


 

 

	
	
	

ZAMERANIE KATEDRY 
Katedra sa zameriava na vzdelávanie a výchovu priemyselných inžinierov, ktorí dokážu riešiť komplexné úlohy v oblastiach 
výroby, logistiky, riadenia dodávateľských reťazcov, servisu a údržby, implementácie celopodnikových informačných systémov, 
plánovania a riadenia výroby, zabezpečovania kvality, projektovania výrobných procesov a systémov, počítačového 
modelovania, projektového riadenia, aplikácie metód operačného výskumu, riadenia inovácií a zavádzania metód 
priemyselného inžinierstva do jednotlivých podnikových útvarov.  V oblasti výskumu sa katedra zameriava hlavne na rozvoj 
pokrokových metód priemyselného inžinierstva reflektujúcich požiadavky konceptu Priemyslu 4.0 a inteligentných výrobných 
podnikov. 

PEDAGOGICKÝ PROFIL KATEDRY 

Katedra garantuje a zabezpečuje výučbu v troch stupňoch vysokoškolského štúdia: 
n I. stupeň vysokoškolského štúdia v programe Priemyselné inžinierstvo; 
n II. stupeň vysokoškolského štúdia v programe Priemyselné inžinierstvo; 
n III. stupeň vysokoškolského štúdia v programe Priemyselné inžinierstvo.	
	

VEDECKÝ PROFIL KATEDRY 

n 3D projektovanie výrobných a logistických procesov a systémov s využitím technológií 3D laserového skenovania, 
rozšírenej reality, virtuálnej reality, simulácie a ostatných nástrojov digitálneho podniku; 

n Nové prístupy v oblasti umelej inteligencie a rozpoznávania obrazu; 
n Inovačné riešenia v oblasti nízkonákladovej automatizácie a automatizácie výrobných a montážnych  procesov; 
n Digitálne ergonomické analýzy s podporou 3D snímania pohybov, technológie Motion Capture; 
n Organizácia, plánovanie a riadenie podnikových procesov s podporou progresívnych informačných technológií; 
n Progresívne prístupy a softvérové riešenia v oblasti ekonomických analýz pre hodnotenie výkonnosti podnikov; 
n Projekty zamerané na štíhlu výrobu, zavádzanie prvkov pokrokového priemyselného inžinierstva; 
n Priemyselné audity pre zvyšovanie výkonnosti procesov; 
n Projekty v oblasti priestorovej a časovej štruktúry výrobného procesu; 
n Výskum a vývoj inteligentných a rekonfigurovateľných výrobných a logistických systémov; 
n Nové prístupy a technológie v rámci budovania a prevádzky tzv. inteligentných závodov v kontexte Industry 4.0. 
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Oblasť výskumu je zameraná na vývoj a tvorbu metodiky implementácie konceptu Digitálneho podniku a jeho aplikáciu v 
podmienkach priemyselnej praxe. Hlavné aktivity sú orientované do tvorby jednotnej databázy (PPR Hub) popisujúcej 
produkty, procesy a zdroje v predvýrobnej etape s cieľom jej optimalizácie a skrátenia nábehu reálnej výroby.  V súčasnosti 
sa pracovisko orientuje predovšetkým na využitie technológií digitálneho podniku pri integrácii reálnej továrne a jej 
virtuálneho obrazu do spoločného celku označovaného ako digitálne dvojča (Digital Twin). 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
◼ Softvérový balík pre komplexné riešenie digitálneho podniku Tecnomatix (Plant Simulation, Jack, Process Designer, 

Process Simulate, Teamcenter); 
◼ Softvérový balík pre komplexné riešenie digitálneho podniku Delmia (Delmia V5, Delmia Process Engineer a Delmia 

QUEST); 
◼ Softvér Simio pre simuláciu procesov v nevýrobných oblastiach (napr. zdravotníctvo); 
◼ Softvér pre kompletnú správu a manažment technickej dokumentácie Sysklass; 
◼ Softvérové aplikácie pre projektovanie 2D a 3D výrobnej dispozície AutoCad, Tecnomatix FactoryCAD a FactoryFlow. 

