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POZVÁNKA 
na 

Meeting s významnými zamestnávateľmi z regiónu 
 

 

Názov projektu: Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z 
reálných potřeb trhu práce 

Kód projektu:   304011C894 

Operačný program: INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 

Prioritná os: 1 Využívanie inovačného potenciálu 

Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných 
vzdelávacích a školiacich programov (10b) 

Špecifický cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s 
cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01 

Názov 
prijímateľa/partnera 

Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava 
Žilinská univerzita v Žiline  

 

Vážení kolegovia a partneri z priemyslovej praxe, 

cieľom tohoto projektu „Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných 

potřeb trhu práce“ je skvalitnenie vzdelávacej infraštruktúry študentov a pedagogických pracovníkov a to 

zavádzaním nových technológií, zvýšením podielu  praktickej prípravy a zavádzaním prvkov vedúcich k riešeniu 

konkrétnych úloh zameraných na technické odbory a reálne potreby trhu práce hlavne v strojárstve. Taktiež vedie 

k priamemu kontaktu študentov s významnými zamestnávateľmi, zvyšuje ich budúce uplatnenie na trhu práce  

a uľahčuje nástup absolventov vysokých škôl do zamestnania z Moravskoslezského kraja a Žilinského samospráv-

neho kraja, preto si Vás dovoľujeme pozvať na meeting v rámci projektu v aktivite: 

Vytvorenie siete vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov k prenosu skúseností, 

požiadaviek trhu práce na vzdelávací systém, zaistenie odborných stáží priamo 

u zamestnávateľov, zdieľaní potrebnej infraštruktúry, zdieľaní dát a informácií 

 

Termíny konania:   27.2.2019 o 8:45 hod.  

Miesto konania:    Žilinská Univerzita v Žiline, Strojnícka Fakulta 
Katedra obrábania a výrobnej techniky 
Budova PP - Poloprevádzka, 1. poschodie 
Miestnosť PP122 

Kontakt:                      igor.danis@fstroj.uniza.sk 
 

 

V prípade záujmu sa prosím priebežne registrujte vzhľadom na obmedzený počet účastníkov. 
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Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných 
vzdelávacích a školiacich programov (10b) 
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Názov 
prijímateľa/partnera 

Vysoká škola banská - Technická univerzita Ostrava 
Žilinská univerzita v Žiline  

 

Program meetingu 

  8:45 –   9:15 Registrácia 

  9:15 –   9:45 Predstavenie noviniek v meracích zariadeniach Alicona  

  9:50 – 10:20 Meranie rezných nástrojov  

10:20 – 10:40 Prestávka, káva 

10:40 – 11:10 Zastúpenie meracích zariadení Advantage  

11:20 – 12:00 Automobilový priemysel, priemysel 4.0  

12:00 – 13.00 Prestávka na obed 

13:15 – 15.15 Meranie komponentov v automobilovom priemysle, automatocké 
riešenia s technológiou  Alocona inspect a Automation Manager.  

15:15  Záver. Diskusia 
 

 


