
Trinásteho marca 2019 zorganizovala 

EkF TUKE ďalšiu zo série exkurzií 

k svojim partnerom z praxe. Tento 

rok bola do programu po prvýkrát 

zaradená spoločnosť Allianz - Slovenská 

poisťovňa. Cieľom bolo zblízka spoznať 

chod spoločnosti, ktorá svojou veľkosťou 

a rozsahom poskytovaných služieb 

dlhodobo patrí k najväčším poisťovacím 

spoločnostiam Európy. Allianz uvítala 

našich študentov s plnou vážnosťou, 

keď si hneď v úvode slovo zobral 

viceprezident spoločnosti, pán Venelin 

Yanakiev. V krátkosti predstavil nielen 

fi rmu a jej činnosť, ale predovšetkým 

sa snažil študentom predstaviť svoju 

cestu k postaveniu, v ktorom dnes je 

a motivovať ich k otvorenému a širšiemu 

pohľadu na možnosti, ktoré sa im pri 

výbere budúceho povolania vyskytnú. 

Dôkazom toho, že svojou prednáškou 

zaujal, bola aj krátka, v angličtine vedená 

Študenti na cestách 
 dve exkurzie, 
množstvo nových 
skúseností

diskusia na záver či interné rozhovory 

študentov na témy, ktoré na prednáške 

odzneli. Získanú teóriu pozitívneho 

prístupu si následne mnohí overili pri 

analýze výsledku krátkeho testu, ktorý 

mal odhaliť, či by sa na prácu poradcu 

v poisťovníctve hodili. Ako študenti 

skonštatovali, žiaden test nie je dokonalý 

a aj negatívny výsledok môže byť len 

malou prekážkou, ktorú je na ceste 

za úspechom potrebné prekonať. A tak 

sa zatiaľ svojej možnej kariéry v tejto 

oblasti nevzdávajú – aj keď náhodou test 

nedopadol v ich prospech. Program bol 

však nabitý ďalšími prednáškami, plnými 

odborných faktov a dát, čím študenti 

mohli nazrieť pod pokrievku zložitosti 

práce pre veľkú poisťovaciu spoločnosť. 

Keď po niekoľkých hodinách zo spoloč-

nosti odchádzali, konfrontácia predstáv 

a reality vytvorila množstvo otázok, 

nad ktorými bolo potrebné rozmýšľať. 

O svoje zážitky sa podelili aj 

niekoľkí účastníci exkurzie:

„V Allianz sa nám najviac páčila prednáška 

v angličtine, od viceprezidenta spoloč-

nosti, Venelina Yanakieva, ktorý rozprával 

všeobecne o živote a práci, a snažil sa nás 

motivovať.“ (študentka FBI, 1. r./1.st.)

„Allianz nám ponúkol veľmi zaujímavú 

a obšírnu prednášku o poisťovníctve.“ 

(študentka FBI, 2.r./1.st.)

„V Allianz oceňujem pripravenosť 

prednášajúcich, ale chýbali mi názorné 

ukážky v praxi.“ (študentka FBI, 1.r./2.st.)

„Exkurzia sa mi páčila, najmä jej úvodná 

časť s viceprezidentom spoločnosti, ale aj 

praktické informácie o možnostiach za-

mestnania sa v spoločnosti. Ak by to bolo 

doplnené ešte aj návštevou pracovísk, 

bolo by to fajn.“ (študent FBI, 2.r/2.st.)

ŠTUDENTI EKF NA PÔDE ALLIANZ - 
SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, BRATISLAVA

V polovici marca tohto roku usporia-

dala Ekonomická fakulta už tretí ročník 

exkurzie u dlhoročného partnera – LKW 

Walter vo Viedni. Tento ročník priniesol 

jednu zmenu a tou bolo spojenie síl 

dvoch fakúlt TUKE  - EkF a FBERG. 

Výsledkom bolo, že nielen študenti 

všetkých ročníkov a obidvoch programov 

EkF, ale aj študenti odborov Priemyselná 

logistika a Dopravná logistika podniku 

z FBERG, sa mohli na exkurzii zúčastniť. 

Spoločnosť LKW Walter zapôsobila 

na študentov hneď na úvod, keď sa im 

SHEQ manažér spoločnosti, Jan Pritz, 

prihovoril plynulou slovenčinou. 