 

AKTIVITY 

◼ Aplikovaný výskum v oblasti návrhu logistických procesov s využitím simulácie a emulácie; 
◼ Vypracovanie analýz výrobných systémov v digitálnom prostredí;  
◼ Racionalizácia a optimalizácia pracovísk v digitálnom prostredí; 
◼ Návrh nových výrobných systémov pre smart podniky; 
◼ 2D a 3D vizualizácia výrobných, montážnych a logistických systémov a procesov; 
◼ Riešenie technickej prípravy výroby. 
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Ergonómia na KPI je zameraná na oblasť priemyselnej ergonómie s využitím najmodernejšieho hardvérového a softvérového 
vybavenia. Hlavé smerovanie je do oblasti fyzického zaťaženia v pracovnom procese vo vzťahu k zdraviu človeka a produktivite 
práce. Venujeme sa tiež problematike časových analýz. Ťažiskovo širokému spektru metód vopred definovaných časov 
a štatistickým metódam. V oblasti ergonómie spolupracujeme s priemyselnými podnikmi, hlavne s automobilovým 
priemyslom. Ergonómia sa študuje v inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n CERAA – CEIT Ergonomics Analysis Application; 
n VTS – Vienna Test Sustem by Schuhfried; 
n Ergo PAK glove – Portable Analysis Kit; 
n DIERS – 4D Spine & Posture Analysis; 
n Ergometer Kettler, modely skeletálneho aparátu človeka; 
n Tecnomatix Jack a 3D projekcia.	
	

AKTIVITY 
n Riešenie zberu informácií o fyziologických a vitálnych funkciách človeka v pracovnom procese; 
n Screeningové hodnotenie priestorových podmienok pracoviska, pracovných polôh pracovníka, administratívnych 

pracovísk a ručenej manipulácie na platforme rozšírenej reality; 
n Vyhodnocovanie zaťaženia malých svalových skupín horných končatín pri cyklickej manipulácii a manipulácii s 

bremenami; 
n Ergonomické preventívne programy a ich aplikácia do priemyselnej praxe; 
n Virtuálne hodnotenie ergonómie v prostredí digitálneho podniku; 
n Radiation free snímanie chrbtice na báze matematického modelovania. 
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Požiadavka na znalosť inovačného manažmentu je odozvou na rozsah a početnosť zmien, ktoré možno sledovať najmä od 
konca 20. storočia. Inovačný manažment sa zaoberá skúmaním a zvládnutím javu vytvárania nových vecí. Úlohou 
priemyselných inžinierov je riadiť vznik inovácií výrobných procesov a systémov a koordinovať vytváranie inovácií produktov 
v nadväznosti na produkčné systémy. Katedra priemyselného inžinierstva spolupracuje s viacerými organizáciami pri vývoji 
inovatívnych nástrojov, najmä z oblasti priemyselného inžinierstva. 

STEREOSKOPICKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM 

n Na	 katedre	 priemyselného	 inžinierstva	 bol	 vyvinutý	 stereoskopický	 kamerový	 systém	 s	vlastnou	 metodikou	
nastavovania	konvergujúcich	osí	kamier.	Výsledok	je	chránený	úžitkovým	vzorom	č.	5011-2014; 

n Výskum	 bol	 zameraný	 na	 identifikáciu	 možností	 aplikácie	 stereoskopie	 v	rôznych	 oblastiach	 priemyselného	
inžinierstva,	napríklad	v	ergonómii. 

