manažmentu kvality ZF Slovakia a.s.

Oblasť výskumu a vývoja
Výskumné aktivity na Ústave materiálov sú
spojené prevažne s hodnotením vlastností materiálov pomocou fyzikálnych a fyzikálno-analytických postupov. Jedná sa predovšetkým
o využitie mikroskopických a difrakčných techník, optických emisných a absorpčných spektier
v oblasti UV, IČ a viditeľného spektra elektromagnetického žiarenia, výpočtovej termodynamiky doplnenej o termické analýzy, mechanických a technologických skúšok kovových a
nekovových materiálov a vodivostné merania
nekovových materiálov. Na ústave sa v súčasnosti rieši sedem projektov VEGA, jeden projekt
APVV a jeden projekt KEGA. Ich zameranie je
rôzne, ale zodpovedá poznatkovej báze jednotlivých riešiteľov. Medzi významné vedecko-výskumné projekty patria Príprava a
charakterizácia vlastnosti nových typov tvrdých
povlakov pre nástrojové materiály – zodpovedný riešiteľ prof. Čaplovič, Štúdium metalurgickej podstaty zmien štruktúry a vlastností
Cr-V ledeburitickej ocele kryogénnym spracovaním – zodpovedný riešiteľ prof. Jurči, Využitie komplexnej termickej analýzy a výpočtovej
termodynamiky pri štúdiu procesov v progresívnych materiálových systémoch – zodpovedný riešiteľ doc. Čička, Kvantifikácia
radiačného poškodenia kompozitných materiálov pre termonukleárne fúzne reaktory – zodpovedná riešiteľka doc. Dománková, Korózna
odolnosť progresívnych kovových zliatin na
báze zinku, hliníka a cínu – zodpovedný riešiteľ
Mgr. Palcut, Príprava a charakteristika TiC nanokompozitných vrstiev metódou HiPIMS pre
využitie v automobilovom priemysle – zodpovedný riešiteľ prof. Lokaj. Okrem toho je časť
pracovníkov ústavu aktívna pri riešení zahraničného výskumného projektu pre firmu Bekaert
s cieľom prípravy špeciálnych povlakov na ťahané drôty. Schválený a od 1. 7. 2016 je financovaný aj projekt APVV Výskum modifikácie
fázových rozhraní v systéme povlak/podložka
na zvýšenie adhézie tvrdých povlakov – zodpovedný riešiteľ prof. Čaplovič. Samozrejme, výskumné aktivity Ústavu materiálov nadväzujú
na v minulosti riešené projekty na pôvodných
katedrách. Tu treba spomenúť výskum, dnes už
emeritných profesorov Ivana a Dášu Hrivňákovcov a Marcela Žitňanského. Profesor Hrivňák,
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ako nestor zvárania na Slovensku sa podieľal
na výskume zváriteľnosti vysokopevných ocelí.
Pre švajčiarske železnice vypracoval so spolupracovníkmi správu o možnostiach zvárania
vysokopevných koľajníc s perlitickou a bainitickou štruktúrou. Profesorka Hrivňáková študovala štruktúru a vlastnosti jednoosových
feromagnetík na báze kovov vzácnych zemín
pripravených v domácich podmienkach. Okrem
toho sa podieľala na štúdiu kinetiky precipitácie fáz na hraniciach zŕn nestabilizovaných austenitických ocelí. Profesor Žitňanský okrem
vývoja riadenej kryštalizácie na výrobu lopatiek
prúdových motorov vypracoval technológiu prípravy kĺbových náhrad z biokompatibilných titánových zliatin. Ďalšie výskumné aktivity boli
orientované do štúdia štruktúry a vlastností
rýchlo stuhnutých práškov z nástrojových ocelí
a boridovanie ocelí (prof. Grgač), štruktúra
a zvárateľnosť polymérov (doc. Martinec), vývoj
bezolovnantých spájok pre elektrotechnický
priemysel (prof. Ožvold), štúdium vlastností keramických materiálov na báze ZrO2, YBaCuO a
superiónových fluoritových kompozitov a skiel
(prof. Kalužný a Dr. Trnovcová), multikomponentné špeciálne sklá pre optoelektroniku, nelineárnu optiku a vláknovú optiku (doc. Labaš
a doc. Kubliha), štúdium komplexných kovových zliatin a ich termodynamickej stability
(prof. Janovec) a štúdium vlastností vysokoteplotných supravodivých materiálov (Ing. Skarba).
Ústav materiálov spolupracoval, a aj v súčasnosti spolupracuje, pri výskumných projektoch
s rôznymi významnými vedeckými inštitúciami
20

na Slovensku (Ústav materiálov a mechaniky
strojov SAV, Ústav materiálového výskumu
SAV, Fyzikálny ústav SAV, Elektrotechnický
ústav SAV, Výskumný ústav zváračský-priemyselný inštitút, Výskumnú ústav jadrových elektrární), ale aj v zahraničí (Jozef Stefan Institute
Ljubljana, Slovinsko; IFW Dresden a HZDR
Dresden, SRN; Politechnika Slaska Gliwice, Poľsko; University of Rennes, Institute of Chemical Sciences of Rennes, Francúzsko; Ústav
fotoniky a elektroniky, AV ČR, Praha, Česká republika; Technische Universität Wien, Rakúsko). Z výskumného hľadiska je ústav
rozdelený na 5 unikátnych oddelení. Oddelenie
štruktúrnych analýz s vedúcou doc. Ing. Máriou
Dománkovou, PhD., Oddelenie tepelného spracovania, povrchových úprav a mechanických
skúšok s vedúcim prof. Ing. Petrom Jurčim,
PhD., Oddelenie fyzikálnych meraní, modelovania a numerických simulácií s vedúcim doc.
Ing. Romanom Čičkom, PhD., Oddelenie charakterizácie a spracovania nekovových materiálov s vedúcim doc. Ing. Vladimírom Labašom,
PhD. a Oddelenie progresívnych materiálov
s vedúcim RNDr. Pavlom Priputenom PhD.

Oblasť spolupráce s praxou
Veľmi významnú úlohu pre Ústav materiálov
má spolupráca s praxou. Reprezentuje spôsob
dodatočného financovania všetkých činností
ústavu, a to počnúc pedagogickým procesom
(riešenie konkrétnych úloh formou bakalárskych a diplomových prác), až po aplikačnú výskumnú činnosť (expertízy a odborné posudky
v prípade rôznych defektov v materiáloch, hodnotenie kvality produkcie, poradenská činnosť
a výskumno-vývojová činnosť). Ústav materiálov vhodne využíva inštalovanú infraštruktúru
na štruktúrne analýzy, hodnotenie mechanických vlastností, elektrických a optických vlastností širokého spektra kovových a nekovových
materiálov pre priemyselné podniky nielen
v trnavskom kraji, ale prakticky na celom Slovensku a blízkom zahraničí. Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce firmy patria v prvom rade
ZF Slovakia, Boge Elastmetal Slovakia, JOHNS
MANVILLE Slovakia, EG Technologický inštitút
a Zlievareň v Trnave, Schaeffler Slovakia v Skalici, PSL a CCN Casting v Považskej Bystrici,
KINEX v Bytči a Kysuckom Novom Meste, Be-

kaert Sládkovičovo, Hlohovec a Zwevegem,
MIBA Steeltec Vráble a Semikron Vrbové. Ústav
materiálov má dlhodobú exkluzívnu zmluvu
so svetovým producentom metalografických
zariadení a spotrebného tovaru americkú firmu
BUEHLER na prezentáciu produktov v Centre
excelentnosti s obchodným zastúpením firmou
MITAR s.r.o. Bratislava. V rámci CE ponúka
rôzne školenia a kurzy metalografie pre technických pracovníkov v priemyselných podnikoch a výskumných inštitúciách.

Materiálne vybavenie ústavu
Ústav materiálov má vybudované excelentné
pracoviská na prípravu a analýzu materiálov.
Väčšinu prostriedkov na nákup nových a jedinečných analytických prístrojov a zariadení získal zo štrukturálnych fondov EU v operačnom
programe Veda a výskum. Vybudované Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch
spracovania kovových a nekovových materiálov
– APRODIMET je zamerané na aplikáciu analytických metód využívajúcich najnovšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového
zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických
a neelektrických veličín. Metódy sú zamerané
na hodnotenie špecifických vlastností, prevažne
progresívnych kovových a nekovových materiálov. Centrum prispieva ku skvalitneniu výskumnej infraštruktúry nielen v trnavskom regióne,
ale aj ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu
a popularizácii vedy a techniky medzi laickou
verejnosťou. Tvoria ho nasledovné laboratóriá:
Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou vedeckého prístupu k návrhu, analýze a optimalizácii technologických procesov výroby a spracovania progresívnych materiálov využívaním
techník fyzikálneho a počítačového modelovania a numerickej simulácie správania sa materiálov, doplnenej o experimentálne stanovené
termofyzikálne vlastnosti. Na rozdiel od reálnych experimentov, počítačová simulácia
umožňuje detailnejšie skúmať daný jav a sledovať podstatne vyšší počet fyzikálnych veličín
vo vzájomných súvislostiach. Na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia vý-

sledkov je možné predikovať správanie sa materiálov pri rôznych zaťaženiach a okrajových
podmienkach, simulujúcich výrobný proces,
určiť determinujúce faktory, ovplyvňujúce skúmaný proces a identifikovať príčiny nežiadúcich
javov. Na výpočty teplotných polí a deformácií
metódami konečných prvkov (MKP) sú potrebné
reálne termofyzikálne dáta v širokom teplotnom intervale. Tieto možno zmerať pomocou
simultánnej termoanalýzy (kombinácia termogravimetrie, diferenčnej termickej analýzy a diferenčnej skenovacej kalorimetrie, prípadne
hmotnostnej spektroskopie reaktívnych plynných produktov termického rozkladu). Teplotná
rozťažnosť sa meria pomocou dilatometra pracujúcom v teplotnom intervale -160 °C až
2000 °C. Teplotná difuzivita zasa pomocou laserového impulzného analyzátora. Meranie teplotne stimulovaných depolarizačných prúdov
od teplôt - 160 °C pri nabíjacom napätí do 250
V, a tiež meranie nízkych elektrických vodivostí
v jednosmernom elektrickom poli umožňuje
aparatúra na meranie elektrických vlastností.
Maximálna teplota merania so zaručenou citlivosťou merania veľkosti elektrického prúdu 10 ÷
16 A dosahuje pri použitej meracej bunke 400 °C.
Tento systém predstavuje dva štandardy pre
charakterizáciu polarizačných javov, najmä v polymérnych štruktúrach a sklách, a tiež transportných javov pri keramikách, sklách, polovodičoch
a materiálov na báze polymérnych látok. Pre modulárnu a impedančnú spektroskopiu materiálov
a rozhraní slúži spektrálny analyzátor s príslušenstvom. Je schopný merať široké spektrum
elektrických a dielektrických parametrov vzorky
(konduktivitu, rezistivitu, impedanciu, komplexnú permitivitu) pri rôznych frekvenciách
elektrického prúdu. Laboratórium je vybavené
nasledovnými experimentálnymi zariadeniami
a príslušným simulačným SW:
• Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným
spektrometrom pre teploty 20 až 2000 °C,
NETZSCH STA 409 CD/7/403/5/G,
• Vysokoteplotný dilatometer pracujúci v rozsahu -160 až 200°C, NETZSCH DIL 402
C/7/G+C75
• Laserový flashový analyzátor na určenie
teplotnej difuzivity v intervale teplôt 20 až
2000 °C, NETZSCH LFA 427/7/G,
• Aparatúra na meranie elektrických vlastností
so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné
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výdrže TSDC Systém CONCEPT 90 s rozšírením o Quatro Cryosystém,
Spektrálny analyzátor SOLATRON s príslušenstvom,
Software pre simulačné analýzy deformačných procesov v materiáloch DEFORM,
Software pre modelovanie a simuláciu tepelných a napäťovo-deformačných stavov materiálov v procesoch tepelného spracovania
a zvárania SYSWELD,
Software na výpočet materiálových vlastností
multikomponentných zliatin s termodynamickými databázami JMatPro,
Databázy termodymanických dát - minerály
a karbidy, roztoky a čisté látky, ocele/liatiny
Fe, zliatiny Al a ľahké zliatiny, keramické systémy.

Laboratórium koróznych skúšok je vybavené
nadštandardnou laboratórnou technikou na
zisťovanie úrovne koróznych procesov v kovoch
a ich degradácie. Je zamerané najmä na vedecko-výskumné činnosti v oblastiach ochrany
kovových materiálov voči korózii a povrchových
úprav kovov. Prístrojové vybavenie umožňuje
navrhnúť riešenia na zlepšenie stavu technických zariadení, renovačné postupy, projekty
protikoróznej ochrany súčiastok i celých konštrukčných celkov. Moderné unikátne zariadenia umožňujú meranie elektrochemických
charakteristík, ktorými sa zisťuje okamžitá rýchlosť korózie kovov, náchylnosť na atmosférickú,
jamkovú alebo medzikryštálovú koróziu a
schopnosť pasivácie v rôznych pracovných prostrediach a mnoho ďalších koróznych vlastností
materiálov umožňujúcich správny výber materiálu a pracovného prostredia z hľadiska korózie.
• Zariadenie na potenciostatické skúšky PGU 10V,
• Hmlová komora na testovanie odolnosti
proti korózii CorrosionBox 400E,
• Zariadenie na korózne skúšky pod napätím
CORTEST.
Laboratórium štruktúrnych analýz je vybavené
najmodernejšími mikroskopmi (elektrónové,
svetelné a laserové). Rastrovací vysokorozlišovací elektrónový mikroskop s detektormi EDX,
WDX a EBSD dokáže identifikovať chemické
zloženie a kryštalografické charakteristiky
v mikroobjemoch analyzovaných materiálov.
Technika „gentle beam“ umožňuje pozorovať
aj nevodivé vzorky. Mikroskop je prednostne

určený na analýzu povrchových vrstiev kovových a nekovových materiálov v reálnom stave
(degradácia, fraktografia), ale aj na materiálografických výbrusoch. Laserový konfokálny
mikroskop umožňuje vizualizovať do 3D zobrazenia povrchové vrstvy a kvantifikovať výškové
nerovnosti s rozlíšením až 20 nm. Dva laserové
zdroje umožňujú analyzovať povrch vzoriek
aj vo fluorescenčnom svetle, čím je možné
detegovať aj organické látky. Prístroj slúži na
analýzu degradovaných povrchov v dôsledku
abrazívneho, adhézneho, kavitačného, únavového a korózneho opotrebovania, ako aj na
stanovenie drsnosti po aplikácii technologických operácií. RTG difraktometer je zameraný
prednostne na výskum vplyvu vonkajších parametrov a technologických postupov na kvalita21

tívne a kvantitatívne charakteristiky štruktúrnych zložiek s dôrazom na hodnotenie vnútorných a vonkajších deformácií kryštálovej mriežky,
a to tak vplyvom redistribúcie atómov, ako aj
v dôsledku tepelných, tepelno-deformačných,
koróznych, tribologických a fyzikálno-chemických účinkov vonkajšieho prostredia. Jedná sa
predovšetkým o určovanie úrovní zvyškových
napätí v hĺbkovom profile tepelne spracovaných dielcov, štruktúrne spresnenia nových
a modifikovaných fáz s prihliadnutím na v súčasnosti riešené projekty UMAT, stanovenie
veľkosti oblastí koherentného rozptylu, textúrne analýzy deformovaných a liatych systémov. Súčasťou je vysokoteplotná komora na in
situ analýzu materiálových komplexov. Difraktometer je vybavený špičkovými detekčnými
systémami, ktoré zvyšujú citlivosť, rozlíšiteľnosť a rýchlosť merania. Súčasťou sú databázy
difrakčných a kryštalografických dát. Zoznam
všetkých analytických prístrojov a pomocných
zariadení je uvedený nižšie:
• Vysokorozlišovací rastrovací elektrónový
mikroskop JEOL 7600F s analyzátormi EDX,
WDX a EBSD,
• Transmisný elektrónový mikroskop Philips
CM 300 s LaB6 a digitálnou kamerou GATAN
SC 200 Orius,
• Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM
700,
• Multifunkčný RTG difraktometer PanAnalytical EMPYREAN pre fázové analýzy v teplotnom intervale 20 až 1100 °C,
• Guľový planétový mikromlyn FRITSCH,
model PULVERISETTE 7,
• Ultrazvukový vyrezávač diskov Gatan,
• Zariadenie na prípravu vzoriek pre EBSD
(Cross Section Polisher – CP)
JEOL SM-09010_CP.
Laboratórium povlakovania, tepelného spracovania a mechanických skúšok je koncipované
tak, aby bolo možné vytvoriť vhodné experimentálne materiály so špecifickou štruktúrou
povrchových vrstiev a tiež definovanou štruktúrou v jadre. Ide predovšetkým o povlaky
vytvorené procesmi PVD, ale aj klasickými metódami cementácie, nitrocementácie, karbonitridácie a nitridácie. Súčasťou laboratória je aj
zariadenie na skúšanie mechanických vlastností
kovových a nekovových materiálov podľa plat22

ných noriem (STN EN ISO 7500-1, DIN 51220,
DIN 51221, STN EN 6892, DIN 51223, DIN
51227, ASTM E-4, VDE 0113, ISO 5893) a ostatných medzinárodných štandardov. Maximálna
zaťažovacia sila je 250 kN. Súčasťou prístroja
je aj teplotná komora do 1000 °C. Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo umožňuje
merať rázovú energiu zo závislosti sily a priehybu skúšobného telesa podľa STN EN ISO
14556 a rovnako aj v súlade s normou STN EN
ISO 148-1. Maximálna rázová energia tohto zariadenia je 300 J. Na meranie je možné použiť
inštrumentovaný a neinštrumentovaný brit.
Vysokorýchlostná snímacia kamera zaznamenáva priebeh deformácie na vonkajšej strane
skúšobnej vzorky. Vzorky možno testovať v intervale od - 70 až do + 270 (+500) °C. Typové
označenie jednotlivých zariadení je uvedené
nižšie:
• Povlakovacie zariadenie Platit PI 80 + DLC
na vytváranie povlakov TiN, AlTiN, CrN,
AlCrN, atď.,
• Multifunkčná laboratórna pec LAC určená
na nitridáciu, cementáciu a nitrocementáciu,
• Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250
Sp1,
• Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo
CHK-300.
• Oblúková taviaca pec pre malé množstvá
materiálov
• Indukčná taviaca pec

