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K A M   K R Á Č A Š   D E F E K T O S K O P I A ? 

 
Súčasný stav vo vysokoškolskej výuke na Materiálovotechnologickej fakulte 

STU Trnava 
 

Ing. Peter Žúbor, PhD. 1) – Ing. Roman Koleňák, PhD.2) 

 
1) Katedra materiálového inžinierstva, MtF STU Trnava, e-mail: peter.zubor@stuba.sk 

2) Katedra zvárania, MtF STU Trnava, e-mail: kolenak@mtf.stuba.sk 
 

1. Činnosť Materiálovotechnologickej fakulty STU 

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity (MtF STU) 
v Bratislave so sídlom v Trnave bola zriadená nariadením vlády ČSSR č. 94 s platnosťou od 
1. januára 1986. Fakulta poskytuje univerzitné technické vzdelanie v trojstupňovom systéme 
štúdia, na ktorý prešla v školskom roku 2000/2001. Fakulta má spôsobilosť vzdelávať 
a konať štátne skúšky v ôsmich študijných odboroch na bakalárskom stupni, ôsmich 
študijných odboroch na inžinierskom stupni štúdia, v šiestich študijných odboroch na 
doktorandskom štúdiu a uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie v siedmich 
odboroch.  

Pedagogická činnosť fakulty je zameraná na výchovu vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov pre oblasť priemyselnej výroby, s ťažiskom na strojársky priemysel. Z hľadiska 
odborného táto činnosť v sebe integruje problematiku technických materiálov, 
technologických procesov, podnikového a výrobného manažmentu, kvality výroby, 
informačných technológií, automatizácii procesov vo výrobných podnikoch a tiež ekologické 
aspekty výrobných procesov, ako aj bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a personálnu 
a sociálnu prácu v priemyselných podnikoch.  

1.1 Profilácia absolventov MtF STU 

Profily absolventov fakulty sa vyznačujú tým, že popri vedomostiach z oblasti 
základných teoretických disciplín a poznatkoch o materiáloch a technológiách, absolventi 
majú potrebné vedomosti aj z manažmentu, informatiky a kvality výroby. Nájdu uplatnenie 
v priemyselných podnikoch vo výrobnej a riadiacej sfére, vo výskumných ústavoch, 
v odbornom školstve a vysokých školách ako učitelia a vedci. V snahe zabezpečovať 
výchovu vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v miestach koncentrácie priemyselnej 
činnosti, fakulta má zriadené štyri detašované pracoviská a to v Dubnici nad Váhom,              
v Brezne, v Komárne a Nitre.  

Organizačná štruktúra fakulty sa skladá z 18 katedier, pričom Katedra materiálového 
inžinierstva a Katedra zvárania patria medzi nosné katedry fakulty. Ostatné činnosti fakulty, 
pedagogické, ekonomické a hospodársko správne zabezpečuje 8 pracovísk dekanátu, 
pričom k celofakultným pracoviskám patrí Študijné a informačné stredisko, Ústav výpočtovej 
a informačnej techniky a Centrum transferu technológií.  
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Od svojho vzniku v r. 1986 vychovala fakulta celkove 7 168 absolventov, z toho: 

 4 562 inžinierov dennou formou, 

 1 587 inžinierov diaľkovou formou, 

 718 bakalárov dennou formou, 

 237 bakalárov diaľkovou formou, 

 77 kandidátov vied (PhD.). 

V súčasnosti poskytuje MtF STU univerzitné vzdelanie v nasledovných ôsmych 
študijných odboroch: 

 technológia strojárskych výrob, 

 technologické zariadenia a systémy, 

 materiálové inžinierstvo,   

 inžinierstvo životného prostredia, 

 zabezpečovacia technika – špecializácia bezpečnosť technologických systémov 
a procesov, 

 aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle, 

 inžinierstvo kvality produkcie, 

 priemyselné inžinierstvo a manažment. 

Všetky uvedené odbory sú na MtF STU akreditované na 1. aj 2. stupni. Na oboch 
stupňoch možno študovať dennou aj externou formou. Štúdium dennou formou trvá na 1. 
stupni 3 roky, na druhom stupni 2 roky. Štúdium externou formou trvá na 1. stupni 4 roky 
a na 2. stupni 2,5 roka. Na oboch formách štúdia je zavedený kreditný systém.   

