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Kvalita vysokých škôl v SR

S

lovo kvalita je snáď najčastejšie používané slovo pri hodnotení čohokoľvek. Mnoho krát neuvedomujúc si jeho význam
pomenovávame, hodnotíme a na základe toho zaujímame
postoj k predmetu tohto hodnotenia. Hodnotenie ako také je
veľmi subjektívne, pretože každý z nás má pre objekt posudzovania
(hodnotenia) rôzne kritériá. Práve tieto kritéria a následne sledovanie stupňa ich naplnenia vydávajú ortieľ
nad daným produktom, či je kvalitným
alebo nie.
Dnes sme svedkami rôznych hodnotení,
porovnávacích či skúšobných testov, ktoré
na základe vopred stanovených kritérií
hodnotia produkt, ktorý je tomuto skúmaniu podrobený. Úlohou týchto kritérií je
to, aby sa hodnotenie čo najviac objektivizovalo a tým výsledky priblížili k skutočnej
hodnote (kvalite) skúmaného objektu
(produktu).
V poslednej dobe sa hodnotenie vysokých škôl (VŠ) stalo populárnou záležitosťou, ba priam by sa dalo hovoriť o módnom trende.
Spoločnosťou zarezonoval šanghajský rebríček, ktorý slovenským
VŠ na ich imidži veľmi nepridal. Do sledovanej TOP 500-ky
sa totiž žiadna verejná VŠ zo Slovenska neprebojovala aj napriek
tomu, že ich máme rovnú 20-ku. Tí, ktorí hodnotenie VŠ sledujú
s väčším záujmom, neunikol minuloročný rebríček španielskej
výskumnej skupiny Cybermetrics Lab, patriacej pod Radu pre vedecký výskum (CSIC ). Tento rebríček hovorí o TOP 100. V ňom
si na rozdiel od toho šanghajského našlo miesto hneď 5 slovenských VŠ. Zdá sa, že hodnotenie a následne stanovenie rebríčka posudzovaných VŠ sa teší veľkej popularite. Ako je však možné, že oba
rebríčky poskytli tak rozdielne výsledky čo sa týka slovenských VŠ?
Odpoveďou sú stanovené kritéria, na základe ktorých sa rebríčky
zostavili. Práve takéto hodnotenia vytvárajú živnú pôdu pre vznik
rôznych pesimistických názorov, ktoré vytvárajú, resp. deformujú
verejnú mienku o kvalite vysokého školstva na Slovensku.
Čo múti kvalitu VŠ na Slovensku? Príčin
by mohlo byť hneď niekoľko. Jednou je
nevhodne nastavený systém vysokého
školstva z úrovne štátu (Ministerstva
školstva SR), druhou je systém vzdelávania nastavený samotnou VŠ, ďalšou
je všeobecný „záujem“ o VŠ vzdelanie
a v neposlednom rade je to aj priemyselná prax.
• MŠ SR sa podieľa na výslednej kvalite VŠ nastavenými kritériami komplexnej akreditácie. Tá je zameraná viac na personálne
zabezpečenie študijných programov, a už menej na ich technické zabezpečenie. Pri analýze akreditačných kritérií možno
konštatovať, že hodnotenie sa vykonáva pomocou využitia kvantitatívnych ukazovateľov. Pri podrobnejšom skúmaní sa ukazuje,
že jednotlivé kritéria nie sú homogénne a sú nevyvážené. V niektorých prípadoch sa konkrétne ukazovatele započítavajú viac krát
a to v priereze viacerých tzv. kritérií (KZU, vyplývajúce z Rozhodnutia MŠ SR z 12. decembra 2007, ktorým sa schvaľujú kritériá
používané pri vyjadrovaní sa o zaradení VŠ medzi univerzitné VŠ,
odborné VŠ a VŠ, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné ani
medzi odborné VŠ)
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• Systém vzdelávania nastavený samotnými VŠ je tiež mnoho
krát nevhodne nastavený. Vstupom do európskeho spoločenstva
sme sa okrem iného zaviazali prijať trojstupňový systém vzdelávania. Urobili sme tak skôr, než sme vykonali hlbšiu analýzu,
ako a do akej miery to zasiahne náš doposiaľ zaužívaný systém
vzdelávania. Výsledkom toho je nekonečný počet študijných
programov, ktoré sú ponúkané v priereze
všetkých troch stupňov VŠ vzdelávania. Nie
je ojedinelým javom, že ten istý študijný
odbor ponúkajú viaceré fakulty v rámci tej
istej univerzity. Nie je to luxus? Minimálne
z pohľadu štiepenia vedec-kého personálu
ÁNO, ktorý tieto odbory zabezpečuje, čo
v konečnom dôsledku oslabuje posolstvo
odboru ako takého.
• Všeobecný a neobvykle vysoký záujem
o VŠ štúdium má tiež dopad na kvalitu VŠ.
V tomto prípade však ide o dve polohy, ktoré sú vzájomne veľmi
silno previazané. Verejné VŠ sú financované zo štátneho rozpočtu.
Výška pridelených finančných prostriedkov sa odvíja (aj) od počtu
prijatých študentov. To vyvoláva samozrejme snahu VŠ získať čo
najviac študentov na svoje ponúkané študijné odbory. Táto snaha
odbúrala v mnohých prípadoch prijímacie konanie, ktoré selektovalo nadanejších študentov od tých menej nadaných. Odstránila
sa tým vstupná selekcia študentov, čo vedie k tomu, že dnes na VŠ
študuje takmer každý. Každý chce mať diplom v ruke, ale len časť
z týchto absolventov si uvedomuje, že získala niečo viac ako len
titul v podobe skratky, ktorý si má právo uvádzať pred svojim
menom – je to vzdelanie. Dostávame sa do polohy, kedy sa vzdelávanie stáva zaujímavou „komoditou“ pre VŠ, pretože záujem
zo strany uchádzačov je vysoký. Obzvlášť toto tvrdenie platí v prípade súkromných VŠ. Kvalita týchto škôl je neporovnateľná s kvalitou verejných VŠ.
• Priemyselná prax na Slovensku nie je previazaná s VŠ tak, ako
je tomu v západných krajinách, či v USA. Tam sú na rozdiel od nás
VŠ financované prevažne zo súkromných zdrojov. Práve priemyselná prax je hlavným investorom do VŠ vzdelávania. Podieľajú sa
na jeho rozvoji, na financovaní vedy a výskumu. Absencia slovenského súkromného sektoru sa tiež podpisuje pod stav, kedy máme
nekonečné počty študijných programov a nikto neskúma či ich absolventi sa vedia v praxi uplatniť. Chybou je aj to, že nikto sa o uplatnenie študentov v praxi nezaujíma. Slovo uplatniť neznamená
zamestnať sa! Zamestnať sa znamená nájsť uplatnenie v odbore,
ktorý absolvent vyštudoval a ktorý má svojimi nadobudnutými
vedomosťami a znalosťami rozvíjať. Inak sa spoločnosť len ťažko
môže rozvíjať.
Na jednej strane je záujem mať kvalitné VŠ porovnateľné
so zahraničnými. No na strane druhej nie vždy je vytvorené prostredie na to, aby sa svetová kvalita mohla dosahovať. Ešte stále
sa vo financovaní VŠ na Slovensku čiastočne uplatňuje princíp
vyšší počet študentov = vyšší príjem zo štátneho rozpočtu. Pozitívnym krokom v riadení VŠ v Slovenskej republike je postupná
zmena v štruktúre financovania tým, že sa znižuje percentuálny
podiel finančných prostriedkov prideľovaný podľa počtu študentov
a zvyšuje sa podiel financovania na základe vedeckých parametrov,
teda na základe kvalitatívnych kritérií.
Ing. Štefan Markulik, PhD.
Katedra bezpečnosti a kvality produkcie, SjF