Vízie rozvoja do budúcnosti
Ústav materiálov má perspektívu ďalšieho rozvoja tak po personálnej stránke, ako aj vo výskumnej činnosti. Minimálne traja pracovníci
budú mať v blízkej budúcnosti inauguračné
prednášky (doc. Dománková, doc. Kubliha
a doc. Kusý), traja pracovníci si pripravujú habilitácie (Mgr. Palcut, Ing. Trnková a Ing. Černičková). Pracovníci ústavu predkladajú
projekty v rámci H2020, napr. Ing. Pekarčíková
sa spolupodieľa na pripravovanom projekte
Advance materials enabling the integration
of storage technologies in the electricity grid
s partnermi Centre National de la Recherche
Scientifique (France) – koordinátor, Super-Grid
Institute (France), Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (Spain), Oxolutia SL (Spain),
Theva Duennschichttechnik GmbH (Germany),

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.
(Italy), Polytechnique Montreal (EPM), The Tel
Aviv University (Israel), Karlsruhe Intitute of
Technology (Germany), Elektrotechnický ústav
SAV Bratislava (Slovakia) a Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Switzerland).
Pripravujú sa ďalšie projekty so zahraničnými
partnermi (Technická univerzita v Talline, Politechnika Slazska v Gliwiciach). Významným prínosom pre personálny rozvoj je zamestnávanie
mladých absolventov doktorandského štúdia
(Ing. Martin Sahul, PhD., Ing. Paulína Zacková,
PhD., Ing. Matej Pašák, PhD., Ing. Katarína Bártová, PhD.). Ústav materiálov vysiela mladých
perspektívnych pracovníkov na dlhodobé stáže
na zahraničné renomované pracoviská s využitím podpory SAIA, ale aj ERASMUS. Tým sa
získavajú dôležité kontakty medzi mladými výskumníkmi v medzinárodnom meradle. S rozvojom automobilového priemyslu je potrebné
inovovať niektoré obsahy vyučovaných odborných predmetov a to najmä posilnením nekovových materiálov, hlavne plastov a kompozitných
materiálov na báze uhlíkových materiálov. Aplikácia termodynamických výpočtov uľahčuje
výber vhodných prvkov pre prípravu špeciálnych zliatin.
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ÚSTAV VÝROBNÝCH
TECHNOLÓGÍ
História ústavu
Ústav výrobných technológií vznikol v roku
2007, spojením technologicky orientovaných
katedier fakulty: Katedry obrábania a montáže,
Katedry tvárnenia, Katedry zlievarenstva a Katedry zvárania. Neskôr, v roku 2015, bol rozšírený o pracovníkov Katedry technologických
zariadení a systémov, ktorí prešli na ústav z pôvodného Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky. Ústav je dnes komplexným
vedecko-vzdelávacím pracoviskom, ktoré zabezpečuje rozvoj poznania v oblasti strojárskych
výrobných technológií, výrobnej techniky, projektovania a prevádzkovania výrobných systémov a je hrdým pokračovateľom budovania
technologických vied v rámci Slovenskej technickej univerzity, ktorých základy položili také
významné osobnosti, ako akademik Jozef Čabelka, prof. Jozef Adamka, prof. Stanislav Pilárik, prof. Emil Škrabal, prof. Karol Polák, prof.
Ján Békés, prof. Ján Hrubec a ďalší.

Oblasť vzdelávania
V pedagogickej oblasti ústav zabezpečuje široké
spektrum rôznych foriem univerzitného vzdelávania na všetkých troch stupňoch. V jeho gescii sú bakalárske študijné programy Počítačová
podpora výrobných technológií, Výrobné technológie, Výrobné technológie a výrobný manažment a Výrobné zariadenia a systémy. Na
inžinierskom stupni vzdelávania garantuje študijné programy Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné
technológie a výrobný manažment, Výrobné zariadenia a systémy a Zváranie a spájanie materiálov. Na treťom, doktorandskom stupni
vzdelávania je ústav gestorujúcim pracoviskom
pre študijný program Strojárske technológie
a materiály a Výrobné a zariadenia a systémy.
V pedagogickom procese sú absolventi pripravovaní na odbornú, riadiacu a tvorivú činnosť
vo všetkých oblastiach strojárskych výrobných
technológií, výrobnej techniky, automatizácie
a robotizácie výrobných procesov s možnosťou
24

uplatnenia v modernej priemyselnej sfére, ako
aj v nevýrobných sférach, ako sú služby, obchod,
poradenská a expertízna činnosť. Vo výchove
absolventov sa uplatňujú moderné technológie
vzdelávania, podporené využitím výpočtovej
techniky a simulačných programov, organizovaním odborných exkurzií a domácich a zahraničných študijných pobytov. V rámci vzdelávacích
aktivít ústav úzko spolupracuje so strednými
školami v trnavskom regióne formou poskytovania odborných školení, kurzov a exkurzií z oblasti počítačovej podpory výrobných technológií,
CNC výrobnej a meracej techniky, automatizácie
a robotizácie výrobných procesov. Podieľa sa
tiež na rozvoji vzdelávania dospelých formou
odborných kurzov a praktických tréningov,
zameraných na zvyšovanie kvalifikácie a rekvalifikáciu v oblasti obrábania kovov, programovania CNC strojov a v oblasti teoretického a
praktického vzdelávania zváračského personálu.
Nemenej významnou aktivitou pracovníkov
ústavu v oblasti vzdelávania je riešenie grantových projektov poskytovaných Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR,
zameraných na rozvoj inovatívnych metód
vzdelávania a budovanie výučbových laboratórií. Touto formou boli v ostatnej dobe na ústave
riešené projekty: Vybudovanie On-line učebne
pre dynamické vzdelávanie študentov stredných a vysokých škôl z oblasti návrhu a výroby
tvarovo zložitých súčiastok (vedúci riešiteľ:
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka), Budovanie virtuálneho laboratória robotiky a manipulačnej techniky (vedúci riešiteľ: prof. h. c. prof. Ing. Karol

Velíšek, CSc.) a projekt Implementácia princípov blended learningu do výučby programovania CNC výrobných strojov a zariadení s
pokrokovou kinematickou štruktúrou (vedúci
riešiteľ: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.).

Oblasť výskumu a vývoja
Výskum a vývoj na ústave pokrýva celú šírku
strojárskych výrobných technológií s dôrazom
na oblasť progresívnych, high-tech technológií.
Pozornosť je venovaná aktuálnym a perspektívnym otázkam rozvoja výrobných technológií,
metrológie, montáže, automatizácie a robotizácie výrobných procesov. Medzi ťažiskové oblasti výskumnej a vývojovej činnosti patrí:
• výskum špeciálnych metód metalurgického

spájania ťažko zvariteľných a povrchovo
upravených materiálov,
• výskum spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov,
• výskum elektrolyticko-plazmovej úpravy
povrchov,
• výskum kinematických a dynamických
charakteristík procesov 5-osového obrábania,
• výskum fyzikálno-technologickej podstaty
laserového mikroobrábania,
• výskum procesov založených na inkrementálnom
plastickom pretvorení materiálu,
• výskum termomechanických podmienok
plastickej deformácie na zmeny štruktúry
materiálu v procesoch objemového tvárnenia
a trieskového obrábania,
• výskum metód optimalizácie navrhovania
montážnych procesov a systémov,
• výskum v oblasti navrhovania a prevádzky
inteligentných výrobných systémov,
• výskum metód reverzného inžinierstva,
• výskum a vývoj technológie výroby komplexných tvarových plôch zlievarenských a tvárniacich nástrojov a nástrojov na spracovanie
plastov,
• výskum a vývoj odlievaných frézovacích
nástrojov z rýchlorezných ocelí,
• výskum a vývoj výroby umeleckých odliatkov,
• výskum a vývoj metodík bezkontaktného
merania komplexných tvarových súčiastok.
Výskumné aktivity ústavu sú realizované
prostredníctvom domácich a zahraničných
grantových výskumných projektov. K najvýznamnejším, v súčasnosti riešeným projektom,

patria projekty podporované Agentúrou na
podporu výskumu a vývoja – Výskum nových
spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Roman Koleňák,
PhD.), Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.), ďalej
projekty podporované Vedeckou grantovou
agentúrou MŠVVaŠ SR – Využitie moderných
metód optického 3D skenovania na analýzu deformácií zvarkov (hlavný riešiteľ: prof. Ing.
Milan Marônek, PhD.), Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú
kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú
montáž (hlavný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný,
PhD.), Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry
a vlastností rýchlorezných ocelí pri pretavovaní
a odlievaní vo vákuu (hlavný riešiteľ: prof. Ing.
Alexander Čaus, DrSc.), Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického
procesu vstrekovania plastov (hlavný riešiteľ:
prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.) a iné. Na
medzinárodnej úrovni sú riešené projekty
v rámci bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s Portugalskou republikou a Čínskou
ľudovou republikou s názvami Výzvy v spájaní
Ti zliatin (partner projektu: Univerzita
v Coimbre) a Vývoj novej multikomponentnej
envrironmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia (partner
projektu: Beijing University of Technology).
Hlavnou riešiteľkou obidvoch projektov je doc.
Ing. Erika Hodúlová, PhD. V spolupráci so španielskymi univerzitnými, výskumnými a výrobnými partnermi je na ústave riešený európsky
multilatelárny projekt aplikovaného výskumu
Manunet – Innovative methods of sheet metal
forming tools surfaces improvement - R&D
(hlavný riešiteľ a koordinátor projektu: prof.
Ing. Peter Šugár, CSc.). Významným prvkom výskumu a vývoja na ústave je orientácia na riešenie projektov aplikovaného výskumu
v spolupráci s priemyselnou praxou. Z viacerých
je možné spomenúť projekt, zameraný na optimalizáciu technologických procesov tvárnenia
pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným
povrchom pre energetický priemysel, riešený
v spolupráci s Výskumno-vývojovým centrom

Železiarní v Podbrezovej alebo kooperačné projekty s firmami Volkswagen Slovakia, Sony Slovakia, Eiben Vlkanová a HKS Trnava, zamerané
na vývoj technológie spájania samonosných karosérií automobilu VW Touareg, posúdenie
technológií spájkovania a bezolovnatých spájok, optimalizáciu technologických podmienok
kovotlačenia austenitických koróziivzdorných
ocelí a optimalizáciu výroby hriadeľa priečnym
klinovým valcovaním. Výsledky vedecko-výskumnej práce sú pravidelne publikované vo
vedeckých časopisoch a prezentované na vedeckých seminároch a konferenciách doma a v zahraničí. Najkvalitnejšie vedecké výsledky boli
publikované v karentovaných vedeckých časopisoch Materials and Design (IF: 3.501), Journal
of Alloys and Compounds (IF: 2,999), Diamond
and Related Materials (IF: 1.919), Wear, (IF:
1.913), ISIJ International (IF: 1,140), Archives of
Metallurgy and Materials (IF: 1.090) a ďalších.
V rámci výskumnej a vývojovej činnosti sa pracovníci ústavu podieľali na vývoji nových technológií, ako napr. Spájkovanie s indukčným
ohrevom (prof. Ing. Milan Turňa, CSc. v spolupráci s prof. RNDr. Milanom Ožvoldom, PhD.,
doc. RNDr. Máriou Behúlovou, CSc.), Očkovanie
a modifikácia rýchlorezných ocelí pre odlievané
rezné nástroje (prof. Ing. Alexander Čaus,
DrSc.), Úprava kovového povrchu plazmovým
výbojom v elektrolyte (doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.), Výroba umeleckých odliatkov do recyklovaných sadrových zmesí (Ing. Eugen
Belica, PhD.), Tvorba 3D CAD modelov z fotografií metódou FKM (doc. Ing. Ladislav Morovič,
PhD.) a ďalšie. Viaceré výstupy tvorivej činnosti pracovníkov ústavu vyústili do podania
prihlášky úžitkového vzoru alebo patentovej
prihlášky.

Oblasť spolupráce s praxou
V snahe prepájať akademické vzdelávanie s praxou ústav aktívne spolupracuje s významnými
priemyselnými podnikmi na Slovensku s cieľom
pružne formovať profil absolventa v súlade
s aktuálnymi požiadavkami modernej výrobnej
praxe. Spolupracuje na zadávaní a vypracovávaní tém kvalifikačných prác, organizovaní
odborných exkurzií a podnikových praxí. K významným partnerom ústavu v tejto oblasti
patrí spoločnosť INA Skalica, spol. s r. o., v spo25

lupráci s ktorou sa v roku 2016 uskutočnil pilotný projekt prednášok a exkurzií pre vybraných študentov druhého ročníka inžinierskeho
stupňa s názvom Konštrukcia a technológia v
praxi, zabezpečovaných odborníkmi z praxe. Významnými prvkami v oblasti vzdelávania na
ústave je aktívne zapojenie do medzinárodných
výmenných vzdelávacích programov, umožňujúcich rozvoj odborných a jazykových kompetencií študentov a učiteľov formou
krátkodobých študijných a prednáškových pobytov na európskych univerzitných pracoviskách (program ERASMUS +, CEEPUS) a rozvoj
samostatnej tvorivej činnosti študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa vzdelávania
formou vypracovávania študentských vedeckých prác, každoročne prezentovaných na študentskej vedeckej konferencii.
V oblasti spolupráce s domácimi a zahraničnými akademickými pracoviskami a praxou má
ústav široké portfólio partnerov. Úzka spolupráca existuje so všetkými slovenskými a českými
technickými univerzitami, ale tiež s univerzitami
v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, Nemecku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Bielorusku a
Číne. Výskumná spolupráca sa dlhodobo rozvíja
aj s výskumnými pracoviskami, ako sú napr. Medzinárodné laserové centrum v Bratislave,
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
v Bratislave a Fyzikálno-technický ústav Národnej akadémie vied Bieloruska. Partnerstvo so
subjektmi z oblasti výrobnej praxe je založené
na spoločných aktivitách tak v oblasti vzdelá26

vania, ako aj v oblasti výskumu, vývoja a expertnej činnosti. V oblasti vzdelávania sa pozornosť
sústreďuje najmä na spoluprácu pri vytváraní
vhodných podmienok na úspešné uplatnenie
absolventov fakulty v priemyselnej praxi. V
oblasti výskumu je pozornosť sústreďovaná na
využitie synergického efektu prepojením výskumných možností pracoviska s možnosťami
a potrebami praxe pri vývoji a implementácii
nových výrobkov a technológií. K významným
priemyselným partnerom patria: Zlievareň AR,
Považská Bystrica; Schaeffler Slovakia, spol. s
r. o., Skalica; Fronius Slovensko, spol. s r. o.,
Trnava; HKS Forge, spol. s r. o., Trnava; MATADOR Automotive Vráble, a. s.; Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne
Jaslovské Bohunice; ŽOS Trnava, a. s.; PSA Peugeot Citroën Slovakia, Trnava; Železiarne Podbrezová, a. s.; ZF Slovakia, a. s. Trnava; Bekaert
Hlohovec, a. s.; SECO Tools SK, spol. s r. o.,
Trnava; Eiben, spol. s r. o., Vlkanová; TRUMPF Slovakia, spol. s r. o., Košice; PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.
s., Bratislava; DMG Mori Czech, spol. s r. o.,
Brno; ABB, spol. s r. o., Bratislava; FESTO, spol.
s r.o. ; SMC spol. s .r.o.; Skartek, spol. s r. o.,
Trnava; Carl Zeiss Slovakia, spol. s r. o., Bratislava a ďalší. Tradičnou sa stala spolupráca
ústavu so zástupcami praxe pri organizovaní
odborných seminárov pre študentov a širšiu odbornú verejnosť. Sú to najmä semináre, spojené
s praktickými ukážkami nových technológií
a zariadení z oblasti zvárania, organizované
s firmou ESAB Slovakia, ďalej vedecké semináre
s názvom High – Tech Technológie - zdroj inovácií EÚ, organizované v spolupráci s firmou
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, firmou TRUMPF Slovakia,
Medzinárodným laserovým centrom, Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a nakoniec semináre
a odborné prezentácie z oblasti multiosového
vysokorýchlostného obrábania a nových trendov v oblasti rezných nástrojov, organizované s
firmami DMG Mori Seiki, Sandvik a Seco.