Fakulta má akreditovaných šesť študijných odborov na 3. stupni (doktorandské 
štúdium): 

 38019 automatizácia a riadenie, 

 39039 materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov, 

 23079 strojárske technológie a materiály, 

 39769 inžinierstvo kvality produkcie, 

 62909 podnikový manažment, 

 75029 teória vyučovania technických odborných predmetov. 

Na všetkých odboroch možno študovať internou aj externou formou, pričom interná 
forma štúdia trvá 3 roky, externá 5 rokov.  

Fakulta má priznané právo na habilitácie docentov a konanie na vymenovanie 
profesorov v ôsmych študijných odboroch.  

2. Defektoskopia vo vysokoškolskej výuke  

Defektoskopia vo výuke nachádza pri súčasných požiadavkách praxe oveľa širšie 
uplatnenie – jej aplikácia do učebných osnov je na prvom ako aj druhom stupni štúdia 
v rámci profilácie absolventov v súčasných odboroch  na bakalárskom a inžinierskom štúdiu 
zameraní Materiálové inžinierstvo a  Technológia strojárskych výrob.  
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Podstatná zmena oproti doterajšiemu stavu v učebných osnovách je pripravená od 
nového školského roku 2005/2006 po novej akreditácii študijných odborov 
Materiálovotechnologickej fakulty STU. Pre Katedru materiálového inžinierstva (KMI) to 
znamená, že v nových učebných osnovách už nie je študijný odbor Materiálové inžinierstvo, 
ale nový odbor Materiály so študijným programom Technické materiály,  ktorý KMI 
garantuje na všetkých troch stupňoch štúdia.   

Zmeny nastali aj v klasickom študijnom odbore Technológie strojárskych výrob so 
zameraním na zváranie, ktorého výučbu zabezpečovala Katedra zvárania (KZV). Tento sa 
po akreditácii fakulty pretransformoval na nový odbor Výrobné technológie, ktorý zahŕňa dva 
nové inžinierske študijné programy: Zváranie a spájanie materiálov, Inžinierstvo 
koordinácie a inšpekcie vo zváraní. KZV v rámci týchto nových študijných programov bude 
zabezpečovať výučbu defektoskopických metód skúšania materiálov najmä na 2. stupni 
inžinierskeho štúdia.  

2.1 Charakteristika nových študijných programov  

2.1.1 Odbor Materiály 

Študijný program Technické materiály, 1. stupeň štúdia 
Nový odbor Materiály v študijnom programe Technické materiály na 1. stupni štúdia 

ponúka nasledovnú profiláciu absolventa: 

 získa úplné prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore Materiály s orientáciou na 
technické materiály, 

 bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii 
a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov, 

 bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým 
materiálom, taktiež základov elektrotechniky, konštruovania, informatiky 
a manažmentu priemyselného podniku, 

 bude schopný získavať mechanické vlastnosti materiálov a pracovať s prístrojmi, 
používanými pri mechanických a defektoskopických skúškach materiálov, hodnotiť 
štruktúru materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej 
techniky, 

 bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom 
odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch a po jeho absolvovaní aj 
v doktorandskom štúdiu, alebo bezprostredný vstup na trh práce, 

 nájde uplatnenie v priemyselnom podniku v oblasti výroby technických materiálov, 
ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly 
ich kvality, nákupu a predaja materiálov, servisu a údržby.  

Prvé poznatky o technických disciplínach, potrebných na ďalšie štúdium ponúkajú 
predovšetkým vybrané predmety technického charakteru, zabezpečované KMI. Jedná sa 
o predmety doteraz používané a osvedčené v učebných osnovách, ako aj niektoré nové, 
resp. vytvorené potrebe výchovy absolventov v prvom stupni bakalárskeho štúdia. Oblasť 
defektoskopických metód je zastúpená v nasledovných predmetoch štúdia: 

 Náuka o materiáloch I, II (garant: prof.Ing. Peter Grgač, CSc.),  

 Metódy skúmania štruktúry materiálov (garant: doc.Ing. Ľubomír Čaplovič, 
PhD.), 
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 Korózia a povrchové úpravy (garant: doc.Ing. Maroš Martinkovič, PhD.),  

 Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov (garant: doc.Ing. Maroš 
Martinkovič, PhD.). 

