
Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej 
univerzity v Košiciach v spolupráci so zástupcami firiem 
združených v Business Service Center Forum (BSCF) 
Americkej obchodnej komory v SR pokračuje vo výučbe 
akreditovaného predmetu “Zručnosti pre úspech - z 
univerzity do praxe” (Skills for Success – from University to 
Workplace) v zimnom semestri 2020/2021. Výučba bude 
prebiehať digitálne v slovenskom jazyku v šiestich online 
blokoch od 29.9.2020 do 3.11.2020 vždy v utorok od 15:10 
do 18:30 hod.

Cieľom kurzu je poskytnúť študentom sadu efektívnych 
mäkkých zručností, ktoré sú zároveň tými najmenej 
rozvinutými kompetenciami čerstvých absolventov 
vstupujúcich na trh práce. Predmet budú vyučovať 
zástupcovia spoločností AT&T, IBM, LafargeHolcim, 

“Predmet Zručnosti pre úspech mi pomohol či už 
v práci (na pohovore to bolo plus) tak aj v škole. 
Absolvovanie tohto predmetu mi priblížilo reálne 
pracovné prostredie, napríklad ako vyhodnocovať 
krízové situácie, zlepšiť prezentačné zručnosti, ako 
bojovať so stresom počas prezentovania a mnoho 
ďalších potrebných veci, ktoré sa každému študentovi 
zídu, či už počas štúdia alebo nástupom do práce.”

Adam Juraj Tomašov (tester)

“Myšlienka a koncepcia tohto predmetu je veľmi zaujímavá. Na 
týchto prednáškach som spoznal inšpiratívnych ľudí z rôznych 
firiem, ktorí svojimi interaktívnymi prednáškami na vybrané témy 
ukázali, ako je potrebné rozvíjať a pracovať na svojich mäkkých 
zručnostiach. Teraz v práci vidím, že nielen rozširovanie technických 
zručností, ale aj práca na zlepšovaní mäkkých 
zručností je potrebná pre kariérny rast, 
resp. pre fungovanie 
v pracovnom 
kolektíve.”

Ján Marcinko 
(dátový inžinier)

Deutsche Telekom IT Solutions a ďalších členov BSCF. Fórum 
zastupuje viac ako 34 000 zamestnancov pracujúcich v centrách 
zdieľaných služieb (shared service centers) a u externých 
poskytovateľov podnikových služieb (business process 
outsourcing) na Slovensku.

TÉMA DÁTUM ČAS

Práca v tíme 29. september 15:10 – 18:30

Management času 6. október 15:10 – 18:30

Verbálna a neverbálna komunikácia 13. október 15:10 – 18:30

Riešenie konfliktov na pracovisku 20. október 15:10 – 18:30

Prezentačné zručnosti 27. október 15:10 – 18:30

Spätná väzba 3. november 15:10 – 18:30

ZRUČNOSTI 
PRE ÚSPECH 
z univerzity do praxe

výberový predmet v slovenskom jazyku

Chceš nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré 

Ti pomôžu lepšie sa uplatniť na trhu práce?

Prihlás sa na voliteľný 
predmet v MAISe! 

Pre viac informácií napíš na 

frantisek.babic@tuke.sk.


