PRIESTOR PRE ÚSPECH

„V mnohých spoločnostiach sa
očakáva podnikateľské konanie
od manažmentu. V spoločnosti
Miba od každého zamestnanca.“
Systém Duálneho
vzdelávania

Programy
Miba Academy

Vývoj inovácií s automobilkou
PSA Peugeot Citroën

Pracujte tam, kam iní
chodia dovolenkovať
Miba Academy

> Podnikateľské konanie v priestore príležitostí

Vozidlá a motory v akcii
Miba ako partner najvýznamnejších výrobcov motorov
a motorových vozidiel stavia na inovačných a individuálnych
riešeniach. Priemyselné know-how v spojení so záujmom
a angažovanosťou vo svete techniky.
Zoznámte sa s procesom vývoja výrobku v Miba
pre PSA Peugeot Citroën | Strana 13

Medzinárodná orientácia
Miba nasleduje svojich zákazníkov po celom svete. V globálnej
sieti s 22 výrobnými závodmi je Miba na pulze trhov. Ponúka sa
tu svet nevídaných možností.
Cestujte s nami za osem dní okolo sveta. | Strana 14

Mnohé spoločnosti sa
zameriavajú na prítomnosť. Miba hľadí do budúcnosti.

Príbehy úspechov spoločnosti Miba
Miba má ako rodinný podnik hlboké regionálne korene a zároveň medzinárodnú orientáciu. Sú to podmienky, v ktorých

Podnikateľské

je možné dosiahnuť veľmi veľa.
Pozrite sa, ako sa začínajú veľ ké príbehy úspechov
v malej dielni. | Strana 11

konanie v
priestore príležitostí

Milá čitateľka, milý čitateľ!
So stratégiou „Miba 2020“ sa naša spoločnosť znovu vydáva na zaujímavú a náročnú cestu. Motivuje nás pritom
naše poslanie: Innovation in Motion – Technológie pre čis-

Objavte spoločnosť, ktorá je iná ako ostatné.
Dajte vašej kariére priestor.

tejšiu planétu. Úspešne to zvládneme vďaka technologickému vodcovstvu v náročných a ekonomicky atraktívnych
segmentoch trhu.
Jedným z tajomstiev nášho úspechu je podnikateľské konanie. Nie ako prázdne slová, ale ako naše očakávanie

Priestor príležitostí

a náš sľub sebe samým. Ide pritom o zvedavé hľadanie
šancí, objavovanie nových nápadov a ich uskutočňovanie.
Podnikateľské konanie znamená prevziať za to zodpoved-

To, čo spoločnosť Miba ako zamestnávateľ robí jedinečne,

nosť: za seba, za podnik a za svet, v ktorom žijeme.

možno zhrnúť ako priestor príležitostí. Miba má ambicióznu podnikovú kultúru. Každého, kto do spoločnosti nastúpi,
osobne podporuje, každý môže na vlastnú zodpovednosť vy-

Týmto vydaním brožúry o priestore príležitostí by sme

užiť priestor príležitostí, a tak spoluutvárať spoločnosť Miba a

vám chceli ukázať, aká sila motivuje zamestnancov spo-

robiť veci, na ktoré možno byť hrdý.

ločnosti Miba, ženie ich vpred a zároveň pokračuje v pí-

Miba vyžaduje a podporuje podnikateľské konanie, celoživotné vzdelávanie, túžbu po úspechu
a technologické vodcovstvo.

saní príbehu úspechov tejto spoločnosti ako popredného
strategického partnera najvýznamnejších výrobcov motorov a motorových vozidiel.

Záleží na závode

Systém duálneho vzdelávania
Spoločnosť Miba sa snaží získavať mladé talenty už na od-

Kariéra v spoločnosti Miba znamená pracovať tam, kde iní doObjavte, čo znamená každý deň znovu a znovu zažívať

volenkujú. Kooperácia, spolupatričnosť a spätosť s regiónom

Miba povzbudzuje svojich zamestnancov, aby podnikateľsky

borných stredných školách.

priestor príležitostí Miba. Vitajte v spoločnosti!

sú charakteristické pre atmosféru v našich závodoch.

mysleli a konali, predkladali vlastné nápady, vášnivo ich sle-

Je lídrom pilotného projektu „youngSTARS“,

Čítajte viac o osobných skúsenostiach zamest-

dovali a prispievali tak k pokroku spoločnosti. Technologický

vďaka ktorému bol na Slovensku vytvorený

nancov,

predstih vidí Miba nie ako úlohu určitého oddelenia, ale ako

duálny system vzdelávania. | Strana 18

ktorí

pracovali

mimo

svojho

domova.

| Strana 15

úlohu všetkých zamestnancov. Preto na všetkých úrovniach

Odborná príprava a ďalšie vzdelávanie

vyžaduje a podporuje túžbu po vedomostiach, angažovanosť

Programy rozvoja riadenia a manažérstva majú v spoločnosti

a bohatstvo nápadov. Pod heslom „celoživotného vzdeláva-

Bernhard Reisner,

Miba vysokú prioritu. Miba Academy človeka optimálne

nia“ Miba podporuje odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie

Vice President Human Capital, Miba AG

pripraví na súčasné aj budúce funkcie. Urobte si obraz

všetkých zamestnancov, čím otvára priestor príležitostí pre

o zaujímavých programoch odbornej prípravy

ich ďalší osobný a odborný rozvoj.

Miba. | Strana 07
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> Podnikateľské konanie s odvahou podstúpiť riziko

Vladimír Toman
Slovenská technická univerzita
v Bratislave, strojnícka fakulta, odbor
stroje a zariadenia pre strojársku
výrobu, v spoločnosti Miba od 1991

V posledných rokoch sa spoločnosť Miba Sinter

Má Miba osobitné nároky voči svojim zamestnan-

Slovakia stala najväčším závodom Miba na svete.

com, ktoré musia spĺňať okrem kvalifikácie? Čo je

Aké boli najdôležitejšie míľniky v jej histórii? Aké

na tíme MSSK osobitné?

podnikateľské rozhodnutia a činy boli kľúčové
pre tento úspech?

Vladimír Toman: Určite sa nesnažíme hľadať, požadovať či
vytvárať špeciálne požiadavky pre našich zamestnancov. Zá-

S podnikateľským
konaním a nadšením
k úspechu
Miba Sinter Slovakia je jedným z najvýznamnejších priemyselných zamestnávateľov oravského regiónu.
Od roku 1991 podnik zásobuje zákazníkov z európskeho
automobilového priemyslu spekanými súčiastkami s vysokou presnosťou a kvalitou. Počas uplynulých 25 rokov
sa spoločnosť Miba Sinter Slovakia rozrástla na závod
s najväčším počtom zamestnancov v skupine Miba.

Vladimír Toman: Musím to trochu poopraviť: najväčšia len

kladom je práca hlavne s mladými ľuďmi, ktorí práve ukončili

počtom zamestnancov. Tie ostatné prvenstvá na nás, dúfam,

štúdium na rôznych stupňoch. Snažíme sa pre nich pripraviť

v Sinter Group ešte čakajú! Ak mám spomenúť významné

podmienky rozvoja v súlade s potrebami spoločnosti. Objaviť

míľniky, určite ich nájdeme viac a všetky majú svoju zložitosť,

v nich kreativitu, talent a ponúknuť im motiváciu, a tým ich

náročnosť a hlavne motiváciu.

správne budúce umiestnenie a uplatnenie.