V krátkosti uvádzame niektoré hlavné ciele uvedených predmetov. Cieľom predmetu 
Náuka o materiáloch I je poskytnúť študentovi základné informácie o chemickom zložení, 
vnútornej stavbe a ich vplyve na mechanické a technologické vlastnosti základných druhov 
technických materiálov. Študent bude schopný vykonať základné skúšky vlastností 
materiálov, orientácie v označovaní ocelí a liatin a základných princípoch ich voľby pre dané 
praktické použitie. Získa ucelené základné poznatky o nedeštruktívnom skúšaní materiálov, 
metódach a ich základných fyzikálnych princípoch (povrchová a objemová defektoskopia).  
Metódy röntgenovej difrakcie na tuhých látkach – štrukturoskopia sú rozpracované v osnove 
predmetu Náuka o materiáloch II. Študent na základe hlbších poznatkov chemického 
zloženia a  vnútornej stavby ovláda vlastnosti hlavných druhov technických materiálov, 
z poznania degradačných mechanizmov ich optimálnu voľbu na dané použitie. Taktiež získa 
základy fyzikálnych metód a prístrojov štúdia jemnej štruktúry materiálov. 

Predmet Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov je tematicky úzko spätý 
s metódami a metodikou nedeštruktívnej kontroly. Cieľom predmetu je, aby poslucháč bol 
schopný zvoliť, vykonať a vyhodnotiť  základné mechanické a defektoskopické skúšky 
materiálov a tak získať exaktné poznatky o ich mechanických vlastnostiach (defektoskopické 
metódy, rozdelenie metód a aplikácia metód na základe ich fyzikálnych princípov, vizuálne, 
kapilárne skúšky, prežarovacie skúšky, ultrazvukové, magnetoinduktívne, akustická emisia, 
skúšky tesnosti).  

V predmete Metódy skúmania štruktúry a vlastností materiálov sa klade dôraz na 
to, aby študent získal základné informácie o mikroskopických, termických, magnetických a 
akustických experimentálnych metódach používaných pri štúdiu štruktúry a vlastností 
kovových a nekovových materiálov. Pomocou praktických úloh získa experimentálne 
skúsenosti pri príprave a vyhodnocovaní štruktúrnych zmien v technických materiáloch 
(vnútorné tlmenie materiálov, akustická emisia, súvis medzi charakterom akustického 
spektra a kvalitou hodnoteného materiálu, použitie v defektoskopii a diagnostike). 

Ukončenie prvého stupňa bakalárskeho štúdia v odbore je vypracovaním Bakalárskej 
práce. Snaha prispieť k čo najväčšiemu uplatneniu absolventov bakalárskeho štúdia viedla 
fakultu vychádzať pri tvorbe profilu navrhovaných študijných programu bakalárskeho štúdia 
Technické materiály z profilu v korpuse novokoncipovaného študijného odboru Materiály a z 
predpokladaných požiadaviek praxe na absolventov tohto stupňa štúdia. Študijné plány  sú 
zostavené tak, aby sa v nich posilnilo odborné vzdelanie (reflektujúce novodobé technické 
požiadavky a odbornú pripravenosť), pričom teoreticky základ sa prispôsobil reálnym 
potrebám bakalárov. Časť teoretických disciplín sa posunula do inžinierskeho štúdia. Reálny 
prínos uvedených opatrení k uplatneniu absolventov v praxi nie je možné v súčasnosti zistiť 
lebo prakticky všetci absolventi bakalárskeho štúdia pokračujú v štúdiu na inžinierskom 
stupni. Uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia v doterajšom odbore Materiálové 
inžinierstvo je v súčasnosti limitované jednak nízkym záujmom samotných absolventov o 
odchod do praxe, jednak malým záujmom praxe o absolventov tohto štúdia. 