Primárna prevencia chronických ochorení a Poradňa zdravia

V

ývoj zdravotného stavu obyvateľstva u nás je v posledných
desaťročiach neuspokojivý. Zaraďujeme sa medzi štáty Európy s najhoršími
jeho ukazovateľmi. Rozdiely v dĺžke života
a vo včasnej úmrtnosti na chronické
ochorenia, ako kardiovaskulárne či onkologické, medzi Slovenskom a Európskou
úniou existujú a nemožno ich vysvetľovať
iba rozdielnou kvalitou zdravotníckej starostlivosti.
”Zdravie” podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, predstavuje stav úplnej telesnej,
duševnej a sociálnej pohody jedinca, a teda
nielen neprítomnosť choroby alebo postihnutia. Už samotná definícia hovorí, že na našom
zdraví sa podieľa veľa rôznych vnútorných
i vonkajších činiteľov a faktorov.
Chronické neinfekčné, tzv. civilizačné
ochorenia majú multifaktorový pôvod
a ich rastúci trend sa prejavil najmä v posledných desaťročiach. Významným spôsobom ovplyvňujú chorobnosť a úmrtnosť
obyvateľstva a tým aj strednú dĺžku
života a jeho kvalitu. V súčasnosti to sú
hlavne ochorenia srdca a ciev, nádorové,
respiračné ochorenia, choroby látkovej výmeny (obezita, diabetes mellitus, poruchy
metabolizmu tukov), funkčné poruchy
a ochorenia pohybového ústrojenstva, psychické ochorenia, úrazy a iné.
Na vzniku chronických ochorení sa podieľajú rôzne rizikové faktory. Súčasný
výskyt viacerých rizikových faktorov
zvyšuje možnosť prepuknutia choroby.
Prevažná väčšina zmienených chorôb má
niekoľko rizikových faktorov. Jedným
zo závažných je práve nesprávny spôsob
života. Miera jeho vplyvu na naše zdravie
sa odhaduje až na 50 – 60%. Ďalšie faktory, ako životné a pracovné
prostredie ovplyvňujú naše
zdravie približne na 20%.
Zvyšných 20%, predstavuje zdravotná starostlivosť
(prevencia, liečba). V rámci spôsobu života treba
spomenúť jeho základné
zložky, ktorými sú stravovacie návyky, úroveň fyzickej
aktivity, denný režim, zvládanie
psychosociálneho
stresu, negatívny vplyv
užívania návykových látok (napr. fajčenie, konzumácia alkoholu) a pod.
Svoj životný štýl si vie jedinec ovplyvňovať aj sám.