Boli to udalosti, ktoré spoločnosť ovplyvnili zvonka: po za-

Pritom v žiadnom prípade nevylučujeme možnú motiváciu

ložení spoločnosti a spustení výroby v r. 1991 resp. 1992

a skúsenosť starších kolegov. Jednoducho dôležitá je

sme hneď v r. 1993 boli konfrontovaní s neistotou na trhu

motivačná a pozitívna firemná atmosféra, ktorú chceme

a s veľkými zmenami v bývalom Československu. Po vstupe

spoločne vytvárať.

do EÚ v roku 2004 vznikla v rokoch 2008/09 opäť pomerne
komplikovaná hospodárska situácia a približne v rovnakom

Anna: Vzdelanie a kvalifikácia sú dôležité. No pri výbere

čase bolo zavedené euro ako nová mena. Pri všetkých týchto

zohráva významnú úlohu aj osobnosť budúceho kolegu ale-

témach sme riešili situácie s množstvom výziev.

bo budúcej kolegyne. Je dôležité, aby správne „zapadol“

Anna Michalíková

A potom vnútorné míľniky a motivácie spoločnosti. Väčšinou

do tímu. Práca u nás je rozmanitá a dynamická. Preto

Technická univerzita vo Zvolene, drevárska

sa spájajú práve s možnosťou rastu – v nových zaujímavých

od našich budúcich kolegov a kolegýň očakávame ochotu

fakulta, odbor podnikový manažment, v spo-

projektoch a hlavne v realizácii nových myšlienok a koncep-

pracovať na sebe a túžbu rozvíjať sa. Sme Miba rodina. Dobré

ločnosti Miba od 2004

tov. Tak sa nám podarilo rozrásť z pôvodne len jednej výrob-

pracovné vzťahy sú jedným zo základov nášho úspechu.

nej jednotky na teraz už tri resp. od roku 2016 na štyri „Production Units“. Každá jednotlivá etapa rastu skrývala v sebe

MSSK je súčasťou medzinárodnej skupiny. Akú úlo-

Čo pre vás znamená „priestor“ pre kariéru a aké

veľa zaujímavých myšlienok a riešení.

hu majú slovenské závody v rámci skupiny? Aká je

s tým máte skúsenosti?

V žiadnom prípade nesmieme zabudnúť na rozhodnutia sme-

spolupráca s ostatnými závodmi? Je niečo obzvlášť

rujúce k našej samostatnosti v rôznych oblastiach a proce-

náročné/zaujímavé?

začných opatreniach alebo v logistike.

Vladimír Toman: Myslím, že motto „Dajte svojej kariére
priestor!“ žijeme u nás denne. Možnosť rozvíjať sa dostáva

soch. Napríklad vo vývoji produktov a procesov, v automatiVladimír Toman: Hľadanie vlastného miesta v skupine

každý, ibaže sám musí chcieť. Veci má každý vo svojich ru-

je súčasťou našej budúcnosti a tú sa snažíme nielen nájsť

kách, my vytvárame len podmienky.

Ako by ste charakterizovali MSSK? Má výnimočné

a definovať, ale aj pozitívne riešiť a ovplyvňovať. Naša úloha

silné stránky?

alebo pozícia sa už dlhšie dosť mení od prijímateľa a spraco-

Anna: „Priestor“ je pre mňa možnosť ukázať, čo vo vás je –

vateľa ku poskytovateľovi a ku spolupráci. Určite nie je nič

možnosť vypracovať sa. Miba ponúka svojim zamestnancom

Vladimír Toman: Toto hodnotiť, je vždy trochu náročné.

čierno-biele a veľmi často potrebujeme radu a riešenie, ale

priestor pracovať na sebe a rásť. Hľadať nové riešenia, robiť

Myslím si však, že v našej spoločnosti sú silnou stránkou naši

hlavne sme a chceme byť veľmi aktívni.

rozhodnutia a byť pripravený niesť následky. Ja sama som pred

ľudia, ich chuť a vôľa niečo dosiahnuť, úlohy realizovať do po-

Obzvlášť náročná je komunikácia a vzájomné pochopenie,

11 rokmi začínala ako administrátor zásobovania a dnes som

zitívneho výsledku a úspešného konca. Našťastie, máme veľa

aby sme sa v riešeniach a v budúcom smerovaní vždy stretli.

manažérkou rozvoja ľudských zdrojov.

ľudí, ktorí nepoznajú slová „nie“ a „nedá sa“!
Aké možnosti otvárajú pre vašich zamestnancov
Anna: MSSK je prosperujúca spoločnosť v krásnom prostre-

medzinárodné aktivity spoločnosti Miba?

dí dolnej Oravy, ktorá už 25 rokov ponúka svojim zamestnancom istou a stabilitu. Za svoj úspech vďačí úsiliu svojich

Anna: Začíname už pri žiakoch v rámci duálneho vzdelá-

zamestnancov.

vania. Počas štúdia im ponúkame možnosť praktickej stáže
v sesterskom závode vo Vorchdorfe v Rakúsku. Šikovným
absolventom vysokých škôl ponúkame Miba Global Graduate Program. Naši zamestnanci si vymieňajú skúsenosti
s kolegami v Rakúsku, Indii, USA, Brazílii aj Číne.
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> Podnikateľské konanie sa možno naučiť

Podnikateľské
konanie sa
možno
naučiť

„Prečo máme posielať
našich zamestnancov
na externú akadémiu,
keď máme svoju
vlastnú?“

Programy
Miba Academy

Osobný rozvoj
Pre spoločnosť Miba je veľmi dôležitý ďalší rozvoj jej za-

Miba Career Management

mestnancov. Z pestrej ponuky možností môžu mať úžitok

Career Management napomáha pri štruktúrovanom plánova-

Programy rozvoja riadenia a manažérstva majú v spoloč-

všetci zamestnanci - od učňov až po členov predstavenstva.

ní kariérneho postupu a následníctva. Prostredníctvom neho

nosti Miba už roky vysokú prioritu. Veľkú časť riadiacich

Celoživotné vzdelávanie má v spoločnosti Miba tradíciu.

sú zamestnancom dané do povedomia perspektívy rozvoja a
darí sa krátkodobo a strednodobo obsadzovať kľúčové riadia-

miest možno obsadiť z vlastných radov. Na intenzívnych
pomáhajú pri ich súčasných, ale aj možných budúcich

Vzdelávací program Miba,
otvorené školenia a workshopy

činnostiach. Okrem praktických poznatkov o hlavných

Vzdelávací program Miba je ponukou pre všetkých našich

činnostiach, manažérstve a riadení ide na nich o seba-

zamestnancov. Na vnútropodnikových školeniach sa prebe-

Prieskum názorov zamestnancov

reflexiu, spätnú väzbu a vytváranie siete. Styky, ktoré sa

rajú témy významné pre spoločnosť Miba z oblastí komuni-

Spätná väzba „z prvej ruky“ tvorí základ pre ďalší rozvoj spo-

pritom nadviažu, sa udržujú aj po skončení školenia. To je

kácie, pracovných technológií, jazykov a techniky všeobecne.

ločnosti Miba. Každé dva roky naši zamestnanci po celom

mibácky duch v praxi.

