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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rKto za to môže

Slovensko dlhodobo zápasí s nedos-
tatkom kvalifikovaných odborníkov. 
V súvislosti so zavádzaním nových 
technológií a nových tém ako sú digi-
talizácia či priemysel 4.0 však práve 
takýchto odborníkov potrebujeme 
čoraz intenzívnejšie. Preto sme sa 

vo Volkswagen Slovakia rozhodli 
iniciovať pilotný projekt štúdia 
s vysokým podielom praxe. V roku 
2017 sa k nám pridali ďalší partneri. 
Spoločne pevne veríme, že profesijne 
orientované štúdium pozitívne ovplyvní 
nielen vnímanie bakalárskeho stupňa 
štúdia, ale predovšetkým zatraktívni 
technické odbory pre dnešnú 
generáciu mladých ľudí.

Sebastian Krapoth
člen predstavenstva 
Volkswagen Slovakia, 
personálna oblasť

Vážení absolventi stredných škôl, milí mladí priatelia, 
dostáva sa vám do rúk brožúra na štúdium profesijného 
bakalára. Je to ponuka Strojníckej fakulty STU 
v Bratislave a firiem, ktoré majú záujem o absolventov 
profesijne orientovaného štúdia.  Možno potrebujete 
v úvode jednoducho vysvetliť pojem „profesijný bakalár“. 
Konštatujem, že je to riadny absolvent prvého 
uceleného stupňa vysokoškolského vzdelávania 
so silnou orientáciou pre potreby praxe. 

Profesijný bakalár bude na jednej strane absolvovať tie 
isté teoretické základy ako klasický univerzitný bakalár, 
na strane druhej bude mať už v priebehu štúdia úzke 
prepojenie teórie s praxou. Jeden rok v priebehu štúdia 
bude praxovať priamo v závode podľa vlastného výberu, 
a preto bude jeho štúdium, v porovnaní s klasickým 
bakalárom, trvať o rok dlhšie. Výhodou ponúkanej 
formy štúdia je pravidelné podnikové štipendium

v priebehu celého štúdia, ale aj možnosť pokračovať 
na druhom – inžinierskom stupni štúdia.

Pýtate sa, prečo sa fakulta rozhodla otvoriť takúto formu 
štúdia? Na rôznych diskusiách s predstaviteľmi nášho 
priemyslu už dlhšie cítime nedostatok absolventov 
bakalárskeho stupňa s praktickými skúsenosťami. 
A našim riešením je „bakalár na kľúč“ - profesijný bakalár. 
Absolventom tohto programu ponúkajú podniky 
pracovné zmluvy po skončení štúdia  a nadštandardné 
platové ohodnotenie. Vďaka tomuto študijnému 
programu priemysel získa potrebných prakticky  
zdatných absolventov a my, fakulta, získame istotu, 
že naši absolventi budú v živote úspešní a neskončia 
po skončení školy na úrade práce.

Že sa Ti to páči? Tak vitaj medzi nami na fakulte. 
Prajem Ti veľa úspechov v štúdiu.

Ľubomír Šooš
dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave

Počas môjho vysokoškolského štúdia na Univerzite Paderborn 
v Nemecku som mala možnosť spoznať jedinečný študijný program, 
v rámci ktorého študenti Strojníckej fakulty praxovali počas celého 
štúdia priamo vo firme. Ich zručnosti a znalosti nadobudnuté v praxi 
im nielen uľahčovali celé štúdium, ale už počas štúdia otvorili 
množstvo dverí, o ktorých „bežní“ študenti mohli len snívať. Toto 
profesijne orien-tované štúdium bolo výberovým programom, ktoré 
intenzívnym prepojením teórie a praxe garantovalo vysokú kvalitu 
štúdia. Tak sme si spolu so Strojníckou fakultou STU povedali, prečo 
neponúknuť takúto možnosť aj našim talentovaným študentom. 
A tu je výsledok: prvé profesijne orientované štúdium na Slovensku.