Starostlivosťou o vlastné zdravie a poznaním
zdravotných rizík môže spomínaným
ochoreniam predchádzať.
Poradenské centrá ochrany a podpory
zdravia, známe pod zjednodušeným názvom Poradne zdravia, sa zriaďovali na jednotlivých regionálnych úradoch verejného
zdravotníctva (RÚVZ) v SR postupne
od roku 1993. Ich vznik sa odvíjal od programu Svetovej zdravotníckej organizácie,
ktorý je zameraný na prevenciu chronických neinfekčných chorôb a podporu
zdravia – CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention). Cieľom Poradní zdravia je zlepšenie
zdravotného stavu jednotlivcov i skupín
obyvateľstva prostredníctvom stanovovania hlavných rizikových faktorov chronických ochorení (hlavne srdcovo-cievnych
a metabolických) a poskytovanie primeraných, zrozumiteľných informácií o zdraví
a zásadách správneho spôsobu života.
Vo všetkých činnostiach uvedené poradne
používajú štandardné medicínske postupy
a aktuálne odporúčania odborných lekárskych spoločností.
Úlohou poradenstva je na báze dobrovoľnosti, záujmu občana, stanoviť mieru
jeho zdravotného rizika vo vzťahu ku chronickým ochoreniam a v nadväznosti na to
odporučiť nefarmakologické režimové opatrenia s cieľom zistené riziko minimalizovať.
Zámerom je dosiahnuť optimálne zmeny

v životospráve, ktoré sa dotýkajú jednotlivých oblastí spôsobu života.
Poradne zdravia poskytujú vyšetrenia
spočívajúce vo vyplnení vstupného dotazníka na zistenie osobnej, rodinnej zdravotnej a sociálnej anamnézy, v meraní
antropometrických parametrov (obvodu
pása, bokov, výšky, hmotnosti), krvného
tlaku, tepovej frekvencie a v odbere kapilárnej krvi na základnú biochemickú analýzu (cholesterol, triglyceridy, glukóza), ktorá
sa vykonáva na prístroji Reflotron. Klient
je informovaný o výsledkoch vyšetrení,
rizikových i ochranných faktoroch jeho
zdravia. V prípade potreby sa s ním dohodne kontrolné vyšetrenie, resp. sa odporučí
návšteva u praktického lekára.
Podstata účinného predchádzania chorobám, ako už bolo spomenuté, spočíva
v aktívnom prístupe k zdraviu cez znižovanie, resp. vylúčenie zdravotných rizík,
akými sú napr. nevhodná výživa a prejedanie sa, nijaká alebo neúčinná fyzická
aktivita, neprimeraný spôsob zvládania
nahromadeného stresu, zvýšený tlak krvi,
zvýšená hladina cholesterolu a glukózy
v krvi, nadhmotnosť a obezita, fajčenie,
nadmerné užívanie alkoholu, zneužívanie
liečiv a iných omamných látok. Práve kontrolné vyšetrenia v poradni zdravia v rámci
primárnej prevencie zohrávajú významnú
úlohu v úprave osobného rizikového skóre
klienta.
Pre obyvateľov Košíc a okolia sa najbližšie
Poradenské centrum ochrany a podpory
zdravia nachádza na RÚVZ so sídlom
v Košiciach, Senný trh 4. Služby sú poskytované počas celého roka (bezplatne),
realizujú sa v stanovených hodinách,
s možnosťou objednania sa vopred na tel.
č.: 055-62 263 32, 62 273 55.
Viac informácií sa nachádza na internetovej stránke
www.ruvzke.sk (v položke
Aktuality).
Pri príležitosti Dňa otvorených dverí 13. októbra 2010 na Technickej
univerzite v Košiciach
bude Poradňa zdravia
prezentovať svoje služby
pre študentov, zamestnancov a ostatných návštevníkov podujatia.
RNDr. Eva Schnitzerová
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva
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Kvalita a tradícia vzdelávania SČK
PODMIENKY PRE DAROVANIE KRVI