Okrem toho je v ponuke množstvo externých vzdelávacích

svete dokazujú silné stránky a optimalizačný potenciál v ob-

kurzov.

lasti pracovných podmienok, riadenia a komunikácie.

MLA je hlavnou súčasťou odborného rozvoja manažérov

Koučing a mentoring

spoločnosti Miba. Program obsahuje päť modulov, z kto-

Koučing (pôv. coaching) a mentoring sa v spoločnosti Miba

rých tri sa uskutočňujú v Rakúsku a po jednom v USA

osvedčujú ako vhodné metódy individuálneho rozvoja. Pokiaľ

a v Číne. Cieľom je ďalší rozvoj spoločného chápania ria-

pri koučingu zamestnanci zdokonaľujú svoju schopnosť riešiť

Miba Global Graduate
Program

denia. V globálnom kontexte sa účastníci intenzívne za-

problémy s externým expertom, pri mentoringu im pomáhajú

oberajú riadením podniku vrátane vypracovania reálnych

interní mentori Miba.

školeniach dostávajú ich účastníci nástroje, ktoré im

ce miesta. Jeho základom je hodnotenie potenciálu – ktorého
rámcom je opakovateľný, transparentný postup.

MLA – Miba Leadership Academy – truly global

podnikateľských plánov Miba, otázkami riadenia zamestnancov a samého seba. Zdokonaľujú sa tak pre budúce
výzvy, s ktorými sa môžu v skupine Miba môžu stretnúť.

MMA – Miba Management Academy
Marek Barina je jedným zo 14 manažérov Miba

„Tímový duch robí v spoločnosti Miba nemožné možným.“

Slovenska, z USA, Číny a Rakúska, ktorí sú v súčasnosti účastníkmi Miba Leadership Academy.

MMA sa zameriava na rozvíjanie podnikateľského konania. Pomocou podnikateľskej simulácie sa účastníci

Miba Global Graduate Program je program stáží s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorého sa stážisti počas 18 me-

Transparentné zásady
riadenia ako základ kultúry
riadenia v praxi

siacov na troch zastávkach v USA, na Slovensku, v Číne
a v Rakúsku zoznamujú so svetom Miba. Okrem nadobudnutia odborných kompetencií počas jednotlivých projektov sú
na programe aj školenia zamerané na rozvoj osobnosti. Dôležitá je pritom myšlienka medzinárodnej siete.

učia rozlišovať súvislosti podnikovej ekonomiky a riadiť
Marek začínal svoju kariéru v roku 2006 ako finančný manažér v novozaloženom závode Miba Steeltec vo Vrábľoch. Za roky

hospodársky výsledok prevádzky. Základom je fundova-

Spoločnosť Miba sa spolieha na otvorenú podnikovú kultúru

v podniku Marek prežil náročné časy, veľkú akvizíciu aj zaujímavé zákaznícke projekty. Miba Steeltec zásobuje priemysel

né pochopenie kontrolingu a jeho ukazovateľov. K tomu

s transparentnými zásadami riadenia. Tie poskytujú manažé-

stavebných strojov, automobilový a letecký priemysel oceľovými lamelami špičkovej kvality. Z prevádzkarne s 15 pracovníkmi

pristupujú nástroje riadenia zamestnancov.

rom orientáciu a umožňujú merateľnosť riadenia. Pri profe-

vyrástol úspešný podnik so 460 zamestnancami. Od roku 2012 je Marek Deputy Managing Director, ktorý zodpovedá za úse-

sionálnom plnení riadicich úloh pomáhajú manažérom tieto
nástroje:

„Všetci ťaháme za jeden povraz a učíme sa jeden od druhého,“ hovorí nadšene o svojich kolegoch. Leadership (t. j. vodcovstvo)

Programy prispôsobené potrebám skupiny
a závodu

pre Mareka znamená vytvárať rámcové podmienky pre svojich zamestnancov a umožňovať im ďalší rozvoj. Preto je Miba tou

V závislosti od požiadaviek sa programy zameriavajú

správnou spoločnosťou.

na témy riadenia a manažérstva, ako aj na hlavné čin-

Pohovor so zamestnancom a Management
Development Dialog

ky Supply Chain Management, Disposition a plánovanie. Na svojej práci Marek oceňuje stabilný tím a pozitívnu atmosféru.

nosti spoločnosti Miba. Napríklad aplikační technici

Pohovor so zamestnancom je v spoločnosti Miba dôleži-

Vedenie zamestnancov, riadenie podniku a vedenie seba samého

môžu prehĺbiť svoje vedomosti o používaní a techno-

tým nástrojom riadenia a podpory zamestnancov. Manažér

Vedenie zamestnancov, riadenie podniku a vedenie seba samého sú hlavné témy Miba Leadership Academy. Marek očaká-

lógii klzných ložísk v rámci Miba Bearing Engineering

so zamestnancom spoločne preberú uplynulý rok a naplánujú

va spätnú väzbu k svojim metódam riadenia a cenné tipy, na základe ktorých by mohol zlepšiť svoje riadiace kvality. Teší sa

Academy (BEA). Manažéri Miba Sinter Austria rozvíjajú

budúce ťažiská úloh a rozvojové opatrenia.

na výmenu skúseností s kolegami: „Sú tu účastníci z rôznych krajín a z rôznych divízií, zoznamujeme sa s odlišnými kultúrami,

svoje manažérske správanie v rámci STEPS a aktívne

sceľujeme sa ako skupina a vytvárame sieť, ktorá bude fungovať aj mimo tohto programu.“

tak vytvárajú kultúru riadenia podniku.

Management Development Dialog má za cieľ poskytnúť
špeciálne manažérom spätnú väzbu a šancu na ďalší rozvoj
na základe zásad riadenia Miba.
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> Zodpovedné podnikateľské konanie

Inovácie a technológie

Globálny rast

Zodpovedné 				
			podnikateľské
konanie

Ľudia

Čo robíme pre úspešnú budúcnosť?
F. Peter Mitterbauer je ako predseda predstavenstva zodpovedný za ďalší úspešný rozvoj spoločnosti Miba ako medzinárodne
uznávanej technologickej skupiny. Jeho mottom dynamického vedenia spoločnosti Miba do budúcnosti je Dynamic Evolution.
Ako vrchol, ktorý určuje smer, Dynamic Evolution stojí na pilieroch „globálneho rastu“, „inováciách a technológii“ a na „ľuďoch“.
Korene zo šiestich zásad sú pevným základom, na ktorom majú oslavovať úspechy aj ďalšie generácie: 100 % zameranie
na zákazníka; zvedavosť a túžba po vedomostiach; podnikateľské konanie; túžba po úspechu; otvorenosť veľkým nápadom; ako aj
rýchlosť a agilnosť.

Čím sa vyznačuje podnikateľské konanie?
Každý zamestnanec prijíma v každodennej práci mnohé nové rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú budúcnosť spoločnosti Miba a naše
globálne šance. Ako organizácia sme neporaziteľní, keď sa každý zamestnanec cíti ako podnikateľ a podľa toho aj koná. Ústredná myšlienka: „Neexistuje nedá sa!“ platí pre každého zamestnanca a ukazuje, akým silným tímom dokážeme byť.