Veronika Tsachev
projektová vedúca



6 7

> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á r

Čo by si mal/a o tomto 
programe určite vedieť:

> absolvuješ program jediný svojho druhu na Slovensku

> získaš vlastného mentora 

>  každý mesiac si prilepšíš podnikovým štipendiom 
(počas tretieho ročníka dokonca až od 500 - 700 eur)

> po ukončení štúdia budeš mať zaručenú prácu

Čo môžeš očakávať

Čo to vlastne znamená 
„Profesijný bakalár“?

Ide o nový študijný program Strojníckej fakulty STU 
v Bratislave, ktorý veľmi úzko prepája teóriu s praxou. 
Cieľom je poskytnúť študentom teoretické znalosti 
a zároveň praktické skúsenosti v jednej z ôsmich 
firiem zapojených do tohto študijného programu. 
Vysoká kvalita programu je zaručená odborným 
garantom tak na pôde univerzity, ako aj garantom 
priamo z praxe. Po štúdiu tak budeš mať 
garantované pracovné miesto vo firme, 
ktorá ti už bude dôverne známa. 

Ako prebieha 
štúdium?

Ide o dennú formu štúdia, ktorá sa 
začne v septembri. Prvé dva roky sú 
rovnaké ako pri klasickom bakalárovi, 
avšak už vtedy sú niektoré predmety 
orientované viac na prax. Počas 
celého štúdia budeš praxovať, a to už 
na konkrétnych úlohách a projektoch 
priamo pod vedením špičkových 
odborníkov, ktorých si sám vyberieš. 
Vo štvrtom ročníku sa budeš už 
konkrétne špecializovať, na základe 
tvojich preferencii v danom podniku 
a podľa toho si zvolíš aj predmety. 
To znamená, že nadobudnuté 
poznatky z praxe budeš môcť 
uplatniť napríklad aj pri písaní 
bakalárskej práce.

4. ročník
ukončenie bakalárskeho štúdia 

3. ročník
špecializácia

1. - 2. ročník
zručnosti

Bakalárska 
práca 

v spolupráci 
s podnikom

Práca na konkrétnych 
oddeleniach 
 a projektoch

Aktívne spoznávanie 
celého výrobného procesu
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š t ú d i u m

š t ú d i u m

Kde môžem praxovať?

Vybrať si môžeš z nasledovných firiem:

> Volkswagen Slovakia

> Schaeffler Slovensko

> Continental Automotive Systems Slovakia

> ZF Slovakia

> Benteler Automotive SK

> Boge Elastmetall Slovakia

> Brose Prievidza

> ZKW Slovakia

Všetky sú nadnárodnými spoločnosťami 
so špičkovým technickým vybavením, 
ktoré sa o kvalitných zamestnancov 
dobre starajú.

Čo môžeš očakávať

Čo je to podnikové 
štipendium?

Ide o sumu, ktorá ti bude 
pravidelne vyplácaná. 
Podstatou podnikového 
štipendia je podpísaná 
zmluva medzi spoločnosťou, 
pre ktorú budeš študovať 
a Strojníckou fakultou STU. 
Táto suma je oslobodená 
od daní aj odvodov.

1. ročník p r a x

2. ročník

3. ročník

4. ročník

p r a x

š t ú d i u m

š t i p e n d i u m 
1 3 0 - 1 8 0  €

p r a x

> > > >

4. ročník

š t i p e n d i u m 
5 0 0 - 7 0 0  € *

3. ročník

š t i p e n d i u m 
1 0 0 - 1 5 0  €

1. a 2. ročník

Študijné 
výsledky

Podnikové 
kritériá

Výsledná 
výška 

štipendia

*  v závislosti od pracovných 
výsledkov počas praxe
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> Práca v internacionálnom prostredí

> Networking už počas štúdia

> Zlepšenie jazykových znalostí

>  Špecializované kurzy 
(získanie prezentačných zručností, práca v tíme..)

>  Možnosť pokračovania v štúdiu popri zamestnaní 
(napríklad formou kombinovaného štúdia na 2. stupni)

Čo ti ponúkame

Profesijného bakalára sme poňali ako niečo viac než len 
obyčajný študijný program. Aj vďaka individuálnemu 
prístupu sme schopní našim študentom poskytnúť 
omnoho viac, ako je pri iných programoch bežné. 
Usilujeme sa pomocou rôznych kurzov, či už jazykových 
alebo soft-skillových, spraviť z našich študentov 
zamestnancov, o ktorých sníva každý podnik 
– presne takých, ktorých si vážia zlatom. 

