NES Nová Dubnica v oblasti školení
a prípravy odborných kádrov
NES Nová Dubnica, s. r. o., bola založená v roku 1992 ako výrobno-obchodná
spoločnosť zameraná na vývoj, výrobu a predaj zariadení výkonovej elektroniky,
pohonov a automatizačnej techniky. Dodáva technologické zariadenia
vysokej technickej úrovne s dôrazom na vlastné firemné know-how.
Kľúčovým obchodným partnerom je Siemens, s ktorého výrobkami
sa vyskytujú aplikácie najčastejšie. Na podporu obchodu, riešenia úloh,
no predovšetkým na dôkladnejšiu prípravu zákazníkov pri práci so zariadeniami začali v NES so školeniami. Od roku 2004 je spoločnosť
Autorizovaným školiacim strediskom firmy Siemens pre riadiace systémy Simatic a v roku 2006 získala certifikát partnera divízie Automation&Drives a Solution Partner Automation firmy Siemens. Školenia
sa konajú v priestoroch NES Nová Dubnica s potrebným technickým
vybavením pre jednotlivé typy školení; pre účastníkov sú pripravené
učebné texty a poskytuje sa im kompletný organizačný servis.
Pre klientov je určite zaujímavá možnosť zaradiť do obsahových náplní
školení špeciálne state, školenia modifikovať podľa ich požiadaviek
a potrieb. Ponuka NES je rozšírená o usporiadanie špecializovaných
školení na témy, ktoré súvisia s výrobkami firmy Siemens, ako sú meniče, riadiace systémy, priemyselné komunikácie a iné. Výhodou je možnosť praktických cvičení a konzultácií so školiteľom či ďalšími odborníkmi z praxe.
V oblasti doplnkových služieb ponúka NES možnosť zakúpenia doplnkovej literatúry, pre účastníkov je ďalej k dispozícii široký sortiment
katalógov výrobkov Siemens. Objednávateľ má možnosť využiť poradenstvo s cieľom čo najlepšie pripraviť v súčasnosti ponúkané školenia,
no hlavne školenia na témy vybrané zákazníkmi, ktoré sa čoraz častejšie uskutočňujú priamo vo firme objednávateľa. V takomto prípade
možno urobiť kombinované školenia so širším záberom do problematiky vybranej zákazníkom.
Odborným garantom školení je Ing. Michaela Lachká, ktorá v NES školenia začala organizovať. „Myšlienka robiť školenia vznikla v roku 1999
a ukázalo sa, že naše rozhodnutie bolo správne. NES odvtedy každoročne
rozširuje tematický okruh školení a vytvára čoraz lepšie podmienky
na uskutočňovanie školení v svojich priestoroch, ako aj u zákazníkov.
Za veľmi významnú považujeme dobrú spoluprácu so školiteľmi. Jednu časť z nich tvoria kmeňoví
pracovníci NES, pre oblasť meničov
Ing. Milan Kamarýt, Ing. Marián Prekop,
Ing. Daniel Zahradník, k nim sa pridáva
externista Peter Tlaskal. Pre riadiace systémy sú to Ing. Branislav Šúkala, Ing. Filip
Verný, Ing. Michal Kulich. Z Trenčianskej
univerzity v Trenčíne k nám chodia Ing.
Branislav Thurský, Ing. Marián Šupák,
z STU Bratislava máme dlhoročnú spoluprácu s Ing. Richardom Baloghom. Oceňujeme
prínos Ing. Petra Dorňáka, ktorý popri školeniach úspešne rieši pre nás aj zákaznícke
úlohy. Významnou súčasťou aktivít Autorizovaného školiaceho strediska firmy Siemens
pri NES sú prezentačné akcie, hlavne novinky
z výrobného programu Siemens, na ktoré pozývame široký okruh našich zákazníkov. Každoročne vítame možnosť dozvedieť sa aj o novinkách iných firiem,“ povedala Ing. M. Lachká.