Ako sa Miba stavia k výzvam budúcnosti?
Ešte nikdy neboli technológie také dôležité pre čistú planétu ako dnes. Poslaním: „Innovation in Motion – Technológie
pre čistejšiu planétu“ preto vedome preberáme zodpovednosť. Svojím konaním poskytujeme spoločnosti rozhodujúci príspevok.

Čo to znamená umožniť priestor?
Je dôležité dôverovať svojim zamestnancom – ich zručnosti, angažovanosti, ich túžbe po úspechu. Vyžadujeme výkon, ale
podporujeme každého jednotlivca a povzbudzujeme ho k samostatným rozhodnutiam. U nás je možné dať veci do pohybu.
Odbornou prípravou a nepretržitým ďalším vzdelávaním otvárame priestor pre osobný a odborný rozvoj – a tým zabezpečujeme
aj budúcnosť spoločnosti.
F. Peter Mitterbauer
CEO Miba Group

Ako zostane Miba silnou?
„Kto sa prestáva zlepšovať, prestal byť dobrý!“ Bez snahy o pokrok a obnovu, bez pohonnej látky sa motor hospodárskeho
obehu zastaví. Bez vízií si nemožno predstaviť zlepšovanie ani rozvoj. To platí pre všetky hospodárske odvetvia a samozrejme
najmä v oblasti pokrokových technológií.

08

09

> Zodpovedné podnikateľské konanie

Z výroby

Trecie obloženia Miba
sú rozhodujúcim výkonovým prvkom spojok a bŕzd motorových vozidiel a strojov. Podstatnou mierou prispievajú

Všedný výrobný deň v Miba Steeltec, Vráble.
Vyvíjajú a vyrábajú sa tu vysokokvalitné trecie obloženia.

Pohon pre generácie

k zvyšovaniu efektívnosti. Používajú sa v stavebných strojoch, traktoroch, nákladných motorových vozidlách, vysoko-

Vyše 5 000 zamestnancov v dvanástich krajinách po celom svete robí zo spoločnosti Miba popredného strategického partnera

rýchlostných vlakoch, motocykloch, osobných automobiloch,

medzinárodných výrobcov motorového a automobilového priemyslu. Spoločný pohon: túžba po úspechu, ktorá sa odovzdáva

lietadlách a veterných elektrárňach.

z generácie na generáciu a vďaka ktorej sú Miba a jej podniková kultúra jedinečné.
Motto „Pohon pre generácie“ nie sú v Miba len prázdne slová: pre podnik je dôležité vedenie dialógu s jeho zamestnancami.
Tak napríklad učni majú svoje vlastné webové sídlo. Jeho súčasťou je učňovský blog, na ktorom sa učni vzájomne informujú
o svojich každodenných zážitkoch.
Kariéra mnohých zamestnancov Miba sa preto vyznačuje dlhoročnými skúsenosťami, zvedavosťou a vášňou, ktoré prechádzajú
z generácie na generáciu. Podnikateľské konanie sa podporuje v celom podniku, za úspech sa môže cítiť zodpovedný každý
zamestnanec. Medzi zamestnancami sa prakticky uskutočňuje prenos poznatkov: obojstranne vzniká hodnota, keď sa mladí
a starší kolegovia rozprávajú, vzájomne sa učia a oceňujú silné stránky toho druhého. S rastúcou globalizáciou nadobúda takáto
výmena skúseností na význame, a to aj na medzinárodnej úrovni. Zamestnanci sa tak môžu pozrieť aj za okraj vlastného taniera
a získať cenné skúsenosti.

Príprava rezania laserom

Programovanie

Laserové rezanie

Laserové technológie sú jednými z najmodernejších, ktoré sa

Výroba vlastných lisovacích nástrojov si vyžaduje programo-

Laserové rezanie patrí medzi najpresnejšie technológie.

používajú v Miba Steeltec, s.r.o.

vacie znalosti.

Veľké príbehy úspechov
sa začínajú v malej dielni.
Dáta a fakty
Spoločnosť Miba je popredný strategický partner medzinárodného motorového a auto-

História spoločnosti Miba sa začína v roku 1927. Franz Mitter-

mobilového priemyslu. Výrobky Miba nájdete vo vozidlách, vlakoch, v lodiach, lietadlách

bauer má vtedy ani nie 22 rokov. Zakladateľ spoločnosti Miba

a elektrárňach na celom svete. Vďaka technológiám spoločnosti Miba sú výkonnejšie,

sa však už v mladom veku vyznačuje veľkým talentom a

bezpečnejšie a ekologickejšie.

vášňou pre techniku - predpokladmi, ktoré neskôr poznačia
Miba ako podnik. Mladý technik v tom čase ešte nevie, kam

Aktuálne ukazovatele nájdete na našom webovom sídle www.miba.com

povedie táto cesta: začína so „špeciálnou dielňou na údržbu
a opravy motorov“. Neskôr – po vojne – sa Franz Mitterbauer
špecializuje na výrobu klzných ložísk a zhotovovanie speka-

Pásové brúsenie

Kontrola kvality

ných súčiastok. Zavádza sa názov „Miba“. To, čo nasleduje

Novoinštalovaná moderná linka pásového brúsenia.

Pokročilé spôsoby na kontrolu kvalitatívnych ukazovateľov.

potom, je už vzorový príbeh úspechov, ktorý nemá páru.

Od prevádzky s dvoma zamestnancami
k technologickému vodcovi
Franz Mitterbauer postupne s veľkou energiou rozširuje kompetencie svojho podniku a Miba sa stáva technologickým
Spoločnosť Miba Steeltec je relatívne mladá, avšak techno-

najväčšou devízou sú naši ľudia a ich know-how. Miba Steel-

vodcom v oblasti klzných ložísk. Jeho celoživotné dielo pre-

logicky a procesne vyspelá spoločnosť. Naše produktové

tec sa stala kompetenčným centrom pre viaceré technológie

berá v roku 1983 jeho syn Peter Mitterbauer, ktorý ho zod-

portfólio je dobre vybalansované vo viacerých silných seg-

pre celú MIBA Friction divíziu pri produkcii oceľových lamiel,

povedne ďalej vedie. Pod jeho vedením vstupuje Miba v roku

mentoch priemyslu, ako i trhmi, na ktoré dodávame. Naše

trecích kompozitných lamiel, molybdénových lamiel, nitrido-

1986 na burzu. V nasledujúcich rokoch a desaťročiach sa spo-

produkty sú súčasťou špičkových aplikácií našich zákazníkov,

vaných lamiel. Naše výrobky sú súčasťou trecích obložení

ločnosť rozrastá na globálny koncern so závodmi po celom

ktorí sú lídrami vo svojich segmentoch. MIBA je známa svo-

a montujú sa do stavebných a poľnohospodárskych strojov,

svete. V roku 2013 preberá rodinný podnik ďalšia generácia:

jou vysokou kvalitou a vysokým podielom technológii, know-

v automobilovom a leteckom priemysle, do zariadení veter-

F. Peter Mitterbauer prevzal predsedníctvo v predstavenstve

how a vlastným výskumom a vývojom. Samozrejme, našou

ných elektrární.