Nezabudni, že ty si vďaka svojej praxi počas štúdia budeš 
môcť budovať chodníčky, ktoré ťa po ukončení štúdia 
môžu doviesť až na tvoju vysnívanú pozíciu. 

BA

MA
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TT TO
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ZV

<<<<<< 
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Sme veľmi hrdí, že sme úspešne naštartovali spolu-
prácu v oblasti výmenných pobytov pre profesijne 
orientovaných vysokoškolských študentov v rámci 
koncernu Volkswagen – a to aj medzi značkami. 
Jakub Štubňa a Bartolomej Jakubík absolvovali 
ako prví profesijní bakalári 3-mesačnú zahraničnú 
stáž, a to priamo v centrále Porsche v nemeckom 
Stuttgarte. Zároveň do Volkswagen Slovakia zavítali 
v priebehu tohto roku traja študenti zo štuttgarskej 
centrály Porsche, ktorí počas svojej stáže vypomáhali 
najmä v segmente Porsche. 

Obaja študenti pracovali na projektoch súvisiacich 
s obsahovou náplňou oddelení, na ktoré boli pridelení. 
Berťo bol súčasťou oddelenia nakupovaných dielov 
pre športové vozidlá, konkrétne so zameraním 
na zabezpečenie kvality. Jakubova stáž sa odohrávala 
na oddelení plánovania lakovne, kde mal ako jeden 
z veľmi mála možnosť testovať nové zariadenie, 
ktoré bude v budúcnosti analyzovať, kontrolovať 
a zlepšovať procesy výroby vozidiel značky Porsche. 

Medzinárodná spolupráca naštartovala > > > >

Audi 
Gyor, Maďarsko

Volkswagen 
Zwickau, Nemecko

Porsche 
Stuttgart, Nemecko

Škoda Auto 
Mladá Boleslav, Česká republika

Škoda Auto 
Kvasiny, Česká republika

Volkswagen Slovakia 
Bratislava, Slovakia
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á r

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 
viac ako 6 miliónov vozidiel. Je pilierom slovenského 
exportu a zároveň jedným z najväčších súkromných 
zamestnávateľov v krajine. Volkswagen Slovakia je spolu 
so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom 
do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala 
na Slovensku od svojho vzniku už vyše 4,5 miliardy eur. 

Automobilka vyrába na Slovensku pod jednou strechou 
osem modelov piatich značiek. Sú to Volkswagen Touareg, 
Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne 
Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii 
electric, ŠKODA CITIGOe iV. Okrem vozidiel produkuje 
prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, 
ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel. Na Slo- 
vensku má tri závody - v Bratislave, Martine a Stupave.

Volkswagen Slovakia je priekopníkom vo využívaní najmo- 
dernejších výrobných technológií. Roboty, automatizačná 
technika a digitalizácia výroby umožňujú vyrábať vozidlá 

flexibilnejšie, individuálnejšie, efektívnejšie a s ešte väčším 
ohľadom na životné prostredie a ergonómiu.

Všetky naše inovatívne technológie si vyžadujú kvalifiko-
vaných a skúsených odborníkov a práve preto hľadáme 
šikovných mladých ľudí do profesijne orientovaného 
bakalárskeho štúdia.

Naši študenti patria k tým, ktorí sa už počas štúdia stretnú 
tvárou tvár s praxou, získajú neoceniteľné kontakty 
a zážitky a nebudú iba sedieť doma nad knihami. Počas 
praxe vo Volkswagen Slovakia majú možnosť spoznať 
viacero útvarov v bratislavskom závode, ako napríklad 
pilotná hala, montáž, riadenie kvality a iné. Okrem toho 
absolvujú aj špecializované kurzy a učia sa nemecky. 

Najlepší študenti majú garantované pracovné miesto 
vo Volkswagen Slovakia. Naším cieľom je, aby si študenti 
už počas tretieho ročníka, teda počas celoročného nasa- 
denia u nás, uvedomili, čo ich najviac zaujíma a kde sa 
v budúcnosti vidia – presne tam ich chceme aj my!