Materiálne vybavenie ústavu
Na účely vzdelávania a výskumu ústav disponuje výučbovými a výskumnými laboratóriami,
pokrývajúcimi oblasť technológií obrábania,
zvárania a spájania materiálov, tvárnenia kovov
a tvarovania plastov, zlievarenstva, montáže,

metrológie a automatizácie výrobných systémov, ktorých postupnému budovaniu je venovaná široká pozornosť. Nosným pilierom
laboratórnej infraštruktúry pracoviska je Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, vybavené modernou výrobnou a meracou technikou
pre oblasť návrhu, výroby a kontroly komplexných tvarových plôch obrábaním. Okrem viacerých, 5-osových vysokorýchlostných obrábacích
strojov, je pracovisko vybavené súradnicovým
meracím strojom, 3D meracím systémom na
princípe počítačovej tomografie, meracími systémami na 3D optické skenovanie, prístrojmi
na experimentálny výskum dynamických charakteristík rezného procesu a výskum vlastností
rezných kvapalín.
Ďalším významným pracoviskom ústavu je špecializované laboratórium zvárania, vybavené experimentálnou technikou pre oblasť lúčových
a oblúkových technológií zvárania, navárania
a povrchovej úpravy materiálu. K dispozícii je
robotizované pracovisko na zváranie diskovým
laserom, zariadenie na zváranie elektrónovým
lúčom a experimentálne pracovisko na komplexný výskum technologických procesov zvárania a navárania elektrickým (MIG/MAG, CMT,
TIG, TOPTIG), plazmovým a mikroplazmovým
oblúkom vo všetkých polohách zvárania a v ľubovoľnej trajektórii zvaru (návaru), ktorého
súčasťou je zariadenie na monitorovanie parametrov zvárania v reálnom čase a sledovanie
procesov pomocou vysokorýchlostnej kamery.
Ústav výrobných technológií disponuje tiež
špecializovaným pracoviskom, zameraným na
technológiu plazmového leštenia kovových povrchov v elektrolyte. Podľa dostupných informácií je pracovisko laboratória jediné na
Slovensku (ale aj v rámci okolitých krajín), ktoré
disponuje touto progresívnou technológiou.
Laboratórium je ďalej vybavené technologickým zariadením pre elektrochemické úpravy povrchu, čo umožňuje priamo na pracovisku
realizovať elektrochemické leštenie vzoriek ako
aj chemickú pasiváciu povrchu.
K moderným laboratórnym pracoviskám ústavu
sa radia aj laboratóriá na výskum technológie
vstrekovania plastov, metrologické laboratórium, vybavené vysokopresným súradnicovým

meracím strojom a širokou škálou prístrojov na
definovanie geometrickej špecifikácie výrobkov
a mikrogeometrických charakteristík povrchu.
Pre potreby výučby, výskumu a vývoja v oblasti
zlievarenských technológií je na ústave k dispozícii pracovisko zlievarne a pracovisko na
výskum vlastností zlievarenských formovacích
zmesí.
V rámci spolupráce s inými ústavmi fakulty
Ústav výrobných technológií spolupracuje
s Ústavom materiálov na budovaní a činnosti
laboratória na výskum procesov spájkovania
a spoločne s Ústavom aplikovanej informatiky,
automatizácie a mechatroniky buduje laboratórium inteligentných výrobných systémov.

Vízie rozvoja do budúcnosti
V súlade s aktuálnymi svetovými trendmi
rozvoja výrobných technológií a všeobecnými
snahami zvyšovať inovačný potenciál a excelentnosť vo výskume a vývoji sa Ústav výrobných technológií v ďalšom období zameria na
vytváranie predpokladov na efektívnu vzdelávaciu, výskumnú a vývojovú činnosť v silnom
prepojení na priemyselnú prax a zahraničie tak,
aby boli dosiahnuté ciele postupného etablovania sa v širšom európskom výskumnom priestore. K prioritným oblastiam záujmu budú
patriť: navrhovanie, výroba a kontrola súčiastok
s tvarovo zložitými a presnými plochami, aplikovaním moderných vysokorýchlostných a vysokovýkonových
technológií
obrábania;
progresívne technológie obrábania, s prechodom na procesy mikro a nanoobrábania;
aditívne technológie výroby súčiastok so zameraním na biomedicinske aplikácie; spracovanie
plastov; výskum plasticity materiálov;
výskum vysokoenergetických lúčových technológií zvárania; výskum procesov spájkovania kovových a nekovových materiálov; tribológia
a povrchové inžinierstvo a v neposlednom rade
otázky virtuálneho projektovania výrobných
a montážnych systémov a implementácie
vybraných komponentov konceptu Industry 4.0
do riadenia výrobných a technologických procesov. V tomto duchu bude dôraz kladený na
rozvoj a ďalšiu modernizáciu laboratórnej infraštruktúry pre oblasť technológie tvárnenia,
zlievarenstva a povrchového inžinierstva.
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ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO
INŽINIERSTVA
A MANAŽMENTU
História ústavu
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu je aj napriek svojej viac ako 60. ročnej
histórii dynamicky sa rozvíjajúcim pracoviskom,
pružne reagujúcim na požiadavky priemyselnej
praxe, ako aj nové výzvy budúcnosti. V roku
2012 oslávil ústav 60. výročie svojej existencie.
Jeho začiatky siahajú do roku 1952, keď 1. septembra 1952 vznikla „Katedra strojárskeho priemyslu“ na Fakulte ekonomického inžinierstva
SVŠT v Bratislave. Zakladateľom (iniciátorom
vzniku) a prvým vedúcim katedry bol doc. Ing.
Ladislav Pavelka, ktorý položil základy orientácie výchovno-vzdelávacej činnosti novovzniknutej katedry. Po zániku Fakulty ekonomického
inžinierstva v roku 1961 sa katedra stala súčasťou Strojníckej fakulty ako „Katedra organizácie
a riadenia strojárskej a elektrotechnickej výroby“. V tom čase to bola jediná „smerová“ katedra na Slovensku pre študijný odbor
Ekonomika a riadenie strojárskej výroby. Vedenie katedry preberá prof. Ing. Jozef Marko, DrSc.
V roku 1974 sa stáva vedúcim katedry prof. Ing.
Alexander Linczényi, CSc. Poslednou veľkou
zmenou prešla katedra v roku 1986, keď sa stala
súčasťou Strojárskotechnologickej fakulty
SVŠT v Bratislave so sídlom v Trnave a zmenila
názov na Katedru organizácie a riadenia strojárskych výrob. Neskôr prešla katedra ďalšími
zmenami a na jej čele stáli významné osobnosti
ako doc. Ing. Eva Doubková, CSc. a prof. Ing.
Alexander Linczényi, CSc. V roku 2008 bol založený Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, ktorý tvorili tri samostatné
katedry Katedra manažmentu, Katedra priemyselného inžinierstva a Katedra inžinierstva kvality. Riaditeľom ústavu sa stal doc. Ing. Miloš
Čambál, CSc., ktorý zotrval na čele ústavu až do
roku 2014, kedy sa stal prodekanom pre vedu
a výskum. V roku 2014 sa vedenia ústavu ujala
doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. spolu so súčasným vedením ústavu: Doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. 1. zástupkyňou a zástupkyňou pre
zahraničné vzťahy a strategický rozvoj, ktorú po
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jej odchode na post prodekanky pre zahraničné
projekty vystriedala Ing. Dagmar Babčanová,
PhD. ako 1. zástupkyňa a zástupkyňa pre marketing a zahraničné projekty. Zástupkyňou pre
pedagogiku a celoživotné vzdelávanie sa stala
Ing. Zdenka Gyurák Bábeľová, PhD., ktorej zastupovaním je v súčasnosti poverená Ing. Jana
Samáková, PhD. Zástupcom pre vedu a výskum
sa stal doc. Ing. Marek Jemala, PhD. a zástupkyňou pre transfer poznatkov doc. Ing. Helena
Makyšová, PhD. V januári roku 2016 zmenil
ústav svoje pôsobenie, keď sa z priestorov na
Paulínskej ulici č. 16 presťahoval do novovybudovaných priestorov Campusu Bottova, kde
začal písať svoju novodobú históriu.

Oblasť vzdelávania
Poslaním ústavu je, ako špičkový poskytovateľ
technického univerzitného vzdelávania, vychovávať priemyselných inžinierov a manažérov pre
priemyselné podniky, ktorí sú schopní pôsobiť
v globálnom prostredí. Toto poslanie sa mu
darí úspešne napĺňať, keď počas svojej existencie vychoval viac ako 10 000 absolventov,
medzi ktorými sú významní predstavitelia spoločenského, politického a podnikateľského prostredia ako napr.: Ing. Jana Bogyóová, riaditeľka
závodu Reydel Automotive, Ing. Ľuboš Lopatka
PhD., ktorý pôsobil vo viacerých riadiacich
funkciách a v roku 2012 bol nominovaný na
manažéra roka, doc. Ing. František Horňák,
PhD., ktorý v rokoch 2011 – 2014 pôsobil ako
prorektor STU pre vzdelávanie a medzinárodné
vzťahy, prof. Ing. Ján Závadský, PhD. ocenený
Ministrom školstva SR pamätným listom Sv.
Gorazda v roku 2000 za medzinárodné úspechy
vo vede a výskume a tiež Top manažér kvality
SR vo verejnom sektore za rok 2013, Ing. Peter
Stanko, spolumajiteľ najúspešnejšej vinárskej
firmy na Slovensku VÍNO MRVA & STANKO,
a.s., Ing. Miroslav Daniš, člen predstavenstva a
technický riaditeľ spoločnosti ZF Boge Elastmetall Slovakia a.s., Trnava, Ing. Martina Hasayová, PhD. riaditeľka Agentúry na podporu
výskumu a vývoja a ďalší. V rokoch 2012 – 2015
v rámci projektov ESF ITMS 26110230115 Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu a ITMS
26110230055 Racionalizácia a skvalitnenie

študijného programu Priemyselné manažérstvo
s cieľom podpory kariérového poradenstva prešli študijné programy Priemyselné manažérstvo
a Personálna práca v priemyselnom podniku výraznou modernizáciou, ktorá sa prejavila aj v
komplexnej akreditácií v roku 2015. Výsledkom
tejto modernizácie je akreditácia dvoch študijných programov na všetkých troch stupňoch
vzdelávania (Bc., Ing. PhD.) Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom
podniku. V roku 2015 prešiel na ústav opätovne študijný program Kvalita produkcie, ktorého reakreditácia pre druhý a tretí stupeň
štúdia momentálne prebieha. V súčasnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu zabezpečuje výchovu absolventov troch
bakalárskych študijných programov Priemyselné manažérstvo, Personálna práca v priemyselnom podniku, Kvalita produkcie a dvoch
inžinierskych a dvoch doktorandských študijných programov Priemyselné manažérstvo a
Personálna práca v priemyselnom podniku.
Študijný program Priemyselné manažérstvo sa
zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave
vedy najmä projektovania výrobných systémov,
ich modelovania a simulácie, manažmentu
výroby, operačnej analýzy, racionalizácie práce,
ergonómie, inovačného, investičného a projektového manažmentu a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania. Program zabezpečuje
nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti
prírodovedných, technických, technologických

a humanitných disciplín a následne z oblasti
priemyselného inžinierstva s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých
znalostí. Cieľom organického prepojenia štúdia
prírodovedných, technických a technologických
disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva je vyprofilovať absolventa s vedomosťami
z oblasti sociálno-technických systémov, ktoré
integrujú ľudské zdroje, informácie, materiály,
zariadenia a procesy v rámci komplexného životného cyklu výrobkov a služieb. Absolvent
nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a
vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde
je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských
vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného
inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať
procesy v priemyselnom podniku spôsobom,
ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie. Študijný program Personálna práca v priemyselnom podniku
zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva
(najmä analýza a racionalizácia práce, ergonómia, technická príprava výroby, manažérstvo
kvality, operačná analýza, inovačný, informačný
a projektový manažment) a špecificky so zameraním na personálnu prácu v priemyselnom
podniku (riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov, riadenie výkonnosti zamestnancov, personálne poradenstvo, interkultúrny manažment).

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pozíciách
stredného manažmentu predovšetkým priemyselného podniku, v HR útvaroch, ako manažér
na špecializovaných oddeleniach personálneho
útvaru v stredných a veľkých firmách, v oblasti
mzdového a finančného manažmentu, na útvaroch vzdelávania a rozvoja, kariérneho poradenstva, plánovania, náboru a výberu zamestnancov
alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov. Má dispozíciu pracovať ako
samostatný kariérny poradca a kouč. Má vytvorené predpoklady zastávať pozície i na úrovni
vrcholového manažmentu podniku v pozícii HR
manažéra alebo PR manažéra. Modernizácia
vzdelávania sa prejavila aj vo vybudovaní laboratória výpočtovej techniky (projekt ITMS
26110230115 Centrum pre rozvoj kompetencií
v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu) orientovaného na procesný manažment, riadenie podnikových zdrojov a štatistické
metódy v riadení podniku. Okrem toho v rámci
Národného projektu Vysoké školy ako motory
rozvoja vedomostnej spoločnosti (ITMS
26110230120) bolo otvorené laboratórium výpočtovej techniky využívané v rámci výučby
predmetov zameraných na informačné systémy
v podnikovej praxi. Výrazným rozšírením a modernizáciou prešlo aj Laboratórium ergonómie,
ktoré bolo v rámci projektu VEGA Tranformácia
ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS vybavené novými
zariadeniami pre meranie antropometrických
a záťažových ukazovateľov. Súčasťou laboratória je aj softvérové vybavenie Tecnomatix® pre
podporu konceptu Digitálny podnik získané
v rámci grantového programu Rozvíjať technik(o)u projektu podporovaného Nadáciou
Volkswagen Slovakia. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu sa zaoberá aj oblasťami ďalšieho vzdelávania, ktoré vychádza z
odborného zázemia UPIM, zo spolupráce s partnermi a odborníkmi z praxe. Cieľom celoživotného vzdelávania je poskytovať komplexné
vzdelávacie a poradenské služby, vytvárať a inovovať portfólio odborných a záujmových vzdelávacích aktivít sledujúcich najnovšie vývojové
trendy a potreby praxe. Ponúkané vzdelávacie
aktivity sú realizované čo najbližšie k učiacim
sa, s podporou prostriedkov informačných a ko-

munikačných technológií. V oblasti mäkkých
zručností sú kurzy zamerané na komunikačné
a prezentačné zručnosti, asertivitu, multikulturálnu komunikáciu, riešenie konfliktov, rozvoj
a vedenie zamestnancov, koučing, kreativitu
a spoločensky zodpovedné podnikanie. V oblasti tvrdých zručností sa vzdelávanie orientuje
na projektový manažment, manažment a optimalizáciu procesov, štatistické metódy v riadení
podniku, manažment kvality, logistiku, výrobu,
ergonómiu a finančný manažment. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu je tiež
držiteľom Medzinárodného certifikátu pre základné ekonomické kompetencie EBC*L, pre
úroveň A a B, ktorý predstavuje medzinárodne
uznávaný štandard ekonomického vzdelávania.
Certifikačný systém zabezpečuje, že každý, kto
sa vie preukázať certifikátom EBC*L disponuje
základnými vedomosťami z podnikovej ekonomiky.

