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ŽILINSKÁ UNIVERZITA 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 

Katedra riadiacich a informačných systémov 

Prehľad uplatnenia absolventov KRIS z roku 2019 

V  roku 2019 úspešne ukončilo štúdium inžinierskeho stupňa študijných programov ponúkaných 

v rámci odboru Automatizácia na KRIS, EF UNIZA celkom 30 absolventov. Všetci úspešne ukončili štú-

dium študijného programu Riadenie procesov.  

Pracovné pozície absolventov 

Absolventi študijného programu Riadenie procesov z roku 2019 sa uplatnili predovšetkým na technic-

kých pozíciách – najčastejšie ako programátori PLC resp. SCADA systémov, programátori a softvéroví 

inžinieri, IT špecialisti a inžinieri automatizácie. Pre účely štatistiky boli rôzne programátorské pozície 

(napríklad programátor C/C++, programátor JAVA, programátor mobilných aplikácií, software develo-

per, …) zjednodušené na pracovnú pozíciu „programátor“ pričom vzhľadom k odlišnému spôsobu pro-

gramovania je samostatne uvádzaná pracovná pozícia „programátor PLC“. Nasledujúca tabuľka zobra-

zuje prehľad pracovných pozícií absolventov: 

 

Názov pozície Počet absolventov na pozícii 

programátor PLC 6 

softvérový inžinier / programátor / web developer 4 

elektrikár 2 

technický pracovník IT 2 

inžinier automatizácie 2 

databázový administrátor 1 

elektrotechnik 1 

projektant merania a regulácie 1 

projektant SCADA železničnej infraštruktúry 1 

projektant SIMIS IS 1 

projektant železničných zabezpečovacích systémov 1 

projektový inžinier 1 

systémový inžinier 1 

špecialista riadiacich systémov 1 

študent doktorandského štúdia 1 

technicko-administratívny pracovník 1 

technik 1 

vedúci montáže 1 

vision technik 1 
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Uplatnenie absolventov v priemyselných odvetviach a firmách 

Absolventi sa uplatnili predovšetkým vo firmách profilovaných na priemyslovú automatizáciu, infor-

mačné technológie, riadiace systémy pre cestnú a železničnú dopravu a pre gumárenský priemysel. 

Absolventi však našli uplatnenie aj v iných odvetviach. Uplatnenie absolventov v jednotlivých priemy-

selných odvetviach obsahuje nasledujúca tabuľka: 

Priemyselné odvetvie 
Počet zamestnaných 

absolventov 

Priemyslová automatizácia 10 

Informačné technológie 4 

Dopravné systémy 4 

Gumárenský priemysel 2 

Výroba papiera 2 

Stavebníctvo 2 

Automobilový priemysel - výroba komponentov 1 

Elektrotechnika a elektronika 1 

Energetika 1 

Strojárstvo 1 

Veda a vzdelávanie, školstvo 1 

Výroba strojov a zariadení 1 
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Ďalšia tabuľka uvádza zamestnávateľov absolventov a miesto výkonu ich práce: 

Názov spoločnosti a miesto práce 
Počet zamestna-
ných absolventov 

Siemens Mobility, s.r.o., Žilina 3 

Continental Matador Truck Tires s.r.o., Púchov 2 

Kingman, s.r.o., Bešeňová 2 

Mondi SCP, a.s., Ružomberok 2 

NASA Slovakia, s.r.o., Žilina 2 

Process Automation Solutions s.r.o., Bratislava 2 

PROCUS s.r.o., Viedeň 2 

Asseco Solutions, a. s., Bratislava 1 

AŽD Praha s.r.o., Žilina 1 

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen 1 

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita, Žilina 1 

CHOZÉ - ploty a brány, Považská Bystrica 1 

IPECON, s.r.o., Žilina 1 

IS - Industry Solutions, a.s., Žilina 1 

JP-JUNIOR s.r.o., Teplička nad Váhom 1 

MAVIS, s.r.o., Vráble 1 

MTS, spol. s r.o., Krivá 1 

PROCUS s.r.o., Bratislava 1 

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s., Žilina 1 

Siemens, s.r.o., Brno - Židenice 1 

Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica 1 

TTC, s.r.o., Nitra 1 

 

Nástupné platy absolventov 

V roku 2019 boli nástupné platy absolventov v porovnaní s predchá-

dzajúcimi rokmi vyššie. Aj napriek tomu, že časť absolventov zarábala 

po nástupe do zamestnania približne 1000 € v hrubom, priemerná 

hrubá nástupná mzda absolventov bola 1364 €, medián hrubej ná-

stupnej mzdy bol 1225 €. Tabuľka uvádza prehľad nástupných platov 

absolventov rozčlenených podľa platových kategórií. Treba zdôrazniť, 

že vo väčšine prípadov sa absolventovi do roka po zapracovaní plat 

zvýšil rádovo o 50 – 100 €. Z tabuľky vyplýva, že polovica absolventov 

mala nástupný plat v rozmedzí 1001 až 1300 €, tretina mala plat vyšší 

ako 1300 € a len necelá pätina absolventov mala nástupný plat do 

1000 €. 

Platová kategória Počet 

901 - 1000 € 5 

1001 - 1100 € 5 

1101 - 1200 € 5 

1201 - 1300 € 6 

1301 - 1400 € 2 

1401 - 1500 € 1 

1601 - 1800 € 4 

Viac ako 3000 € 2 
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Čas bez zamestnania 

Všetci absolventi, ktorí ukončili štúdium v roku 2019, sú zamest-

naní. Viac, ako polovica absolventov – 54%, sa zamestnala prak-

ticky okamžite po skončení štúdia, mnohí mali uzavreté pracovné 

zmluvy ešte pred ukončením štúdia. Až 80% absolventov sa za-

mestnalo do 2 mesiacov po skončení štúdia – zväčša si „dopriali“ 

posledné prázdniny po skončení štúdia a prácu si začali hľadať až 

koncom augusta alebo v priebehu septembra. Takmer 97% absol-

ventov sa zamestnalo do 5 mesiacov od skončenia štúdia. Tabuľka 

vpravo zobrazuje prehľad času bez zamestnania, pričom čas sa ur-

čoval od dátumu štátnej skúšky do dátumu nástupu do zamestna-

nia.  

 

Podľa údajov poskytnutých absolventmi študijného programu Riadenie procesov spracoval 

Peter Nagy, študijný poradca študijného odboru Automatizácia 
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