	

INOVATÍVNY SYSTÉM PRE ZBER DÁT A VYHODNOTENIE FYZICKEJ ZÁŤAŽE 

n Katedra	priemyselného	inžinierstva	spolupracuje	na	výskumno-vývojovom	projekte	spoločnosti	CEIT,	a.	s.	divízia	
Digitálny	 podnik.	 Ďalšími	 partnermi	 projektu	 sú	 Katedra	 teoretickej	 elektrotechniky	 a	 biomedicínskeho	
inžinierstva	(EF,	UNIZA)	a	Slovenská	ergonomická	spoločnosť,	o.	z.;	

n Projekt	je	zameraný	na	vývoj	unikátneho	nástroja	pre	zber,	spracovanie	a	vyhodnotenie	dát	fyzickej	záťaže	ruky	
pri	rôznych	tipoch	úchopov.	Takéto	riešenie	bude	predstavovať	inovatívny	nástroj	modernej	ergonómie	v	zmysle	
konceptu	Industry	4.0;	

n Cieľom	 projektu	 je	 vytvoriť	 komplexný	 nástroj,	 ktorý	 sa	 bude	 skladať	 z	hardvéru,	 softvéru	 a	metodiky	
vyhodnocovania	akčných	síl	ruky	v	závislosti	na	úchope.	
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Informačné technológie na KPI sú zamerané na oblasť podnikových informačných systémov. Implementované systémy 
prezentujú podporu riadenia a rozhodovania na jednotlivých úrovniach podniku. Manažérske informačné systémy  poskytujú 
nástroj pre získavanie informácií o dianí vo firme v reálnom čase a vo vhodnej forme. Znalostné systémy a technológie dolovania 
dát umožňujú transformáciu týchto informácií na znalosti.  

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n MIS (Management information system) – QPR BSC; 
n KM (Knowledge management) – KNIME; 
n APS (Advanced planning and scheduling system) – PREACTOR; 
n ERP (Enterprise resource planning system) – QAD; 
n TPS (Technical production system) – SYSKLASS; 
n CMMS (Computerized maintenance management system) – PROFYLAX; 
n PMT (Process modelling tool) – QPR PROCESS GUIDE. 

 
 
   

AKTIVITY 
n Sledovanie trendu vývoja informačných technológií, informačných systémov a podnikových aplikácií; 
n Vývoj plánovacích nástrojov; 
n Vizualizácia dát pre podporu rozhodovania; 
n Začlenenie informačných systémov do znalostnej hierarchie; 
n Využívanie analytických nástrojov a ich aplikácia v priemyselnej praxi; 
n IoT. 
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Katedra sa zaoberá kvalitou produkcie (riadenie kvality) a manažmentom kvality (zabezpečovanie kvality) v kontexte 
priemyselného inžinierstva, ktorého nástroje podporujú práve zvyšovanie kvality vo všetkých oblastiach podnikov. Všetky 
aktivity v oblasti kvality reflektujú štandardy noriem ISO radu 9000 a systémy manažmentu kvality podporované filozofiami 
ako je napr. SixSigma. Samozrejmosťou je oblasť nástrojov kvality vrátane štatistickej regulácie procesov. 

VYUŽÍVANÉ METÓDY A PRÍSTUPY 
n Základné nástroje kvality vrátane štatistickej regulácie procesov (SPC); 
n Measuremet system analysis (MSA); 
n Design of Experiments (DoE) 
n Quality Function Deployment (QFD) 
n Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) s orientáciou na procesy; 
n Štatistické metódy kontroly kvality (Štatistická prebierka); 
n Samohodnotiace modely (EFQM, CAF).	