Oblasť výskumu a vývoja
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu dosahuje významné úspechy aj vo vedecko-výskumnej činnosti, ktorá sa realizuje
formou projektov podporovaných grantovými
agentúrami VEGA a KEGA, projektov riešených
v rámci medzinárodných programov a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, projektov aplikovaného výskumu a vývoja a projektov
zmluvného výskumu a vývoja:
• Manažment kvality informácií v projektovom
riadení v priemyselných podnikoch v SR
• Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov
v podmienkach multikultúrneho prostredia
• Transformácia ergonomického programu do
štruktúry manažérstva podniku integráciou
a využitím modulov QMS, EMS, HSMS
• Perspektívy rozvoja manažérstva kvality
súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej
republiky
• Kľúčové manažérske kompetencie v rámci
špecifických funkčných oblastí manažmentu
a vhodné spôsoby ich rozvoja
• Kontrola vyspelosti procesov projektového
manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných
podnikov
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• Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre
prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.
• Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku
• Analýza súčasných trendov projektového
manažmentu vo svete, výskum súčasného
stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho
využitia v podmienkach Slovenska
Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť UPIM
orientovaná najmä na tieto oblasti: progresívne prístupy v oblasti riadenia organizácií,
manažment ľudských zdrojov, rozvoj manažérskych kompetencií, vedomostný manažment,
projektový manažment, logistika, výroba, marketing, manažérstvo kvality, operačná analýza,
ergonómia, inovácie, spoločenská zodpovednosť spoločnosti. V posledne menovanej oblasti riešil prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a jeho tím
projekt APVV Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR). Oblasť spoločensky zodpovedného podnikania
a udržateľného rozvoja sú témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Dôkazom je
aj získanie 1. miesta vo verejnom hlasovaní v
Ankete společenské odpovědnosti, ktoré sa konalo v roku 2013 pod záštitou Institutu společenské odpovednosti v Ostrave. V rámci
medzinárodných projektov sa ÚPIM zapája do
riešenia strategických oblastí zadefinovaných
v stratégii EU H2020 ako sú otázky mobility,
IoT, Smart Cities, či výziev pre spoločnosť
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reprezentovaných rodovou rovnoprávnosťou,
udržateľným rozvojom, inováciami, cyklickou
ekonomikou, multikulturalitou, demografickými zmenami a pod.. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu sa vďaka svojej silnej
orientácií na budovanie sietí a spolupráce stal
rešpektovaným partnerom a členom konzorcií
medzinárodných projektov H2020:
• A participatory open technology platform
improving urbic planning through games
and simulation (URBICGAMES)
• Advanced tools in mobility smart planning
for hubs enhancement and raising efficiency
(AtMoSphere)
• Open policies enhancing new networking
empowerment for sustainable strategies
(OPENNESS)
• Research and Innovation Sustainability for
Europe in Slovakia (RISE SK)
• WINning young ICT entrepreneurs (ICT-WIN)
• CooperAtive Research for Logistics in Smart
Cities (CSA)
Z iniciatívy členov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., prof. Ing. Miloša Čambála, CSc.
a doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc.) a vďaka podpore prof. Imricha Chlamtáča riaditeľa EAI
a rektora STU v Bratislave prof. Ing. Roberta
Redhammera, PhD., bola v roku 2013 na STU
v Bratislave otvorená kancelária EAI Slovensko
(European Alliance for Innovation Slovakia).
Táto spolupráca s sa odzrkadlila aj v spoločnej
organizácií vedeckých podujatí svetového významu ako sú napríklad summity:
• IoT360 summit a EAI International Conference
on Mobility in IoT v Ríme – 2014 a 2015
• SmartCities360 summit v Bratislave a kolokované konfe-rencie: SmartCityCom, MOBI
Danube, Sustainable MoG
• IISSC 2015 konferencia.
Okrem projektov H2020 sa ÚPIM zameriava aj
na projekty ERASMUS+, kde v súčasnosti rieši
dva projekty:
• Innovat – Social Innovation for Youth Entrepreneurship
• YounGo
Veľmi úspešným projektom, ktorý sa riešil na
ÚPIM, bol projekt V4 Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univer-

zitami V4 krajinami. V rámci projektu sa po
prvý krát na námestí v centre Trnavy uskutočnila propagácia vedy formou stánkov a interaktívnych aktivít určených ako pre deti, tak aj ich
rodičov. Ďalším úspešným medzinárodným projektom bol South East Europe Programme AUTOCLUSTERS, ktorý spájal univerzity, výskumné
a vývojové inštitúcie, podporné inštitúcie z krajín EÚ-15, s cieľom pripraviť a vytvoriť prvú automobilovú sieť v juhovýchodnej Európe.
V oblasti vzdelávania participoval ÚPIM na medzinárodnom projekte ALTECS Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho
systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja, ktorý sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská
republika – Rakúsko. Na projekte participovali:
Ekonomická univerzita Viedeň, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská
regionálna komora SOPK a ÚPIM, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava. Okrem
uvedených medzinárodných projektov boli ešte
realizované projekty:
• Emergence of research driven clusters in central Europe - Projekt na podporu výskumných klastrov v strednej Európe
• Development and Implementation of Regional Innovation Strategy in the Self-Governing Region of Trnava - Vývoj a implementácia regionálnej inovačnej stratégie vo VÚC
Trnava
• Transforming industry in Slovakia through
participatory ergonomics - Transformácia
priemyslu na Slovensku s uplatnením účastníckej ergonómie.
V oblasti výskumu sa ÚPIM zameriava aj na
podporu mladých talentov. Každoročne venuje
veľkú pozornosť organizovaniu ŠVOČ (Študentskej vedecko odbornej činnosti). Už po niekoľko
rokov sa úspešní účastníci ústavného kola
umiestňujú na podobných akciách organizovaných Zvolenskou technickou univerzitou a Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne. Ročník 2016
priniesol zmeny aj v tejto oblasti. V prvom rade
to bola široká podpora zo strany podnikateľskej
praxe formou sponzorských darov: Robert

Bosch České Budějovice, Viena International,
Magna, Lomtec.com, Tempest, Kofola, Work
hard, Climbers a ďalši. Druhou inováciou bolo
zorganizovanie spoločného kola s fakultou
BERG Technickej univerzity v Košiciach. Pre širšie zapojenie študentov do súťaže bol zorganizovaný prvý ročník hlasovania o najlepší poster
na sociálnej sieti Facebook, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 študentov.

Oblasť spolupráce s praxou
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
realizuje viaceré aktivity zamerané na prepojenie
výchovno-vzdelávacieho procesu s priemyselnou
praxou s cieľom čo najviac prispôsobiť obsah a
formy vzdelávania súčasným požiadavkám a potrebám trhu práce. Spolupráca s praxou sa realizuje formou exkurzií, odborných stáži a praxe
študentov v priemyselných podnikoch, prednáškami odborníkov z praxe, involvovaním odborníkov z praxe do štátnicových komisií a pod.
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
organizoval sériu odborných prednášok na aktuálne témy priemyselnej praxe. V rámci týchto
prednášok vystúpili napr. Dr. h.c. Ing. Jozef Uhrík
CSc. – čestný president ZAP, Ing. Jaroslav Holeček, PhD. – viceprezident ZAP, Ing. Peter Čirka,
generálny riaditeľ pre východnú Európu v spoločnosti Johnson Controls, doc. Ing. Ján Lešinský,
CSc., vedúci inštitútu celoživotného vzdelávania
STU, doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., predseda
predstavenstva a generálny riaditeľ MATADOR
Holding, a.s., PhDr. Branislav Hunčík, PhD.,
CHRO (Chief HR Officer) – Penta Investments,
s.r.o., Praha., Ing. Milan Šesták, General Manager
Emerson, a.s. v Novom Meste nad Váhom a prezident Slovenskej spoločnosti pre kvalitu, Ing.
Juraj Janáč, vedúci logistiky v spoločnosti
VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. a ďalší. Spoluprácu s praxou úspešne rozvíja ústav aj organizovaním exkurzií pre študentov a zamestnancov.
Za posledné roky to boli exkurzie do podnikov:
VW Slovensko, Robert Bosch České Budějovice,
Viena International, spol. s.r.o., Stakotra Manufacturing, s. r. o. Piešťany, Coca Cola HBC Slovenská republika, s. r. o., Železiarne Podbrezová
a. s., Whirlpool Slovakia spol. s r. o., RONA a. s.,
Kofola a. s., Ikea Industry Majcichov, INA Kysuce,
Emerson, a.s., Miba Steeltec s.r.o., ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava, Johnson Controls

spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina, Bekaert Hlohovec, a.s., PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia,
Rimac Automobili Záhreb, Pagani Automobili
Modena a Zotter Scohkoladen Manufaktur Riegersburg a ďalšie. V roku 2015 absolvovali študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného
programu Priemyselné manažérstvo praktické
cvičenia z predmetu Manažment výroby v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.. Túto kombinovanú formu výučby (prednášky na ÚPIM a
cvičenia priamo vo výrobnom závode VW Slovakia, a.s. v Bratislave) bolo možné realizovať len
vďaka podpore manažmentu spoločnosti VW
Slovakia, a.s., vedenia fakulty a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu. Najväčšiu
zásluhu na úspešnej realizácií však mal Ing. Marián Kupka, PhD. ako iniciátor myšlienky a odborný garant celého projektu. Cieľom projektu
bolo, aby študenti na cvičeniach riešili konkrétne
problémy výrobnej praxe a overili si tak nadobudnuté teoretické poznatky. Počas troch dní, za
pomoci teamleadrov na výrobných linkách a pedagóga ústavu študenti analyzovali procesy na
vybraných výrobných linkách. Výsledky analýzy
a ich odporúčania prezentovali pred vedením
spoločnosti, zástupcami vedenia MTF
a UPIM, pracovníkmi z výroby ale aj personálneho útvaru.

Vízia rozvoja do budúcnosti
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu je od svojho vzniku, ako je aj uvedené
v jeho názve, orientovaný na požiadavky priemyselnej praxe. Táto previazanosť s praxou ho
núti pružne reagovať na požiadavky doby a implementovať ich, či už do vzdelávacieho, alebo
výskumného procesu. Vo svojej stratégií sa
ÚPIM zameriava hlavne na nasledovné oblasti:
• Procesy: výrobné, logistické a procesy kvality
súvisiace s implementáciou konceptu Priemysel 4.0
• Ľudia: udržateľnosť, spoločenská zodpovednosť 2.0, ergonómia, zdravia a bezpečnosti
pri práci, spoločenské dopady Priemysel 4.0
a definícia potrebných kvalifikácií na elimináciu týchto vplyvov, stabilizácie pracovnej sily
• Informačné a komunikačné technológie: IoT
a IoS
• Životné prostredie: implementácia cyklickej
ekonomiky.
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ÚSTAV INTEGROVANEJ
BEZPEČNOSTI
História ústavu
Ůstav integrovanej bezpečnosti (pôvodný názov
Ústav bezpečnostného a environmentálneho
inžinierstva) vznikol 1. 1. 2007 na základe rozhodnutia Akademického senátu MTF STU zo
dňa 20. 12. 2006 z Katedry environmentálneho
a bezpečnostného inžinierstva, s pôvodným názvom Katedra priemyselnej ekológie (KPE) založenej 1. apríla 1995. Vedením katedry bol v
čase jej vzniku poverený prof. RNDr. Július
Kováč, CSc. Od roku 1998 vedie katedru, a následne aj novovzniknutý ústav, prof. Ing. Karol
Balog, PhD. V súčasnosti pod ústav patrí Katedra bezpečnostného inžinierstva (vedúci katedry Ing. Pavol Čekan, PhD.), Katedra
environmentálneho inžinierstva (vedúci katedry prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.) a Katedra
požiarneho inžinierstva (vedúci katedry Ing.
Jozef Martinka, PhD.). Z významných pracovníkov, ktorí pôsobili na Ústave v minulosti, môžeme menovať prof. RNDr. Júliusa Kováča, CSc.,
prof. Ing. Bohumila Škárku, DrSc,, doc. Ing. Ludovíta Polívku, CSc., doc.. Ing. Ivanu Turekovú,
PhD., doc. Ing. Stanislava Hostina, PhD., doc.
Ing. Viktora Wittlingera, PhD., doc. Ing. Milana
Saba, PhD. a PhDr. Emila Fendricha.

Oblasť vzdelávania

nosnými pre absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia a sú vyžadované pri štátnej
skúške na prvom či druhom stupni štúdia. Rovnako tak súvisí s pedagogickou činnosťou katedry aj vedenie diplomových a bakalárskych
prác. Pracovníci Katedry bezpečnostného inžinierstva dokážu poskytnúť služby v už spomínaných oblastiach bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, analýzy a riadení rizík či priemyselných havárií. Tiež sa podieľali na riešení
významných
inžinierskych
projektov
a aktívne spolupracujú s firmami ako sú VUJE,
JAVYS, Požiarno-technický a expertízny ústav.
Pracovníci Katedry environmentálneho inžinierstva zabezpečujú výskumnú a pedagogickú
činnosť v oblasti analýzy nebezpečných látok v
životnom a pracovnom prostredí, využitia progresívnych metód degradácie nebezpečných
látok a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
najmä so zameraním na využitie slnečnej energia a biomasy. Pedagogická činnosť katedry je
zameraná na výučbu profilových predmetov Základy environmentalistiky, Anorganická a organická chémia, Environmentálna chémia,
Environmentálne inžinierstvo, Procesy a zariadenia environmentálnych technológií, Technológie odpadového hospodárstva. Pedagogická
činnosť Katedry požiarneho inžinierstva je zameraná na výučbu profilových predmetov Protipožiarna bezpečnosť stavieb, Vyhradené
technické zariadenia, Zisťovanie príčin požiarov
a havárií, Teória požiarov a výbuchov a Základy
požiarneho inžinierstva.

Oblasť výskumu a vývoja
Ústav zabezpečuje výchovu odborníkov na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia v študijnom programe Integrovaná bezpečnosť,
rovnako ako aj na doktorandskom stupni. Pracovníci Katedry bezpečnostného inžinierstva
zabezpečujú výskumnú a pedagogickú činnosť
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, nebezpečných látok, analýzy a riadenia rizika a závažných priemyselných havárií, zameraných najmä na oblasť pracovného prostredia.
Pedagogická činnosť Katedry bezpečnostného
inžinierstva je zameraná na výučbu profilových
predmetov - Inžinierstvo pracovného prostredia, Nebezpečné látky, Bezpečnosť technických
systémov, Metódy analýzy a riadenia rizík, Technologické a prírodné havárie. Tieto znalosti sú
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Katedra bezpečnostného inžinierstva sa zaoberá niekoľkými smermi v oblasti výskumu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, analýzy
a riadenia rizík, pracovných podmienok či posudzovaní pracovného prostredia. Na Katedre
bezpečnostného inžinierstva je možné ďalej
stanovovať základné fyzikálne a chemické vlastnosti látok. Ide o senzorické vlastnosti, hustotu
alebo viskozitu. Z chemických vlastností je
možné merať rozpúšťacie teplá, spaľovacie
teplá v spaľovacom kalorimetri prípadne aj stanoviť chemické zloženie vzoriek nebezpečných
látok, napríklad polarograficky. Hustotu látok
je možné merať pre tuhé nerozpustné látky a
kvapaliny pyknometricky.

