
Exkurzia AMH Metal SĽ 

Dňa 25.9.2017 sa žiaci II.A triedy odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  a mechanik-

elektrotechnik zúčastnili exkurzie do firmy AMH Metal s.r.o, ktorú zorganizovali majstri odbornej výchovy Ing. 

Rúrová a p. Kubis. Firma bola založená v roku 2008 ako nástrojárska firma so zameraním na presné obrábanie 

za pomoci CNC obrábacích strojov. Spočiatku sa prevádzka nachádzala v Hniezdnom, neskôr sa presunula na 

ulicu Továrenskú v Starej Ľubovni. V súčasnosti firma rozšírila svoju činnosť o agentúru dočasného 

zamestnania, kde ponúka kvalifikovaných pracovníkov v oblasti strojárskej výroby. Ing. Krafčik nám predstavil 

technológiu výroby i programovanie cnc strojov a zasvätil nás i do tajov čítania výkresov a technickej 

dokumentácie aj v elektronickej podobe, ktorá využíva CAD technológiu vyučovanú aj na našej škole. Zoznámil 

nás aj s rôznymi materiálmi, triedami ocelí ako konštrukčných, tak aj nástrojárskych, ktoré vždy musia byť 

aspoň o triedu tvrdšie, aby vydržali obrábať materiál a nepoškodili sa. Mali sme možnosť nazrieť do tajomstiev 

činnosti týchto strojov a zariadení: Cincinnati Milacron ARROW 500, obrábacie centrum MCV 1000, 

horizontálna vyvrtávačka WH63, frézka konzolová FGS 25/32, frézka konzolová FA 3 AV, frézka konzlolová 

6P/2, sústruh. Firma spolupracuje v oblasti strojárenskej výroby s firmami:Metal Produkt, Servis Praha, s.r.o. 

Materiály si objednáva zo Slovenska, ktoré takto aj podporuje. Na určenie strojovej nuly sa používa drahá 

logická sonda. Majiteľ firmy Ing. Hlinka vysvetľoval žiakom čitateľné kótovanie na výkresoch, podľa ktorého je 

potom vytváraný program. V škole žiaci programujú na malom sústruhu, kde sa naučia základom programovania 

a obrábania materiálu. Je však len na nich, či získané vedomosti a zručnosti naďalej zúžitkujú. Veď ponuka 

programátorov cnc strojov na trhu práce je veľká. Tento náročný a moderný nový odbor na našej škole je zatiaľ 

len v začiatkoch rozvoja, veríme však, že naši absolventi nájdu svoje uplatnenie v praxi a budú s vďakou 

spomínať na zlaté školské časy. Ďakujeme zástupcom firmy AMH Metal za ich ochotné a povzbudivé slová 

počas celej exkurzie a hlavne za trpezlivosť, čas , ktorý nám venovali pri vysvetľovaní základov ich zodpovednej 

a precíznej práce.   