o meničoch. Táto tematika sa dotýka významných výrobcov, akými
sú Matador Púchov, a. s., Continental Matador, s. r. o., Púchov, U. S.
Steel, s. r. o., Košice, Konštrukta – Industry, a. s., Trenčín, Leoni
Autokabel Slovakia, s. r. o., Trenčín, VIPO, a. s., Partizánske a ďalších.
Na meničoch sa dá výstižne dokumentovať prínos možnosti výberu
školení priamo vo firme, kde sa tvoria priemyselné aplikácie, riešia zložité technické úlohy a pracovníci sa zúčastňujú na oživovaní výrobkov,
liniek doma a v zahraničí a ich následnom servise. V NES je v oblasti pohonov silná tradícia. Mená Ing. Peter Lachký, CSc. a Ing. Milan Kamarýt
sú odbornej verejnosti dobre známe. Popri nich sa v NES vypracovali
ďalší. Jedným zo školiteľov na meniče je Ing. Marián Prekop, pracovník
odboru servisu meničov Siemens a jeho spolupracovník, nedávny
absolvent Trenčianskej univerzity v Trenčíne Ing. Daniel Zahradník.
Ing. Marián Prekop k svojmu školiteľstvu povedal: „Pred každým školením si musím dobre premyslieť, čo budeme preberať, takže sa mnohému aj
sám zakaždým naučím. Ďalšou vecou je, že ak by si zákazník problematiku

Popri školeniach o riadiacich systémoch Simatic ponúkajú v NES aj vyhľadávané školenia
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študoval sám, nadobudol by dojem, že všetky veci sú rovnako dôležité. Skúsenosti z práce mi umožňujú vyberať pre používateľa – účastníka zariadení to, čo je dôležité, upozorniť ho na možnosti vzniku problémov a ponúknuť mu riešenia. Takto mu jednak šetríme čas a posúvame ho rýchlejšie
ďalej v odbornosti v danej problematike. To sa nám prejaví v lepšej komunikácii. Zákazníci dokážu presnejšie zadefinovať, čo majú za problém a aj
cez telefón sa dá niečo vyriešiť. Keďže technika sa vyvíja a od ľudí sa žiada
čo najlepšia pripravenosť na jej zvládanie, do budúcna vidím priestor pre organizovanie pokračovaní školení na vyššej úrovni. Odbornosť absolventov
základných typov školení určite časom vzrastá, teda by bolo užitočné, aby
k nám znovu prišli na jeden deň, počas ktorého by sme im predniesli naše
nové poznatky, oni by nám povedali, aké majú problémy, zistenia, s čím
potrebujú pomôcť.“

Témy školení
Riadiace systémy Siemens Simatic:
• Základný kurz STEP5, Základný kurz STEP 7, Pokračovací kurz
STEP7, Programovací kurz STEP7,
• MicroWin pre Simatic 200,
• súvisiace témy: LOGO, ProToolOP, Profibus, Asibus.
Meniče:
• Meniče MicroMaster, SIMOREG, MasterDrives Motion Control,
MasterDrives Vector Control.

Očakávania v NES Nová Dubnica, s. r. o., pre rok 2007 zhrnul riaditeľ
spoločnosti Ing. Zdenko Harvánek, CSc.: „Ambíciou spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi komplexné služby a starostlivosť v každej oblasti našej
pôsobnosti. Z toho pre nás vyplýva úloha pripraviť nové moduly školení
orientovaných tesnejšie na potreby zákazníkov a dosiahnuť, aby sa k nám
zákazníci vracali s istotou, že u nás vždy nájdu podporu a ochotu urobiť čo
najviac pre riešenie ich požiadaviek a problémov.“

Pripravované témy:
• P-DIAG, STEP7 SCL Graph.
NES Nová Dubnica, s. r. o.
Informácie o pláne školení, termínoch, ako aj o organizačnom charaktere sú uverejnené na stránke www.nes.sk.
Záujemcovia môžu volať odbornej garantke školení Ing. Michaele
Lachkej na tel.: 042 4401 212 alebo organizačnej pracovníčke
Mgr. Zdenke Kolínkovej na tel.: 042 4401 218, prípadne elektronickou poštou na e-mail: skolenia@nes.sk.
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Mgr. Zdenka Kolínková
Gorkého 820/27
P.O. Box 24
018 51 Nová Dubnica
Tel.: 042/440 12 08 – 14
Fax: 042/440 12 01
e-mail: skolenia@nes.sk
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