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Spoluorganizátori podujatia

názov, adresy a webové stránky/facebook spoluorganizátorov podujatia

1. Spojená škola Juraja Henischa, Bardejov 
2. MANEX spol. s r.o., Košice

1. Slovenská 5, 085 01 Bardejov, Slovensko 
2. Alvinczyho 1702/12, 040 01 Staré Mesto, Košice, Slovensko

1. www.ssjh.sk 
2. www.manex.sk
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1. Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky, Park Komenského 8, Košice Spoločnosť 
MANEX spol. s.r.o. – divízia výroby, Pri železnici 1109, Čaňa 2. Spojená škola Juraja 
Henischa, Slovenská 5, Bardejov 3. Ústav automatizácie, mechatroniky a robotiky, Park 
Komenského 8, Košice

Typ podujatia

Dátum podujatia - začiatok

06 10 2016

Dátum podujatia - koniec

09 12 2016

Miesto podujatia



1. Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. 2. Ing. Marek Vagaš, PhD., vedecko – výskumný 
zamestnanec 3. Ing. Vladimír Baláž, PhD., vedecko – výskumný zamestnanec

1. Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD., +421 55 602 2196 2. Ing. Marek Vagaš, PhD., +421 55 
602 2625 3. Ing. Vladimír Baláž, PhD., +421 55 602 3163

1. Mikulas.Hajduk@tuke.sk  2. marek.vagas@tuke.sk 3. vladimir.balaz@tuke.sk

inštitucionálna

lokálna

regionálna

národná

európska
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Kontaktná osoba - telefón

Kontaktná osoba - email

Úroveň podujatia



1. Za účelom podpory, propagácie a rozšírenia povedomia európskeho týždňa zručností 
budú zainteresované strany zastúpené cieľovými skupinami v podobe učiteľov SOŠ, 
majstrov odborného výcviku a študentov pozvané do aktivity „Naprogramuj svoj robot“, 
ktorá sa bude konať na Ústave automatizácie, mechatroniky a robotiky. Cieľom tejto aktivity, 
ktorá sa bude konať 07.12.2016 až 09.12.2016 je zrealizovať súťaž v rýchlosti 
programovania priemyselného robota. Priebeh súťaže pozostáva z rozdelenia účastníkov do 
jednotlivých skupín podľa kategórií (učitelia, majstri, študenti). Aktivita sa bude konať v 
spolupráci so spoločnosťou MANEX, spol. s.r.o., ktorá zabezpečí pre účastníkov súťaže 
exkurziu spojenú s prehliadkou priestorov a pracovísk, prezentáciu svojich riešení formou 
letákov, rozhovorov a videí. Firma  sa zaoberá projekciou a výrobou komplexných riešení 
automatizovaných výrobných liniek pre oblasť transportu, manipulácie, balenia a plnenia, 
pričom tieto riešenia sú na vysokej technickej úrovni s implementáciou najnovších 
robotických systémov. 

2. V rámci aktivity diseminačný seminár, ktorý bol realizovaný v Bardejove dňa 06.10.2016 
boli stredoškolským učiteľom, študentom a zástupcom 韛�riem prezentované poznatky a 
aplikácie z rozvoja priemyselnej i servisnej robotiky, ich konštrukčné riešenia, riadenie a 
programovanie. Podujatie bolo sprevádzané aj vo forme praktických ukážok priemyselného 
robota UR5 od spoločnosti Industrial Solutions z Košíc. Toto robotické rameno bolo 
účastníkmi podujatia využívané za účelom ozrejmenia si tak princípov pohybu ako aj 
samotného programovania. Jedným z cieľov podujatia bola aj propagácia medzinárodného 
projektu Erasmus plus:“ RUSOS - Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl“ 
spočívajúca v predstavení tak základných informácií o projekte ako aj prezentácia jeho 
aktuálnych výsledkov - vzdelávacích materiálov z oblasti priemyselnej a servisnej robotiky, 
e-learningovej platformy Moodle a možnosti pre vytvorenie virtuálneho laboratória. 

3. Cieľom akcie dňa otvorených dverí, ktorá sa koná od 7.11 2016 do 09.12.2016 na Ústave 
automatizácie, mechatroniky a robotiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 
je propagácia štúdia technického zamerania a diseminácia medzinárodného projektu 
Erasmus + „Robotika  pre učiteľov stredných odborných škôl„. Študenti a učitelia budú 
priamo oboznámení s prácou pneumatických zariadení, ktorá je prezentovaná formou 
pripravených panelov s funkčnými vzorkami. Komplexné využitie rôznych pneumatických 
zariadení bude možné vidieť na inteligentnom montážnom systéme, kde sú aplikované dva 
pneumatické manipulátory. Z oblasti priemyselnej robotiky sú študentom a učiteľom 
predstavované viaceré pracoviská s robotmi ( pracovisko s paralelným robotom Abb 
Flexpicker 360, pracovisko pre oblúkové zváranie s robotom OTC Almega AX-V6, pracovisko 
pre manipuláciu a montáž s robotom Motoman SDA 10F a pracovisko pre rozpoznávanie 
neorientovaných súčiastok pomocou kamerového systému s robotom SCARA Yamaha 

Stručný opis podujatia: hlavný cieľ, hlavné aktivity, zapojení účastníci –
ich počet a typ (žiaci, študenti, učitelia, rodičia, podniky, atď.), očakávaný
prínos podujatia pre zapojených aktérov



YK600X). Na všetkých pracoviskách okrem ukážok si môžu učitelia a študenti samostatne 
vyskúšať navádzanie robotov pomocou programovacej jednoty – pendantu. Servisná 
robotika je zastúpená kolekciou pásových a kolesových robotov, kde je možné overiť si 
zručnosti navádzania robotov po nerovnom teréne pomocou ručného ovládača. V rámci 
súťaže si môžu učitelia a študenti vyskúšať riadiť servisné roboty cez smartfóny. Ďalej sú 
tieto cieľové skupiny rôznymi formami (video, prezentácie, letáky) oboznámení so smermi 
vývoja robotiky a jej prenikaním do mnohých oblastí skutočného života. Dňa otvorených 
dverí sa zúčastňujú študenti stredných odborných škôl a gymnázií ( Tvrdošín, Kráľovský 
Chlmec, Bardejov, Michalovce, Košice, Prešov, ...) v počte cca 400 osôb. Od podujatia 
očakávame zvýšenie záujmu o technické vedy, hlavne z oblasti robotiky. 
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