Hustotu dokážu pracovníci merať pri kvapalných látkach Hoepplerovým viskozimetrom, pre
meranie viskozity je možné však využiť aj rotačný viskozimeter . Pre sledovanie vplyvu tepelného toku na materiály bol na Katedre
bezpečnostného inžinierstva vyvinutý infračervený žiarič so záznamovým zariadením. Dajú sa
sledovať vybrané parametre materiálu, ako sú
zmena tvaru či hmotnosti pri vystavení pôsobeniu tepelného toku. Pri degradácií materiálu
vybranou veľkosťou tepelného toku je možné
ďalej sledovať vizuálne zmeny, prípadne aj
plynné produkty degradácie materiálu. Na základe meraní je možné definovať optimálne
pracovné podmienky, prípadne stanoviť riziká,
ktoré je potrebné eliminovať. Katedra bezpečnostného inžinierstva sa tiež intenzívne zaoberá analýzou a riadením rizík. Pracovníci
dokážu hodnotiť vybrané pracovisko a technológiu z hľadiska rizík a na základe výsledkov posúdenia navrhnúť opatrenia a odporúčania,
ktoré sú potrebné nielen na zvýšenie úrovne
bezpečnosti, ale aj na dosiahnutie stavu pracovného prostredia, v ktorom sa ľuďom pracuje
nielen príjemne, ale aj maximálne bezpečne.
Pracovníci Katedry environmentálneho inžinierstva dokážu poskytnúť služby pri kvantitatívnej a kvalitatívnej analýze stanovenia
nebezpečných látok a pri poradenstve v oblasti
zavádzania obnoviteľných zdrojov energií. Katedra environmentálneho inžinierstva sa dlhoročne venuje využívaniu, propagácii,
konzultačnej činnosti, ako aj štúdiu nových
možností OZE a ich dopadov na ŽP. Na praco-

visku je vybudované technicko-poradenské laboratórium s praktickými modelmi zariadení
pre využitie slnečnej energie, hydropotenciálu
a biomasy na výrobu bioplynu a bioetanolu, pomocou ktorých sa realizuje dlhodobé hodnotenie a testovanie ich funkčnosti, ekonomických,
environmentálnych a bezpečnostných aspektov.
Prispieva tak k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne
a poznatkov v oblasti výskumu a využitia obnoviteľných zdrojov energie. Laboratórium pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie
začalo svoju činnosť 30. marca 2007 ako súčasť
laboratória využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie. Vzniklo v rámci programu
iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.
Úlohou technicko-poradenského laboratória
pre využitie a následnú propagáciu slnečnej
energie je:
• iniciovať a sprostredkovávať spoluprácu
medzi organizáciami na projektoch zameraných na výskum, vývoj a výstavbu zariadení,
ktoré využívajú solárnu energiu,
• organizovať pravidelné odborné semináre
a workshopy zamerané na túto oblasť,
• poskytovať poradenské služby pri tvorbe projektov na využitie solárnej energie - pomáhať
pri implementácii týchto projektov,
• dlhodobo monitorovať možnosti využitia
solárnej energie.
Laboratórium obsahuje tepelný systém a fotovoltický systém. Srdcom fotovoltického systému sú fotovoltické panely (670Wp), ktoré
menia energiu dopadajúceho slnečného žiare-

nia na jednosmerný elektrický prúd, ktorý je
potom privádzaný do riadiacej jednotky. Datalogger posiela informácie na internet, a tie
potom slúžia na vyhodnocovanie činnosti celého zariadenia. Vyrobený jednosmerný prúd s
požadovanými hodnotami relevantných charakteristík sa potom premieňa na prúd striedavý v
meniči DC/AC, z ktorého je striedavý prúd pripojený priamo do rozvodu elektrického prúdu.
Tepelný systém obsahuje 4 kusy vákuových kolektorov HELIOSTAR TS400V s celkovou plochou kolektorov 8 m2. V laboratóriu sa tiež
nachádza snímač intenzity slnečného žiarenia
a malá meteorologická stanica. Ústav sa zaoberá aj bezpečnosťou solárnych systémov,
ktorá zahŕňa hodnotenie týchto systémov z hľadiska mechanickej odolnosti, požiarnej bezpečnosti, prevádzkovej bezpečnosti, spoľahlivosti
a recyklácie. Technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie je špecializované na tradičné a
netradičné využitie obnoviteľných zdrojov energií – slnečnej, vodnej a energie vodíka. Fotovoltický systém bez pripojenia k elektrickej
rozvodnej sieti – „grid off“ je súčasťou technicko-poradenského laboratória využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie.
Základnou časťou sú multikryštalické fotovoltické panely typu SOLARTEC SG 215-6Z s inštalovaným výkonom 215 Wp; s celkovým
inštalovaným výkonom 645 Wp s účinnosťou
16%. Súčasťou systému je aj regulátor solárneho systému PHOCOS PL 60, na zabezpečenie
nabíjania akumulátorov 12/24 V pri solárnom
systéme. V laboratóriu je výskum zameraný
na elektrolytickú produkciu vodíka a chlóru
s využitím fotovoltiky ako zdroja elektrickej
energie. Súčasťou technicko-poradenského laboratória využitia a propagácie obnoviteľných
zdrojov energie je aj malá skúšobná stanica pre
testovanie základných parametrov malých
(pico) vodných turbín, ktorá simuluje podmienky vodného toku v reálnom prostredí. Spomedzi mnohých hlavných energetických
problémov súčasnosti stráca svoje popredné
miesto nadmerné a neefektívne využívanie
energie (v dôsledku rozvoja úsporných nízkoenergetických technológií), naopak sa na popredných
miestach
objavujú
otázky
spotrebovávania neobnoviteľných energetických zdrojov a výroby energie z nich. Keďže ľud-

stvo nevyhnutne potrebuje k svojej existencii
energiu, musí hľadať dlhodobé a ekonomicky
perspektívne alternatívne zdroje. Všetky tieto,
aj ďalšie skutočnosti podporili intenzívny záujem o alternatívne zdroje energie, medzi ktoré
bezpochyby patria aj biopalivá, tzv. alkoholové
palivá (napr. metanol, etanol). V rámci výskumu v oblasti výroby bioetanolu z lignocelulózových materiálov sa KEI venuje možnostiam
ich predúpravy. Cieľom akejkoľvek predúpravy
je zmeniť vlastnosti materiálov takým spôsobom, aby boli pripravené zabezpečiť maximálne
účinky mikrobiálneho rozkladu, t.j. dosiahnuť
maximálne odstránenie lignínu a hemicelulóz
a tým zvýšiť jeho pórovitoť (resp. vnútorný povrch), zlepšiť ich stráviteľnosť a tým zabezpečiť
jej jednoduchšie spracovanie, zvýšiť výťažky
jednoduchých cukrov, pričom každý typ predúpravy má rôzny vplyv na celulózu, hemicelulózu a lignín. Z možných typov predúprav
testujeme: fyzikálne metódy (strihanie, lámanie a mletie), fyzikálno-chemické metódy (hydrotermálna predúprava, ultrazvuk), chemické
metódy (ozonizácia a kombinácie týchto
metód). Taktiež sa pozornosť venuje testovaniu
a sledovaniu vplyvu kyslej hydrolýzy pri rôznych
podmienkach. Výskum na KEI sa venuje aj výrobe bioetanolu z odpadovej biomasy po fytoremediácii. Glukóza ako redukujúci sacharid je
schopná redukovať toxické kovy, ktoré sú vo
svojom vyššom oxidačnom stupni obvykle toxickejšie. Redukciou na nižší oxidačný stupeň
sa stávajú menej alebo vôbec toxické pre človeka a životné prostredie. Okrem získaného bioetanolu sa zároveň dosiahne eliminácia
nebezpečného odpadu. Štúdium ponúka priestor na ďalší výskum v oblasti vhodnosti a účinnosti enzýmov a kvasiniek pre kontaminovanú
biomasu. Na pracovisku je k dispozícii prototyp
zariadenia na produkciu bioetanolu, ktorý slúži
na propagačné a vzdelávacie účely. Okrem výroby bioetanolu sa ústav venuje aj produkcii
iných druhov biopalív - bionafty. Bionafta je
environmentálne vhodné palivo pre vznetové
motory na báze metylesterov nenasýtených
mastných kyselín rastlinného pôvodu. Bionaftu
je možné vyrobiť nielen z čistých olejov získaných pri úprave olejnatých surovín (repka,
slnečnica, rôzne exotické rastliny a i.), ale aj napríklad z použitého kuchynského oleja – z odpadu, ktorý produkuje každá domácnosť.
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Pracovníci KEI sa venujú environmentálno –
geochemickému monitoringu životného a pracovného prostredia (predovšetkým chemickým
rozborom povrchových a podzemných vôd, pôd,
dnových sedimentov a sčasti aj horninového
prostredia), vplyvom vybraných činností na životné prostredie (napr. vplyvu kyslých banských
vôd na okolité prostredie, vplyvu požiarov na
pôdu a i.) a možnosťami zníženia týchto dopadov pri neželaných udalostiach (napr. práce v
oblasti sorpcie priemyselných kontaminantov
na upravené anorganické a organické materiály,
degradácie organických kontaminantov progresívnymi metódami). Pre experimentálne práce
sa využívajú klasické chemometrické aj inštrumentálne metódy (najmä UV-VIS spektrofotometria, FT-IR spektrometria, GC-MSD a i.). Zo
zariadení pre progresívne metódy odstraňovania kontaminantov možno spomenúť experimentálny UV fotoreaktor, zariadenie pre
sonifikáciu, ozonizáciu a i. Katedra environmentálneho inžinierstva disponuje sterilnou
kultúrou modelového organizmu pre stanovovanie ekotoxicity. Počas obrábania sa pre chladenie a mazanie miesta rezu používajú rôzne
druhy rezných prostredí. Tieto napádajú rôzne
konzorciá mikroorganizmov, ktoré môžu pôsobiť nepriaznivo na zdravie pracovníka. UIB sa
zaoberá výskumom možností využitia ozónu pre
elimináciu výskytu takýchto baktérií a znížiť tak
množstvo používaných biocídov. V súčasnosti
sa UIB venuje tiež štúdiu využitia magnetických
nanočastíc pri zbere rias, využívaných ako potencionálnej suroviny pre produkciu palív 3.ge34

nerácie. Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce
univerzitné pracoviská patria University of
Queensland, Austrália, Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíne. Výskumná činnosť v oblasti požiarneho inžinierstva, je zameraná predovšetkým
na výskum požiarneho rizika materiálov s dôrazom na aplikáciu pre potreby zisťovania príčin
vzniku požiarov a posúdenia rizika požiaru a výbuchu vo výrobných priestoroch. Ústav disponuje kónickým kalorimetrom Fire Testing
Technology a bezpečnostným kalorimetrom
SEDEX pracujúcim na princípe ARC kalorimetrie. Uvedené zariadenia umožňujú simulovať
všetky fázy rozvoja požiaru. Výskumná aktivita
v oblasti horľavých kvapalín je zameraná predovšetkým na predikciu správania sa kvapalín
počas požiaru vo veľkokapacitných nádržiach z
údajov získaných meraním vzorky v nádobe s
priemerom niekoľko centimetrov. Ďalší výskum
je zameraný na možnosti využitia výsledkov získaných na kónickom kalorimetri na predikciu
dynamiky rozvoja požiaru v etape flashover.
Bezpečnostný kalorimeter SEDEX umožňuje výskum sklonu materiálov k samovznieteniu.
Okrem výskumných účelov a výučby sa bezpečnostný kalorimeter SEDEX v súčasnosti využíva
aj pri spracovaní expertíz a odborných posudkov
v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov.
K významným výskumným projektom riešenými
na ústave boli najmä:
• VEGA 1/2421/05 Limitné podmienky bezplameňovej a plameňovej iniciácie a propagácie
procesu horenia dreva a drevného prachu
• VEGA 1/2112/05 Objektivizácia a optimalizácia rizík v technologických procesoch
• VEGA 1/2069/05 Progresívne, environmentálne vhodné metódy zhodnocovania a zneškodňovania materiálov strojárenského priemyslu
• NTERREG III A 14150100019 Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie
a následnú propagáciu solárnej energie
• APVV 413 LPP-0202-06 Veda bližšie k študentom
• VEGA 1/0798/08 Environmentálne dopady
hasiacich pien pri hasení požiarov v prírode
• VEGA 1/0798/08 Vývoj a využitie malého
hydroener-getického zdroja v kombinácii so
solárnymi zariadeniami pre strojárenské
technológie
• KEGA 3/6431/08 Stanovenie charakteristík
kvantifikácie emisií a indikátorov kvality

ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy
• VEGA 1/0352/09 Využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní
organických polutantov z odpadových vôd
strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z
výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov
• ITMS kód projektu 26220220056 Hybridný
elektrický zdroj pre technicko-poradenské
laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie
• VEGA 1/0446/12 Využitie laboratórnych metód
na kvantifikáciu horľavosti dreva, drevných
kompozitov a čalúnnických materiálov
• VEGA 1/0254/11 Výskum metalurgického
spájania a ďalších technologických procesov
spracovania horčíkových a iných ľahkých zlitin progresívnymi a ekologicky vhodnými
technológiami
• KEGA 015-002TUZVO-4/2010 Materiály v ochrane pred požiarmi vysokoškolská učebnica a
moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana
osôb a majetku a v príbuzných odboroch
• APVV-0057-12 Progresívne metódy zisťovania požiarno-technických charakteristík materiálov v požiarnom inžinierstve
• KEGA 002STU-4/2013 Vybudovanie výučbového laboratória pre rekonštrukciu požiarov
v laboratórnej mierke
• KEGA 028STU-4/2013 E-learning vo forme
príručky bezpečnosti a ochrany zdravia pri
zváraní
• VEGA 1/0640/14 Štúdium využitia progresívnych oxidačných metód pre predĺženie životnosti procesných kvapalín a pre následné
urýchlenie biologickej likvidácie na konci ich
životného cyklu
• VEGA 1/0990/15 Pripravenosť priemyselných
podnikov na implementáciu požiadaviek
noriem pre systémy manažérstva kvality ISO
9001:2015 a systémy environmentálneho
manažérstva ISO 14001:2014

Oblasť spolupráce s praxou
Podnikateľská činnosť katedry je zameraná predovšetkým na testovanie požiarnotechnických
vlastností materiálov a výrobkov, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, poradenskú
a konzultačnú činnosť v oblasti hasiacich látok
a technológií, riešenie variabilných problémov
praxe nástrojmi požiarneho inžinierstva a po-

sudzovanie zhody výrobkov. Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce univerzitné pracoviská
patria VŠB TU Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství, VUT Brno - Ústav soudního
inženýrství, The Main School of Fire Service
Warszawa a University of Zielona Góra. Okrem
univerzitných pracovísk spolupracuje katedra
s Prezídiom HaZZ MV SR, Požiarnotechnickým
a expertíznym ústavom MV SR v Bratislave,
Úradom jadrového dozoru SR, Slovenskými
elektrárňami, a.s., Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s., Promatom d.o.o. a Plastikářským
klastrem ČR. Ústav integrovanej bezpečnosti organizoval resp. spoluorganizoval viaceré konferencie a odborné semináre napr. Environmentálne
a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií, Integrovaná bezpečnosť, Nové trendy v hasiacich
látkach a technológiách, Energetické zdroje regiónov - súčasnosť a budúcnosť.
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Materiálne vybavenie
V súčasnosti Ústav integrovanej bezpečnosti
MTF STU má k dispozícii nasledovné technické
vybavenie:
• Kónický kalorimeter od spoločnosti FTT
(UK), ktorý umožňuje výskum termického
rozkladu a procesu horenia organických látok
pri plynulo nastaviteľnej hustote externého
tepelného toku od 0 do 100 kW m-2.
• ARC bezpečnostný kalorimeter SEDEX (CH),
ktorý umožňuj výskum tepelných efektov
chemických reakcií (využíva sa najmä pri
výskume sklonu látok k samovznieteniu a ich
vzájomnej znášanlivosti).
• Zariadenia na stanovenie minimálnej teploty
vznietenia usadeného (od 20 do 450 °C) a
rozvíreného (od 20 do 800 °C) prachu (podľa
STN EN 50281-2-1:2002). Uvedené zariadenia umožňujú stanovenie minimálnej teploty
horúceho povrchu, ktorý spôsobí vznietenie
usadeného alebo rozvíreného prachu.
• Teplovzdušná pec podľa ISO 871:2010 na
stanovenie teploty vzplanutia a vznietenia
plastov od 20 do 850 °C.
• Zariadenie na stanovenie bodu vzplanutia
horľavých kvapalín podľa Penského-Martensa.
• Vysokocitlivý FTIR spektrometer v prevedení
duálneho usporiadania detektorov MCT/DTGS
Varian. FTIR umožňuje stanovenie jednak
priehľadných vzoriek v kvapalnom skupen-