N

eraz práve jednoduchý, ale správne prevedený úkon či
hmat, alebo ošetrenie môžu zachrániť to najcennejšie,
čo máme – život. Čas strávený pri získavaní vedomostí
ako poskytnúť prvú pomoc nie je nikdy časom strateným. To, čo
sa naučíte, môže pomôcť vám, vašim najbližším, priateľom, ale
aj náhodnému človeku v núdzi. Prvá pomoc je stav mysle a séria
úkonov ponúkajúca ochranné a život zachraňujúce opatrenia ako
predchádzať alebo byť pripravený a poskytnúť prvotnú odozvu
v krízových situáciách. Krízové situácie v sebe zahŕňajú nielen
katastrofy, rôzne epidémie ale aj dopravné nehody. Prvotný cieľ
odozvy je minimalizovať dopad tých krízových situácií, stabilizovať
a ošetriť postihnutú osobu do príchodu profesionálnej pomoci.
Prevencia a spoločné porozumenie sú kľúčovým momentom
v edukácii prvej pomoci. Ak sú ľudia pripravení pomôcť obetiam
dopravných nehôd, sú tiež vnímavejší k problematike bezpečnosti
na cestách. SČK zabezpečuje výučbu prvej pomoci na základe
európskej akreditácie a akreditácie MZ SR.
Európsky certifikát - 16 a 33 hodín
Európske referenčné centrum pre vzdelávanie prvej pomoci v Paríži
(EFAC) obnovilo 3. apríla 2008 európsku akreditáciu kurzov prvej
pomoci Slovenskému Červenému krížu (SČK). Výučba prvej pomoci v kurzoch SČK je v súlade s európskymi odporúčaniami
Červeného kríža/Červeného polmesiaca. Táto akreditácia zaručuje
vydávaným certifikátom SČK celoeurópsku platnosť. Kurz je
určený pre verejnosť, školy, firmy, organizácie, hasičov, športovcov,
BOZP a pod.
Kurz prvej pomoci - 8 hodín
Slovenský Červený kríž je držiteľom Rozhodnutia Ministerstva
zdravotníctva SR o vydaní osvedčenia o akreditácii Kurzu prvej
pomoci č. 05231-12/2009-OZdV zo dňa 9. 3. 2009. Kurz je určený
pre verejnosť, školy, firmy, organizácie, vodičov, BOZP a pod.
Kurz Opatrovateľská služba - 226 hodín
Spĺňa podmienky zákona o Zamestnanie v Rakúsku pre absolventov zabezpečí : Pracovná agentúra SČK socstr.php
Kurz Základná masáž klasická - 244 vyučovacích hodín
Absolvent môže získať živnosť. V cene tohto rekvalifikačného
vzdelávania je aj kurz na EU certifikát PP.
Bližšie informácie vám poskytneme na územnom spolku SČK
na Komenského ul. č. 19, kde sa kurzy realizujú.
Kontakt
Eva Grácová, program.ke@redcross.sk, tel. 0911 622 486
www.redcross.sk, www.cervenykriz-ke.sk
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Kto môže byť darcom krvi ?
• každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, s minimálnou
hmotnosťou 50 kg,
• človek, ktorý je 2 týždne po doužívaní antibiotík; 2 týždne
bez horúčky, bez hnačky; 1 týždeň po zubnom ošetrení (vŕtanie,
extrakcia zubu), aktuálne mimo menštruácie (+/- 3 dni) a tehotenstva; 1 rok po pôrode alebo ukončení tehotenstva, ak
nekojí; 48 hodín po preventívnom očkovaní; bez herpesu,
• človek, ktorý neužíva pravidelne dlhodobo lieky,
• kto nebol posledný polrok operovaný, tetovaný, liečený akupunktúrou, nemal prepichované uši alebo iné časti tela, nedostal transfúziu krvi alebo plazmy, nepodstúpil endosko-pické
vyšetrenie,
• kto neprekonal infekčnú žltačku typu B a C, v prípade infekčnej
žltačky typu A (napr. v detskom veku) môže byť darcom krvi
po určitom časovom odstupe; nie je nosičom HIV, neprekonal
syfilis, nie je sexuálnym partnerom ľudí s uvedenými chorobami a neprišiel s nimi v poslednom roku do styku,
• kto nepatrí k rizikovo správajúcim sa jedincom.
Ako často možno krv darovať ?
Muži môžu darovať krv s odstupom 3 mesiacov po odbere maximálne 4x do roka. Ženy môžu darovať krv s odstupom 4 mesiacov po odbere maximálne 3x do roka.
Ako sa pripraviť na odber ?
• pred odberom nekonzumujte žiadne mastné jedlá,
• nie je však vhodné, aby ste hladovali, odporúčame ľahké
raňajky, v príjme tekutín sa neobmedzujte,
• doprajte si dostatok spánku, na odber nie je vhodné prísť
po ťažkej fyzickej námahe,
• pred odberom nepite alkohol, nefajčite.
Aké vyšetrenia sa vykonávajú v súvislosti s každým odberom krvi ?
Krvný obraz, pečeňové testy (ALT), protilátky proti HIV ½, žltačke
typu B a C, nosičstvo syfilisu, vyšetrenie krvnej skupiny a protilátok
proti červeným krvinkám. Pred odberom vyplníte DOTAZNÍK,
ktorý pomáha pri posúdení zdravotného stavu darcu a uistí sa, že
podaná krv nepoškodí príjemcu.
Je darovanie bezpečné ?
Zdravotnícky materiál pri odbere krvi je jednorazový, vždy nový
– akýkoľvek prenos infekcie je vylúčený. Množstvo odobratej
krvi (400 – 450 ml) je pre darcu neškodné. Objem krvnej straty
sa doplní do 24 hodín, strata červených krviniek za 2 týždne, strata
železa za 2 mesiace.
Aké doklady sú potrebné pri darovaní ?
Občiansky preukaz, karta poistenca, preukaz darcu (u stálych
darcov). Prosíme o vyplnenie Evidenčnej karty bezpríspevkového
darcu krvi Slovenského Červeného kríža, na základe ktorej Vás
zaradíme do centrálnej evidencie darcov krvi.
Kde možno darovať krv?
NTS SR, pracovisko Košice, dočasne budova Lekárskej fakulty,
Trieda SNP 1, 3. poschodie. Odberové dni: pondelok až piatok,
7.00 - 12.00 hod., v utorok do 15.00 hod.
Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica, poliklinika.
Odberové dni: pondelok až piatok (okrem utorka), 6.30 - 12.00 h
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Bezbariérové centrum