Študijný program Technické materiály, 2. stupeň štúdia 
Profil absolventa pre druhý stupeň štúdia v odbore Materiály študijného programu 

Technické materiály je nasledovný: 

 získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore s orientáciou na 
technické materiály, 



 

POČET  LISTOV  : 
 

[  8  ] 

 
   
           
   
 

© 2 005    

 

* NDT - LT  A VODNÝ  ZÁKON.  POŽIADAVKY  A  REALITA * 
SEMINÁR  PIEŠŤANY,  MÁJ  2005 – PRÍSPEVOK 

 
ING. PETER  ŽÚBOR PhD.  A  ING. ROMAN  KOLEŇÁK  PhD. 

KAM  KRÁČAŠ  DEFEKTOSKOPIA ? 
 

*  ŠKOLIACE  A  KONZULTAČNÉ  STREDISKO  NDT  PRE  ODBOR  NETESNOSTÍ  PIEŠŤANY  * 
 

LIST Č. : 
 

[  5  ] 

 

 bude rozumieť vývoju a výrobe technických materiálov, ich technologickému 
spracovaniu na polotovary a výrobky, ako aj kontrole ich kvality a prevádzkovej 
diagnostike, súvislostiam medzi chemickým zložením, štruktúrou a technicky 
dôležitými vlastnosťami materiálov, 

 bude mať znalosti z výroby, spracovania, kontroly kvality, aplikácie a recyklácie 
materiálov z metód, techník a prostriedkov analýzy vlastností, výberu a použitia 
materiálov,  

 bude schopný špecifikovať a navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych 
technických odboroch, aplikovať široké spektrum experimentálnych metód štúdia 
štruktúry a vlastností materiálov pri riešení úloh inžinierskej praxe, analyzovať 
a porozumieť technologickým a iným procesom z hľadiska ich vplyvu na štruktúru 
a vlastnosti materiálov, kvalifikovane posúdiť pôsobenie výrobných 
a spracovateľských technológií na pracovné a životné prostredie a v prípade 
potreby odporučiť alternatívne riešenia, 

 bude pripravený na štúdium študijného odboru tretieho stupňa a budovanie 
vedeckej perspektívy v celej škále oblastí materiálového inžinierstva, alebo na 
bezprostredný vstup na trh práce, 

 nájde uplatnenie ako vedúci alebo člen tímu pracujúceho v oblasti materiálového 
inžinierstva (výskumu, vývoja, výroby alebo využitia), samostatne ako vedúci 
projektov, vedúci vlastného podniku alebo riadiaci pracovník v priemyselnej výrobe.   

Z predmetov pre druhý stupeň štúdia, ktorých nosným jadrom je rozšírenie 
prirodzeného základu, technológie úprav štruktúry a vlastností materiálov, metód ich štúdia 
s využitím nedeštruktívneho skúšania, progresívnych a recyklačných technológií 
spracovania, zohľadňujúc medzné stavy materiálov, možno vybrať: 

 Degradačné procesy a predikcia životnosti (garant: doc. Ing. Marián Hazlinger, 
CSc.), 

 Experimentálne metódy štúdia materiálov I, II (garant: doc. Ing. Ľubomír 
Čaplovič, PhD.), 

 Materiály jadrovo-energetických zariadení (garant: hosť. doc. Ing. Ľudovít 
Kupča, CSc.). 

Metódy nedeštruktívnej kontroly sú náplňou predmetu Experimentálne metódy štúdia 
materiálov I, II, v ktorom si študent rozšíri znalosti z experimentálnych metód využívajúcich 
interakciu rtg. a elektrónového žiarenia s látkou (časť I). Pomocou praktických úloh 
poslucháč získa experimentálne skúsenosti pri práci na rtg. difraktometri, elektrónovom 
mikroskope a spektroskope. Súčasne pri vyhodnocovaní nameraných údajov získa prehľad o 
možnostiach uplatnenia týchto metód pri štúdiu kovových a nekovových materiálov bez ich 
porušenia (časť II).  

Pre predmet Materiály jadrovo-energetických zariadení je špecifickou časťou 
prevádzka jadrovo-energetických zariadení, druhy a metódy nedeštruktívnej kontroly, 
monitoring,  ako aj opravy jadrovoenergetických zariadení počas prevádzky alebo pri 
odstávke.  

