
Spolupráca Fakulty priemyselných technológií TnUAD 
s priemyselnými podnikmi

doc. Ing. Milan OLŠOVSKÝ, PhD.
prodekan pre vedu a výskum

Doc. Ing. Milan Olšovský, PhD. (1979) po maturite na Strednej priemyselnej škole v Púchove  
nastúpil na vysokoškolské štúdium na Fakulte priemyselných technológií TnUAD, kde v roku 
2003 skončil  inžinierske štúdium v odbore chémia a technológia  výroby gumy.  Potom bol  
prijatý  na  doktorandské  štúdium  na  FPT  (technológia  makromolekulových  látok),  ktoré  
ukončil v roku 2006. V apríli 2011 mu vedecká rada FPT udelila titul docent. 
Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti  sa venuje vývoju a modifikácii  najmä gumárenských 
prísad  (vulkanizačné  systémy,  adhézne  činidlá,  zmäkčovadlá),  ako  aj  vplyvu  biopalív  na  
gumové súčasti palivových sústav motorov. Je spoluautorom 7 patentov a úžitkových vzorov,  
6 karentovaných prác, 35 odborných prác v recenzovaných časopisoch a 53 príspevkov na 
medzinárodných konferenciách a sympóziách. 
V pedagogickej oblasti zabezpečuje predmety: polymérne materiály, gumárska technológia,  
výroba a spracovanie kaučukov, stroje a zariadenia pre spracovanie plastov a gumy, výroba 
s pracovanie plastov, chemické inžinierstvo. Je autorom 1 vedeckej monografie, 1 učebnice  
a spoluautorom 6 vysokoškolských skrípt.

HISTÓRIA FAKULTY

Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove vznikla v silno priemyselnom 
regióne na základe požiadaviek praxe 10. 9. 1996 rozhodnutím rektora Vysokej školy dopravy 
a spojov  v Žiline  (dnes  Žilinskej  univerzity),  na  základe  uznesenia  Akademického  senátu 
VŠDS. Od 1. 7. 1997 sa stala súčasťou Trenčianskej univerzity, od 1. 12. 1997 sa súčasťou 
FPT stalo aj pracovisko textilných technológií v Ružomberku (dnes Katedra priemyselného 
dizajnu).

Od začiatku  v študijnom programe  materiálové  inžinierstvo vychováva  odborníkov 
v oblasti  gumy,  textilu,  skla  a fyzikálneho  inžinierstva  materiálov.  Neskôr  pribudlo  aj 
zameranie na riadenie priemyselných systémov a environmentálne inžinierstvo. FPT vznikla 
„na zelenej lúke“ v novovybudovanom areáli na okraji Púchova. V roku 2002 bola dokončená 
nová  budova  laboratórií.  Postupne  sa  fakulta  dobudovala  personálne  aj  materiálne 
a v súčasnosti  je  porovnateľná  s fakultami,  ktoré  majú  dlhoročnú  tradíciu.  Fakulta  má  tri 
katedry:  Katedra  chemických  technológií  a environmentu,  Katedra  priemyselných 
technológií a materiálov a Katedra priemyselného dizajnu. Pedagogický proces zabezpečujú 
3 profesori, 9 docentov, 14 odborných asistentov s PhD. a 3 asistenti bez PhD. Študenti majú 
k dispozícii priamo v areáli fakulty odbornú knižnicu, internát s bezdrôtovým pripojením na 
internet a jedáleň s bufetom.

Fakulta  patrí  medzi  plnohodnotné  vysokoškolské  vzdelávacie  inštitúcie  (aj  keď 
menšie), na ktorej v súčasnosti študuje viac ako 500 študentov vo všetkých stupňoch štúdia 
v dennej aj externej forme v 7 študijných programoch:
 bakalárske  študijné  programy:  environment  a chemické  technológie,  materiálová  

technológia, textilná technológia a návrhárstvo;
 inžinierske študijné programy: materiálové inžinierstvo, chemické technológie;
 doktorandské študijné programy: materiály, anorganická technológia a materiály.
Naviac,  FPT  má  právo  uskutočňovať  habilitačné  konania  a  konania  na  vymenúvanie 
profesorov v študijnom odbore 5.2.26 materiály. 



VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ FAKULTY

Veľmi široká je spolupráca s priemyselnými podnikmi, drvivá väčšina diplomových 
a dizertačných  prác  rieši  problémy  zadané  praxou.  Okrem  toho  aj  časť  výučby  (najmä 
laboratórnych cvičení a exkurzií) je realizovaná vo viacerých podnikoch, kde študenti majú 
jedinečnú  možnosť  oboznámiť  sa  a pracovať  s najnovšími  zariadeniami  a technológiami. 
Garantom tejto spolupráce je predovšetkým Združenie podnikateľov regiónu Púchov a najmä 
Dr.  h.  c.  Ing.  Štefan  Rosina,  ktorý prišiel  s myšlienkou vybudovania  materiálovej  fakulty 
v Púchove a dodnes ju významne podporuje. FPT spolupracuje na riešení projektov aj inými 
vysokými  školami  nielen  na  Slovensku,  ale  aj  v zahraničí.  Tradične  dobrá  spolupráca  je 
s viacerými ústavmi Slovenskej akadémie vied v Bratislave.

Vedeckovýskumná činnosť na fakulte vychádza z jej zamerania na priemyselnú prax a 
dlhodobú spoluprácu s niektorými  podnikmi.  V poslednom období  je to  aj  rozvíjajúca sa 
oblasť automotive. Aj tu začala fakulta nadväzovať spoluprácu s praxou a riešiť konkrétne 
úlohy. Ťažiskovými oblasťami výskumu na FPT sú:
• oblasť makromolekulových materiálov:
o vývoj a modifikácia gumárenských zmesí;
o nové postupy prípravy polymérnych materiálov a ich aplikácia v praxi;
o vývoj chemických a fyzikálnych modifikácií prírodných a syntetických polymérov;

• oblasť fyzikálneho inžinierstva materiálov:
o štúdium aplikácie vlnových metód pri hodnotení vlastností výrobkov;
o vývoj metód pre hodnotenie únavových vlastností nekovových materiálov;
o riešenie napäťovo-deformačných stavov, stanovenie životnosti materiálov;

• oblasť anorganických materiálov:
o skúmanie vzťahov medzi vlastnosťami anorganických materiálov a ich zložením;
o vývoj nových druhov skiel podľa požiadaviek praxe;
o výskum v oblasti sól-gél metód (vrstvy, kompozity, katalýza);

• oblasť textilu a návrhárstva:
o skúmanie vzťahov medzi vlastnosťami materiálov a ich využitím v textilnom dizajne;
o štúdium aplikácie štruktúry materiálov pri fyziológii odievania a odevný komfort;
o aplikácia textilných materiálov v technických textíliách.

Materiálovo-výskumnú  základňu  fakulty  v rokoch  2010  –  2011  obohatili  nové 
prístroje  a zariadenia  za takmer  500 000 Eur z operačného programu Európskej  únie VaV 
5.1/2008-2.1.-SORO,  keď  sa  okrem  2  úplne  nových  počítačových  učební  vybavených 
najmodernejšími typmi počítačov a špeciálnymi programami na modelovanie a konštruovanie 
materiálov  (napr.  Adina,  Cosmos,  Adams),  dovybavili  aj  laboratóriá  špeciálnou  meracou 
technikou. Celkovo je na FPT 20 vedecko-výskumných laboratórií, 4 výučbové laboratóriá  
a 3 ateliéry. Toto zázemie dáva veľmi dobrý predpoklad pre kvalitné výstupy v publikačnej aj 
aplikačnej  oblasti.  Každoročne  na  fakulte  vznikne  niekoľko  patentových  prihlášok,  resp. 
prihlášok  úžitkových  vzorov,  ktoré  jasne  dokumentujú  novosť  pripravených  materiálov 
a technológií. Okrem toho sú pracovníci zapojení do riešenia vedecko-výskumných projektov 
s ústavmi Slovenskej akadémie vied a technickými fakultami na Slovensku. Fakulta sa môže 
pochváliť  tiež  rozsiahlou  medzinárodnou  spoluprácou  s  rôznymi  vysokými  školami  v 
Čechách, Poľsku, Nemecku, Taliansku a Rusku. 