B

ezbariérové centrum bolo zriadené rektorom Technickej univerzity v Košiciach ako špeciálne
pedagogické pracovisko dňa 1. júla 2000
a predstavuje hlavný výstup TEMPUS
Phare projektu UM_JEP 14 226 1999
„Integrovaný univerzitný vzdelávací systém pre študentov so zdravotným postihnutím“. Na tomto projekte a aj pri vzniku
špecializovaného pracoviska sa podieľali
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, SIVA, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Miláno, Taliansko a University of
Bristol, Bristol, Veľká Británia.
Centrum sa nachádza v hlavnej budove
TUKE a poskytuje služby aj ďalším dvom
univerzitám sídliacim v Košiciach, spolupracuje s externými pracoviskami, výrobcami a dodávateľmi podporných
technológií, motivuje študentov
a učiteľov stredných škôl k univerzitnému štúdiu a slúži aj širokej
verejnosti.
Poslaním Centra je zaistiť všetkým
študentom so zdravotným postihnutím rovnocenný prístup k možnostiam vzdelávania sa na TUKE
a poradenstvom podporovať aj
študentov na UPJŠ a UVL tak, aby
im bola zabezpečená aktívna účasť
vo všetkých oblastiach univerzitného
života.
Hlavné úlohy
• poradenstvo v pedagogickej
a technickej oblasti,
• podpora technickými prostriedkami počas štúdia, tréning
pre používanie špeciálnej techniky vrátane softvérov,
• metodická a organizačná pomoc
pre študentov so zdravotným
postihnutím pred a počas univerzitného štúdia,
• poskytovanie informácií a poradenské služby pre verejnosť
a učiteľov,
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• spolupráca s vedením fakúlt s cieľom
zabezpečiť vhodné podmienky pre prijímanie a štúdium študentov so zdravotným postihnutím.
Poskytované služby
• vykonávanie poradenskej činnosti,
• poskytovanie
technickej
podpory
a realizácia tréningov pre užívateľov
špeciálnej techniky, podporných technológií, vrátane softvéru,
• metodická a tréningová činnosť pre podporu študentov so zdravotným postihnutím pred a počas vysokoškolského
vzdelávania,
• vývoj a výroba rôznych informačných
materiálov, modifikácia študijných materiálov do formy prístupnej pre užívateľa (elektronický formát, reliéfna tlač),
• vytvorenie databázy dobrovoľníkov
Bezbariérového centra,
• spolupráca s tretím sektorom,
• koordinačná činnosť v rámci domácich
a medzinárodných projektov.
Možnosti
• naučiť sa používať podporné technológie,
• získať informácie o možnostiach štúdia,
• získať pomoc pri organizácii štúdia,
• získať pomoc pri návrhu pracoviska
so špeciálnymi pomôckami pre štúdium (napr. s využitím PC a pod-

porných technológií) po zohľadnení
individuálnych potrieb.
Technické zabezpečenie
Bezbariérové centrum je vybavené rôznymi podpornými technológiami (hardvér,
softvér). Technické vybavenie využívajú
študenti so zrakovým, sluchovým a telesným postihnutím, resp. študenti s poruchou motoriky.
Recognita, Abby FineReader - softvér na optické rozpoznávanie znakov
na prípravu elektronických dokumentov
z tlačeného textu,
Thymus - 40 bunkový hmatový Braillov
displej,
Lunar - softvér na zväčšovanie textov
a grafiky,
JAWS (Job Access With Speech), WIN
Talker - softvér na čítanie obrazovky - hlasový výstup z počítača,
Twinkle Bright - čítacia lupa na zväčšovanie textu a grafiky,
Headmaster - zariadenie na ovládanie kurzora počítača pohybom hlavy – náhrada
PC myši,
JOUSE - Joystick na ovládanie pohybu kurzora na obrazovke ústami – náhrada PC
myši,
Braille lite - prenosný elektronický záznamník s 20 znakovým Braillovým displejom,
Index Everest - tlačiareň Braillovho
písma s možnosťou obojstrannej tlače,
MicroLink FM System - FM rádiový
zosilňovací systém s pripojením
na načúvacie zariadenie,
Conversor - FM rádiový zosilňovací
systém bez priameho spojenia s načúvacím zariadením,
WiViK - softvérová klávesnica zobrazená na obrazovke počítača,
NEMO - IR zariadenie na ovládanie
domácich spotrebičov pomocou hlasu,
ZY®-FUSE Heater - vypaľovacia
piecka na tvorbu reliéfnej grafiky,
a ďalšie.
Kontakt:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
vedúci Bezbariérového centra
E-mail: dusan.simsik@tuke.sk
Tel./Fax: 055/602 2654
http://www.tuke.sk/AC/indexbbc.html
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FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE,
RIADENIA A GEOTECHNOLÓGIÍ

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9, 042 00 Košice

Študijné oddelenie:055/602 2350; 602 2233
e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk
www.fberg.tuke.sk

