
Spoločnosť z Univerzitného technologického inkubátora STU 
v Bratislave - WMS, s. r. o., p  oskytuje kvalitné a inovatívne riešenia  
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.   Spoločnosť WMS, s. r. o., vznikla 
koncom roka 2006. 
   
   Jej podnikanie a rozbeh sú spojené 
s Technologickým inkubátorom 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave.
   
   Cieľom spoločnosti je poskytovať 
kvalitné a inovatívne riešenia v oblasti 
inteligentného webu (Web 2.0) a tiež 
vyvíjať informačné systémy, ktoré 
zvýšia konkurencieschopnosť jej klien-
tov. 

   Spoločnosť pracuje na urýchľovaní 
a zjednodušovaní komunikácie medzi 
firmou a zákazníkom (B2C – Business 
to Customer) a medzi firmami navzá-
jom (B2B – Business to Business) tým, 
že vytvára inteligentné portály 
a informačné systémy na mieru 
a vzájomne ich prepája, čím sa 
zefektívňujú biznis procesy klientov.
   Každý klient má špecifické požia-
davky, ktoré spoločnosť WMS berie 
do úvahy pri jednotlivých návrhoch 
riešenia. 

   K vzniku firmy WMS, s. r. o., 
predchádzalo dvojročné podnikanie 
na základe živnostenského oprávne-
nia jedného zo spoločníkov v oblasti IT. 

   Počas tohto obdobia sa mu podarilo 
nadobudnúť dostatočné vedomosti 
o trhu, konkurenčnom prostredí a tak 
isto sa mu podarilo získať niekoľko 
významných a strategických klientov 
ako napríklad spoločnosti:

obchodnú činnosť, marketing a manaž-
ment projektov, 

- Ing. Marek Pálka, absolvent Fakulty 
informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave - pracuje ako hlavný 
programátor a teamleader pre tech-
nológiu .NET,
 
- Ing. Tomáš Taraba, absolvent Fakulty 
informatiky a informačných technológií 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave - je hlavným programá-
torom a teamlederom pre technológiu 
PHP. 
 
   Okrem nich pre firmu pracuje niekoľ-
ko študentov a živnostníkov. Ide pre-
važne o ľudí, ktorí sa zaoberajú pro-

gramovaním a grafickým dizajnom. 

   Spoločnosť WMS, s. r. o., ponúka 
služby v týchto oblastiach:

- tvorba web stránok a inter-
netových obchodov (vybrané 
referencie: 
www.artforum.sk, 
www.texmania.sk),

- komplexné portálové 
riešenia (vybrané referencie: 
www.edubay.sk, 
www.truni.sk),

- tvorba informačných 
systémov (CRM, sklado-
vé systémy, ekonomic-
ké systémy).

CRUISER, spol. s. r. o., 
CCUSA s. r. o., 
ARTFORUM spol. s. r. o., 
ktoré aj dnes patria do portfólia 
klientov spoločnosti WMS, s. r. o. 

   Vedúcou pracovnou silou firmy sú 
traja spoločníci:
 
- Ing. Tomáš Sroka, absolvent Národo-
hospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity v Bratislave - zabezpečuje 