Ukončenie druhého stupňa inžinierskeho štúdia v odbore je vypracovaním Diplomovej 
práce.  

Študijný program Technické materiály, 3. stupeň štúdia 
Pre tretí stupeň štúdia v odbore Materiály študijného programu Technické materiály 
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vychádza profil absolventa z nasledovného:  
 získa  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore Materiály,  

 ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, ako aj postupy vedúce k vlastnému 
riešeniu problémov v oblasti technických materiálov,  

 osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce, vedecké formulovanie 
problému, etickej a spoločenskej stránky vedeckej práce, zásady prezentácie 
výsledkov výskumu, 

 bude  rozumieť väzbám výskum - vývoj - výroba - použitie - recyklácia, aspektom 
výskumu a vývoja nových materiálov, právnym a environmentálnym aspektom 
nových produktov, 

 bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí 
svojej profesie, 

 bude pripravený na budovanie vedeckej perspektívy v širokej škále oblastí 
materiálového výskumu, na tvorivý rozvoj a prehlbovanie poznatkov v odbore, 
alebo na bezprostredný vstup na trh práce, 

 nájde uplatnenie ako vedecko-výskumný pracovník vo výskumných ústavoch, na 
univerzitách alebo vysokokvalifikovaný odborný pracovník vo veľkých 
priemyselných podnikoch, zameraných na výrobu materiálov alebo technologické 
spracovanie materiálov na polotovary a výrobky. 

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru Materiály v treťom stupni štúdia sú 
rozdelené do študijnej a vedeckej časti. Študijná časť pozostáva z teoretického základu pre 
riešenie vedeckých úloh v odbore Materiály (vybrané state z prírodných vied, mechaniky 
a informatiky), metodológii vedeckej práce (teória vedeckého experimentu všeobecne, 
experimentálne metodiky materiálových vied) a analýzy súvislostí medzi chemickým 
zložením, technológiou výroby, štruktúrou a vlastnosťami materiálov podľa témy dizertácie. 
Vedecká časť je zameraná na výskum aktuálneho otvoreného vedeckého problému 
z odboru. 

 

2.1.2 Odbor Výrobné technológie 

Študijný program Zváranie a spájanie materiálov 
Profil absolventa odboru Výrobné technológie inžinierskeho študijného programu 

Zváranie a spájanie materiálov zabezpečovaného KZV možno zhrnúť do nasledovného: 

 získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore s orientáciou na 
zváranie, 

 bude mať hlboké teoretické znalosti z progresívnych konštrukčných materiálov, 
vrátane nekovových, kompozitných a vysokočistých materiálov, najnovších 
technológií, ako sú napr. laserové, elektrónovolúčové, plazmové, difúzne a 
adhézne spoje, ako aj o vplyve energetických polí na kvalitu spojov, špičkových 
depozícií,  povrchových úprav, renovácie,  inovácie a moderných metód kontroly 
kvality spojov, 

 bude schopný komplexne posúdiť výber materiálov, technologickosť a moderné 
progresívne poňatie produktov, ktoré sa budú realizovať zváraním, delením a inými 
technológiám spájania s využitím výpočtovej techniky, simulácie najmä teplotných 
procesov za účelom minimalizácie degradácie navrhnutých materiálov, obhájiť 
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bezpečnostné hľadiská a dať fundované podklady pre ekonomické zhodnotenie 
výrobku.  

V novom odbore Výrobné technológie študijného programu Zváranie a spájanie 
materiálov na 2. stupni inžinierskeho štúdia je defektoskopia nosnou témou na prednáškach 
z povinných a povinne voliteľných predmetov: 

 Kontrola kvality zvarových spojov (garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.),  

 Inšpekcia vo zváraní (garant: hosť. prof. Ing. Peter Polák, PhD.). 

V stručnosti uvedieme hlavné ciele vybraných predmetov na 2. stupni inžinierskeho 
štúdia. Osnovou predmetu Kontrola kvality zvarových spojov je oboznámiť študenta 
s metódami skúšania, ich výberom, deštruktívnom skúšaní zvarových spojov, využití 
defektoskopických metód pri skúšaní kvality spojov, skúškami fyzikálnych vlastností spojov a 
ich vyhodnotením. 