Jána Jonáša 1
843 02 Bratislava
www.volkswagen.sk

Volkswagen Slovakia 
Bratislava

Veronika Tsachev 
Duálne štúdium/hodnoty a kultúra 
+421 901 775 069
veronika.tsachev@volkswagen.sk

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rSchaeffler Slovensko
Skalica Schaeffler je dodávateľom pre automobilový ako aj iné 

odvetvia priemyslu s globálnou pôsobnosťou. Najvyššia 
kvalita, vynikajúca technológia a výrazná inovačná sila sú 
základom trvalého úspechu skupiny Schaeffler. S presnými 
komponentmi a systémami v motore, prevodovke 
a podvozku, ako aj riešeniami valivých a klzných ložísk 
rozhodujúcou mierou prispieva k riešeniam mobility 
zajtrajška. V 50 krajinách a 170 lokalitách má sieť 
výrobných závodov, výskumno-vývojových centier, 
obchodných zastúpení a školiacich stredísk. 

V Skalici a Kysuckom Novom Meste má Schaeffler 
na Slovensku dokopy cez 10 000 zamestnancov, čím 
sa radí medzi top zamestnávateľov. Schaeffler Skalica 
je jedným z najväčších závodov koncernu a v meste 
pôsobí už viac ako 26 rokov. Výrobné portfólio tvoria 
klietky, vnútorné, vonkajšie a synchrónne krúžky, ihlové 
a cylindrické ložiská, podložky,  napínacie kladky, 
či radiace systémy do prevodoviek.

Počet zamestnancov: 4957 
Počet študentov, ktorých chceme prijať: 2

Ponúkame: 
> inšpiratívne pracovné prostredie nadnárodnej spoločnosti  
> prácu v mladom tíme 
> zvyšovanie odborných a jazykových znalostí 
> zahraničné cesty z dôvodu zvyšovania kvalifikácie  
> osobnostný a profesijný rast  
> možnosť implementovať nové nápady do praxe  
> zaujímavé finančné ohodnotenie a firemné benefity 
> pružný pracovný čas

Študenti, budeme vás smerovať na pozície konštrukcia 
náradia, projektové riadenie alebo plánovanie kvality, 
pričom zručnosti si budete môcť rozvíjať v týchto smeroch:

> technológia, konštrukcia 
> metódy merania 
> nástroje riadenia kvality 
> ekonomika procesu 
> metódy zlepšovania procesu , Kaizen, SMED, MTM 
> analytické metódy Ishikawa, ABC, 5x prečo atď. 
> soft témy riadenia (komunikácia, vedenie tímov, atď.) 
> zvolený cudzí jazyk

Ulica Dr. G. Schaefflera 1
90901 Skalica
www.schaeffler.sk

Monika Janotová
Recruiter / Personálny odbor
+421 34 696 4459 
janotmni@schaeffler.com

Schaeffler Slovensko, spol. s.r.o. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rZF Slovakia 
Trnava, Levice, Šahy, 
Komárno, Detva

ZF je globálnym dodávateľom pre automobilový priemysel 
a líder v oblasti technológie hnacieho ústrojenstva, 
technológie podvozkov a elektromobility.

ZF je jedným z TOP 3 svetových dodávateľov 
v automobilovom priemysle - má 146 000 
zamestnancov v 230 lokalitách na celom svete.

Spoločnosť bola založená v roku 1915 so zameraním 
na vývoj a výrobu prevodoviek pre vzducholode 
a dopravné prostriedky. Dnes sa sortiment tejto 
skupiny skladá z prevodoviek a systémov riadenia, 
ako aj komponentov pre podvozky a kompletné 
systémy náprav a ich modulov.

V roku 2017 dosiahla spoločnosť ZF obrat vo výške 
36,4 miliardy eur. Pre zabezpečenie úspechu 
s inovatívnymi výrobkami aj v budúcnosti 
vynakladá ZF ročne asi päť percent obratu 
na výskum a vývoj.

