
18.10.2018 sa žiaci III.A (3), III.B (23), IV.B (6) a IV.D (25) zúčastnili odbornej exkurzie 
v strojárskej firme UNIMONT-VMS s.r.o. vo Vranove nad Topľou. Náplňou exkurzie bolo 
získanie praktických poznatkov z oblasti moderných spôsobov konštrukcie, výroby, 
obrábania, povrchovej úpravy a realizácie predaja strojárskych produktov na zahraničnom aj 
tuzemskom trhu.  

Firma je zameraná na : 
 výrobu oceľových konštrukcií a strojárskych produktov,  
 údržbu hutných a banských agregátov, 
 výrobu oceľových dielov a oceľových konštrukcií z nelegovaných ocelí,  
 obrábanie a lakovanie s hmotnosťou 40 ton na jednotlivý výrobok, 
 využitie CNC strojov v strojárskej výrobe. 

Vedenie spoločnosti nás rozdelilo do 2 skupín.  Po preškolení BOZP,  nás zamestnanci 
firmy previedli prevádzkou v 6 výrobných halách, kde boli žiakom prezentované: 
 výroba komponentov pre stroje určené na drvenie materiálov, ako aj pre hutný, 

banský a strojárky priemysel 
 metódy zvárania MIG/MAG pomocou oblúkového zvárania kovov v ochrannej 

atmosfére inertného plynu s využitím zmesi CO2 a Argónu, lasera a automatizované 
formy zvárania s využitím prepravy komponentov s vysokou hmotnosťou pomocou 
žeriavov, 

 spôsoby povrchovej úpravy pomocou pieskovania, tryskania,  
 využitie štandardnej metódy lakovania formou striekania a využitie práškovej metódy 

lakovania s následnou fázou fixácie v peci,  so zreteľom na ekológiu aj ekonomický 
aspekt využitia materiálu, 

 vypaľovanie v peci pri teplote 200 °C, kde dochádza k roztaveniu práškovej farby na 
povrchu výrobku a k vytvoreniu homogenného náteru, 

 používanie galvanického a žiarového zinkovania,   
 tvorba komponentov špecifických rozmerov s využitím vlastných konštrukčných 

výkresov a  výsek z materiálov rôznych hrúbok za pomoci programovania 
a automatizácie, 

 priečne aj šikmé rezanie gama lúčom, 
 práca  na  3D CNC meracom stroji CARMET 30/16/2, 
 tvorba konštrukčných výkresov pomocou 3D kreslenia v programe AUTOCAD 2015, 

INVENTOR 2015,  
 tvorba statických výkresov SCIA – IDA NEXIS 32 a tvorba pevnostných výpočtov 

tlakových nádob  v programe PRESSURE VESSELS, 
 aplikáciu systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 a iných noriem ISO. 

 
Žiaci videli frézy, vŕtačky, vyvrtávačky, hydraulické nožnice, ohýbačky, zakružovačky,  

sústruhy, páliace stroje, pásové píly, pásové brúsky, zváracie poloautomaty, žeriavy, 3D 
meracie stroje a veľa moderných metód výroby v strojárstve. 
 Žiakov zaujímalo aj osobné ohodnotenie zamestnancov firmy a platobná disciplína 
firmy. Informácie tohto charakteru zaujali aj žiakov, ktorí bývajú v blízkosti Vranova nad 
Topľou.  
 Vedenie spoločnosti UNIMONT-VSM s.r.o. poukázalo na akútny nedostatok odborne 
zdatných zamestnancov a dopyt po kvalifikovanej pracovnej sile v tomto regióne.  
 V tomto vidíme príležitosť na uplatnenie našich žiakov, študujúcich v ktoromkoľvek 
odbore našej školy, na trhu práce.   
 
                                                                                 Ing. Iveta Drábová       Ing. P. Onderko            
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