
 

 Projekt Autoplast  
 

Zameranie:  
Rozvoj kooperačných vzťahov medzi podnikateľskými subjektmi, klastrami a 

univerzitami v oblasti plastov pre potreby automobilového a 

elektrotechnického priemyslu za účelom podpory inovačného potenciálu 

Trnavského a Zlínskeho kraja.  

 

Zameranie:  

a) výmena skúseností a spolupráca v oblasti výskumu a vývoja  

b) zvýšenie kvality odborného vzdelávania v problematike plastov  

c) vybudovanie školiaceho pracoviska na MTF STU  

d) nadväzovanie obchodných kontaktov s domácimi a zahraničnými firmami  

e) propagácia firiem  

f) účasť na výstavách a seminároch  

 

Partneri projektu sú Mesto Trnava, Plastikársky klaster Zlín, Automobilový 

klaster – západné Slovensko a Materiálovotechnologická fakulta STU so 

sídlom v Trnave. 

 

 

Poznámky:  

- Vstup na technický workshop je bezplatný  

- Vašu účasť prosíme potvrdiť na e-mailovej adrese martin.ridzon@stuba.sk              

najneskôr do 21.11. 2011  

- Občerstvenie pre účastníkov workshopu  zabezpečuje organizátor 

podujatia v rámci projektu AUPTOPLAST – OP SK-CZ,  ktorého aktivity 

sú kofinancované z ERDF  

 

 

 

 
 

 
 

 

                           POZVÁNKA 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

   
 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave, 

Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 

 

 

 

Názov Špičkové technológie a ich využitie vo 

výrobnom priemysle 

Miesto MTF STU Trnava,  Jána Bottu 2781/25, 

917 24 Trnava 
 

Dátum 

a čas 

30. novembra 2011 o 10:00 hod. 
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Vážené dámy a páni, 

 

 

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave - 

Ústav výrobných technológií (ÚVTE) organizuje  v rámci projektu 

AUTOPLAST pre Vás technický workshop na tému:  

 

„Špičkové technológie a ich využitie vo 

výrobnom priemysle“ 
 

Technický workshop sa  uskutoční  
 

dňa 30. novembra 2011  o 10:00 hod. v priestoroch  

Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, 

Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava 

 

Program stretnutia : 

              10:00 hod.  Privítanie účastníkov 

10:05 – 10:15 hod.  Predstavenie MTF STU Trnava  – Prof.   

                                 Ing. Koloman Ulrich, PhD. 

10:15 – 10:30 hod.  Aplikovaný vývoj v automobilovom priemysle –  

                                 Ing. Štefan Chudoba, PhD., riaditeľ Autoklastra 

10:30 – 10:45 hod.  Predstavenie technologického pracoviska   

                                 AUTOPLAST a jeho využitie pre prax – Doc.   

                                 Ing. Jozef Bílik, PhD.  

10:45 – 11:00 hod. Možnosti využitie centra excelentnosti na STU  

                                MTF Trnava pre podnikateľskú prax – Doc.   

                                Ing. Peter Pokorný, PhD.  

 

11:00  – 11:15 hod. Možnosti využitia 3D scanovania na STU   

                                MTF Trnava pre podnikateľskú prax – Ing.   

                                Ladislav Morovič, PhD. 

11:15 – 11:35 hod. Možnosti využitia Tomografu – Ing. David   

                                Hausner, Plastikársky klaster Zlín 

11:35 – 11:50 – Coffee break 

11:50 – 12:10 hod. Úspešne zrealizované projekty v priemyselnej  

                                praxi –  Ing. Martin Kele, firma Matador  

                                Industries, a.s. Dubnica   

12:10 – 12:30 hod. Konštrukcia a výroba nástrojov v strojárskom   

                                priemysle – Ing. Ľubomír Švec, firma Švec   

                                a spol. s.r.o 

12:30 – 12:50 hod. Konštrukcia a výroba nástrojov v plastikárskom   

                                priemysle – Ing. Peter Kubík,  firma Hasco s.r.o 

12:50 – 13:10 hod.  Diskusia – návrh na ďalšiu spoluprácu  

                                 vo výrobnej oblasti a vzdelávaní  

      13:10 hod.   Exkurzia – prehliadka laboratórií ÚVTE MTF STU  

 

Svoju účasť prosíme nahlásiť na e-mailovú adresu 

martin.ridzon@stuba.sk , príp. telefonicky +421907 603 807 do  

21.11.2011.  

 

Tešíme sa na Vašu účasť. 

 

S pozdravom 

                                                                    

                                                                 Prof. Koloman Ulrich 

       Riaditeľ ÚVTE MTF STU 
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