ZF ponúka v duálnom štúdiu možnosť:

> vývoja produktov

> riadenia projektov

> vývoja technológie výroby manažmentu kvality

> údržby TPM

> plánovania výroby

> práce v medzinárodných tímoch

Výhody štúdia so ZF:

>  pozície v prosperujúcej spoločnosti s nadnárodnou 
pôsobnosťou presne v odbore, ktorý študent vyštudoval

>  možnosti zahraničných stáží, ďalšieho odborného 
vzdelávania a profesionálneho rastu

>  výhodné platové ohodnotenie a množstvo benefitov

Strojárenská 2
917 02 Trnava
www.zf.com/sk

Marek Benedik
Vedúci duálneho vzdelávania
+421 905 560 227,   036 / 6294 732
marek.benedik@zf.com

ZF Slovakia, a.s. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rZKW Slovakia
Krušovce pri Topoľčanoch Byť frajer neznamená jazdiť v skvelom aute so skvelými 

svetlami, byť frajerom znamená tieto svetlá navrhnúť

ZKW nie je vo svete automobilového priemyslu nováčikom. 
Na trh prinášame kvalitné produkty už 80 rokov. 
Sme spoľahlivým dodávateľom osvetľovacích systémov 
a elektronických modulov pre popredné značky, ako 
napr. BMW, AUDI, VW, Ford, Škoda, Porsche, Opel, Volvo, 
Jaguar Land Rover. Vďaka našim viac ako 1 500 druhom 
svetiel na cestách vidíte a ste videní.

ZKW Slovakia s.r.o., súčasť koncernu ZKW Group, 
naštartovala výrobné procesy v roku 2006 v Krušovciach 
pri Topoľčanoch. Málokto vie, že súčasťou jeho auta sú 
svetlá, ktoré sú výsledkom vývoja slovenských odborníkov 
v našom modernom vývojovom stredisku. Viac ako 2 400 
ľudí sa podieľa na výrobe prémiových produktov, 
ktoré konkurujú výrobcom z celého sveta.

Automobilový priemysel je rýchlo vyvíjajúce sa odvetvie. 
Dennodenne stojíme pred novými výzvami. Reakciou 

na posledné z nich je rozširovanie našich priestorov. 
Nové projekty vyžadujú aj viac zamestnancov. 
ZKW Slovakia ponúka miesta, kde sa môžu prejaviť 
kreatívni odborníci, skúsení experti, ako aj šikovní 
absolventi s technickým vzdelaním a myslením. 

Náš svet technologických noviniek a cestu svetla 
ponúkame 10 študentom, ktorí budú začlenení 
do procesu vývoja a výroby nových svetiel 
prichádzajúcich na trh. 

Svoje znalosti rozšíriš na oddeleniach, kde dochádza 
k zrodu svetla. S našimi odborníkmi nahliadneš 
do dizajnu, simulácií, svetelných skúšok, testovania 
kvality ako aj procesov vo výrobe a úprave plastov. 
Nadobudnutými vedomosťami a praktickými 
zručnosťami budeš o veľký krok pred ostatnými 
absolventmi. Ďalší produkt môže svietiť aj vďaka 
tebe - buď frajerom, praxuj a pracuj v ZKW.

Bedzianska cesta 679/375
95631 Krušovce 
www.zkw-group.com/sk/

Lucia Kubičková
Human Resources - Recruiter 
+421 908 297 920
lucia.kubickova@zkw.sk

ZKW Slovakia s.r.o Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rContinental Automotive Systems Slovakia
Zvolen Spoločnosť Continental patrí k najväčším dodávateľom 

v automobilovom priemysle. Závod vo Zvolene bol 
otvorený v roku 2005 a zaoberá sa vývojom a výrobou 
vysoko výkonných hydraulických brzdových strmeňov. 
Dnes nás tu pracuje už viac ako 1 300 kolegov 
a patríme k najväčším zamestnávateľom v okolí.

