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The main topic of the International Conference:

New Progressive Materials and Welding
Methods in the Automotive Industry
Hosted by

Conference Secretariat

nes už nikto nepochybuje, že inovácie, nové technológie a orientácia na
zvyšovanie pridanej hodnoty môže dostať Slovensko medzi najvyspelejšie svetové ekonomiky. Príjemným bonusom
je, že táto cesta posilňuje udržateľnosť
a ekonomické zdravie podnikateľských
subjektov, ale i krajín ako takých.

Odborný časopis so zameraním
na zváranie, spájkovanie, lepenie,
rezanie, striekanie, materiálové
inžinierstvo a tepelné spracovanie,
mechanické a nedeštruktívne skúšanie
materiálov, a zvarkov, zabezpečenie
kvality, hygieny a bezpečnosti práce.

Výskumný ústav zváračský mal od
svojho vzniku ambíciu generovať nové
poznatky a byť lídrom inovatívnych
postupov s presahom za hranice krajiny
i kontinentu. Zmyslom našej práce je a
naďalej bude testovať možnosti, posúvať
hranice súčasného know-how, najmä
však prinášať riešenia, ktoré sa v priemysle pretavia do konkrétnych projektov a hmatateľných výsledkov.

Periodicita 4 čísla ročne.
Evid. č. MK SR EV. 203/08

Našim partnerom pomáhame odlíšiť
sa od konkurencie či už na európskych,
alebo svetových trhoch. Spomeniem
napríklad valcovanie unikátnych typov
ocelí v Železiarňach Podbrezová, alebo
nasadzovanie nových technológií zvárania vo viacerých podnikoch. V nedávnej
minulosti sme sa podieľali na veľmi
náročných opravách v primárnej časti
jadrových elektrární, ktorých cieľom
bolo zvýšenie úrovne bezpečnosti. V zákazke pre hlinikárne sme riešili postup
údržby pecí bez potreby ich odstavenia.
Dlhodobo spolupracujeme aj s košickými
oceliarňami v oblasti aplikácie našich
naváracích rúrkových drôtov a tavených tavív pri realizácii tvrdonávarov na
valce. Na viaceré prevádzky dodávame
zváracie robotizované pracoviská.
Vďaka vedeckému, výskumnému a vývojovému zázemiu VÚZ a systematickej
činnosti sa nám darí posúvať partnerské
podniky na čoraz vyššiu technologickú
úroveň, a to nielen v kľúčových sektoroch ako energetika, oceliarstvo a
automotive.
Výskum je a zostane našou top prioritou.
Rovnako aj pokračovanie obojstranne
prospešných vzťahov s partnermi z
oblasti priemyslu, ale i z prostredia
univerzít pri výchove budúcich profesionálov. Nemôžem opomenúť ani oblasť
vzdelávania a certifikácie zváračov,
ktorej sa ako akreditovaná spoločnosť
dlhodobo venujeme.

Odborné články sú recenzované.

Kvalita ľudského potenciálu, skúsenosti
a výsledky nám umožňujú zapájať sa
do najnáročnejších medzinárodných
projektov v oblasti zvárania, spájkovania, delenia materiálov a additive
manufacturing. Našou víziou je naďalej
posilňovať VÚZ ako partnera prvej voľby
v spomínaných oblastiach. Preto sa v
najbližšom období zameriame na dosahovanie rastu. Dodatočné zdroje nám
umožnia pracovať efektívnejšie a modernejšie. Našim partnerom z prostredia
priemyslu budeme môcť poskytovať
inovatívne postupy s vyššou pridanou
hodnotou, ktorá povedie k ich vyššej
konkurencieschopnosti.
Okrem posilňovania výskumnej zložky
zainvestujeme aj do vlastných výrobných kapacít. V Bratislave to už z
viacerých dôvodov nie je možné, nové
výrobné centrum však zostane v regióne
západného Slovenska.
Tento stručný náčrt naznačuje trajektóriu najbližšieho vývoja VÚZ. Partnerstvo
s poprednými podnikmi na Slovensku a
zavádzanie unikátnych riešení je našim
spoločným vkladom k zvyšovaniu úrovne znalostnej ekonomiky v našej krajine.
Vážení obchodní partneri. Našu vzájomnú spoluprácu a participáciu na spoločných projektoch považujem za nezastupiteľnú. Verím, že naša spolupráca
bude prínosná i v ďalšom období a spolu
dosiahneme výsledky, ktoré zarezonujú
aj na medzinárodných fórach. Ďakujem
vám za spoluprácu v uplynulom roku a v
novom roku želám vám i vašim zamestnancom pevné zdravie a veľa tvorivej
energie.
Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Generálny riaditeľ
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V polovici roka (7. – 12. júla 2019) bude Výskumný ústav zváračský hostiť
72. Výročnú konferenciu správnej rady IIW, ako i medzinárodnú konferenciu.
Ako povedal predseda organizačného
výboru Ing. Peter Ďurík, IWE – „Hlavnou témou medzinárodnej konferencie
budú nové progresívne materiály a metódy zvárania v automobilovom priemysle“. Medzinárodná konferencia poskytne priestor pre odborníkov z celého sveta
na diskusiu o špecifických témach spojených so zváračskými technológiami.
ÚČASTNÍCI z radov vedcov, akademikov
a samozrejme i z prostredia priemyselnej praxe sa na obe podujatia môžu registrovať od januára 2019 na webstrán-

ke www.iiw2019.com. Pri registrácii do
konca marca 2019 získajú zvýhodnené
podmienky. Všetky kroky od prihlásenia
sa až po samotnú platbu sú jednouché a
intuitívne. Obsah webstránky je s ohľadom na celosvetový rozmer podujatia iba
v angličtine.
„Záujemcom odporúčame, aby stránku
www.iiw2019.com priebežne sledovali.
Pravidelne na nej pribúdajú nové informácie, textový aj vizuálny obsah. Prihlásiť sa môžu aj vedci zo Slovenska, ak sa
budú prezentovať prácou z oblasti auto-

motive V decembri sme spustili modul na
vkladanie abstraktov prednášok. Pozor –
uzávierka prihlasovania abstraktov je 15.
februára,“ spresňuje Ing. Peter Ďurík.
Ukážka loga pri zomere 1 cm na výšku

JÚLOVÁ KONFERENCIA v Bratislave
je zaradená do najvyššej kategórie a v
akademickej obci je vysoko hodnotená.
Prijatím a zaradením abstraktu do medzinárodnej konferencie môžu naši akademici získať veľký počet bodov, ktoré
zavážia v habilitačnom konaní.
(red)
Možnosť zalomenia loga aj na výšku.
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EXPLIKÁCIA:

Tu som uvažovala s inou ako len čisto “trikolórovou” farebnosťou, pričom ostávam v troch far-