po svojom otcovi a odvtedy riadi tento podnik.
Spekané súčiastky
Miba
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Klzné ložiská
Miba

Trecie obloženia
Miba

Komponenty
výkonovej elektroniky Miba

Špeciálne stroje
Miba

Povlaky
Miba
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> Podnikateľské konanie v silnej skupine

Podnikateľské
					konanie
v silnej skupine

Inovácie vznikajú
spolupôsobením mnohých síl
Nová generácia trojvalcových motorov (s označením: EB)
je výsledkom úspešnej spolupráce medzi spoločnosťou
Miba a automobilkou PSA Peugeot Citroën

„Od samého začiatku som
na projekte EB spolupracoval so spoločnosťou Miba.
Obzvlášť som oceňoval
aktívnu prácu technického
tímu, pevnú vôľu pomôcť
zákazníkovi a schopnosť
a možnosť ponúkať skutočné, inovatívne riešenia.“

PSA Peugeot Citroën je – po automobilke Volkswagen AG – druhý najväčší výrobca automobilov v Európe. Zavedením výroby
novej generácie trojvalcových benzínových motorov EB nastavuje tento francúzsky výrobca nové kritériá: zníženie emisií CO2
a zníženie spotreby, vysoká kompaktnosť a optimalizácia hmotnosti pri súčasne vysokej úrovni výkonu.
Na dosiahnutie vyššieho výkonu a nižšej mernej spotreby sa 1,2-litrové motory vyrábané od roku 2012 vybavujú preplňujúcim
turboagregátom. Podľa firmy Peugeot sa podarilo znížiť spotrebu o 18%. Nový motor v modeli 308 má na jednom kilometri
vypustiť do ovzdušia len 107 a v modeli 208 len 105 gramov CO2.
Straty trením spotrebujú približne pätinu výkonu motora, a preto zohrávajú pri vývoji automobilu dôležitú úlohu. V blokoch
motora EB sa ich pomocou špeciálnych technológií podarilo znížiť o 30% v porovnaní s referenčným trojvalcovým motorom
vozidla Peugeot 107.
Koľko priemyselného a technologického know-how sa v novom typovom rade motorov skrýva, naznačuje spolu 52 patentových
prihlášok, z ktorých 23 sa zaoberá architektúrou motora a jeho periférnymi zariadeniami, 20 ovládaním motora a 9 špecifickými
výrobnými postupmi a výrobnými zariadeniami.

S akými otázkami sa zákazník obracal na spoločnosť Miba?
V marci 2008 sa začali prvé rokovania s automobilkou PSA, ktorá hľadala nové koncepcie veka ložiska kľukového hriadeľa
pre generáciu trojvalcových motorov EB. V spoločnosti Miba preto vypracovali špeciálny dizajn veka ložiska, ktoré umožňovalo
lacnejšiu montáž kľukových hriadeľov v motorárni PSA. O pol roka neskôr dostáva Miba objednávku na veko zhotovené technológiou práškovej metalurgie, ktoré má nahradiť veko kľukového hriadeľa v motore EB. Po intenzívnej spolupráci na návrhu
„design to cost“ s PSA a ich dodávateľom Tier 2 sme v roku 2009 dostali ďalšiu objednávku na systém hmotnostného vyvažovania EB a ozubenú remenicu kľukového hriadeľa. Už v roku 2010 sa Miba zúčastňovala na jednej etape skoršej koncepcie

Rodolphe Cazenave, PSA EB Architecture,

vývoja nového preplňovaného motora EB s výkonom 74 kW (100 PS) a 96 kW (130 PS). Vzhľadom na nižšie náklady a lepšie

PSA Tech Center

akustické správanie našich spekaných ozubených kolies bola v novembri 2010 Miba odmenená objednávkou sériovej výroby
vyvažovacieho systému pre turbomotor.

Akým výzvam musela Miba čeliť v procese vývoja tohto výrobku?
Technických problémov bolo niekoľko, predovšetkým zníženie hlučnosti a trvanlivosť. S úžasnou podporou celého projektového
tímu Miba sa nám podarilo ponúknuť zákazníkovi absolútne uspokojivé technické riešenie a aj ho realizovať.

Nová generácia trojvalcových motorov EB sa používa týchto modeloch: Peugeot 108, 208, 2008,
Peugeot 308, Car of the year 2014

Philippe Molinarie

301, 308 a v citroënoch C1, C3, C4,

Key Account Manager Miba Sinter Group a

C-Elysee a DS3.

manažér odbytových stredísk Miba France

Postupne má nahradiť všetky štvorvalcové motory

Od roku 2006 zodpovedá za zákazníka

s obsahom 1,6 litra a výkonom 88 kW (120 PS).

PSA Peugeot Citroën.
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> Pracujeme, kde iní dovolenkujú

Život
v zahraničí
Za 8 dní
okolo sveta
Miba nasleduje svojich
zákazníkov po celom svete.
Táto cesta nás povedie
k 8 z 22 závodov Miba okolo
zemegule.
10

3. deň | Droitwich, Spojené kráľovstvo

6. deň | Pune, India

Závod Teer Coatings (TCL) v anglickom meste Droitwich je

Miba Drivetec India, člen Miba Friction Group, sa nachádza

špecialistom na PVD povlaky a disponuje jedným z najväč-

v Pune, jednom zo stredísk indického priemyslu výroby moto-

ších portfólií povlakov na svete. TCL, ktorý je súčasťou Miba

rových vozidiel. Odtiaľto Miba zabezpečuje starostlivosť o ta-

Coating Group, je popredným výrobcom strojov na zhotovo-

mojších miestnych zákazníkov v oblasti poľnohospodárskych

vanie povlakov a intenzívne sa zaoberá výskumom a vývojom

úžitkových vozidiel.

Pracovať určitý čas v
zahraničí je pre mnohých
sen. V spoločnosti Miba
to považujeme za súčasť
kooperácie a nadobúdania
nových znalostí.

Miba, ako globálna spoločnosť, dnes veľmi aktívne spolupracuje a kooperuje nielen v rámci jednotlivých divízií, ale snaží sa zdieľať skúsenosti aj naprieč divíziami. Miba má prepracovaný program pre zamestnancov, ktorí sú vysielaní do iných krajín. Najintenzívnejšie podporuje Miba Steeltec svoj sesterský závod Miba HydraMechanica v Michigane v USA. Nové výzvy, ktoré pred
americkým závodom v súčasnosti stoja im svojím know-how pomáhajú napĺňať niekoľkí kolegovia z Vrábeľ. Ako prvý sa do USA
vybral Radovan Martišovič, ktorý na Slovensku pôsobí v pozícii Production Manager. V USA bude z pozície Operations Manager
odovzdávať svoje skúsenosti najmä z oblasti výrobných procesov a lean filozofie. Ďalšími kolegami, ktorí podporia náš závod, budú
Mário Senáši na oddelení nákupu a Barbora Lehocká posilní oddelenie Business Developmnet. Kooperácia, práca v inom kultúrnom a geografickom prostredí je nielen obrovskou výzvou, ale aj rozvojom odborných a osobnostných zručností profesionálov
v spoločnosti Miba.
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v tejto oblasti.