Cieľom predmetu Inšpekcia vo zváraní je poznať druhy a náplň inšpekčnej činnosti.  
Študent je oboznámený s personálnymi úlohami a zodpovednosťou personálu, postupmi pri 
vykonávaní inšpekčnej činnosti. Pri dôkladnom poznaní mechanických deštruktívnych 
a nedeštruktívnych postupov skúšania  je schopný vypracovať kontrolný list a vykonať 
nápravné opatrenia.  

Študijný program Inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní 
Profil absolventa odboru Výrobné technológie inžinierskeho študijného programu 

Inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní: 

 bude rozumieť technológiám vo zváraní, navrhovaniu zvarkov, technologickosti 
výroby, skúšaniu materiálov a zvarových spojov. Rozšíri si vedomosti o európskych 
a národných normách, bezpečnostných predpisoch a inžinierskych aplikáciách vo 
výrobe, 

 bude mať hlboké teoretické znalosti v oblasti technologických procesov zvárania, 
normotvorby, certifikácie a inšpekcie umožňujúce mu koordinovať tímy pracovníkov 
s cieľom zabezpečiť kvalitu výroby aj pri významných inžinierských projektoch a 
prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. 

V druhom študijnom programe Inžinierstvo koordinácie a inšpekcie vo zváraní je 
defektoskopia obsiahnutá v nasledovných predmetoch: 

 Inšpekcia vo zváraní (garant: hosť. prof. Ing. Peter Polák, PhD.), 

 Expertízna činnosť (garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.),  

 Metódy skúšania zvarových spojov (garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.).  

Osnova predmetu Expertízna činnosť je navrhnutá tak, aby študent získal prehľad o 
možnostiach, ako aj o spôsobe expertíz zvarových konštrukcií. Je oboznámený s 
metodológiou prístupu k jednotlivým expertíznym prípadom, naučí sa využívať poznatky 
získané v teoretických predmetoch, posudzovať konštrukciu v štádiu navrhovania, exploatácii 
ako aj v prípade havárie. Na základe prípravy expertíznych podkladov pre správy a  
mapovaním údajov bude vedieť spracovať a napísať expertízny posudok.  

Cieľom predmetu Metódy skúšania zvarových spojov je poznať základné 
mechanické deštruktívne a nedeštruktívne skúšky, ich význam, spôsob zberu a 
vyhodnocovania údajov, ich interpretáciu a vhodnosť pre dané využitie.  

K uvedeným študijným programom inžinierskeho štúdia snáď treba dodať, že úroveň 
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inžinierskeho štúdia v novom trojstupňovom systéme štúdia a taktiež uplatnenie absolventov 
v praxi nemožno ešte hodnotiť na MtF STU, keďže  prví absolventi tohto štúdia  na dennej 
forme ukončia štúdium až v akademickom roku 2004/2005. Všetci absolventi inžinierskeho 
štúdia na MtF STU absolvovali doteraz 5 ročné kontinuálne štúdium. Uplatnenie týchto 
absolventov v praxi je doteraz bezproblémové. 

3. Defektoskopia v ďalšom vzdelávaní 

Možnosti výučby defektoskopie v ďalšom vzdelávaní sa uplatňujú v špecializovaných 
kurzoch postgraduálneho štúdia na KZV. Defektoskopické metódy sa vyučujú na 
autorizovaných vzdelávacích kurzoch v súlade so smernicami Medzinárodného zváračského 
inštitútu (IIW) a Európskej zváračskej federácie (EWF) v zmysle Doc.IAB-002-2000/EWF-
409, Doc.IAB-003-2000/EWF-410, Doc.IAB-004-2000/EWF-411. Jedná sa o nasledovné 
kurzy: 

 Medzinárodný zváračský inžinier / Európsky zváračský inžinier (v rozsahu 10 
hodín teórie a 10 hodín praxe), 

 Medzinárodný zváračský technológ / Európsky zváračský technológ 
(v rozsahu 5 hodín teórie a 5 hodín praxe), 

 Medzinárodný zváračský špecialista / Európsky zváračský špecialista. 

 

 

 

 
 
 