•

•

•

stve, alebo stanovenie tuhých vzoriek metódou ATR resp. s využitím FTIR mikroskopu.
Plynový chromatograf s MS detektorom Agilent. umožňuje stanoviť kvantitatívny resp.
kvalitatívny obsah látok ak sú odpariteľné do
400 ° C. Oba prístroje disponujú softvérom
pre identifikáciu zložiek nachádzajúcich sa vo
vzorke na základe porovnania nameraných
spektier s knižnicami spektier.
Aparatúra podľa Penského-Martensa na meranie bodu vzplanutia a horenia horľavých
kvapalín (STN EN ISO 2719).
GRIMM 1.108 – laserový aerosólový spektrometer a prachový monitor je kompaktné prenosné zariadenie vyrobené pre analýzu častíc
rozptýlených vo vzduchu, meranie počtu častíc
a ich distribúciu.
Výbuchová komora KV 150-M2 - umožňuje
meranie a analýzu výbuchových parametrov
rozvírených potravinárskych, priemyselných
a iných horľavých prachov. Dajú sa tu získať
informácie ako je dolná hranica výbušnosti
rozvírených prachov, maximálna hodnota
tlaku dosiahnutá pri výbuchu rozvíreného
prachu a rýchlosť nárastu výbuchového tlaku.
Digitálny zvukomer SL-300 - určený pre monitorovanie hluku v pracovnom a životnom
prostredí. Využíva merací rozsah od 30 dB do
130 dB Umožňuje meranie v váhovými filtrami
A, C. S využitím vhodného doplnkového softvérového vybavenia je možné namerané
výsledky použiť pre matematické modelovanie
šírenia hluku v rámci účinnej Akustickej
diagnostiky a možnej predikcie rizík.
TESTO 380 – umožňuje meranie a monitorovanie mikro-klimatických podmienok
prostredia. Spolu so sondou pre stanovenie
NOx a COx je možné ho využiť aj pre meranie
v miestach pre odvod spalín v rôznych spaľovacích zariadeniach.
Elektrický radiačný panel slúži na experimen
tálne skúšky stanovenia iniciácie materiálu
v závislosti od veľkosti tepelného toku. Sleduje
sa čas do iniciácie materiálu v závislosti od
rôznych parametrov, ako sú hrúbka testovaného materiálu, veľkosť tepelného toku a vzdialenosť od iniciačného zdroja. Jedná sa o nenormovanú metódu. Elektrický radiačný panel je
napájaný z elektrickej siete 400 V. Elektrický výkon žiariča sa dá regulovať pomocou
troch ochranných ističov, kde každý jeden

istič zopína jednu fázu. Na každú fázu je napojená jedna sekcia, v ktorej sa nachádza 5
kusov špirál. Pomocou týchto ističov regulujeme výkon žiariča na 5 kW, 10 kW a 15 kW.
• Luxmeter LX-1180 – jedná sa o merací prístroj,
ktorý slúži k presnému zisteniu intenzity
osvetlenia
• Anemometer KIMO VT 200 - je profesionálny
prístroj, ktorý disponuje dvoma kanálmi pre
meranie prietoku vzduchu, rýchlosti prúdenia vzduchu a odporové meranie teploty.
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ÚSTAV APLIKOVANEJ
INFORMATIKY,
AUTOMATIZÁCIE
A MECHATRONIKY
História ústavu
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a
matematiky (UIAM) bol založený 1. 1. 2007 na
základe rozhodnutia Akademického senátu
MTF STU zo dňa 20. 12. 2006 z dvoch katedier
- Katedry aplikovanej informatiky a automatizácie a Katedry matematiky. 1.1.2015 bola do
UIAM pričlenená Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky. Názov ústavu bol zmenený
na Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (UIAM). Prvým riaditeľom
ústavu bol doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie
vznikla pod názvom Katedra automatizovaných
systémov riadenia výrobných procesov v strojárstve súčasne so vznikom Strojárskotechnologickej fakulty SVŠT v roku 1986. Prvým
vedúcim bol doc. Ing. Dušan Dobrovodský, CSc.
Katedra sa orientovala na vzdelávanie študentov pre potreby automatizácie a riadenia výrobných systémov a procesov. Zabezpečovala
študijný odbor päťročného inžinierskeho štúdia
Automatizované systémy riadenia v strojárstve,
neskôr odbor Strojárska aplikovaná informatika. V roku 1989 sa ku katedre pričlenila časť
Katedry mechanizácie, automatizácie a robotizácie technologických procesov a došlo k premenovaniu na Katedru automatizovaných
výrobných systémov v strojárstve. V roku 1991
bola katedra znovu rozčlenená, pričom vznikla
nová Katedra automatizovaných výrobných systémov a pôvodná katedra sa premenovala na
Katedru aplikovanej informatiky v strojárstve.
V roku 1993 sa obe katedry zlúčili pod názvom
Katedra aplikovanej informatiky a automatizácie. Doterajšími vedúcimi katedry boli doc. Ing.
Dušan Dobrovodský, CSc, doc. Ing. Zdenko Doskočil, CSc., prof. Ing. Ján Békés, CSc., Dr.h.c.
prof. Dr.-Ing. Oliver Moravčík, doc. Ing. Peter
Schreiber, CSc. a doc. Ing. Pavol Važan, PhD. Katedra matematiky bola zriadená v roku 1986
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ako Katedra matematiky, fyziky a deskriptívnej
geometrie na novovytvorenej Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave. Oddelenie
matematiky a deskriptívnej geometrie sa postupne budovalo príchodom ďalších mladých
absolventov prevažne z MFF UK. V roku 1990
sa z pôvodnej Katedry matematiky, fyziky a deskriptívnej geometrie oddelila Katedra matematiky s kmeňovými učiteľmi v oblasti
matematiky a geometrie. Odborná vedecká
i pedagogická činnosť nadväzuje najmä na tradíciu dvoch významných osobností pôsobiacich
na SVŠT, a to matematika akad. prof. Š.
Schwarza a geometra prof. V. Medeka. Doterajšími vedúcimi katedry boli doc. RNDr. Ján Kalužný, CSc., doc. RNDr. Jozef Rovder, CSc., doc.
RNDr. Marián Halabrín, CSc., doc. RNDr. Jozef
Zámožík, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Červeňanský,
CSc. a doc. Mgr. Róbert Vrábel, PhD. Katedra
aplikovanej mechaniky a mechatroniky vznikla
v roku 1986 na novozaloženej Strojárskotechnologickej fakulte SVŠT v Trnave pod názvom
Katedra technickej mechaniky. Základ katedry
vtedy tvorili pracovníci, ktorí prišli z katedier
Strojníckej fakulty SVŠT, t.j. z Katedry technickej mechaniky, Katedry častí strojov a prevodov,
Katedry pružnosti a pevnosti, Katedry mechaniky tekutín. Okrem týchto pracovníkov sa
členmi katedry stali niektorí pracovníci, ktorí
pracovali na Katedre techniky Pedagogickej fakulty v Trnave. Prvým vedúcim katedry sa v
roku 1986 stal doc. Ing. František Pekárek, CSc.
V ďalších rokoch sa názvy a obsah činnosti katedry menil v nadväznosti na organizačné
zmeny, ktoré nastali počas obdobia existencie
fakulty. V rámci ďalších organizačných zmien
na MTF došlo v roku 1996 k vzniku Katedry aplikovanej mechaniky. V roku 2006 bola Katedra
aplikovanej mechaniky zaradená do Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
(ÚVSM). Po ďalších organizačných zmenách na
MTF STU bola Katedra aplikovanej mechaniky
a mechatroniky 1.1.2015 začlenená do Ústavu
aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. Doterajšími vedúcimi katedry boli
doc. Ing. František Pekárek, CSc., doc. Ing. Jozef
Jelemenský, CSc., doc. Ing. Miroslav Muráň, CSc.,
doc. Ing. Jozef Mudrik, CSc., doc. Ing. Bohumil
Taraba, CSc. a doc. Ing. Milan Naď, CSc.
Od 1.4.2015 vznikli na UIAM nové výskumné
oddelenia: Oddelenie informačných a riadiacich

systémov (IRS) – doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.,
Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky (AMM) – doc. Ing. Milan Naď, CSc., Oddelenie aplikovanej matematiky (AM) – doc. Mgr.
Róbert Vrábeľ, PhD., Oddelenie priemyselnej
automatizácie (PA) – doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Oblasť vzdelávania
Ústav zabezpečuje vzdelávanie vo všetkých
troch stupňoch štúdia. V bakalárskom štúdiu
zabezpečuje tieto programy: Študijný program
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických
poznatkov z oblasti automatizácie a aplikova-

nej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie informačných
a automatizovaných systémov riadenia priemyselných procesov. V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných
prírodovedných, technických a technologických
disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdium profilujúcich predmetov z oblasti automatizácie
(matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov
a procesov, počítačom podporované metódy
analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky automatizovaných
systémov riadenia) a aplikovanej informatiky
(algoritmizácia, programovacie techniky, operačné systémy a počítačové siete, využitie
metód, techník a prostriedkov informačných
technológií pri návrhu a implementácii informačných a riadiacich systémov). Absolvent sa
uplatní pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe
riadiacich a informačných systémov pre potreby
riadenia technologických procesov a spracovania údajov v podnikoch (primárne v technologických disciplínach), ale aj v rámci ostatných
odvetví priemyslu a aj v oblasti služieb. Uplatní
sa na pozíciách pracovníkov prevádzkujúcich
systémy na báze informačnej a riadiacej techniky. Študijný program Mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na
prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre
oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Štúdium v
tomto programe je zamerané na získanie po-

trebných teoretických vedomostí z oblasti prírodných vied (matematika, fyzika), na ktoré
budú nadväzovať predmety z oblasti konštruovania, mechaniky, náuky o materiáli, výrobných
technológií, elektroniky, riadiacich systémov
a akčných prvkov. Znalosti informačných technológií, nevyhnutné pre návrh a riešenie mechatronických úloh, sú získané v rámci štúdia
predmetov, ku ktorým patria programovacie jazyky, vývoj informačných systémov, programovanie logických automatov a počítačové siete.
Absolvent získa zároveň schopnosti pracovať
a využívať moderné CA prostriedky. Súčasťou
štúdia sú aj základy manažmentu, práva, environmentalistiky a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent nájde uplatnenie v
oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja,
projektovania a prototypovania moderných
HighTech technologických zariadení a systémov. V inžinierskom stupni štúdia zabezpečuje
ústav tieto programy: Študijný program Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
je určený pre absolventov 1. stupňa univerzitného štúdia v študijnom odbore Automatizácia,
ale aj príbuzných odborov (Kybernetika, Aplikovaná informatika, Softvérové inžinierstvo,
Umelá inteligencia, Počítačové inžinierstvo, Informačné systémy, Mechatronika, Meracia technika a iné, vrátane ich možných medziodborových
kombinácií). Profilujúce predmety v študijnom
programe sú orientované do oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie systémov, informačného zabezpečenia systémov riadenia,
priemyselných riadiacich systémov, návrhu

komponentov pre komplexné systémy riadenia,
pokročilých metód riadenia, metód diagnostiky
systémov, integrácie informačných a riadiacich
systémov cez všetky úrovne riadenia a metód
a techník získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov. Absolvent sa
uplatní nielen v oblasti rozvoja, navrhovania
a využívania automatizovaných systémov
riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj
v projekčných a výskumných inštitúciách pre
navrhovanie riadiacich a informačných systémov, a tiež na školách a vo vzdelávacích inštitúciách. Doktorandské štúdium zabezpečuje
v študijnom programe Automatizácia a informatizácia procesov je určený pre absolventov
2. stupňa univerzitného štúdia v študijnom odbore Automatizácia a príbuzných odborov (Kybernetika, Aplikovaná informatika, Softvérové
inžinierstvo, Umelá inteligencia, Počítačové inžinierstvo, Informačné systémy, Mechatronika,
Meracia technika a iné, vrátane ich možných
medziodborových kombinácií). Tento študijný
program poskytne prípravu na samostatné riešenie úloh z oblasti automatizácie (pokročilé
metódy teórie systémov automatického riadenia, metódy inteligentného riadenia, princípy
a metódy návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia). Uplatní sa vo výskumných, vedeckých
alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na
to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh
práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových
vývojových pracovníkov.

Oblasť výskumu a vývoja
Výskum na ústave je orientovaný do oblasti informatizácie a automatizácie riadiacich procesov na všetkých úrovniach riadenia priemyselnej výroby a reflektuje moderné trendy riadenia procesov podľa pyramídového modelu.
Základná stratégia riadenia výskumu UIAM
vychádza striktne z požiadaviek európskej legislatívy na harmonizáciu procesov pre vývoj
a prevádzkovanie hierarchických systémov riadenia, ako aj na požiadavky vertikálnej integrácie informačných systémov riadenia. Orientácia
výskumu UIAM je daná snahou o naplnenie globálnych cieľov rozvoja ľudskej civilizácie:
• prostriedkami automatizácie v maximálnej
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miere prispievať k znižovaniu spotreby energie,
čo má priamy dosah na vývoj ekológie,
• dôsledným rozpracovaním všeobecných
požiadaviek formulovaných v medzinárodných štandardoch realizovať vývoj bezpečnostne kritických riadiacich systémov, čo má
vplyv na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany
zdravia,
• využitím modelovania a testovania zložitých
softvérových produktov zvyšovať efektívnosť
vývoja, prevádzkovania a udržiavania hierarchických systémov riadenia procesov.
Na základe týchto princípov je výskum UIAM
orientovaný do nasledujúcich oblastí:
• analýza, modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných systémov a procesov,
• Big Data a získavanie znalostí pre riadenie
procesov,
• vývoj integrovaných systémov riadenia priemyselných procesov,
• implementácia inteligentných metód riadenia a metód analýzy a spracovania údajov,
• výskum a vývoj v oblasti modelovania, simulácie a analýzy technologických procesov mechanických a mechatronických systémov,
• riadenie robotických systémov,
• riadiace systémy pre bezpečnostno-kritické
procesy v priemysle,
• aplikácie automatizácie (v automobilovom
priemysle, v energetike, v strojárstve, zdravotníctve a pod.).
Vedecký profil ústavu je v súlade s trendmi,
ktoré boli vytýčené konceptom Industry 4.0.
Ústav prevádzkuje výskumné pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov
a Systémov (AIVPS) ako flexibilný systém
automatizovaného riadenia technologických
a výrobných systémov. Zámerom pracoviska je
etablovanie silného regionálneho centra excelentnosti zameraného predovšetkým na automobilový a strojársky priemysel, ktorý je v našom
regióne silne zastúpený (VW Slovakia, PSA
Peugeot-Citroën, ZF Slovakia a.s., Boge Elastmetall Slovakia a.s. a podobne). Vybudované
výskumné pracovisko bude výrazne posilňovať
transfer inovácií do priemyselných subjektov.
Významné výskumné projekty realizované na
ústave boli najmä: Metodika preukázania jadrovej a radiačnej bezpečnosti kontajnerov na
prepravu vyhoreného paliva pomocou experimentálne získaných údajov (APVV-0308-07),
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Projekt OPVaV: univerzitný vedecký park –časť
pracoviska automatizácie (bližšie v kapitole
Campus Bottova), Projekt OPVaV: Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných
stavov v okolí jadrovej elektrárne, Projekt Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry pri
MH SR: Vývoj SW riešenia pre inovatívny merací systém-EMAS a Vývoj autonómneho meracieho a archivačného systému (AMAS) pre meranie
produktivity výrobných a montážnych liniek.
Z projektov Excelentné tímy mladých výskumníkov to boli projekty Návrh a analýza technológií tvorby kombinovaných spojov progresívnych
materiálov s podporou numerickej simulácie a
projekty Mladý výskumník (STU): Analýza dynamických vlastností vlnovodov pre aplikáciu
mechatronických princípov v ultrazvukom podporovanom obrábaní a Systém rozpoznávania a
vyhodnocovania EKG signálu a jeho vzorov použitím metódy SVM. Pri riešení viacerých vedecko-výskumných projektov spolupracuje
ústav v rámci bilaterálnych zmlúv s viacerými
nemeckými univerzitami, ako napr. Anhalt University of Applied Sciences Koethen s profesorom V. Richterom a TU Ilmenau s prof. P.
Husárom. Z Belgicka spolupracujeme s University of Sint Lieven, KAHO Gent s prof. W. Verscheldem. Ďalej spolupracujeme s chorvátskou
University of Zagreb s prof. N. Vrčekom, a tiež
s prof. Zs. Johanyákom z maďarskej Kecskemét
College. So zahraničnými partnermi boli realizované 3 projekty, ktoré boli podporované Európskou úniou v rámci programov TEMPUS
(TEMPUS JEP 1701, TEMPUS JEP 07413-96,
TEMPUS JEP 12 290). Súčasné študijné odbory
ústavu vznikli v rámci dlhotrvajúcej spolupráce
a medzinárodných projektov PHARE TEMPUS
I a II s univerzitami a vysokými školami v Nemecku (Ilmenau, Darmstadt, Koethen), Francúzsku (Orsay, Strassbourg), Írsku (Dublin) a
Belgicku (Gent). Ďalšie projekty:
• Analýza a návrh systému na riadenie projektov
a Projekt implementácie systému EASY
s IFW Dresden.
• Vedecká spolupráca na systéme riadenia
projektov PROMAN-W a Validácia vybraných
algoritmov systému riadenia projektov
PROMAN-W s Forschungszentrum Rosendorf,
SRN.
• IPID - International promovieren in Deutschland: Autonome Mikrosysteme für die Bio-

sensorik s Technische Universität Ilmenau,
SRN
• Projekt H2020-WIDESPREAD-2014-1 (Number of agreement 664526): Slovak Centre of
Excellence in Ion Beam and Plasma Technologies for Materials Engineering and Nanotechnology SlovakION, kde UIAM participuje
v spolupráci s UVPT.