	
 

	

AKTIVITY 
n Podpora pri zavádzaní systémov manažérstva kvality na princípoch ISO radu 9000; 
n Plánovanie procesov (QFD) a riadenie procesov (EFQM); 
n Využívanie nástrojov kvality pre štíhlu výrobu (Lean Production); 
n Podpora pri zavádzaní filozofie (Lean) SixSigma (DMAIC, 8D, ...) 
n Riešenia riadenia kvality s podporou nástrojov kvality (SPC, Histogramy, Paretova analýza, ...) 
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Na KPI je pozornosť venovaná produktivite a konkurencieschopnosti, faktorom ovplyvňujúcim úroveň a stav dosahovanej 
produktivity, spôsobom jej merania, hodnotenia, auditom produktivity a ukazovateľom produktivity. Metódy a techniky 
podporujúce zlepšovanie produktivity sú doplnené v logickej postupnosti tak, ako sú implementované v praxi. Zlepšovanie 
produktivity je podporované motivačným systémom organizácie a je tiež úzko spojené so systémom odmeňovania. V oblasti 
merania a hodnotenia produktivity spolupracujeme s priemyselnými podnikmi, hlavne s automobilovým priemyslom. 
Produktivite sa venujeme v pedagogickom procese, pri výskumných činnostiach a projektoch. 

VYUŽÍVANÉ METÓDY A PRÍSTUPY 
� Cyklus produktivity, faktory ovplyvňujúce produktivitu, bariéry rastu produktivity; 
� Systém merania výkonnosti organizácie, analýza produktivity a výkonnosti; 
� Operačný audit, audit produktivity, rýchle hodnotenie produktivity; 
� Plánovanie produktivity, Bostonský efekt, princípy a jeho využitie; 
� Stratégia zlepšovania produktivity, techniky a metódy pre zlepšovanie produktivity; 
� Motivačné systémy a systémy odmeňovania a participácie. 

 

AKTIVITY 

� Meranie, hodnotenie a zlepšovanie produktivity firiem; 
� Systémy metrík pre sledovanie produktivity; 
� Audity produktivity; 
� Metódy pre hodnotenie produktivity, plánovanie produktivity; 
� Stratégia zlepšovania produktivity, techniky zlepšovania produktivity; 
� Eliminácia plytvania, zlepšovanie produktivity, motivácia; 
� Celonárodné hnutie produktivity, siete produktivity. 
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Výskum a vývoj sa zameriava na uplatnenie nových prístupov a využitie pokrokových informačných a komunikačných 
technológií pri projektovaní výrobných a logistických systémov. Technologické projektovanie patrí ku klasickým disciplínam 
priemyselného inžinierstva. Súčasné technológie, ako napr. digitálny podnik, virtuálna a rozšírená realita, interaktívne 
projekčné systémy a počítačová simulácia, umožňujú uplatňovať tzv. klasické princípy projektovania progresívnymi 
spôsobmi, ktoré plne reflektujú požiadavky štvrtej priemyselnej revolúcie a návrhu a zlepšovania inteligentných závodov 
budúcnosti. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Softvérové moduly pre 3D projektovanie a optimalizáciu výrobných a logistických systémov Tecnomatix FactoryCAD 

a FactoryFlow; 
n Plánovací projekčný stôl Samsung multitouch LH40 vybavený softvérom pre interaktívne projektovanie výrobných 

a logistických systémov visTABLE®touch 2.2; 
n Softvérové aplikácie pre prácu s 2D a 3D grafikou AutoCad, CATIA a MANTRA 4D, Unifey Design; 
n Softvérové aplikácie pre simuláciu výrobných a logistických procesov a systémov Tecnomatix Plant Simulation a Simio.	

	

