
PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY 2.0 
Online prepájanie fakúlt a firiem počas korona krízy  
 
Povedali o podujatí: 
 
Vyjadrenie jednej zo zapojených fakúlt:  
Miloš Čambál, dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave (Slovenská 
technická univerzita v Bratislave) 
„Rád by som vyjadril poďakovanie Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) 

za realizáciu projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 2.0, ktorý vytvoril vynikajúcu možnosť 

na praktické prepojenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave s mnohými 

priemyselnými podnikmi. Počas týchto matchmaking podujatí vznikli konkrétne návrhy na 

spoluprácu v oblasti rozvoja praktických zručností študentov fakulty prostredníctvom stáží 

a riešenia záverečných prác v daných podnikoch, ako aj v oblasti spoločných odborných aj 

výskumno-vývojových projektov. Bez takéhoto úzkeho prepojenia na prax nemôžu (najmä 

technické) univerzity efektívne plniť svoje úlohy. Milým bonusom navyše bolo potvrdenie vysokej 

kvality absolventov našej fakulty, ktorí pôsobia na významných pozíciách v rôznych 

spoločnostiach a pri matchmakingu sa postupne „priznávali“, že svoju úspešnú kariéru začínali 

práve absolvovaním Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.“ 

Vyjadrenie jednej zo zapojených firiem: 
Andrea Rebejová, HR Manager, IAC Group (Slovakia) s.r.o., Lozorno Plant,  
„Spolupráca univerzít a firiem? Samozrejme! Andrea Rebejová, HR Manažérka spoločnosti IAC 
Group Slovakia, kde pracuje viac ako 1000 zamestnancov uviedla, že ich spoločnosť  má záujem, 
aby  odborníci z firmy spolupracovali pri magisterských a dizertačných prácach, kde ponúkajú  
študentom univerzít možnosti  odborných stáži, praxe vo firme. Ako uviedla, je dôležité prepojiť 
akademický priestor s praxou, komercializovať VaV a zabezpečiť, aby výsledky akademického 
výskumu našli svoje uplatnenie v praxi. Pre transfer znalostí je vzájomná interakcia medzi 
univerzitami a firmami  veľmi dôležitá.   
Sme radi, že nám pri výbere partnerov na spoluprácu pomohlo aj SARIO v projekte Prax pre 
univerzity, riešenia pre firmy 2.0.  Zdieľanie znalostí firiem a univerzít v modernej ekonomike patrí 
medzi dôležité procesy, ktoré nám môžu priniesť konkurenčnú výhodu. Vychováme si nové 
talenty, využijeme výskumno-vývojové kapacity univerzít, študentom pomôžeme priamo v závode 
nabrať praktické skúsenosti.  A veríme, že mnoho zo študentov, s ktorými budeme spolupracovať 
sa zároveň stanú v budúcnosti aj našimi zamestnancami.”   
 