7. deň | Vráble, Slovensko
4. deň | McConnelsville, USA

Spoločnosť Miba Steeltec s.r.o, otvorená v r. 2007, sa na-

Jeden a pol hodiny cesty juhovýchodne od mesta Colum-

chádza vo Vrábľoch na juhozápade Slovenska. Miba Steeltec

bus, Ohio, sa nachádzajú dva závody Miba a Shared Service

dodáva vysokokvalitné oceľové disky pre stavebné stroje,

1. deň | Laakirchen, Rakúsko

Center North America. Miba Bearings US sprevádza už vyše

automobilový a letecký priemysel. Oceľové disky vyhovujú

Laakirchen v hornorakúskom regióne Salzkammergut je za-

päťdesiat rokov na ceste vpred americké železnice a letecký

prísnym štandardom kvality, pričom procesne orientovaný

kladajúci závod spoločnosti Miba a zároveň ústredie koncernu

priemysel. Závod je najväčším zamestnávateľom v regióne a

systém manažmentu je základom pre neustále zlepšovanie

skupiny Miba. V roku 1927 tu položil Franz Mitterbauer základ-

od roku 2001 je členom skupiny Miba. Miba Sinter USA zača-

vo všetkých oblastiach.

ný kameň spoločnosti. Od roku 1949 sa v Laakirchene vyrábajú

la s výrobou v roku 2010 a odvtedy úspešne zásobuje severo-

klzné ložiská. Dnes závod presviedča najmodernejšími zariade-

americký automobilový priemysel veľmi presnými spekanými

8. deň | Su-čou, Čína

niami a patrí medzi svetovú špičku priemyslu výroby motorov.

súčiastkami.

Spoločnosť Miba Precision Components Čína (MPCC) bola za-

2. deň | Dolný Kubín, Slovensko

5. deň | Indaiatuba, Brazília

ghaja začal sériovú výrobu v roku 2007 a je jediným závodom

Roman Vrabček, Pracovník oddelenia financií
Sinter Group, V spoločnosti MIBA: 3,5 roka
Aktuálny účastník MLA

V Dolnom Kubíne, v turistickom regióne Oravy (blízko hranice

Podnik Mahle Metal Leve Miba Sinterizados so sídlom v Indai-

Miba na svete, v ktorom sa pod jednou strechou vyrábajú klzné

V spoločnosti MIBA pracujeme ako jeden tím napriek tomu, že

s Poľskom) je Miba Sinter Slovakia jedným z najvýznamnej-

atube, vzdialenej približne hodinu cesty od letiska São Paulo,

ložiská, spekané súčiastky, trecie obloženia aj povlaky. MPCC

sídlime v rôznych krajinách. Globálne zdieľanie vedomostí, znalostí

ších priemyselných zamestnávateľov. Od roku 1991 zásobuje

bol založený v roku 1978. Spoločnosti Miba dnes patrí 40 per-

zásobuje na mieste európskych, amerických a čínskych výrob-

a zdrojov (aj ľudských) vo všetkých firemných procesoch je veľmi

automobilový priemysel aplikáciami práškovej metalurgie naj-

cent podniku, kým 60 percent tohto najväčšieho výrobcu spe-

cov motorových vozidiel a subdodávateľov automobilového prie-

dôležité. Vzhľadom hlavne na tieto skutočnosti som sa aj ja dostal

vyššej presnosti a kvality.

kaných súčiastok v Latinskej Amerike vlastní Mahle Group.

myslu.

do účinkovania v medzinárodnom projekte. Vedel som, že projekt

ložená v roku 2005. Závod vybudovaný 90 km západne od Šan-

Niekedy začiatkom leta tohto roku prišla nečakaná, ale o to
zaujímavejšia ponuka na služobnú cestu do USA, ktorá pôvodne

jeden dlhodobejší pobyt. Zhodli sme sa, že dlhodobejší pobyt bude

Bruno Boroš, Miba Globalite, 26-ročný
Sinter Group
V súčasnosti: Suzhou, China

pre obidve strany lepšie riešenie. Ponuka zobrať so sebou manžel-

Mal som to šťastie stať sa členom prvého Miba Global Graduate

zmenila na dlhodobý pobyt. Využitie skúseností nadobudnutých na

ku a deti bola samozrejmosťou. Spoločnosť MIBA nám zabezpečila

Programu, ako zástupca zo Slovenska. Pre čerstvého absolventa

oddelení Produktových Inžinierov v spoločnosti MIBA Steeltec

všetko potrebné pre život v krajine - ubytovanie, auto i poistenie.

technickej vysokej školy je to ideálna príležitosť odštartovať kariéru.

Vráble je pre mňa veľkou motiváciou a pôsobenie v USA beriem ako

Pre mňa to bola veľmi dobrá pracovná skúsenosť a príjemná zme-

Mojou prvou z troch zahraničných zastávok je Čína. MPCC Sinter

obrovskú skúsenosť. Je to príležitosti byť súčasťou medzinárodné-

na. Naučil som sa veľa nových vecí v programe SAP, rozšíril som si

v Suzhou je veľmi rýchlo rozvíjajúca sa firma. Inštalácia nových

ho tímu, príležitosť učiť sa jazyk v prirodzenom prostredí, zvýšiť svoju

obzor, spoznal novú kultúru a iný životný štýl. Kolegom a kolegy-

zariadení je na dennom poriadku. Neustále zmeny vo výrobe

odbornosť a získať nové spôsoby myslenia. Je to možnosť spoznať

niam by som takýto pobyt v zahraničí určite odporučil.

bude v USA trvať približne pol roka. Spoločnosť MIBA mi dala
na výber, či moja účasť bude séria služobných ciest a letov alebo

Kolegovia trávia spolu
čas nielen v práci

Barbara Lehocká, Business Development
Engineer,
Friction Group, 26-ročná
V súčasnosti: Michigan, USA

mala trvať päť týždňov, potom ďalších sedem.
Po prejavení záujmu z oboch strán sa služobná cesta

však vytvárajú problémy pri internej logistike. A mojou úlohou je

nových ľudí, americkú kultúru a cestovať. Jednoducho ponuka,

Obvyklý scenár, s ktorým sa stretávame v pracovných prostrediach je príznačný tým, že po skončení pracovnej doby sa všetci

popasovať sa so zmenšujúcimi priestormi na skladovanie

ktorá sa neodmieta. A keďže všetko má svoje pre a proti, má

rozutekajú za svojimi záľubami a koníčkami. My v spoločnosti Miba sa snažíme umožniť, aby sa kolegovia poznali aj v mimo

a

operáciami.

to aj svoje negatíva. Tým hlavným je určite odlúčenie od rodiny

pracovnom prostredí a spoznali sa nielen po profesijnej stránke, ale aj po ľudskej. Miba podporuje možnosť zdravého život-

Samozrejme, že ako neskúsený absolvent by som to sám len

a priateľov. Pevne verím, že znalosti získané počas pôsobenia tu

ného štýlu prostredníctvom množstva športových podujatí a aktivít, ktoré vytvára pre všetkých svojich kolegov. Zamestnanci