Oblasť spolupráce s praxou
Ústav spolupracuje s firmami, ktoré sú etablované v regióne Trnavy a jej okolí ako sú VUJE
a.s., JAVYS a.s., SE-ENEL, VW Slovakia, PSA
Peugeot-Citroën, ZF Slovakia a.s., Boge Elastmetall Slovakia a.s.
Projekty realizované pre VUJE a.s.:
• Návrh koncepcie pre verifikáciu a validáciu
projektu integrovaného IS pre havarijné strediská JE-Mochovce.
• Verifikácia úvodného a vykonávacieho projektu
IIS pre havarijné strediská JE-Mochovce.
• Integrovaný informačný systém havarijného
riadenia JE Bohunice.
• Návrh architektúry riadiaceho systému pre
inšpekčný stend vyhoretého jadrového paliva
SVYP-440.
• Vypracovanie koncepcie riadiaceho a informačného systému BSC RAO.
• Verifikácia riadiacich algoritmov inšpekčného stendu VJP vrátane kontroly HW a SW
funkcionalít.
• Návrh a realizácia merania signálov pre vyhodnotenie akustických emisií.
• Projekty realizované pre SE-ENEL, a.s.:
• Návrh metodiky a následná realizácia vyhodnocovania výsledkov profylaktických meraní.
• Identifikácia príčin nespoľahlivosti záznamového zariadenia dvojhodnotových stavov na
3. a 4. bloku JE Bohunice.
• Návrh metodiky a následná realizácia automatizácie evidencie a vyhodnocovania vybraných údajov.
• Technická pomoc pri automatizovanom spracovaní nameraných údajov dávkového príkonu pri monitorovaní okolia el. SE-EBO pomocou monitorovacích vozidiel, zobrazenie
nameraných údajov, polohy vozidla a archivácia údajov na riadiacom počítači.
• Technická pomoc pri analýze nameraných vý-

sledkov meraní spínačov 6 kV typu HL 4/8 a VD4.
• Technická pomoc pri dopracovaní metodiky
na evidenciu odpadov v zmysle zákona č.
223/2001 Z.z., vyhlášky č. 283/2001 Z.z. a
vyhlášky č. 284/2001 Z.z. a v zmysle interných predpisov SE-EBO, t.j. Smernice
EBO/SM -013.07 "Odpadové hospodárstvo".
• Správa databázy a softvéru pre spracovanie
dát z Teledozimetrického systému EBO ATDS.
• Modifikácia funkcionalít a softvéru pre teledozimetrický systém.
Ostatné projekty realizované pre prax:
• Návrh a realizácia meracieho a vyhodnocovacieho pracoviska s využitím laseru Sick
LMS400 pre VW Slovakia a.s. Realizované
pre PIR s.r.o.
• Návrh realizácia informačného systému
ISTROCOUNT. Realizované v spolupráci
MMS-Softec s.r.o. pre Istropolitana D’arcy,
spol. s r.o..
• Porovnanie požiadaviek na zabezpečenie kvality bezpečnostných systémov a prevádzkových riadiacich systémov jadrových zariadení.
Realizované pre Úrad jadrového dozoru SR.
• Vypracovanie odborného posudku na vybrané
plány kvality relevantných technických zariadení. Realizované pre Úrad jadrového dozoru SR.
• Projekt GIS-Mon: Návrh a realizácia GIS pre
náhodné meranie radiácie v areáli jadrovej
elektrárne. Realizované pre SE-ENEL, Inc.
• Návrh a realizácia operátorského systému
pre evidovanie a vyhodnocovanie počtu zdvihov preťahovacích tŕňov. Realizované pre ZF
SLOVAKIA Levice

• Návrh algoritmov riadenia a realizácia riadiaceho systému kondicionovacej komory. Realizované pre Boge Elastmetall Slovakia a.s.
Trnava

Materiálne vybavenie ústavu
Ústav disponuje viacerými špecializovanými
laboratóriami, ktoré umožňujú výskum a vývoj
informačných, komunikačných a riadiacich
štruktúr podniku z hľadiska znalostných systémov na všetkých jeho úrovniach. Jedná sa o nasledovné laboratóriá:
Laboratórium
RIADIACICH SYSTÉMOV
Toto laboratórium predstavuje najnižšiu úroveň riadenia výrobných a technologických procesov. Zahŕňa zber a spracovanie informácií z
technologického procesu, ako aj algoritmy riadenia prostredníctvom programovateľných logických automatov alebo priemyselných
regulátorov schopných komunikovať s nadradeným systémom vyššej úrovne. Laboratórium
obsahuje časti zdieľané medzi jednotlivými
pracoviskami (vnútorné rozvody elektrickej
energie vrátane istenia, eternetové rozvody vrátane príslušných aktívnych a pasívnych prvkov,
rozvody dátových zberníc, pripravené signálové
rozvody a pripojenie externých zdrojov signálu)
a pracovné stanice. Laboratórium pozostáva z
nasledovných pracovísk:

a) Výskumné pracoviská komplexných
procesov (CCP)
Pracovisko obsahuje nižšie opísané modely a
komponenty:
- Hybridný výrobný systém
Fyzický model hybridného výrobného systému
spájajúci prvky procesnej a priemyselnej automatizácie, ktorý umožňuje simuláciu komplexných operácií a procesov, aké sa vyskytujú
v podnikoch strojárskeho, ale aj chemického a
farmaceutického priemyslu.
- Model spojených nádob
Výbava pozostáva z piatich identických laboratórnych modelov, ktoré slúžia na simuláciu
technologických procesov z oblasti procesnej
automatizácie a vykonávanie súvisiacich expe
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hŕňajúce diferenciáciu, integráciu, zjednodušovanie, transformáciu a riešenie rovníc.
• Modelovanie a simuláciu fyzikálnych systémov zahŕňajúcich mechanické, elektrické, hydraulické a ďalšie fyzikálne domény.
• Simuláciu trojdimenzionálnych mechanických systémov ako sú roboty, zavesenie nápravy vozidiel, stavebné zariadenia, podvozky
lietadiel.
Súčasťou výskumného pracoviska je aj trojica
robotov, na ktorých sa simulujú neštandardné
kolízne a havarijné stavy robotických pracovísk
ako aj optimalizácia ich riadenia.

myselných riadiacich systémov, inžinierskych,
operátorských, udržiavacích systémov a ďalších
subsystémov a modulov uvedených nižšie.

b) Výskumné pracoviská vývoja a projektovania riadiacich systémov (PRS)
Systém obsahuje softvérové prostriedky pre počítačom podporovaný návrh a tvorbu dokumentácie automatizovaných riadiacich systémov.
Súčasťou sú hardvérové komponenty a pracovné panely pre simuláciu a testovanie navrhnutých a projektovaných riešení, ako aj
server so vstupno-výstupnými kartami, ktorý
pomocou softvérového vybavenia umožňuje simuláciu rôznych technologických procesov.
Reálne signály zo simulovaných procesov sú
prostredníctvom prepojovacieho rozvádzača
privedené na vstupy a výstupy reálnych riadiacich prostriedkov.
Ďalšia časť pracoviska predstavuje decentralizovaný systém riadenia (DCS), zložený z prie40

c) Výskumné pracovisko pre simuláciu
technologických procesov (STP)
Pracovisko obsahuje softvérové vybavenie a
modely, slúžiace na:
• Multidoménovú simuláciu a modelovo-orientovaný návrh v oblasti dynamických a prepojených systémov na základe interaktívneho
prostredia v spolupráci s prispôsobiteľnou
množinou knižníc základných blokov.
• Využitie bežne požívaných algoritmov pri riešení štandardných ako aj rozsiahlych optimalizačných úloh na základe využitia funkcií
lineárneho programovania, kvadratického
programovania, binárneho celočíselného programovania, nelineárnej optimalizácie, nelineárnych najmenších štvorcov, systému nelineárnych rovníc, či multikriteriálnej optimalizácie.
• Vyhľadávanie globálnych riešení pri problémoch obsahujúcich viacnásobné extrémy.
• Návrh, implementáciu, vizualizáciu a simuláciu neurónových sietí tam, kde by bolo použitie formálnej analýzy zložité, alebo nemožné, napríklad pri rozpoznávaní vzorov,
alebo identifikácii a riadení nelineárnych systémov.
• Riešenie a manipuláciu so symbolickými matematickými výrazmi a vykonávanie výpočtov
variabilnej presnosti. V súvislosti s prepojením na modul č. 1 umožňuje riešiť úlohy za-

Laboratórium iCIM
Vybudované špecializované laboratórium pokrýva technologickú a vizualizačnú úroveň riadenia podniku. Laboratórium a jeho pracoviská
sú prepojené nielen navzájom, ale aj s nadradeným systémom a úrovňou riadenia podniku.
Takto vytvorené laboratórium vytvára priestor
pre výskum a vývoj v širokej oblasti hardvérových, komunikačných a softvérových prostriedkov automatizovaného riadenia, znalostných
systémov, archivácie a distribúcie poznatkov na
nadradené systémy.
Súčasťou laboratória sú nasledovné výskumné
pracoviská:
a) Výskumné pracoviská distribuovaných
systémov riadenia výrobných a technologických procesov (DSC)
Pracovisko obsahuje nižšie opísané modely a
komponenty.
- Modulárny výrobný systém
Fyzický model modulárneho výrobného systému, ktorý umožňuje simuláciu komplexných
operácií a procesov, aké sa vyskytujú v podnikoch automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Čiastkové technológie
obsiahnuté v rámci modelu sú súčasťou všetkých priemyselných odvetví, a preto využitie
tohto zariadenia sa neobmedzuje len na konkrétny priemysel, ale umožňuje riešiť akékoľvek
úlohy spojené s priemyselnou automatizáciou,
ako aj s nimi súvisiacimi informačnými technológiami.
b) Výskumné pracovisko logického
a sekvenčného riadenia (LOGIC)
Pracovisko obsahuje nižšie opísané modely a

komponenty.
• systém pre logické a sekvenčné riadenie,
• systém meničov frekvencie a asynchrónnych
motorov,
• systém pre optické rozpoznávanie a optickú
kontrolu rozmerovej a tvarovej presnosti,
• systém pre pohyb autonómneho vozidla
v priestore,
• systém riadenia robotov.
Laboratórium
INTEGRÁCIE INFORMAČNÝCH
A RIADIACICH SYSTÉMOV
Laboratórium tvorí integrovaný informačný
systém podnikovej úrovne riadenia, vrátane potrebného hardvérového vybavenia (server, operačný systém, záložný diskový systém
a klientské PC ). Jeho jadro tvoria nasledujúce
systémy:
• systém pre plánovanie a riadenie výroby (ERP),
• systém pre správu dokumentov (ECM),
• nástroj pre Business Intelligence (BI),
• nástroj na získavanie znalostí (KDD),
• nástroj pre proces mining (PM),
• simulátor procesov a obslužných procesov
a logistických systémov s možnosťou ich
optimalizácie (SIMUL_VOP),
• systém riadenia bázy dát (SRBD),
• podporná výbava laboratória.
Neoddeliteľnou súčasťou je aj implementácia,
ktorej cieľom je zabezpečiť vzájomnú spoluprácu a prepojenie jednotlivých modulov laboratória. Zabezpečuje integráciu medzi ERP a
ECM systémom. Nad ERP je nasadené BI, ktoré
bude monitorovať základné podnikové KPI.
Laboratórium
INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Laboratórium je zamerané na podporu vývoja
informačných systémov, podporuje tiež moderné spôsoby modelovania, riadenia a optimalizáciu procesov pomocou znalostných
prístupov, fuzzy riadiacich systémov, genetických algoritmov a neurónových sietí, ako aj počítačom podporovaného modelovania signálov
a dynamických systémov a podporuje prácu s
vybranými metódami modelovania a možnosti
ich aplikácie pri analýze a syntéze regulačných
obvodov. Je možné využívať služby operačných
systémov pri návrhu a realizácii programových

systémov riadenia procesov, aplikáciu grafických systémov v automatizácii priemyselných
procesov. Vybavenie laboratória tiež umožňuje
skúmať realizáciu komunikačných dátových
sietí v rôznych oblastiach použitia, plánovať a
projektovať ucelené komunikačné štruktúry.
Laboratórium
NUMERICKÝCH SIMULÁCIÍ
Laboratórium je zamerané na výskum numerických metód so zameraním najmä na metódu
konečných prvkov. Zameranie výskumných úloh
zahŕňa simuláciu a modelovanie procesov tvárnenia, zvárania a tepelného spracovania, riešenie statických a dynamických problémov
mechaniky strojov. Pri riešení problémov a
úloh je možné využiť konečnoprvkový simulačný softvér ANSYS, na modelovanie a simuláciu procesov tvárnenia je určený programový
systém DEFORM a simuláciu procesov tepelného spracovania a zvárania je v laboratóriu inštalovaný programový systém SYSWELD. Ďalej
sú v laboratóriu inštalované softvéry Wolfram
Mathematica, MSC.Adams , MSC.Marc (2D) a
JMatPro.
Vybavenie laboratória umožňuje realizovať i experimetálne merania napätí a deformácií, tenzometrickou metódou (systém QuantumX
firmy HBM), teplotných polí termočlánkami
termokamerou Flir, merania v oblasti vibrácií a
hluku (systémom PULSE firmy Bruel&Kjaer).
Laboratórium
PROGRAMOVANIA LOGICKÝCH AUTOMATOV (PLC)
Vybavenie laboratória umožňuje prácu s programovateľnými logickými automatmi SIMATIC S7-300 od firmy SIEMENS. Vďaka
prepojeniu PLC a rôznych modelov, ktoré sú
inšpirované praxou a tiež odzrkadľujú široké využitie PLC v praxi, je toto laboratórium zvlášť
vhodné pre osvojenie si základných princípov
programovania PLC so softvérovým nástrojom
STEP7. Pri práci s reálnymi zariadeniami sú
osvojované základné princípy fungovania PLC
a ich softvérová a hardvérová skladba.
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ÚSTAV
VÝSKUMU
PROGRESÍVNYCH
TECHNOLÓGIÍ
História ústavu
Ústav výskumu progresívnych technológií je
najmladším ústavom fakulty, ktorého vznik sa
viaže k roku 2013. Pôvodný názov ústavu bol
Výskumné pracovisko progresívnych technológií. Ústav je prioritne orientovaný na výskum.

Oblasť vzdelávania
V októbri 2013 bolo vyslaných 14 výskumných
pracovníkov (vedeckých pracovníkov a operátorov) do Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf na dvojročný vzdelávacií program, ktorí
absolvovali v pracovných skupinách orientovaných na materiálový výskum a riešením projektov i úloh orientovaných na využitie iónových
zväzkov. Ich poznatky sú teoreticky prehĺbované
odbornými prednáškami, on site tréningom na
unikátnych zariadeniach tak, aby boli schopní
pokračovať vo vedeckej práci na Pracovisku materiálového výskumu.

