
PROJEKT PRAX PRE UNIVERZITY, RIEŠENIA PRE FIRMY



Plán obonovy
– zámer

Transformačn
é a inovačné

konzorciá

„Veľká časť 
končiacich 
študentov 

neabsolvovala 
prax“

SAAVŠ, 2021

„Nízka 

dostupnosť 
kvalifikovanej 
pracovnej sily“
Trexima, 2021

• zmena investičného prostredia

• Slovensko stráca atraktivitu 

• prechod k znalostnej ekonomike

DÔVODY na intenzívnejšie prepájanie akademického a súkromného sektora 

„Prepad v GII 

na 46 miesto“
ÚPV SR

„Nárast
inovačného
potenciálu o 
4,6 % v EII“

ÚPV SR



Projekt "Prax pre univerzity, riešenia pre 

firmy„

• Iniciovanie dlhodobej, systematickej spolupráce medzi 

univerzitami a firmami

• vybudovanie ekosystému pre konkrétne a praktické potreby 

domácich a zahraničných spoločností riešené študentami 

• zvýšenie úrovne a iniciovanie spolupráce slovenských 

verejných vedecko-výskumných a vzdelávacích inštitúcií so 

zamestnávateľmi a prichádzajúci investormi

• podpora tvorby inovačných centier na pôdach univerzít

• budovanie povedomia o vysokých školách na Slovensku u 

zahraničných partnerov

• zvýšenie profesnej kvalifikácie študentov čo môže zefektívniť 

a optimalizovať podnikové procesy, produkty a služby

• zvýšenia motivácie nadobúdať praktické schopnosti a 

zručnosti počas vysokoškolského štúdia 



FORMA

• tém záverečných z praxe (reflektujúce požiadavky 

trhu)

• študentské stáže

• spoločných výskumno-vývojových projektov 

• spolupodieľanie sa na vytváraní spoločných 

študijných programov/akreditácií

• vytvorenie webovej platformy, kde firmy a 

vzdelávacie inštitúcie môžu rýchlo a jednoducho 

zverejňovať svoje ponuky na spoluprácu a 

vzájomne sa prepájať

2021 – 3.ročník

6 fakulty 
21 firiem

107 ponúk na spoluprácu

2022 – 4.ročník

9 akademických subjektov
83 firiem

336 ponúk na spoluprácu

Projekt "Prax pre univerzity, riešenia pre 

firmy„

2019 - pilot

2 fakulty 
10 firiem

35 ponúk na spoluprácu

2020  - 2.ročník

6 fakúlt
23 firiem

125 ponúk na spoluprácu



OČAKÁVANÉ VÝSTUPY:

• vzájomne prospešné prepájanie subjektov na iniciovanie systematickej spolupráce medzi 

univerzitami a firmami

• vytvorenie spoločných výskumno-vývojových projektov s cieľom podpory vedy, výskumu a 

inovácií

• účasť odborníkov z praxe na vzdelávacom procese

• sprostredkovanie tém bakalárskych, diplomových a dizertačných prác z reflektujúce požiadavky 

trhu, 

• platených študentských a absolventských stáží

PRÍKLADY KONKRÉTNYCH VÝSLEDKOV:

• Úspešne realizované 3 ročníky projektu , viď ďalej

• Rozpracovaný 4.ročník projektu s nárastom počtu partnerov z akademického(zo 6 na 9 ) aj 

súkromného sektora 

• Prejavená dôvera zo strany stakeholdrov, univerzít, spoločností, samospráv, APZ, IT VALLEY a iných

• Vytvorenie podkladovej práce Spolupráca medzi akademickým a súkromným sektorom

• vytvorenie digitálnej platformy pre zjednodušenie komunikácie



PRIEBEH PROJEKTU

1. Nábor akademických a výskumných 
inštitúcií 

2. Oslovenie partnerov zo súkromného 
sektora a následný zber návrhov na 
spoluprácu z praxe 

3. Spárovanie ponúk na spoluprácu zo 
strany podnikov, reflektujúc 
zameranie a kapacity akademických 
a výskumných inštitúcií 

