
         
 

Platforma  . . . 

 
 je iniciatíva technických univerzít, výskumných ústavov a záujmových 

združení, ktoré spoločne podporujú prenos poznatkov o progresívnych 

technických materiáloch do priemyselnej praxe, 

 poskytuje podnikom prístup k inováciám, technológiám, výskumným 

zariadeniam a k odborníkom pôsobiacim v oblasti materiálových vied, 

 jej vznik je financovaný predovšetkým z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja,  

 je zameraná najmä na región východného Rakúska a západného 

Slovenska, 

 podporuje spoluprácu pri vyhľadávaní vhodných aplikácií progresívnych 

technických materiálov a vývoj inovovaných výrobkov s mimoriadne 

vysokou pridanou hodnotou. 

 

 Vám poskytuje . . . 

 
 vysokokvalifikovaných odborníkov pôsobiacich v materiálovom výskume 

schopných analyzovať Vaše potreby, 

 kontakt s odborníkmi, prístrojmi a výskumnými zariadeniami v oblasti 

materiálových vied,  

 finančné poradenské služby pre podporu transferu technológií, 

 právne poradenstvo týkajúce sa licenčných zmlúv a duševného 

vlastníctva, …  

 odborné semináre na témy súvisiace s materiálovým inžinierstvom, 

 sprostredkovateľské stretnutia expertov z VaV sektora s pracovníkmi z 

priemyselných podnikov. 

 

Partneri:  
Ústav podpory hospodárstva (WIFI) Rakúskej hospodárskej komory, 

Technická univerzita Viedeň, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská obchodná a 

priemyselná komora, Automobilový klaster – západné Slovensko 
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Kongresové centrum SAV 

Zámocká č. 18, 919 04 Smolenice 

 

 

 

Názov „INOVÁCIE z pohľadu výrobných 

technológií a materiálov“ 

Miesto Kongresové centrum SAV 

Zámocká č. 18, 919 04 Smolenice 

Dátum 

a čas 

 

                  21. máj 2012 o 10:15 hod. 

http://www.innovmat.eu/


  

Vážené dámy a páni,  

 

Automobilový klaster - západné Slovensko v spolupráci s platformou 

INNOVMAT a Materiálovotechnologickou fakultou STU Trnava si Vás 

dovoľujú pozvať dňa 21. mája 2012 na technický workshop na tému: 

 

„INOVÁCIE z pohľadu výrobných 

technológií a materiálov“ 
 

organizovaný v rámci projektu „INNOVMAT“ financovaného z Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce 

(CBC) SK-AT 2007 – 2013.  

 

Technický workshop sa uskutoční 

dňa 21. mája 2012 o 10:15 hod. v priestoroch 

Kongresového centra SAV Zámocká č. 18, 919 04 Smolenice 
Program stretnutia : 

9:45 – 10:15 hod.    Registrácia účastníkov  

10:15 – 10:20 hod.  Privítanie účastníkov – Ing. Roman Bíro, PhD.  

10:20 – 10:50 hod.  Predstavenie platformy INNOVMAT 

                                 Dr. Ing. Jaroslav Jerz, Ústav materiálov   

                                 a mechaniky strojov SAV  

10:50 – 11:40 hod.  Kam smerujú inovácie v slovenskom      

                                 automobilovom priemysle 

                                 Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., STU Bratislava  

11:40 – 12:25 hod.  Inovácie produktov a procesov 

                                 Dr. Ing. František Simančík, Ústav materiálov   

                                 a mechaniky strojov SAV 

12:25 – 13:10 hod.  Obed  

13:10 – 13:40 hod.  Progresívne metódy obrábania – obrábanie   

                          titánu  

                                 Ing. Jozef Krejči, Makino s.r.o., Bratislava 

13:40 – 14:10 hod.  Inovativní trendy využití polymerních   

                          materiálů v automobilovém průmyslu  

                                Ing. Tomáš Sedláček, PhD., UTB Zlín  

14:10 – 14:20 hod.  Kávová prestávka  

14:20 – 14:50 hod.  Povrchová úprava plastov plazmou 

                                 Ing. David Hausner, Plastr Zlín  

14:50 – 15:20 hod.  Revolúcia v spájaní materiálov 

                                 Ing. Filip Gajdoš, Emerson divízia Branson a.s.,             

                                 Nové Mesto nad Váhom 

 

 

Svoju účasť prosíme nahlásiť na e-mailovú adresu 

ridzon@autoklaster.sk , príp. telefonicky +421910 777 876 do                 

9.5.2012 

 

 
- Občerstvenie a obed pre účastníkov workshopu  zabezpečuje organizátor podujatia v 

rámci projektu INNOVMAT – OP SK-AT,  ktorého aktivity sú kofinancované z ERDF  

 

       Ing. Roman Bíro, PhD.  

               Riaditeľ AKS 
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