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Na stretnutiach sa študenti oboznámili 

s možnosťou priameho zapojenia sa 

do aktivít národného projektu, ktoré 

budú buď formou krátkodobých exkurzií 

alebo dlhodobých vzdelávacích pobytov 

v podmienkach praxe, teda v podnikoch či 

firmách, kde počas trvania praxe spracujú 

konkrétne odborné témy do ročníkových 

alebo diplomových prác. V rámci projektu 

sa okrem iného vytvoria výučbové 

školiace centrá praxe na vysokých 

školách v spolupracujúcich študijných 

programoch  a zabezpečia sa študijné 

pomôcky pre výučbové základne. Súčasťou 

projektu je v rámci jeho možností vytvoriť 

aj výučbové základne priamo na vysokých 

školách, ktorých ambíciou je  priblížiť 

prostredie VŠ podmienkam praxe.  

Cieľom projektu je prispôsobovať vysoko-

školské vzdelávanie reálnym potrebám 

trhu práce a posilniť systémové prepojenie 

vysokých škôl s podnikovou sférou tak, 

aby absolventi vysokých škôl mohli 

nadobudnuté kompetencie okamžite využiť 

v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi 

na hospodársky rast a konkurencieschopnosť 

podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj 

inovácie pre skvalitnenie existujúcich študij-

ných programov vysokých škôl. Súčasťou 

projektu bude aj cielené vytváranie pevného 

vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi 

už počas vysokoškolského štúdia.

Predstavitelia projektu už  konzultovali 

podmienky výkonu praxe i prvé konkrétne 

ponuky praxe s predstaviteľmi fakúlt: 

Strojníckej, Ekonomickej, Leteckej, FEI 

a BERG a so zástupcami podnikov: U.S. Steel 

Košice, T-SYSTEMS Slovakia a združením 

Košice IT Valley, spoločnosťami, ktoré 

počas kampane „Vysokoškoláci do praxe“ 

prisľúbili ponúknuť praxe študentom.

Podľa slov pána Gabriela Kádara z U.S. 

Steel, spoločnosť ročne umožňuje vyše 

päťdesiat vysokoškolákom z TUKE vykonať 

prax a napísať svoju diplomovku. Potvrdil, 

že U.S.Steel vyskúša deklarované možnosti 

národného projektu a ešte tento rok pridá 

vysokoškolákom niekoľko ponúk praxe 

navyše. Ak sa spolupráca vydarí, v budúcom 

roku sa na národný projekt obrátia so širšou 

ponukou. Podobne aj pán Juraj Ťapák 

zo spoločnosť T-Systems potvrdil, že 

finalizujú ponuky praxe. Obe spoločnosti 

sú známe intenzívnou spoluprácou s TUKE, 

ktorej študenti pôsobenie v praxi v oboch 

spoločnostiach poznajú a hojne využívajú. 

Miriam Brašková z Košice IT Valley  

informovala, že komunikujú s cca 40 

členmi združenia ponuku tohto národ-

ného projektu. Andrej Bederka, odborný 

garant pre spoluprácu vysokých škôl 

a podnikov národného projektu, prejavil 

záujem o spoluprácu s Košice IT Valley 

aj na mapovaní a vyhľadávaní nových 

príležitostí pre uplatnenie vysokoškolákov 

v praxi, čím nadviazal na „GAP ANALYSE“, 

ktorú Košice IT Valley v minulosti vypra-

covalo a prezentovalo v rámci regiónu.

Kontaktná osoba pre TUKE: 

PhDr. Rastislava Varsányiová, CSc.

Tel: +421 918 842 407

Letná 9, 042 00 Košice, prízemie 

Hlavnej budovy TUKE pod rektorátom 

pri Univerzitnom centre inovácií, transferu 

technológií a ochrany duševného vlastníctva

http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ prichádza priamo medzi študentov, aby im predstavil ako 
sa môžu zapojiť sa do projektu. Študenti môžu získať podporu zo strany VŠ aj podniku, praktické skúsenosti, nenahraditeľné zručnosti, 
ale aj kontakt s potenciálnym zamestnávateľom.

Národný projekt sa zameriava hlavne na nadviazanie spolupráce medzi vysokými školami a podnikovou sférou na celom území Slo-
venska, v 7 slovenských krajoch - Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. 

Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov a potrvá do októbra 2015.

„Rozvoj Technickej univerzity v Košiciach je postavený na troch pilieroch. Prvým je vedecko-výskumná činnosť zrovnateľná 
so svetovými parametrami. Druhým pilierom je príťažlivý vzdelávací proces obohatený o vlastné originálne výsledky vo vede 
a technike. Tým tretím a veľmi podstatným je pilier transferu technológií, poznatkov, produktov a služieb do hospodárskej 
praxe. Od projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a Aktivita zvyšuje úspech, do ktorých je zapojená 
aj naša univerzita, očakávame dynamizovanie najmä tretieho piliera. Ako ukazujú naše doterajšie skúseností so spolupráce 
s praxou, je potrebné ešte viac ako doteraz orientovať našu vedeckú a výskumnú činnosť, ako aj prepojenie študentov na reálne 
a konkrétne potreby hospodárstva a tým zvyšovať kvalitu života obyvateľstva. Predmetný celonárodný projekt je vynikajúcou 
príležitosťou k tomu, aby sa zvýšila motivácia a angažovanosť hlavných aktérov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a praxe.“


