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CIEĽ 

Cieľom projektu je vytvorenie 

modelu vzdelávania a prípravy 

mladých ľudí (15-22 rokov) pre 

aktuálne a perspektívne potreby 

vedomostnej spoločnosti a trhu 

práce so zameraním na technické 

vedy. 

 zvýšenie záujmu o 

štúdium technického 

zamerania 

 podpora inovačných a 

riešiteľských schopnosti 

v rámci vyššieho 

vzdelávania 

 podpora inovatívnych a 

alternatívnych metód 

vzdelávania a 

vyučovacích metód 

 zapájanie odborníkov z 

iných sektorov do 

procesu vzdelávania 

AUTOR PROJEKTU 

 Fakulta materiálov, 

metalurgie a recyklácie TUKE 

/ referát vonkajších vzťahov 

a marketingu 
 

FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 
VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH S DÔRAZOM NA 

ŠTÚDIUM NA UNIVERZITE TECHNICKÉHO TYPU | FMMR.TUKE.SK 

NÁZOV PROJEKTU 

 • VZDELÁVANIE NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH S DÔRAZOM NA ŠTÚDIUM 

NA UNIVERZITE TECHNICKÉHO TYPU 

TÉMY/ KATEGÓRIE PROJEKTU 

 OSLOVENÁ STREDNÁ ŠKOLA SI V RÁMCI PROJEKTU VYBERÁ Z NASLEDOVNÝCH 

TÉM: 

                   

OBEHOVÁ EKONOMIKA / BUĎ KREATÍVNY V RECYKLÁCII 

Líder projektu:  

Ing. Tomáš Vindt, PhD. / tomas.vindt@tuke.sk 

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD / silvia.ruzickova@tuke.sk              

 MATERIÁLY MODERNEJ DOBY /STEELOVÝ SVET TECHNOLÓGIÍ 

Líder projektu:  

doc. Ing. Dana Baricová, PhD. /dana.baricova@tuke.sk 

Ing. Miloš Matvija, PhD. / milos.matvija@tuke.sk               

ENERGETIKA / KDE V PEKLE JE ENERGIA? 

Líder projektu:  

Ing. Gustáv Jablonský, PhD. / gustav.jablonský@tuke.sk 

Ing. Róbert Dzurňák, PhD. / robert.dzurnak@tuke.sk               

 ENVIRONMENTÁLNE INŽINIERSTVO / BRÁŇ ZELENÚ HRANICU 

Líder projektu:  

Ing. Tomáš Vindt, PhD. /tomas.vindt@tuke.sk 

ŠPECIÁLNA KATEGÓRIA: KAŽDÁ ÚSPEŠNÁ CESTA SA ZAČÍNA 

SPRÁVNYM  ROZHODNUTÍM... 

Líder projektu:  

doc. Ing. Róberta Slezáková /roberta.slezakova@tuke.sk 
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KRITÉRIÁ ÚČASTI NA PROJEKTE 

• KTORÁ ŠKOLA SA DO PROJEKTU MÔŽE ZAPOJIŤ? 

Projekt je určený pre všetkých študentov tretieho a štvrtého ročníka (resp. 

posledných dvoch ročníkov) strednej školy (gymnázium, stredná odborná 

škola, konzervatórium / v zmysle zákona 245/2008z.z. (o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)  

§ 32 )) na území Slovenskej republiky.  

 

 AKO SA PRIHLÁSIŤ? 

Študent strednej školy v poslednom a predposlednom ročníku štúdia sa 

môže do projektu prihlásiť formou on-line formulára na fmmr.tuke.sk, kde 

vyplní všetky potrebné informácie. Následne v rámci on-line formulára 

vloží prílohu – svoju prácu na jednu z vybraných tém v min. rozsahu 1 

normostrana.  

 

 AKO DLHO PROJEKT TRVÁ? 

Dlžka projektu Vzdelávanie na stredných školách s dôrazom na štúdium na 

univerzite technického typu vo všetkých kategóriách trvá od 1. decembra 

2019 do 31. októbra 2020 

 

 VYHODNOTENIE ŠTUDENTSKÝCH PRÁC 

Na konci každého mesiaca zasadne trojčlenná komisia tvorená z odborníkov 

pôsobiacich na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej 

univerzity v Košiciach a odborníkov z priemyselnej sféry U. S. Steel 

Košice, ktorá vyberie vždy 3 - 6 najlepších prác, ktoré budú odmenené 

finančnou odmenou.  

 

 ČO MÔŽE ŠTUDENT ZÍSKAŤ? 

Každý mesiac bude vyhodnotených 3 až 6 najlepších študentov, ktorí sa 

zapojili do projektu a získajú finančnú odmenu v hodnote 200 eur. 

Špeciálnu cenu v podobe výpočtovej techniky môžu získať tí študenti, ktorí 

uvedú výnimočnú myšlienku/nápad príp. ich práca je graficky spracovaná 

na vysokej úrovni, o čom rozhodne uvedená komisia určená na 

vyhodnotenie projektov. 

V júni 2020 bude vyhodnotená najlepšia práca spomedzi všetkých 

zapojených prác odmenená špeciálnou výhrou Notebook v hodnote viac než 

1000 eur. 

 

 