Ako sa neskôr ukázalo, slovenčina 

na chodbách rakúskej spoločnosti 

znie pomerne často, keďže takmer 

tretinu jej zamestnancov tvoria 

práve Slováci. Po krátkej prezentácii 

spoločnosti program pokračoval 

prehliadkou vnútorných priestorov 

fi rmy, počas ktorej študenti mohli 

v malých skupinkách sledovať prácu 

logistov priamo v praxi. Záplava otázok, 

ktorá sa zniesla na ich sprievodcov, 

ako aj na samotného pán Pritza, 

svedčí o atraktívnosti ponúkaných 

možností v tejto spoločnosti. 

Exkurzia síce trvala len pár hodín, 

ale dala študentom veľa. 

Za všetko hovoria vyjadrenia 

niekoľkých účastníkov:

„Hodnotím to veľmi pozitívne. Oceňujem, 

že nám boli prezentované zaujímavé 

informácie z prvej ruky a že sme sa mohli 

na vlastnej koži zoznámiť s prostredím 

spoločností.“ (študent FBI, 2.r/2.st.)

„Exkurzia sa mi páčila, a to najmä 

praktické poznatky z fungovania 

spoločnosti a možnosti zamestnania. 

Oceňujem návštevu pracovísk v LKW 

Walter.“ (študent FBI, 2.r/2.st)

„Podľa mňa, z pohľadu študenta, bola 

exkurzia vo Viedni veľmi prínosnou. 

Rozšírila obzor na hľadanie si 

práce po skončení štúdia, nielen 

na Slovensku, ale aj v zahraničí. Páčilo 

sa mi, že spoločnosť LKW Walter to 

neriešila len formou prednášok, ale 

aj sprevádzaním nás po útrobách ich 

fi rmy. Bol to pre mňa príjemne strávený 

čas, vedený v pozitívnej a uvoľnenej 

nálade. Odnášam si odtiaľ veľa nových 

informácií.“ (študent FBI, 1.r./2.st.) 

„V LKW Walter bola  zaujímavá 

prednáška s vystihnutou podstatou, 

obohatená o prepojenosť s praxou. 

Páčilo sa mi, že sme sa rozdelili do skupín 

a následne sme videli prácu v programe, 

v ktorom pracujú a čo táto práca 

obnáša.“ (študentka FBI, 1.r./2.st.)

 „V LKW Walter som sa dozvedela 

ďalšie nové veci o logistike ako takej 

a o fi rme.“ (študentka FBI, 2.r./1.st.)

 „Najviac sa nám páčila prednáška, 

respektíve predstavenie fi rmy LKW 

Walter. Zaujala nás ponúkaná 

práca, no ešte väčšmi priestory 

fi rmy.“ (študentka FBI, 1. r./1.st.)

„V LKW Walter to bolo perfektné 

a rád by som tam išiel na prax 

v 2020.“ (študent FBI, 1.r./1.st.)

„Špedičná fi rma LKW Walter je 

zameraná na môj študijný odbor, ktorý 

ma veľmi baví, po skončení štúdia by 

som rada pôsobila v takejto prestížnej 

spoločnosti.“ (študentka PLG, 2.r./2.st.)

„Najviac sa mi páčila exkurzia v LKW 

Walter, keďže študujem dopravnú 

logistiku podniku. Plánujem využiť 

ponuku letnej stáže a následne 

po ukončení štúdia pôsobiť v oblasti 

vyhodnocovania efektívnosti procesu 

prepravy a navrhovania opatrení pre jej 

zvyšovanie.“ (študent DLP, 1.r./2.st.)

ŠTUDENTI EKF A FBERG 
SPOLOČNE V LKW 
WALTER, VIEDEŇ dve exkurzie, 

„

“

„

“Ďakujeme za umožnenie sa zúčastniť tak významných exkurzií, pre študentov 

EkF a FBERG TUKE. Allianz Slovenská poisťovňa Bratislava aj LKW Walter Viedeň 

boli ďalšie zo série exkurzií tohto typu na EkF a my veríme, že pre niektorých 

našich študentov budú aj prvým krokom v úspešnej kariére. Držíme palce. 
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