AKTIVITY 
n Interaktívne projektovanie výrobných a logistických systémov; 
n Analýza, zlepšovanie a optimalizácia materiálových tokov vo výrobe a logistike; 
n Tvorba 2D a 3D dokumentácie k dispozičným riešeniam výrobných a logistických systémov; 
n Statický návrh a dynamické overenie prostredníctvom počítačovej simulácie; 
n Vizualizácia návrhov v 3D prostredí s využitím prostriedkov virtuálnej a rozšírenej reality. 
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Pracovisko sa venuje výskumu a vývoju rekonfigurovateľných výrobných systémov, ktoré poskytujú základ pre výrobné 
systémy novej generácie. Medzi ich charakteristické črty patrí adaptívne správanie, schopnosť prispôsobiť svoje kapacity 
vzhľadom na fluktuácie v dopyte či skrátenie priebežnej doby výroby. Pre účely výskumu a vývoja využívame rôzne simulačné, 
emulačné a 3D vizualizačné softvéry. Laboratórium taktiež disponuje širokou škálou hardvérového vybavenia, ktoré 
umožňujú implementáciu našich konceptov do praxe. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Mikropočítače	Arduino,	Raspberry	Pi,	Orange	Pi;	
n Softvéry	pre	prácu	s	3D	grafikou	a	vizualizáciou	Autodesk	Maya,	3Ds	Max	a	AutoCad;	
n Herné	jadrá	Godot	a	Ella	Software	Platform;	
n Fyzikálne	modely	prvkov	rekonfigurovateľného	výrobného	systému.	
	

AKTIVITY 
n Vizualizácia,	emulácia	a	simulácia	rekonfigurovateľných	výrobných	a	montážnych	systémov	s	podporou	

rozšírenej	a	virtuálnej	reality;	
n Tvorba	prototypu	rekonfigurovateľného	logistického	systému;	
n Vytvorenie	základnej	koncepcie	modulárnej	výrobnej	linky;		
n Zameranie	sa	na	aplikáciu	princípov,	ktoré	vedú	k	realizácií	výrobných	ostrovov.	
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Výskum a vývoj rekonfigurovateľných výrobných systémov, ktoré poskytujú základ pre výrobné systémy novej generácie. 
Medzi ich charakteristické črty patrí adaptívne správanie, schopnosť prispôsobiť svoje kapacity vzhľadom na fluktuácie 
v dopyte či skrátenie priebežnej doby výroby. Pre účely výskumu a vývoja sa využívajú rôzne simulačné, emulačné 
a 3D vizualizačné softvérové nástroje. Katedra taktiež disponuje širokou škálou hardvérového vybavenia, ktoré umožňuje 
implementáciu navrhovaných konceptov do praxe. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Mikropočítače Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi; 
n Softvéry pre prácu s 3D grafikou a vizualizáciou Autodesk Maya, 3Ds Max a AutoCad; 
n Herné jadrá Godot a Ella Software Platform; 
n Fyzikálne modely prvkov rekonfigurovateľného výrobného systému;	

	

AKTIVITY 
n Vizualizácia, emulácia a simulácia rekonfigurovateľných výrobných a montážnych systémov s podporou rozšírenej 

a virtuálnej reality; 
n Tvorba prototypu rekonfigurovateľného logistického systému; 
n Vytvorenie základnej koncepcie modulárnej výrobnej linky; 
n Zameranie sa na aplikáciu princípov, ktoré vedú k realizácií výrobných ostrovov. 
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Katedra priemyselného inžinierstva sa zameriava na prezentáciu princípov, významu a potenciálov využitia 
modelovania a simulácie vo výučbe aj v priemyselnej praxi. Venuje sa rozvoju jednotlivých etáp simulačného 
projektu, správnemu definovaniu cieľov simulácie, tvorbe modelu, príprave a realizácii experimentov 
a štatistickému spracovaniu dát. Pozornosť je venovaná aj technikám počítačovej simulácie v spojení 
s virtuálnou realitou a ich aplikáciám v praxi.  

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Tecnomatix	Plant	Simulation; 
n Simio; 
n Autodesk	Inventor;	
n 3ds	Max.	