Fakulta BERG (kedysi Banícka fakulta) stála pri zrode Technickej univerzity v Košiciach a jej formovaní. Je jednou y troch
yakladajúcich fakúlt. Na univerzitu preniesla časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva
datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej
akadémie v Banskej Štiavnici. Fakulta BERG poskytuje vzdelanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych
a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie,
geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, manažérstva
procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej
a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji cestovného ruchu a propagácie nášho regiónu študijným programom geoturizmus.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky pre Bc. štúdium:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

31.máj 2011
21. jún 2011
25,00 EUR

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151425/8180
900
0308

Bakalárske štúdium
(dĺžka štúdia - 3 roky)

Baníctvo a geotechnika
Dopravná logistika podniku
Geodézia a kataster nehnuteľností
Geológia a regionálny rozvoj
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania
a spracovania surovín
Manažérstvo procesov
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie kvality procesov získavania
a spracovania surovín
Technológie v naftárenskom a plynárenskom
priemysle
Úprava a spracovanie surovín
Využívanie alternatívnych zdrojov energie
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika

D/E
D/E
D/E
D/ D/E
D/ -

30/30
30/30
30/30
30/ 30/30
30/ -

D/ D/E
D/ D/E
D/ -

30/ 30/30
30/ 30/30
30/ -

D/E

30/30

D/ D/E
D/E

Externé štúdium je spoplatnené sumou 700 EUR.

30/ 30/30
30/30

Geologické inžinerstvo
Geotechnlógie prieskumu nerastných surovín
pevnín a oceánov
Geoturizmus
Informatizácia procesov získavania
a spracovania surovín
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností
Manažérstvo zemských zdrojov
Mineralurgia a environmentálne technológie
Priemyselná logistika
Riadenie dopravy
Riadenie kvality procesov získavania
a spracovania surovín
Riadenie procesov získavania a spracovania
surovín
Technológie baníctva a tunelárstva
Technológie v naftárenskom a plynárenskom
priemysle
Využívanie alternatívnych zdrojov energie

D/ D/ -

30/ 30/ -

D/E
D/ -

30/30
30/ -

D/ D/E
D/ D/E
D/ D/ -

30/30/30
30/ 30/30
30/ 30/ -

D/ -

30/ -

D/E
D/ -

30/30
30/ -

D/ -

30/ -

Externé štúdium je spoplatnené sumou 1000 EUR.

Hutnícka fakulta patrí medzi 3 zakladajúce fakulty Vysokej školy technickej, terajšej Technickej univerzity v Košiciach, v roku 1952.
Stala sa zdrojom vysokoškolsky vzdelaných odborníkov v oblasti výroby a spracovania kovov. Svojou činnosťou nadviazala
na tradície výučby hutníctva na Slovensku, rozvíjané od vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v roku 1762.
Fakultu tvorí 8 katedier: Katedra chémie, Katedra neželezných kovov a spracovania odpadov, Katedra pecí a teplotechniky, Katedra
náuky o materiáloch, Katedra metalurgie železa a zlievárenstva, Katedra tvárnenia kovov, Katedra keramiky, Katedra integrovaného
manažérstva a dekanát. Katedry vykonávajú všetky hlavné činnosti fakulty v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a spolupráce
s praxou. Hutnícka fakulta je akreditovaná pre všetky formy celoživotného vzdelávania a vychováva vysokoškolsky vzdelaných
odborníkov v oblastiach hutníctva, zlievarenstva, materiálového inžinierstva, žiaruvzdornej keramiky, technickej keramiky a skla,
energetiky, plynárenstva prevádzkovania tepelných zariadení, integrovaného manažérstva a životného prostredia a spracovania
odpadov.
Hutnícka fakulta s 250 ročnou tradíciou montánneho školstva, jediná svojho druhu na Slovensku, otvára dvere do celého sveta.
Absolventi fakulty nepoznajú nezamestnanosť!

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

Bc. štúdium
Ing. štúdium
Bc. štúdium
Ing. štúdium

31. máj 2011
6. júl 2011
24. jún 2011
14. júl 2011

25,00 EUR
20,00 EUR - elektronická prihláška

V akreditačnom konaní sú bakalárske študijné programy:
biometalurgia; environmentálna chémia; materiálové a technologické aplikácie pre výtvarnú tvorbu.

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151476/8180
2
0559

STROJNÍCKA FAKULTA

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:

31. máj 2011
17. jún 2011

Poplatok za prijímacie konanie:

24,00 EUR
Forma
štúdia

Plán.
počet

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Školné
(v €)

D/E 100/25 -/500
D/E 50/25 -/500
25/ D/D/E 50/25 -/500
D/E 50/25
D/E 100/25 -/500
D/E 50/25
D/E 100/25 -/500
D/E 30/25
D/E 50/25
D/E 200/50

Štátna pokladnica
7000151492/8180
9
0308
Forma
štúdia

Plán.
počet

Školné
(v €)