Oblasť výskumu
Ústav výskumu progresívnych technológií je
zameraný predovšetkým na materiálové inžinierstvo v oblasti iónových a plazmových technológií, automatizáciu a zavádzanie informačných
a komunikačných technológií v priemyselných
procesoch alebo v oblasti výskumu vôbec, napr.:
nanotechnológie a nanoštruktúry, senzorika,
špecifický hardvérový a softvérový vývoj, bioinžinierstvo a zdravie, počítačové videnie a spracovanie obrazov, big data, humanoidy, simulácia
a modelovanie. Oblasť materiálového výskumu
zahŕňa teoretické modelovanie pomocou abinitio metód buď na veľmi presnej úrovni pri
malých systémoch (atómov, molekúl), alebo s
využitím DFT metód v prípade materiálov a po42

vrchov. Oblasť automatizácie, informačných a
komunikačných technológií tiež poskytuje priestor pre výskum a vývoj v širokom spektre hardvéru, komunikácii a riadení automatizovaných
softvérových nástrojov, vedomostných systémov, archivácii a distribúcii znalostí nadradených systémov. Aplikovaný výskum je zameraný
napr. na oblasti:
• kvantová chémia, benchmarking, materiálové technológie, nanotechnológie a nanovedy, jadrové štiepenie, jadrová fúzia, vodíkové a palivové články, rádioaktívne odpady,
zmena klímy a výskum uhlíkového cyklu, radiačná ochrana
• umelá inteligencia, strojové učenie, interakcia človek - robot , robotika atď.
• automatizácia a inžinierstvo riadenia v priemysle
• bioinžinierstvo a medicína
Ústav sa vysokou mierou zasadzuje do projektovej činnosti v rámci H2020 ako hlavného nástroja na podporu výskumu, vývoja a inovácií
Európskej komisie na roky 2014 až 2020. Vďaka
iniciatíve ústavu získala Slovenská technická
univerzita v Bratislave (STU) financovanie z Európskej komisie (EK) pre strategický rozvojový
výskumný projekt SlovakION. Projekt komisia
hodnotila v rámci schémy TEAMING, ktorá je
jednou zo schém v kľúčovom programe Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.
Schéma TEAMING je zameraná na rozvoj kapacít výskumu v oblasti materiálov a technológií.
Výskum materiálov v oblasti iónových a plazmových technológií prináša nové možnosti v

materiálovom inžinierstve a v nanotechnológiách, najmä možnosti modifikácií vlastností
materiálov, povrchov a ich rozhraní. Hľadaným
výsledkom budú vhodnejšie nové technologické
postupy a vlastnosti produktov, ktoré sa doterajšími spôsobmi nedajú dosiahnuť. Tieto technológie sú pre Slovensko zaujímavé aj z
pohľadu kľúčového automobilového priemyslu.
Konzorcium, ktoré projekt rieši, má sedem partnerov. STU je hlavným koordinátorom celého
projektu. Cieľom centra materiálového výskumu – Slovakion je integrácia najlepších tzv.
„ high-end“ iónových technológií do výskumnej
kapacity STU. Činnosť centra bude rovnomerne
využitá nielen na účely domáceho a externého
výskumu, ale aj na účely pomerne širokej škály
služieb zameraných na podporu výskumu, vý-

voja a technologického transferu nových materiálov, nanoštruktúr, modifikovaných povrchov
prostredníctvom plazmových a iónových technológií do výrobných procesov. Centrum materiálového výskumu - Slovakion bude vykonávať
základný a aplikovaný výskum v oblasti materiálového inžinierstva ako aj modifikáciu a analýzu pevných povrchov pomocou techník
iónového lúča. Vplyv iónového bombardovania
na tvorbu a modifikáciu vlastností tenkých
vrstiev je možné študovať experimentálne
a prostredníctvom počítačových simulácii.
Okrem štúdia vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami sa výskum zameriava na rôzne možné
aplikácie. Veľmi dôležitá súčasť výskumu a vývoja je použitie nízkoenergetických iónov a použitie impulznej plazmy pre tvorbu
metastabilných fáz, špecifických textúr, nanoštruktúr, tenkých filmov s veľkou mernou
hmotnosťou, či filmov charakteristických svojou mimoriadne dobrou priľnavosťou. Úzka
spolupráca s priemyselnými a ostatnými partnermi sa sústreďuje okrem technologického
transferu moderných iónových technológií aj
na vývoj špičkových zariadení v danej oblasti.
Centrum materiálového výskumu – Slovakion
používa širokú paletu zariadení pre iónovú implantáciu s maximálnymi urýchľovacími napätiami 6 MV, 500 kV, 40 kV a 20 kV. Interakcia
iónového lúča s povrchom látky vedie k rade základných javov. V dôsledku kolízie urýchleného
iónu s atómom v materiáli môže dôjsť spätnému rozptylu iónu s generovaním pomalého
alebo rýchleho odrazeného atómu. Ďalej môže
urýchlený ión iniciovať jadrovú reakciu, ktorá
emituje častice alebo γ- žiarenie. Okrem toho
môže dôjsť k interakcii iónu s elektrónmi na
vnútorných obálkach elektrónového obalu,
v dôsledku čoho sa zase emituje charakteristické röntgenové žiarenie. Detekcia a spektroskopia týchto primárnych alebo sekundárnych
častíc či žiarení môže byť využitá na analýzu
chemického zloženia povrchových vrstiev. Priebehom následných interakcií iónu s atómami
a elektrónmi v materiáli sa urýchlený ión spomalí až sa nakoniec zastaví. Tieto „zastavené
ióny“ predstavujú pre materiál implantát a pri
dostatočne vysokej koncentrácii implantovaných častíc vzniká možnosť ovplyvňovať chemické zloženie daného materiálu. Kolízie
urýchlených iónov s atómami terčíka môžu vy-

produkovať energeticky podmienene kaskádové
procesy medzi atómami na povrchu terčíka. Po
termalizácii atómov zúčastnených sa kaskádových procesoch môžu zostať v materiáli trvalé
zmeny ako sú napr. neusporiadané štruktúry
v pevných látkach, porušené väzby v polyméroch alebo v biologických bunkách. Nakoniec
môžu spätne odrazené atómy opustiť povrch,
v dôsledku čoho je dotknutý povrch kontinuálne radiačne poškodzovaný. Povrchy môžu byť
štruktúrované prostredníctvom zaostreného
lúča alebo lúča širšieho priemeru štandardnými
litografickými technikami. Fyzikálna podstata
všetkých javov týkajúcich sa iónových technológií je dnes chápaná na tak dobrej úrovni, že
iónové technológie môžu byť v praxi aplikované
spôsobom, ktorý je veľmi dobre kontrolovateľný. Iónová implantácia je metóda využívajúca urýchlené ióny vhodná na vnesenie
cudzích atómov (vo forme iónov) do základného
materiálu alebo na vytvorenie štruktúrnych porúch v základnom materiáli. Týmto spôsobom
môžeme cielene meniť základné vlastnosti materiálov. V princípe je možné implantovať
všetky chemické prvky vrátane rádioaktívnych
izotopov. Materiál, do ktorého chceme ióny implantovať, tzv. substrát môže byť z kovu, zliatiny, polovodiča, keramiky či plastu. Implantácia
rádioaktívnych izotopov a následná dvojdimenzionálna detekcia kanálovaných a emitovaných
elektrónov umožňuje presné stanovenie umiestnenia nečistôt v mriežke monokryštálových materiáloch. Pre praktické účely je produktivita
vysokoenergetickej iónovej implantácie často
obmedzená, najmä pri požadovaných vysokých
iónových tokoch na väčšie plochy. Okrem toho
sa pri trojrozmerných súčiastkach vyžaduje mechanická manipulácia. Tieto problémy môžu
byť prekonané priamou implantáciou iónov ponorením do plazmy. Na vzorku sa privedie impulzné predpätie, čím sú ióny extrahované
s veľkého objemu nízkotlakej plazmy urýchlené
smerom k povrchu. V porovnaní s vysoko-energetickou iónovou implantáciou má táto technika nevýhodu v znečistení iónového lúča, na
druhej strane ju možno realizovať v širšom
spektre energií iónov. Oblasti aplikácií:
• Iónová litografia: mikroštruktúrovanie fotocitlivých materiálov, vzorky nanometrickej
mierky pre procesnú diagnostiku, prototypy
a opravy nanoštruktúr

• Biomateriály: nanoporózne biomateriály, tribologické ochranné vrstvy, antibakteriálne
povrchy, biokompatibilné povrchy, bariérové
vrstvy
• Vrstvy z veľmi tvrdých materiálov ako je kubický nitrid bóru a nitrid titánu
• Nitridácia austenitických ocelí a hliníka
Povrchová ochrana titánu a zliatin na báze
TiAl: ochrana voči oxidácii TiAl zliatin pri vysokých teplotách, ochrana proti skrehnutiu
Ti, ochranné povlaky pre TiAl zliatiny
Nanoštruktúrovanie: nanoporózne povrchové
štruktúry kovov, nanoporózny polymérový
membránový filter
Moderné procesy depozície tenkých vrstiev pomocou iónového lúča hrajú dôležitú úlohu pri
vylepšovaní a modifikácii vlastnosti tenkých
vrstiev ako sú priľnavosť, tvrdosť, hustota, morfológia povrchu, ďalej pri vzniku fáz, textúr
alebo nízkoteplotných depozíciách. Hlavnou
výhodou kombinovaného procesu iónovej implantácie ponorením do kovovej plazmy a depozície (MePBIID) v porovnaní s konvenčnými
technológiami depozície tenkých filmov je atermálna energetická depozícia urýchlenými
iónmi, ktorá spôsobuje zmiešanie atómov prítomných v zónovom rozhraní. Týmto spôsobom
sa pripravujú napr. vrstvy vynikajúcej priľnavosti aj pri izbových teplotách. Analogicky k depozícii za asistencie iónového lúča je možné
získať textúrované tenké vrstvy technikou MePBIID. Zmenou impulzného napätia a impulznej
dĺžky sa môžu dosiahnuť požadované prednostné orientácie v daných vrstvách. Naprášené
tenké vrstvy sú kompaktné, bez prítomnosti
pórov aj napriek ich kolumnárnemu rastu
a priemeru kolumnárneho zrna v rozmedzí 50
až 500 nm. Základný princíp IBA - pri analýze
tohto typu je na skúmaný povrch usmernený
vysokoenergetický iónový lúč s energiami typickými v rozmedzí 1-100 MeV. V dôsledku interakcie iónov s atómami bombardovaného
materiálu môže dôjsť buď k spätnému odrazu
iónov, ku generovaniu odrazených atómov, k
emitácii charakteristického röntgenového žiarenia alebo interakcia môže vyvolať spustenie
jadrovej reakcie. Za pomoci vhodných detektorov energiovej spektroskopie môžeme získať
z emitovaných častíc alebo fotónov informácie
o druhu skúmaných atómov. Okrem toho, dopadajúce ióny ako aj emitujúce častice strácajú
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časť energie pri prechode cez materiál. Potom
je možné opäť prostredníctvom energiovej
spektroskopie stanoviť hĺbku, v ktorej k
danej interakcii došlo, čím získame hĺbkové
profily s priebehom chemického zloženia. Chemické zloženia tenkých vrstiev a vrstiev nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti pod povrchom
môžu byť stanovené kvantitatívnou analýzou
bez nutnosti použitia štandardov. Vo všeobecnosti je známe, že výsledky IBA nie sú ovplyvnené prítomnosťou substrátu. IBA je
nedeštruktívna metóda v tom zmysle, že vzorka
nie je narušená, avšak môžu tu byť vplyvy analyzujúceho lúča, ktoré ovplyvňujú výsledky vo
veľmi citlivých materiáloch, ktoré môžu byť minimalizované určitými experimentálnymi prostriedkami. Typické detekčné limity ležia
zhruba medzi 100 a 10 000 ppm (v závislosti
od danej metódy) a sú dostačujúce pre mnoho
aplikácií. Zariadenia so štandardným nastavením umožňujú analyzovať plochy s priemerom
niekoľkých milimetrov. Použitím mikrolúčového módu je možné zmenšiť analyzovanú plochu z niekoľkých mikrometrov až do priemerov
menších ako 100 nm. IBA môže byť aplikovaná
na detekciu najľahších prvkov, najmä izotopov
vodíka, hélia a lítia. Výsledkom sú hĺbkové profily chemického zloženia bez erózie povrchu
vzorky, čiže jeho poškodenia. Vertikálne rozlíšenie IBA je v závislosti od konkrétnej IBA metódy
väčšinou obmedzené medzi niekoľkými nanometrami a približne jedným mikrometrom.

Materiálne vybavenie
Vedecké centrum materiálového výskumu s laboratóriami disponuje zariadeniami na oblasti
technológie iónového lúča, plazmatické modifikácie a depozície, analytické metódy, počítačové modelovanie. Základné vybavenie pre
depozičné procesy za asistencie iónového lúča a
plazmy v centre materiálového výskumu – Slovakion pozostáva zo zariadení pre:
• reaktívne a nereaktívne nanášanie za asistencie
iónového lúča (IBAD) s rôznymi nízkoenergetickými iónovými zdrojmi,
• univerzálneho systémového zariadenia pre
aplikácie procesov magnetrónového naprašovania s možnosťou reaktívneho duálneho
magnetrónového naprašovania alebo rádiofrek44

venčného magnetrónového naprašovani a možnosťou in – situ diagnostiky plazmy a diagnostiky hrúbky tenkých vrstiev,
• zariadení umožňujúcich kombináciu procesov iónovej implantácie ponorením do plazmy
a depozičných procesov s iónmi o energiách
do 40 kV.
Jedná sa o zariadenia:
• 6 MV urýchľovací systém s vysokým prúdom
zväzku pre analýzu iónového zväzku (IBA) a
iónovú implantáciu – určený špeciálne pre
výskum v oblastiach ako: fyzika tuhých látok,
modifikácia materiálov pomocou iónového
zväzku, atómová fyzika, analýza materiálov pomocou iónového zväzku (IBA), astrofyzika,
ekológia. Zahŕňa kombináciu takých funkcií,
ktoré bežne dostupné zariadenia tohto typu
nemajú. Medzi tieto funkcie patria minimálne: úplný rozsah hmotností prvkov, široký
rozsah dosiahnuteľných energií, veľmi vysoké
hmotnostné rozlíšenie, spôsobilosť použitia
viacnásobne nabitých iónov, ultra vysoké vákuum, možnosť použitia oblasti iónov s nízkou
energiou, kompletný sortiment iónových
zdrojov.
• Viacúčelový 500 kV vzduchom izolovaný urýchľovací systém pre iónovú implantáciu. Zariadenie pre technológiu iónovej implantácie je
použiteľné na dotovanie materiálov, ochranu
voči opotrebeniu, zvýšenie tvrdosti, antikoróznu ochranu, nanoštruktúrovanie, nanovrstvy, nanopórovitosť, modifikovanie elektrických, magnetických, fyzikálnych alebo
chemických vlastností povrchov.
• PIII pre trojrozmerné substráty. Zariadenie
pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy
pre trojrozmerné substráty rozmerov max.
200 mm x 200 mm x 200 mm je vybavené
procesným modulom (komora z nehrdzavejúcej ocele), load lock modulom s príslušenstvom, systémom plynového hospodárstva a
riadiacim systémom. Plynná plazma je excitovaná z ICP zdroja (frekvenčná oblasť: 13,56
MHz, výkon: 1 kW), max. výstupné napätie 40 kV.
• PIII pre rovinné substráty. Zariadenie pre iónovú implantáciu ponorením do plazmy (PIII
Plasma Immersion Ion Implantation) pre rovinné substráty priemeru max. 200 mm je
vybavené procesným modulom (hliníková
komora), load lock modulom s príslušenstvom, systémom plynového hospodárstva a

•

•

•

•

•

riadiacim systémom. Plynná plazma je excitovaná z ICP (inductively coupled plasma)
zdroja s dvoma anténami (frekvenčná oblasť:
13,56 MHz, výkon: 1 kW), max. výstupné napätie 20kV.
Magnetrónový systém s pulznou duálnou MS
separáciou s výkonom 2,5kW. Jedná sa o
reaktívny jednosmerný impulzový naprašovací systém.
Zariadenie pre povlakovanie kovových targetov reaktívnym i nereaktívnym spôsobom,
predovšetkým oxidov a nitridov, pre optiku,
elektroniku (GaN, InN), fotovoltaiku (ITO,
AZO, TiO2) a pre technológiu displejov (ITO,
AZO) a všetkých vhodných materiálov pre
reaktívne jednosmerné impulzové naprašovanie (napr. Si wafer, sklo, kovy, plasty a iné).
Magnetrónový systém s pulznou duálnou MS
separáciou s výkonom 5kW . Ide o rádiofrekvenčný naprašovací systém s predpätím.
Reaktívny jednosmerný impulzový rozprašovací systém z rôznych materiálov terčíkov ako
sú reaktívne kovové oxidy a kovy je určený
pre povlakovanie targetov reaktívnym spôsobom. Je vhodný pre súčasné naprašovanie
kovových oxidov a izolujúcich materiálov
prostredníctvom rádiofrekvenčného rozprašovania, resp. kovov prostredníctvom jednosmerného naprašovania pre materiály s vysokým indexom lomu a kompozity.
Langmuirova sonda – sonda na elektrostatickom princípe, slúžiaca na diagnostiku
plazmy, vybavená príslušným softvérom.
Elipsometer – zariadenie na zisťovanie hrúbky
tenkých vrstiev zo zmeny stavu polarizácie
svetla po odraze od vyšetrovanej vzorky

Oblasť spolupráce s praxou
Ústav sa zameriava na podporu pre prenos
pokrokových technológií do praxe, transfer
know-how, inovácií a znalostí z akademického
prostredia do praxe a poskytovanie podpory pre
start-up a spin-off aktivity.
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