ťažko zvládol. Našťastie mám okolo seba tím ochotných kolegov,

v MIBA HydraMechanica v budúcnosti zúročím po návrate

sa už niekoľko rokov zúčastňujú bežeckých podujatí na celoslovenskej úrovni a po úvodných ročníkoch, kde sa dali účastníci

ktorí mi vždy radi pomôžu. Čínska mentalita je v tomto smere na-

do Miba Steeltec.

spočítať na prstoch jednej ruky, dnes ich počítame na desiatky. Nielen bežecké podujatia sú veľmi obľúbené, ale taktiež fitnes,

ozaj ukážková. Na druhej strane je to občas zložité, kvôli jazykovej

jumping, tenis, futbal a taichi prispievajú k regenerácii psychických a fyzických síl. Vyvrcholením tréningov a príprav je na jeseň

bariére. Niektoré porady sú preto podstatne náročnejšie, ako

organizovaný Miba Family Day, ktorý je určený pre všetkých zamestnancov a rodinných príslušníkov a najmä futbalový turnaj s

z časového, tak aj energetického hľadiska.

medzinárodnou účasťou odzrkadľuje rodinného ducha našej spoločnosti, ktorý nie je heslom, ale žitou skutočnosťou.

Túto pracovnú príležitosť beriem ako veľmi obohacujúcu

zefektívnenie

dopravy

medzi

jednotlivými

skúsenosť, ktorá mi prinesie rozhľad v profesnom aj súkromnom
živote.
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> Podnikateľské konanie s tvorivými riešeniami

Podnikateľské konanie
					s tvorivými
		riešeniami

			
Nápady a manažérstvo
		 inovácií v spoločnosti Miba

„V najlepšom prípade
bude z tvorivého nápadu
inovácia.“

Téma manažérstva nápadov a inovácií sa v spoločnosti Miba

Pritom

uskutočňuje na niekoľkých úrovniach. Popri každoročných

môžu si nekomplikovane vymieňať názory na svoje nápady a

sa

zoznamujú

ľudia

z

rôznych

závodov,

súťažiach nápadov v jednotlivých divíziách, existuje od mája

vytvárajú tak v podniku základňu inovatívneho spoločenstva

2013 celopodniková súťaž, ktorá sa považuje za odštartovanie

(Innovation Community).

Raimund Ratzi, Innovation & Technology

novej generácie manažérstva nápadov. Čo to má spoločné
s crowdsourcingom a pipeline cenou sa dozviete ďalej.

Hľadáme a nachádzame nápady
Sieť z platformy nápadov využívajú zamestnanci spoločnos-

Powerful Ideas for Miba

ti Miba aj mimo súťaže. Napríklad Jakob potreboval vyriešiť

V súťaži „Powerful Ideas for Miba!“ sa v celom podniku hľa-

problém, napísal prvým desiatim najinovatívnejším kolegom

Prečo vôbec existuje súťaž nápadov?

dajú nápady na inovatívne výrobky a činnosti, ktoré môžu

z internetovej platformy a o deň neskôr dostal riešenie svojho

Spoločnosť Miba dokáže obstáť v medzinárodnej súťaži len

prispieť k rastu podniku, riešia konkrétny problém, zákazníko-

problému.

vtedy, keď dokážeme ponúkať nové výrobky a služby a zá-

vi prinesú konkrétnu výhodu alebo zodpovedajú politike Miba

roveň budeme permanentne optimalizovať výrobné postupy.

a dlhodobo posilnia jej technologické vodcovstvo. Každá sú-

Inovačný proces

Naši zamestnanci poznajú výzvy každodenného života, za-

ťaž má iné tematické ťažisko; hľadali sa už nápady na témy

V najlepšom prípade bude z tvorivého nápadu inovácia –

oberajú sa nimi a majú dobré nápady. Prvá súťaž nápadov

„Miba a energia“ a „Priemysel 4.0“. Všetci zamestnanci po

t. j. nápad úspešne uvedený na trh. Nápady z procesu hľa-

v roku 2013 bola pokusom o vytvorenie platformy pre tieto

celom svete sú vyzvaní, aby predložili svoje nápady a disku-

dania pritom musia prejsť rozličnými fázami: fázou nápadu

nápady. Vzhľadom na množstvo predložených úžasných ná-

tovali o nich s inými účastníkmi súťaže. Na tento účel bola

a konceptu, fázou vývoja technológie a fázou vývoja techno-

padov nám bolo jasné, že túto možnosť musíme ponúknuť

zriadená samostatná internetová platforma. Účastníci súťa-

logického postupu/industrializácie. V týchto troch fázach sa

aj v budúcnosti.

že sú z rôznych úsekov – od výroby po výskum a vývoj. Po

musí pochopiť, o aké nápady a koncepty ide; pri všetkých

viactýždňovej fáze podávania prihlášok sa koná Community

nápadoch, konceptoch a projektoch sa zisťuje, aký realizačný

Aký je priebeh súťaže?

Voting, pri ktorom všetci zaregistrovaní účastníci hlasujú

potenciál sa v nich skrýva – pod ním sa rozumie „pipeline

Vo fáze podávania návrhov môžu všetci zamestnanci na celom

o poradí predložených nápadov. Víťazný nápad napokon vybe-

cena“. Po neistom východisku je na konci inovačného proce-

svete predkladať svoje nápady elektronicky na webovej plat-

rie porota. Tvorivosť a bohatstvo nápadov sa odmeňujú pe-

su konkrétna technológia a konkrétny produkt.

forme súťaže. Existuje aj možnosť písať pripomienky, otázky,

ňažnou cenou. Víťazné nápady – spolu s najlepšími nápadmi
z divízií – nominuje poradný výbor pre výskum a vývoj Miba
na udelenie Franz Mitterbauer Award, ocenenia spoločnosti

doplnenia a spätnú väzbu k nápadom a nápady ďalej spoločFormulovanie úlohy

Miba za inovácie.

Crowdsourcing
metódu. Miba na to využíva tzv. crowdsourcing. Pod crowdsourcingom sa rozumie interaktívne vyhľadávanie nápadov,
do ktorého sa zapojí veľké množstvo účastníkov – bez ohľadu

čísel vyberá dvojice nápadov a hlasuje sa, ktorý z nápadov je
pre Miba vhodnejší – na hlasovaní sa môže zúčastniť každý,

Vyhodnotenie nápadov spoločenstvom (predbežný výber)
Vyhodnotenie nápadov odbornou porotou

kto sa zaregistruje. O desiatich najlepších nápadoch potom
hlasuje odborná porota pozostávajúca zo zástupcov všetkých
úsekov činnosti, ktorá nápady posudzuje podľa kritérií prínosu pre zákazníkov, novosti, odlišovacieho potenciálu voči konkurencii a možností realizácie. Zúčastniť sa vyplatí, na autora

na ich funkčné postavenie. Crowdsourcing na báze internetu
umožňuje využitie vedomostí a schopností mnohých ľudí na

účastníkov (tzv. Community Voting) a hlasovaním poroty (tzv.
Jury Voting). Pri hlasovaní spoločenstva generátor náhodných