Okrem toho FPT organizuje rôzne vedecko-výskumné podujatia a konferencie (napr. 
medzinárodnej konferencie  Machine Modeling and Simulation,  Originálna tvorivosť – jej  
rozvoj a ochrana). Dobrá je aj spolupráca s Úradom priemyselného vlastníctva SR v Banskej 
Bystrici.  Fakulta  je  spoluvydavateľom  odborných  časopisov  -  PLASTY  a KAUČUK, 



vydávaný  Univerzitou  T.  Bati  v  Zlíne  (ČR)  a medzinárodného  recenzovaného  časopisu 
VLÁKNA a TEXTIL. 
PROGRES V POLYMÉRNYCH MATERIÁLOCH

Je názov projektu zameraného na podporu výučby polymérnych materiálov na Fakulte 
priemyselných  technológií.  Potreba  projektu  vznikla  hlavne  preto,  že  technické  odbory 
v súčasnosti zaznamenávajú nižší záujem o štúdium. Na druhej strane polymérne materiály 
zažívajú mimoriadny rozmach, aj v súvislosti s rozvojom nanotechnológií a nanomateriálov. 
Cieľ projektu je teda jasný - zvýšiť záujem študentov o plasty a gumu.

Samotný  projekt  je  rozdelený  do  niekoľkých  etáp,  ktoré  sa  navzájom  prelínajú  a 
dopĺňajú.  Jeho  špecifikum  a  jedinečnosť  je  v tom,  že  náklady  fakulty  sú  minimálne  a 
participujú na ňom priamo priemyselné podniky. Účasť podnikov nie je pre ne tiež nijako 
nákladná,  poskytujú  do  projektu  vzorky  svojich  výrobkov,  polotovarov,  propagačných 
materiálov a ukážkových videií. Jediné na čo je projekt náročný - je čas koordinátora, doc. 
Olšovského. Hlavným cieľom projektu je vybudovať na FPT učebňu polymérnych materiálov 
vybavenú množstvom vzoriek a praktických ukážok a tým zatraktívniť vyučovanie, ktorá by 
bola prístupná aj pre školenia pracovníkov z praxe o najnovších poznatkoch v oblasti plastov 
a gumy.

Prvou  etapou  bolo  zabezpečiť  pre  študijné  zameranie  chémia  a technológia  
polymérov aktuálnu dostupnú študijnú literatúru. To sa podarilo a študenti majú k dispozícii 6 
učebníc  a skrípt,  3  elektronické  učebnice  vydané  v posledných  rokoch  na  FPT,  ďalšie  2 
skriptá  sa  dokončujú.  Súčasťou  je  budovanie  knižnice  polymérnych  materiálov  -  dnes 
obsahuje  už 145 učebníc a monografií, 15 učebníc v elektronickej forme a 28 populárno-
náučných kníh. Proces rozširovania knižnice bude neustále pokračovať, prírastky tvoria aj 
dary  firiem.  Za súčasť  knižnice  možno  považovať  aj  množstvo  aktuálnych  propagačných 
materiálov, prospektov a príručiek od spolupracujúcich firiem.

Ďalšia  časť projektu je budovanie zbierky ukážok rôznych výrobkov a polotovarov 
z plastov a gumy, ktoré umožňujú študentom priamo na vyučovaní demonštrovať používané 
technológie  a konkrétne  výroby.  Mimoriadne  cenné  sú  „nepodarky“,  na  ktorých  možno 
ukázať nedostatky technológií,  resp. chyby. V ďalšom kroku bude nasledovať vybudovanie 
internetovej  stránky,  na  ktorej  budú  „zavesené“  odkazy  na  zaujímavé  články,  učebnice 
v elektronickej  forme  a ideálnym  stavom  by  bolo  aj  rozbehnúť  e-learning  polymérnych 
materiálov. 

Úspešnosť  projektu  potvrdzuje,  že  aj  bez  „veľkých peňazí  a  papierovačiek“  sa  dá 
spraviť  veľa.  Tiež  dokazuje,  že  firmy majú  záujem o to,  čo  sa  na  vysokých  školách  učí 
a podobnými  neformálnymi  aktivitami  sa  dajú  nadviazať  nové  kontakty  najmä  s malými 
firmami. Potvrdením správnosti projektu je zadávanie zaujímavých záverečných prác firmami 
pre  študentov  -  tento  rok  2  študenti  riešia  problémy  pri  výrobe  sklolaminátov,  jeden  sa 
zaoberá  zdokonalením  spájania  plastových  rúr,  ďalší  navrhuje  metodiky  na  testovanie 
technických textílií používaných na poťahy v automobiloch.

Na podporu tejto zaujímavej  aktivity bola podaná aj žiadosť o grant v rámci výzvy 
KEGA  (Kultúrna  a edukačná  grantová  agentúra  MŠVVaŠ  SR),  z ktorej  by  bola 
spolufinancovaná aj monografia s rovnakým názvom a zariadenie do pripravovanej učebne.