Zvolenský závod sa radí medzi tie najlepšie 
v rámci korporácie, aj preto bol vybraný 
pre pilotné zavádzanie Industry 4.0. Štvrtá 
priemyselná revolúcia prinesie mnohé zmeny 
v oblasti ešte hlbšej automatizácii a digitalizácii. 
Kvalitné vzdelanie bude preto ešte dôležitejšie 
a preto sme sa rozhodli vstúpiť do projektu 
„profesijný bakalár“. 

Do programu profesijný bakalár budeme 
prijímať v školskom roku 2018/2019 
dvoch študentov.

Čo bude tvojou úlohou?

Získanie vedomostí a skúseností v oblasti plánovania 
a optimalizácie výrobných procesov. Naučiť sa vytvárať 
pracovnú dokumentáciu podľa štandardov kvality. 
Naučiť sa pracovať na projektoch v oblasti výrobných 
procesov. Dôležité bude aj osvojenie si tímovej práce 
pri riešení technických problémov a zdokonalenie sa 
v prezentačných a komunikačných zručnostiach.

Čo ti vieme ponúknuť?

Odborný základ a získanie praktických skúseností,  
ktoré ti poslúžia ako výborný základ pre ďalšie štúdium, 
príp. možnosť uchádzať sa o zamestnanie v našej 
nadnárodnej spoločnosti. Popri inžinierskom štúdiu 
ponúkame naďalej možnosť spolupráce - práca 
na vybraných projektoch v oblasti automatizácie 
a Industry 4.0. Počas štúdia ťa budeme podporovať 
aj finančne formou štipendia.

Cesta ku Continentalu 8950/1
960 01 Zvolen
www.continental-corporation.com

Oliver Teknős
Tréningový špecialista
+421 911 025 521
oliver.teknos@continental-corporation.com

Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rBOGE Elastmetall Slovakia
Trnava Spoločnosť BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. patrí medzi 

najstabilnejších zamestnávateľov v trnavskom regióne 
s mnoho ročnou históriou. Pracujú pre nás ľudia, ktorí 
sú nielen špecialisti vo svojom odbore, ale zároveň 
ich spája i záujem o nové technológie v oblasti 
automobilového priemyslu. 

Viac ako 920 zamestnancov venuje svoje každodenné 
úsilie zabezpečeniu čo najkvalitnejšej výroby a poskytuje 
služby, ktoré oceňujú i zákazníci ako sú značky Porsche, 
Ferrari, Maserati, Volvo, Fiat a ďalší. Výsledkom sú 
bezpečné autá s našimi silentblokmi a plastovými 
komponentami ako napríklad pedálové súpravy. 

Okrem výroby prinášame aj nové koncepčné riešenia. 
Od roku 2007 pracuje priamo v Trnave tím vývojových 
inžinierov, ktorí neustále inovujú diely podľa požiadaviek 
zákazníka. Zároveň poskytujeme služby pri zabezpečovaní 
procesov v rámci Shared service centra pre všetky 
závody celosvetovo priamo z Trnavy (od kvality, 
cez nákup až po logistiku).

BOGE je zamestnávateľ, ktorý sa snaží naplniť nielen 
požiadavky zákazníkov, ale dbá i o svojich zamestnancov 
s cieľom poskytnúť nielen férové finančné ohodnotenie 
a mnoho benefitov, ale snahou dať im aj „niečo“ navždy 
(nové zručnosti, znalosti, podporu pri vzdelávaní).

Pre študijný odbor Profesijný bakalár na školský rok 
2018/2019 plánujeme prijať dvoch študentov, ktorí 
budú mať možnosť prejsť si kompletne procesom 
výroby dielu od vývoja až po sériovú výrobu. 
Zároveň získajú komplexné vedomosti a informácie 
o fungovaní medzinárodnej spoločnosti a zdokonalia 
sa v komunikácii v cudzom jazyku.

Po ukončení štúdia majú šikovní absolventi možnosť 
odštartovať svoju kariéru v BOGE na základe vlastných 
preferencií, či už na útvare vývoja, predaja, kvality, 
logistiky alebo nákupu.

Sme spoločnosť, ktorá má budúcnosť!

