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ATS Knowledge Day
Ako zabezpečiť spoľahlivú a efektívnu kontrolu kvality? Ako získať 
tie správne informácie a správne ich aj dokázať vyhodnotiť, 
aby sme zvýšili kvalitu produkcie? To sú otázky, s ktorými 
sa stretávajú všetci odborníci vo výrobných a spracovateľských 
podnikoch takmer vo všetkých oblastiach priemyslu. Neexistujú 
univerzálne odpovede na tieto otázky, avšak existujú spoločné 
črty mnohých priemyselných procesov, takže sa s týmito 
otázkami možno ľahšie vyrovnať.

Po minuloročnom vydarenom prvom ročníku ATS Knowledge Day sa 
organizátor – spoločnosť ATS aplikované technické systémy, s. r. o. 
– rozhodla usporiadať aj druhý ročník tohto odborného podujatia. 
Medzi hlavné témy, o ktorých by sa na seminári malo diskutovať, 
patria:
• riadenie kvality prostredníctvom výrobného informačného 

 systému MES,
• nedeštruktívne meranie malých otvorov,
• bezkontaktné zobrazovacie systémy a ich prínos vo výrobe,
• najnovšie trendy v priemyselnej a prevádzkovej automatizácii,
• zachovanie udržateľnosti prostredníctvom výrobných informač-

ných systémov (MES),
• ukážky sledovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 

u popredných svetových výrobcov pri použití MES systémov.

Ilustračný obrázok

V roku 2011 sa na tejto akcii zúčastnilo 78 zástupcov významných 
výrobných spoločností z celej Českej republiky, napr. ArcelorMittal, 
Hyundai, Pivovar Zubr, Shimano, Walmark či Škoda auto. Z hľadiska 
pracovných pozícií boli prítomní najmä riaditelia podnikov,  technickí 
a výrobní riaditelia, riaditelia kvality a metrológie a vedúci pracov-
níci údržby výrobných zariadení, inžinieringu, výskumu a  vývoja. 
Medzi prednášajúcimi bol aj Mike James, súčasný predseda MESA 
Europe pre región EMEA. Spoločnosť MESA okrem iných aktivít 
 navrhuje štandardy pre riešenia v oblasti výrobných systémov.

Ilustračný obrázok

ATS Knowledge Day sa bude konať 3. septembra 2012 v Technickom 
múzeu Tatra v Kopřivnici. Bližšie informácie a prihlášku na pod-
ujatie možno nájsť na stránke www.ats-global.com alebo   
 www.ats-academy.com. Okrem organizátora sa na tejto akcii podie-
ľajú aj ďalšie významné spoločnosti, ako Siemens, Eines, Preactor 
a ďalší. Mediálnymi partnermi podujatia sú ATP Journal (SR) 
a AUTOMA (ČR).

www.ats-global.com/cz

15. ročník Dní novej techniky

Po úspešných predchádzajúcich ročníkoch sa Asociácia tech-
nických diagnostikov v spolupráci so spoločnosťou eustream, 
a. s., a Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností 
rozhodli pre pokračova-
nie odborného podujatia, 
ktoré sa bude tento rok 
venovať téme využívania 
infračervenej techniky 
v  procese diagnostic-
kého sledovania strojov 
a zariadení v prediktívnej 
údržbe.

Na podujatí sa bude ho-
voriť o využívaní infračervenej techniky najmä v praxi a o jej na-
sadení v spojitosti s ďalšími diagnostickými metódami. Účastníci 
sa zoznámia so skúsenosťami z reálnych aplikácií a budú mať 
šancu vidieť to najnovšie, čo sa v uvedenej  oblasti na sloven-
skom trhu  nachádza. Súčasťou seminára bude aj workshop 
zameraný na oblasť servisu, prezentovať sa budú aj informácie 
týkajúce sa certifikácie pracovníkov v oblasti termografie.

Podujatie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. septembra v hoteli 
Mýto v Mýte pod Ďumbierom. Prihlášky treba poslať najneskôr 
do 17. augusta.

Bližšie informácie získate u Ing. Viery Peťkovej, PhD.,  eustream, a.s., 
tel. 0905 200 150 alebo na adrese   viera.petkova@eustream.sk.

www.eustream.sk

Workshop tribotechnika a tribológia

Pre vedeckú, odbornú a spotrebiteľskú verejnosť prichádza-
jú nové výzvy, ktoré sú zamerané na vedný odbor tribológie 
a tribotechniky. Ide o úlohy, ktoré súvisia s organizáciou tribo-
technických zariadení a mazacích služieb v oblasti výrobných, 
energetických a dopravných podnikov, pri vytváraní podmienok 
aplikácie tribotechnickej diagnostiky, ako aj príprave odborného 
personálu.

Slovenský plynárenský a naftový zväz a Slovenská plynárenská 
agentúra, s. r. o., v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre 
tribológiu a tribotechniku a Asociáciou technických diagnosti-
kov sa preto vzhľadom na potrebu priemyselnej praxe rozhod-
li zorganizovať v dňoch 24. a 25. septembra 2012 1. ročník 
workshopu na tému starostlivosti o tribotechnické zariadenia. 
Podujatie sa uskutoční v hoteli Slovakia v Žiline.

Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov so správnou apli-
káciou a vývojom kvalitného maziva, s monitorovaním stavu 
kvality olejov, so starostlivosťou a ošetrovaním počas prevádzky. 
Pri aplikácii tribotechnických poznatkov sa dosiahne minimálna 
energetická náročnosť, predĺži sa životnosť aplikovaných mazív 
a tým sa zlepšia ekonomické výsledky podnikateľských aktivít.

Bližšie informácie aj prihlášku nájdete na adrese www.spla.sk, 
prípadne ich získate u Tatiany Škopkovej, tel. 0905 591578 
alebo na adrese skopkova@sgoa.sk.

Mediálnym partnerom workshopu je ATP Journal.

www.spla.sk