	
	

	
	

AKTIVITY 
n Simulácie technických systémov (výroba, montáž, logistika a pod.); 
n Využitie počítačovej simulácie v zdravotníctve; 
n Výskum v oblasti 3D modelovania a následného využitia 3D modelov v simulácii; 
n Výskum v oblasti nových trendov v simulácii diskrétnych systémov; 
n Výskum v oblasti vplyvu náhodných procesov na simuláciu; 
n Popisovanie a vyhodnocovanie simulačných experimentov; 
n Používanie genetických algoritmov v simulačných modeloch; 
n Používanie a rozvíjanie princípov agentnej simulácie. 
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Tecnomatix Plant Simulation 

 

Simio 

 

Simulácia v Tecnomatix Plant Simulation 

 

3D modelovanie v Tecnomatix Plant Simulation 
 

3D modelovanie 
v Autodesk 3ds Max 

 



 

 
  

	
	
	

Oblasť technického servisu je na katedre riešená v kontexte priemyselného inžinierstva a rozvíjajúcej sa digitalizácie v 
priemysle. Nástroje priemyselného inžinierstva sú veľmi účinné pri zvyšovaní dostupnosti a využiteľnosti výrobných 
zariadení. Technický servis rieši otázky spojené s údržbou strojov a zariadení, budov, celého majetku podniku a tvorí	základný 
predpoklad udržania bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, strojov a dokonca aj pracovného prostredia. Zaisťuje komplexnú 
technickú činnosť spojenú s príjmom objednávok a nábehom zákaziek. Je nevyhnutný pre komplexnú udržateľnosť 
výrobného procesu. Novou výzvou v technickom servise je jeho digitalizácia, preklopenie všetkých procesov a činností do 
digitálnej podoby a predikcia stavu, na základe online zozbieraných údajov v reálnom čase. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE, 	METÓDY A PRÍSTUPY 

n Termokamera a CMMS CHECKER s prístrojom pre analýzu ložísk;	
n Softvér pre kompletnú správu technického servisu PROFYLAX a manažment technickej dokumentácie Sysklass; 
n Systémy a koncepty údržby (preventívna údržba, proaktívna údržba, TPM, RCM, RBM, VDM a iné); 
n Failure	Mode	and	Effect	Analysis	(FMEA),	Failure mode, effects and criticality analysis (FMECA);	
n Single Minute Exchange of Dies (SMED), 5S; 
n Metódy a nástroje na zlepšenie prevádzky a údržby strojov, ich štandardizácia. 

  	 		

AKTIVITY 

n Výskum v oblasti transformácie klasického technického servisu na digitálny technický servis; 
n Sledovanie nových trendov v údržbe a technickom servise; 
n Kvalitatívny a kvantitatívny audit technického servisu s možnosťou zhodnotenia pripravenosti na digitalizáciu; 
n Stratégia zlepšovania organizácie, optimalizácia technického servisu s ohľadom na elimináciu plytvaní; 
n Hodnotenie efektívnosti zariadení a kategorizácia majetku; 
n Riadenie projektov v oblasti zlepšovania technického servisu a tvorba štandardov. 

 

+421 (0) 41 513 2701; www.priemyselneinzinierstvo.sk; kpi@fstroj.uniza.sk 

TECHNICKÝ SERVIS 



 

 
 

	
	
	

Oblasť výskumu je zameraná na využitie progresívnych technológií virtuálnej a rozšírenej reality v oblasti priemyselného 
inžinierstva. Softvérové a hardvérové  vybavenie pracoviska umožňuje realizovať výskum aplikácií v oblastiach projektovania, 
plánovania a riadenia výrobných, montážnych a logistických procesov a systémov, ako aj servisných činností v podnikoch. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Softvérové aplikácie pre prácu s 2D a 3D grafikou AutoCad, CATIA a MANTRA 4D; 
n Softvér pre rozšírenú realitu Metaio Unifeye Design 2.5; 
n Okuliare pre podporu rozšírenej reality Vuzix Wrap 920ar; 
n Plánovací projekčný stôl Samsung multitouch LH40 vybavený softvérom pre interaktívne projektovanie výrobných 

a logistických systémov visTABLE®touch 2.2; 
n Softvérové moduly pre 3D projektovanie a optimalizáciu výrobných a logistických systémov Tecnomatix FactoryCAD 

a FactoryFlow; 
n Okuliare na virtuálnu realitu Samsung Gear VR a Evolveo VRC-4.	