Strojárenská 5
291702 Trnava
www.boge-rubber-plastics.com

Lucia Žvačeková
Personalista
+421 033 5929 280 
lucia.zvacekova@boge-rubber-plastics.com

BOGE Elastmetall Slovakia, a.s. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rBrose Prievidza
Prievidza

Brose je štvrtým najväčším subdodávateľom auto-
mobilového priemyslu v rodinnom vlastníctve a už viac 
ako 100 rokov prispieva k formovaniu budúcnosti 
automobilov. Brose každoročne investuje do výskumu 
a vývoja 8 % celkového obratu. Takmer 26 000 
zamestnancov v 62 závodoch v 23 krajinách dosahuje 
obrat 6,3 miliardy eur. Veľké množstvo patentov 
spoločnosti Brose podčiarkuje inovačnú silu jej 
medzinárodného tímu. Brose Vám ponúka 
individuálne perspektívy pre Váš profesionálny 
rozvoj, moderné pracovné prostredie, 
ako aj zaujímavé platové ohodnotenie.

Brose vyvíja a vyrába mechatronické systémy do dverí 
a sedadiel vozidiel, ako aj elektromotory. Každý druhý 
nový automobil je vybavený minimálne jedným výrobkom 
spoločnosti Brose. Brose produkty vo vozidle zvyšujú 
nielen komfort, ale aj bezpečnosť a efektívnosť.

Počet zamestnancov: 600

Počet študentov do programu profesijný bakalár: 3

> Ako navrhovať automobilové komponenty (2)

> Ako navrhovať stroje a zariadenia pre výrobu
automobilových komponentov (1)

Popis programu 

> Získať Brose výrobné Know-how (Process Excellence) 
> Pochopiť proces kvality v automobilovom priemysle    

(Product Excellence)
> Štíhle riadenie výroby (Operational Excellence) 
> Project management 
> Product Development Process (PDP)  
> Test and Validation management 
> Financial & Controlling management 
> Purchasing and Logistic management 
> CAD (Catia V5, Simulation, Solid Works)

Pozície pre absolventov programu 
> Konštruktér junior 
> Konštruktér automatizačných a výrobných strojov
> Testovací inžinier

Max Brose 2909/20 
971 01 Prievidza
www.brose.com/prievidza

Marián Lovás
Human Resources / koordinátor projektu
+421 917 099 648 
marian.lovas@brose.com

Brose Prievidza, spol. s r.o. Kontaktná osoba
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rBenteler Automotive SK
Malacky Spoločnosť Benteler je podnik s celosvetovou pôsobnosťou 

a zároveň sa vyznačuje rodinnými hodnotami a tradícou. 
V divíziách Automotive, Steel/Tube a Distribution 
zamestnáva viac ako 30 000 pracovníkov 
v 170 závodoch v 40 krajinách sveta.

My, Benteler Automotive Slovensko, pôsobíme 
v Malackách od roku 2009 a v súčasnosti máme viac 
ako 430 zamestnancov. Zaoberáme sa výrobou 
komponentov (bezpečnostné štrukturálne prvky) 
pre automobilový priemysel. Sú to prvky, ktoré 
zachraňujú životy ľudí, a preto sa snažíme, aby 
každý jeden z nás robil svoju prácu čo najlepšie. 

Našim zákazníkom po celom svete ponúkame vývoj, 
výrobu a služby, a to vždy so zameraním na kvalitu, 
bezpečnosť a efektivitu. Medzi naše výrobky patria 
okrem iného aj komponenty a moduly pre podvozky, 
diely do karosérií, motorov a výfukových systémov. 

Do programu profesijný bakalár v škol.roku 2018/2019 
budeme prijímať 2 študentov. V našej spoločnosti sa môžu 
pripraviť na povolanie priamo v praxi, získať pracovné 
návyky a prehľad o výrobných procesoch už počas štúdia. 

Študenti môžu pod vedením skúseného odborníka 
preniknúť do problematiky rôznych technológii 
ako tvárnenie za tepla, rezanie laserom a zváranie 
komponentov, podľa vlastného záujmu. Oboznámia 
sa, čo sa skrýva za celým procesom výroby od nábehu 
nových projektov až po odovzdávanie finálnych produktov 
zákazníkovi. Aktívne sa budú podieľať na riešení reálnych 
problémov výroby a zlepšovaní procesov.