Generovanie nápadov tvorcami
Na to, aby bolo manažérstvo nápadov efektívne, potrebuje

ne rozvíjať. Výber nápadov sa robí hlasovaním spoločenstva

Ocenenie víťazných nápadov

víťazného nápadu čaká peňažná odmena.

riešenie otvorených alebo špecifických otázok. Interaktívna
internetová platforma súťaže umožňuje diskusiu, spoločné

Priebeh procesu „Powerful Ideas...“

zlepšovanie nápadov, ako aj ich spájanie dovedna.
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> Práca, obed, voľno

Miba udáva smer aj
v oblasti vzdelávania a rozvoja

Práca, obed, voľno
Deň s Katarínou Galambiovskou
Katarína začala svoje pôsobenie v spoločnosti Miba v máji

12:00 |	Obed v závodnej jedálni Miba – Katarína si
vyberá zeleninový šalát s kúskami kuracieho mäsa

2011. V súčastnosti pôsobí na oddelení zákazníckej podpory
a denne zabezpečuje okruh zákazníkov, ktorí sú jej priamou
zodpovednosťou. Katarína vyštudovala ekonomiku a ma-

12:30 |	Príprava – podklady na nadchádzajúce rokovanie
so zástupcom generálneho riaditeľa

nažment podniku na univerzite v Nitre a ďalej sa vzdelávala
v interných rozvojových programoch spoločnosti Miba. Kata-

Záleží nám na našej spoločnej budúcnosti – jej základom
sú kvalifikovaní zamestnanci. Preto so vzdelávaním začíname už pri žiakoch odborných stredných škôl. Výsledkom pilotného projektu youngSTARS, je system duálneho
vzdelávania v rámci celej Slovenskej republiky.

rína predstavuje ambicióznu zamestnankyňu, ktorá má karié-

13:30 | Jour-Fixe s Marekom Barinom –
rokovanie na aktuálne témy projektu One Miba

ru v spoločnosti Miba naštartovanú tým správnym smerom,
a preto sme sa rozhodli stráviť s ňou jeden pracovný deň.

14:00 |	E-mailová pošta – spracovanie podkladov
zo Jour-Fixe

07:30 |	Príprava na deň, kontrola kalendára, kontrola
nočných emailov

15:00 |	Brífing s oddelením plánovania – plánovanie
nových dodávok a kľúčových zákazníkov

08:00 |	Konferenčný telefonát s jedným so zákazníkov, zjednocovanie sa v termínoch dodávok dielov

17:00 |	Voľnočasový šport – Jumping spolu s kolegyňami a kolegami z Miba

09:30 |	Realizácia objednávok a fakturácie v programe
Miba využíva skúsenosti učňovského závodu aj

Odborná príprava upravená podľa potrieb

Pilotný projekt youngSTARS ako základ duálneho

na Slovensku

Štvorročná príprava učňov sa uskutočňuje v úzkej spolu-

vzdelávania na Slovensku

Odborná príprava učňov má v spoločnosti Miba desaťročia

práci s miestnymi školami. Popri praktickom a teoretickom

Pilotný projekt youngSTARS bol iniciatívou slovenskej vlády,

11:00 |	Spoločná porada s oddelením výroby

dlhú tradíciu. Napriek tomu tento hornorakúsky technolo-

vzdelaní v škole, nadobudnú učni v závode najmä vedomosti

ktorú spolu s rakúskou hospodárskou komorou (WKO) pod-

a kvality – definovanie urgentných dielov a

gický podnik trpí nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov –

z predmetov, ako sú výroba nástrojov a výrobná technika

porovali partnerské podniky, akým je aj Miba. Už rok po spus-

dodávok

a to aj vo výrobných závodoch mimo Rakúska. Tak aj závody

alebo sa v mechatronike dozvedia o programovaní CNC stro-

tení tohto projektu na jar roku 2015 schválila Národná rada

na Slovensku stoja pred výzvou zabezpečiť dostatok kvalifiko-

jov. S doplnením o zahraničné pobyty v sesterskom závode

Slovenskej republiky zákon o duálnom vzdelávaní podľa tohto

vaných pracovníkov. Spoločnosť Miba preto už v roku 2007

v hornorakúskom Roithame a o aktivity zamerané na ďalší

vzoru. Od septembra 2015 sa na Slovensku zavádza nové du-

vo svojom závode v Dolnom Kubíne iniciovala zavedenie uč-

osobný rozvoj, môže závod vo Vrábloch ponúknuť odborné

álne vzdelávanie celplošne.

ňovskej prípravy. Od roku 2014 ponúka Miba v rámci pilotné-

vzdelávanie prispôsobené jeho potrebám.

ho projektu youngSTARS duálne vzdelávanie podľa vzoru rakúskej učňovskej prípravy aj vo svojom druhom slovenskom
výrobnom závode vo Vrábľoch. Závod Miba Steeltec do tohto
projektu investoval spolu 75 000 eur a modernými strojmi
a počítačmi vybavil vlastnú učňovskú dielňu.

SAP

20:30 |	Príjemné posedenie pri večeri doma
s priateľom

Kto si deň plánuje,
pracuje sa mu lepšie
Každodennému stresu pri štúdiu alebo v práci sa nedá
vždy vyhnúť. S našimi tipmi si napriek tomu vytvoríte
viac priestoru na úspech v zamestnaní aj na osobnú pohodu.
• Lepší manažment času: Urobte si denný plán: čo presne chcete dosiahnuť? Stanovte si termíny a odlíšte dôležité úlohy
so strategickým a dlhodobým horizontom od naliehavých úloh s konkrétnou a krátkou lehotou plnenia. Naučte sa medzi týmito
typmi úloh rozlišovať a stanovovať ich priority.
• Efektívnosť organizáciou: Každý deň sa najprv pustite do najdôležitejšej úlohy – a na jej splnenie si určite krátku, ale
realistickú lehotu. Pri učení alebo pri práci na projekte sa postarajte o čisté pracovisko: nič nezdržuje viac ako hromada zastaraných podkladov. K tomu patrí aj pravidelné odstraňovanie zbytočného materiálu, bez ohľadu na to, či na stole alebo v počítači.
Najdôležitejšie pravidlo: všetko vziať do ruky len raz!
Zbavte sa všetkého nepotrebného a odpad vhodne roztrieďte.
• Posilňujte si vitalitu: Kto dbá na svoju výživu a udržuje sa v dobrej kondícii, je výkonnejší. Väčší počet malých jedál
z ovocia, cereálií a zeleniny udržiava vašu schopnosť koncentrácie a predchádza prejavom únavy. Pite dostatok vody a naprogramujte si viac pohybu: už pár krokov, vyrovnanie sa, nadýchnutie čerstvého vzduchu pri okne – zvýši vašu výkonnosť. Uvoľnite
sa po dlhom dni: ľahnite si na chrbát a natiahnite sa, vyložte si nohy na stoličku, dajte si ruky za hlavu a päť minút pokojne
dýchajte.
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Prihláste sa
teraz!
www.miba.com/kariera

Kontakt
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Miba Sinter Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 2222, 026 01, Dolný Kubín, miba.sinter.slovakia@miba.com, T +421 43 5802 271
Miba Steeltec, s.r.o., Hlavná 48, 952 01 Vráble, miba.steeltec@miba.com, T +421 37 2301 575