					 					 	

					 					 	
AKTIVITY 
n Projektovanie výrobných systémov v 3D prostredí s podporou technológie rozšírenej reality; 
n Systémy vychystávania pick-by-vision v skladovej logistike; 
n Vizualizácia výrobných a montážnych inštrukcií s podporou rozšírenej reality; 
n Interaktívne tímové projektovanie a zlepšovanie výrobných a logistických systémov; 
n Aplikácie virtuálnej a rozšírenej reality pre mobilné zariadenia. 
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VIRTUÁLNA A ROZŠÍRENÁ REALITA 



 

 
 

	
	
	

Návrh a testovanie podmienok na efektívne využitie progresívnych nástrojov a technológií pre reálne potreby priemyslu za 

účelom zefektívnenia podnikových procesov. Technické zabezpečenie pracoviska umožňuje realizovať výskum projektovania 

inovatívneho logistického systému vo virtuálnom prostredí ako aj výskum technických systémov v procese internej logistiky. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Automatický vstupný a výstupný buffer; 

n Systém automatického prekladača na zakladanie a odoberanie kaziet; 

n Autonómny logisticky ťahač (AGV); 

n Monitorovací systém AGV; 

n Riadiaci systém – priemyselný rack; 

n PLC program pre riadenie automatizácie; 

n IPC program pre koordináciu bufferov prekladača; 

n Koncepčný plánovací systém. 

	

AKTIVITY 
n Návrh základnej koncepcie inteligentného logistického systému na báze digitálneho podniku; 

n Výskum a testovanie dynamického simulačného modelu inteligentného logistického systému; 

n Výskum základných modulov technických systémov internej logistiky; 

n Výskum koordinácie a spolupráce jednotlivých modulov, ich napojenie na podnikové informačné systémy. 
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VÝVOJ LOGISTICKÝCH SYSTÉMOV 



 

 

 

	
	
	

Žilinský inteligentný výrobný systém (ZIMS – Zilina Intelligent Manufacturing System) je platforma pre systematické budovanie 

tvorivého prostredia (ekosystém) a špičkovej technologickej základne, ktoré podporujú výskum, vývoj, inovácie a úzku 

spoluprácu s priemyslom. ZIMS reprezentuje iniciatívu integrujúcu výskumné aktivity pracovísk Žilinskej univerzity v Žiline 

a Stredoeurópskeho technologického inštitútu (CEIT) zamerané na riešenie oblasti inteligentných systémov v priemysle. Táto 

spolupráca má okrem praktických výstupov, implementovaných v priemyselných podnikoch, aj veľmi pozitívny vplyv na 

zamestnanosť vysokokvalifikovaných ľudských zdrojov. 

VYUŽÍVANÉ TECHNOLÓGIE 
n Technológie pre virtuálne navrhovanie a inovácie technických a výrobných systémov; 

n Virtuálne navrhovanie, modelovanie a testovanie výrobkov; 

n Navrhovanie a simulácie výrobných procesov; 

n Virtuálne navrhovanie, simuláciu a optimalizáciu výrobných systémov a ich plánovanie a riadenie; 

n Technológie virtuálnej reality a umelej inteligencie; 

n Expertné a znalostné systémy; 

n Technológie reverzného inžinierstva, rýchleho prototypovania a digitálneho podniku.	

	

AKTIVITY 
n Inteligentné výrobné systémy; 

n Digitálny podnik; 

n Virtuálne navrhovanie a testovanie výrobkov; 

n Bionika a využitie bionických princípov; 

n Rýchle prototypovanie; 

n 3D digitalizácia a modelovanie objektov; 

n Holonické riadenie výroby; 

n Inteligentné transportné a manipulačné systémy; 

n Modelovanie a simulácia; 

n Umelá inteligencia. 
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ŽILINSKÝ INTELIGENTNÝ VÝROBNÝ SYSTÉM 
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