Počas štúdia budú mať naši študenti možnosť využívať 
motivačné štipendium, stravu a odmenu za produktívnu 
prácu. V našom tíme budú zdieľať rovnaké benefity 
ako naši zamestnanci ako napríklad týždeň zdravia, 
služby fyzioterapeuta, vitamínové balíčky, príspevok 
na dopravu a firemné akcie. Po ukončení štúdia je 
možnosť zamestnania sa na trvalý pracovný pomer. 

Priemyselná 5471 
901 01 Malacky
www.benteler.com

Andrea Andelová
HR Manager 
+421 912 323 312 
andrea.andelova@benteler.com

Benteler Automotive SK, s.r.o. Kontaktná osoba:



30 31

> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rAko sa k nám dostať

>  Prvým krokom je podanie 
prihlášky na bakalárske 
štúdium v študijnom 
programe Prevádzkový 
technik dopravej a výrobnej 
techniky na Strojníckej 
fakulte STU v Bratislave.

>  Následne budeš pozvaný 
na výberové konanie, 
po ktorého úspešnom 
absolvovaní môžeš začať 
študovať v spolupráci 
s firmou podľa Tvojho 
vlastného výberu.

Tes t z m atem at ik y 
a f y zik y

Výberové konanie

O sobný p oh ovor

Tes tovanie 
osobn os t ných 
pr e dp okla dov

Zn alo s ť 
cu dzieh o jaz yka

1

2
>>
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rNaši študenti

Odjakživa ma bavila veda, fyzika, matematika. Rád som rozmýšľal, 
ako veci fungujú a ako spolu súvisia. Študoval som na gymnáziu. 
Cítil som však, že to, čo som sa naučil, je ďaleko od praktických 
zručností, ktoré na gymnáziu nemajú veľmi miesto.

Práve preto, keď som sa dozvedel o štúdiu profesijného bakalára, 
ktorý v spolupráci s firmami skvele kombinuje teoretické vedomosti 
vysokej školy a praktické skúsenosti, ani chvíľku som neváhal 
a podal som si prihlášku. Máme možnosť učivo zo školy vidieť 
v praxi a nie len to! Môžeme s konkrétnymi zariadeniami a techno-
lógiami aj pracovať a získavať skúsenosti a informácie od najväčších 
odborníkov a neustále sa vyvíjajúceho priemyselného prostredia 
firiem, ktoré sa zúčastňujú na tomto projekte. 

Vo Volkswagen Slovakia mám svojho mentora, za ktorým pravidelne 
chodím. Zoznamuje ma so závodom a s tým, ako to tam chodí. 
Keď mám čas a chuť, dá mi vypracovať projekt, vďaka čomu 
nadobudnem veľa skúseností už počas štúdia. 

Martin Nemček
Gymnázium
Nováky 

Vždy som sa zaujímal o techniku a najmä 
o autá. Veľmi ma fascinovalo, ako to všetko 
funguje a zapadá do seba. Počas štúdia 
na SOŠ strojníckej som neuvažoval o štúdiu 
na vysokej škole, bol som rozhodnutý ísť 
pracovať. Nakoľko však prišla ponuka 
na profesijne orientované štúdium, 
tak som sa to rozhodol skúsiť. Po výbero-
vom konaní som bol vybraný na štúdium 
profesijného bakalára – a to mi dalo 
väčšiu motiváciu pre štúdium na Stroj-
níckej fakulte STU v Bratislave. Nie je to 
jednoduché, ale pri väčšej snahe sa to 
dá zvládnuť. Verím, že nadobudnuté 
znalosti využijem čoskoro aj v praxi. 

Tibor Konečný
Stredná odborná škola 
strojnícka Skalica
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> > >  P r o f e s i j n ý  b a k a l á rZažili sme

> Night of Chances Engineering 

> Diskusia so stredoškolákmi

> Podpísanie zmluvy k pilotnému projektu

> Konferencia Duálne štúdium - best practice

> Strojárska olympiáda

> Offroad jazda vo Volkswagen Slovakia

> Night of Chances Engineering

> Prvé stretnutie s mentormi

> Odborná prax
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