4. Realizácia matchmakingového
podujatia za účasti zapojených 
partnerov projektu a naštartovanie 
spoluprác 

5. Follow-up



Zapojené fakulty:

Dve technické fakulty Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne:

• Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne 

• Fakulta priemyselných technológií v Púchove

Zapojené firmy:

COMPAAN, GA Drilling, GGB Slovakia, Kamea Electronics, LEDeco, 

MERCHANT, REA SLOVTEAM, SKC foundry, a ZLH plus. 

Zapojené fakulty: 

Šesť fakúlt:

• Technická fakulta – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

• Materiálnotechnologická fakulta so sídlom v Trnave – Slovenská 

technická univerzita v Bratislave

• Ekonomická fakulta – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Fakulta elektrotechniky a informačných technológií – Žilinská 

univerzita

• Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie – Technická univerzita 

v Košiciach 

• Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove – Technická 

univerzita v Košiciach 

Zapojené firmy:

Cikautxo SK, ELEARN.AERO, Nefab Packaging Slovakia, Odeva, Robotec, 

SALESIANER MIETTEX, SK Mont, Unition, 3IPK a mnohí ďalší. 



PARTNERI TRETIEHO ROČNÍKA PROJEKTU

Rok 2021
Fakúlt 6
Firiem 21
Sprostredkovaných ponúk na spoluprácu 107

Zapojené fakulty: 

• Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave 
• Prírodovedecká fakulta - Katedra molekulárnej biológie

Univerzity Komenského v Bratislave 
• Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
• Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline 
• Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v 

Košiciach
• Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach

Zapojené firmy:

AgeVolt, AlfaCAD, BELUŠA FOODS, Biox Technologies, COMBLAX,

DAEDALUS, DEFLINGEN SK,DYNAMIK HOLDING,FREAZA

CORPORATION,IAC Group (Slovakia),JAGUAR LAND ROVER SLOVAKIA,

GEORGE SCIENCE,MERCHANR, MTH REMONT, PROMA, PRESSBURG

MINT,Q UBIT ACADEMY, REGADA, SADLON TECHNOLOGIES, ZAJO

Design.



Zapojené fakulty:

• Slovenská akadémia vied v Bratislave 
• Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v 

Bratislave 
• Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej

univerzity v Bratislave 
• Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej

technickej univerzity v Bratislave 
• Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej

poľnohospodárskej univerzity v Nitre
• Fakulta techniky Technickej univerzity vo Zvolene
• Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov –

Katedra leteckej dopravy UNIZA v Žiline
• Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – všetky fakulty

Zapojené firmy:

• 0100 Conferences, AAF Internationa, 

Airvolute,APONI,Balluff,Berto SK,Bonard

CatManPeople,CIKAUTXO SK,DEFLINGEN SK,DEVEHO 

consulting,DHL,DYNAMIK HOLDING,ENVIRAL,Expan.do, 

Financie.online,Full services,George Science,IAC Group 

(Slovakia),MERCHANT a iné

Rok 2022
9 akademických partnerov

83 firiem
331 sprostredkovaných ponúk na spoluprácu



ONLINE PLATFORMA

• „študenti-univerzity-výskumníci-firmy“

• prehľadná

• interaktívna

• moderná

• priama komunikácia

• bezplatná



• príprava 5.ročníka projektu bez financovania

• zmena konceptu

• rozdelenie spoluprác

• orientácia na networking

• väčšia miera kooperácie 

• získanie financovania

ĎALŠIE KROKY



Tešíme sa na Vás na



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Kontakt : JUDr. Barbora Szépeová

Email: barbora.szepeova@sario.sk

Mlynské Nivy 44/b Tel: +421 910 828 267

821 09 Bratislava

www.sario.sk