D/D/D/E
D/E
D/E
D/D/E
D/D/D/D/E
D/E
D/E
D/E

15/ 15/ 40/15
15/15
15/15
20/ 15/15
15/ 15/ 40/ 40/15
20/15
15/15
15/ -

-/500
-/500
-/500
-/500
-/500
-

D/E
D/E
D/E

40/15
15/15
20/ -

-/500
-

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
A INFORMATIKY

Dnešná Fakulta vznikla 21. júla 1969 ako fakulta s pôvodným názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach.
S účinnosťou od 15. apríla roku 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach.
Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého
bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, automatizácia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika
a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 166 vysokoškolských učiteľov, z toho 34 profesorov, 42 docentov, 90 odborných
asistentov a 196 výskumných pracovníkov. Dodnes fakulta vychovala viac než 10 000 absolventov.
Cieľom fakulty je to, aby v odbornej verejnosti, na úrovni orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj v laickej verejnosti rezonovalo
meno našej fakulty ako meno významnej a kvalitnej vedeckej inštitúcie schopnej riešiť vedecké projekty aj projekty pre prax;
významnej a kvalitnej vzdelávacej inštitúcie v oblasti poskytovania vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania; inštitúcie, ktorá
významnou mierou prispieva k rozvoju Slovenskej republiky s dôrazom na východoslovenský a stredoslovenský región; inštitúcie,
ktorá prispieva k uznávaniu všeľudských hodnôt; inštitúcie, ktorá je vždy serióznym a spoľahlivým partnerom.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

30.apríl 2011
10. jún 2011
24,00 EUR (Bc.) / 25,00 EUR (Ing.)
20,00 EUR - elektronická prihláška

Bakalárske štúdium
(dĺžka štúdia - 3 roky, bezplatné s výnimkou AI )

Forma
štúdia

Plán.
počet

Aplikovaná informatika*
Automatizácia mechatronických systémov
Automobilová elektronika
Kybernetika (v kombinácii odborov Kybernetika a Automatizácia)
Hospodárska informatika
Inteligentné systémy
Informatika
Inžinierstvo riadenia priemyslu
Elektroenergetika
Elektronika
Elektrotechnické inžinierstvo
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Telekomunikácie

D/E
D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/D/-

50/30
50/50/70/100/50/350/50/50/50/50/50/50/50/100/-

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151433/8180
052011
3818

Aplikovaná informatika*
Automatizácia mechatronických systémov
Elektroenergetika
Elektrotechnické inžinierstvo
Hospodárska informatika
Infoelektronika
Informatika
Kybernetika a informačno-riadiace systémy
Multimediálne telekomunikácie
Počítačové modelovanie
Priemyselná elektrotechnika
Progresívne materiály a technológie
v automobilovej elektronike
Umelá inteligencia
Technológie výroby v elektronike
Fyzikálne inžinierstvo moderných materiálov

* Štúdium iba v anglickom jazyku; metóda štúdia kombinovaná, platená forma - 600 € / akademický rok

Forma
štúdia

Plán.
počet

D/E
D/D/E
D/E
D/D/D/D/D/E
D/D/D/-

9/10
17/ 40/6
37/8
100/ 30/150/18/26/5
13/10/10/-

D/D/D/-

19/10/10/-

STAVEBNÁ FAKULTA

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:

Bc. štúdium
Ing. štúdium
Bc. štúdium

31.máj 2011
15. júl 2011
30. jún 2011

Štátna pokladnica
7000083493/8180
061050029
0308

Forma
štúdia

Forma
štúdia

D/E
D/E
D/E
D/E

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

180/30
35/30
35/30
45/30

4/4
3/4
3/4
3/4

D/E
D/E
D/E
D/E

110/55/35/50/30

2/3
2/3
2/3
2/3

EKONOMICKÁ FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Ekonomická fakulta
B. Němcovej 32, 042 01 Košice

Študijné oddelenie:055/602 3257
e-mail: miroslava.pojerova@tuke.sk
www.ekf.tuke.sk

Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach vznikla rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity
v Košiciach dňa 8. júla 1992 s účinnosťou od 1. septembra 1992. Poskytuje vzdelanie v odbore Financie, bankovníctvo
a investovanie a jej absolventi prispievajú k profesionalizácii finančného a bankového sektora slovenskej ekonomiky a v odbore
Verejná správa a regionálny rozvoj.
Poslaním fakulty je rozvíjať poznanie a poskytovať vysoko kvalitné a profesionálne vzdelávanie v oblasti ekonomických vied.
Prispievať k rozvoju spoločnosti a formovaniu regionálnej ekonomiky prostredníctvom poskytovania výskumných
a konzultačných činností, ďalšieho vzdelávania a služieb pre miestnu a regionálnu komunitu.
Ekonomická fakulta sa snaží byť vyhľadávanou fakultou, ktorá sa vzdelávaním v duchu demokracie a humanizmu, vedením
študentov k tolerancii a k schopnosti kritického a tvorivého myslenia, vytváraním podmienok pre slobodné vedecké bádanie
a šírenie novovytvorených aj sprostredkovaných poznatkov, ako aj systematickým zapájaním sa do medzinárodnej spolupráce,
zaradí medzi kvalitné ekonomické fakulty v zjednotenej Európe.
Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 800 študentov v dennej a diaľkovej forme. Štúdium je trojstupňové, po absolvovaní troch
rokov bakalárskeho štúdia majú študenti možnosť získať titul bakalár (Bc.) alebo absolvovaním dvojročného inžinierskeho štúdia
získať titul inžinier (Ing.). V treťom stupni fakulta poskytuje doktorandské štúdium v odbore Financie.
Dekanát fakulty sa nachádza na ulici Boženy Němcovej 32 v Košiciach, na 2. poschodí. Fakulta má 5 katedier, ktoré sídlia v tej
istej budove.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín prijímacej skúšky:

28. február 2011
14. jún 2011

Poplatok za prijímacie konanie:

35,00 EUR
30,00 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151417/8180
2011
0968

Forma
štúdia

Forma
štúdia

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D/E 160/60 - /760
D/E 40/25 - /760

Financie, bankovníctvo a investovanie
Verejná správa a regionálny rozvoj

D/E
D/E

- /930
- /930

FAKULTA VÝROBNÝCH
TECHNOLÓGIÍ

Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove sa po svojom vzniku v roku 1992 postupne vypracovala
medzi špičkové technologicky a výrobne orientované fakulty v Slovenskej republike. Je jedinou fakultou Technickej univerzity v Košiciach
sídliacou mimo sídla univerzity.
.Na fakulte v rámci trojstupňového systému štúdia je akreditovaných 7 bakalárskych študijných programov v 2 študijných odboroch,
5 inžinierskych študijných programov v dvoch študijných odboroch a 4 doktorandské študijné programy v troch študijných odboroch.
Úspešné výsledky akreditácií fakulty potvrdzujú, že aj napriek krátkemu času trvania si fakulta vybudovala stabilnú pozíciu medzi výrobkovo
a technologicky orientovanými fakultami technických univerzít na Slovensku. Štúdium na fakulte každoročne ukončuje štátnymi skúškami
viac ako štyristo absolventov. Úspešným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko,
Taliansko, Francúzsko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež
prostredníctvom dvojstranných dohôd medzi FVT a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:
Poplatok za prijímacie konanie:

30.apríl 2011
20. jún 2011
24,00 EUR
20,00 EUR - elektronická prihláška

Forma
štúdia

D/D/E
D/D/E
D/E
D/D/E

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000151468/8180
223001
0558

Plán.
počet

60/ 60/30
90/ 60/30
60/30
30/ 60/30

Denné štúdium je bezplatné, externé je spoplatnené sumou 500 EUR na rok

Výrobné technológie
Počítačová podpora výrobných technológií
Riadenie (manažment) výroby
Monitoring a diagnostika technických zariadení

Forma
štúdia

Plán.
počet

D/D/E
D/E
D/-

40/90/30
120/30
50/-

FAKULTA UMENÍ

Fakulta umení TU v Košiciach bola založená v roku 1998 ako ôsma z deviatich fakúlt TU v Košiciach. Vznikla spojením troch
odborov štúdia: architektúra a urbanizmus, dizajn, voľné výtvarné umenie. Na fakulte je možné študovať akreditované
bakalárske a magisterské umelecké študijné programy: dizajn, voľné výtvarné umenie a akreditovaný bakalársky a inžiniersky študijný program architektúra a urbanizmus.
Popri predmetoch hlavných študijných programov zahŕňa štúdium na fakulte umení aj disciplíny umenovedné, umeno-vednohistorické, spoločensko-vedné, kultúrne vzdelávacie, profesijné doplnkové a v prípade doplnkového pedagogického štúdia aj
výtvarne pedagogické.
Študenti počas štúdia verejne prezentujú svoje študijné výsledky na semestrálnych výstavách a dňoch otvorených dverí.
Fakulta spolupracuje so 16 - timi zahraničnými vysokými školami z 9 - tich krajín. Študenti majú možnosť počas štúdia
absolvovať časť štúdia na týchto partnerských vysokých školách.
Fakulta umení TU za krátku dobu svojej existencie sa začala významne zviditeľňovať svojou vedeckou a umeleckou
činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagógovia fakulty pravidelne prezentujú svoju tvorbu na individuálnych a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Aktívne sa podieľajú na odbornej architektonickej, dizajnérskej a výtvarnej tvorbe v praxi v rámci uzavretých dohôd na univerzitnej a fakultnej úrovni.

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termíny prijímacích skúšok:
Poplatok za prijímacie konanie:

Bc. štúdium
Ing./Mgr. štúdium
Bc. štúdium
Ing./Mgr. štúdium

31.november 2010
31. máj 2011
25. 1. - 3. 2. 2011
15. jún 2011

34,00 EUR
30,00 EUR - elektronická prihláška

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Správa pre prijímateľa:

Štátna pokladnica
7000151441/8180
20112012
0308
meno uchádzača

LETECKÁ FAKULTA

INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ A PODMIENKACH PRIJATIA
Termín podania prihlášky:
Termín rozhodnutia o prijatí:

31.máj 2011

Poplatok za prijímacie konanie:

25,00 EUR (bez prijímacej skúšky)
35,00 EUR (s prijímacou skúškou)

Bc. štúdium
Ing. štúdium

D/E
D/D/D/D/D/D/-

24. jún 2011
8. júl 2011

100/100 -/580
10/15/60/60/40/20/-

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

Štátna pokladnica
7000201621/8180
55903
0308

130/90
30/25/-

