
 

VÝZVA PRE MLADÝCH – OBJAVUJTE! 

Technická univerzita v Košiciach rýchlo reaguje na meniace sa podmienky a svoju 

komunikáciu s mladými ľuďmi chce prispôsobiť dobe. 

Pozitívne impulzy 

Jedna z najväčších a najúspešnejších slovenských univerzít, známa dnes aj pod skratkou TUKE, si 

v budúcom roku pripomenie 70 rokov od svojho založenia, i keď základy vysokoškolského technického 

vzdelávania boli v Košiciach položené samozrejme už oveľa skôr. Jej študenti a pedagógovia sa však musia 

pozerať najmä do budúcnosti a prispôsobovať svoje kroky trendom a nárokom, ktoré sa veľmi rýchlo 

menia. O to viac, keď je nutné vysporiadať sa i s dopadmi súčasnej korona krízy. Tá samotná bola 

impulzom pre množstvo zmien, niekedy vynútených, k akým patrí aj pokračujúca dištančná výuka, niekedy 

však i takých, ktoré prinášajú veľmi inovatívne a pre prax dôležité riešenia. Tu možno spomenúť vývoj 

respirátora FreeSPI, pľúcneho ventilátora breaThU 2020 či biverizačného zariadenia proti vírusom a 

baktériám beeWair 1000. Uplynulé týždne a mesiace priniesli univerzite, napriek už zmienenej pandémii, 

aj viacero ďalších úspechov a nových spoluprác. Za také môžu byť považované vznik Centra výskumu 

vodíkových technológií, ale tiež fakt, že do vesmíru smeruje v poradí druhý slovenský satelit vyvinutý 

tentokrát na pôde Leteckej fakulty TUKE. Ľudia spojení s univerzitou sú presvedčení, že aj súčasná 

globálna pandémia ukázala, akým dôležitým faktorom v spoločenskom dianí sa stáva veda, výskum 

a nepopierateľné fakty, ktoré môžu nastaviť úroveň poznania a účinne bojovať proti rýchlo sa šíriacim 

dezinformáciám.  



 

 

Nové trendy v komunikácii 

Už zmienená potreba permanentného prispôsobovania sa meniacim sa trendom je jedným z dôvodov, 

prečo sa TUKE rozhodla výrazne zmeniť komunikáciu s mladými ľuďmi, a to najmä tými, ktorí sa zamýšľajú 

nad výberom svojho vysokoškolského štúdia. Zadanie pre komunikačnú agentúru bolo jasné a výsledok sa 

po niekoľkých týždňoch práce skoncentroval do štyroch slov „Objav TUKE za minútu“. Upútať a udržať 

pozornosť mladých ľudí, zvyknutých denne, často len veľmi povrchne preletieť množstvom digitálneho 

obsahu, sa stáva skutočnou výzvou. Celá kampaň sa preto snaží zbaviť všetkých formalít či balastov a to 

podstatné ponúknuť rýchlo, v kocke, doslova za minútu. Na sprostredkovanie kľúčových informácií, svojich 

pocitov a odporúčaní bolo preto oslovených päť mladých ľudí, z ktorých každý má k univerzite iný vzťah. 

Študent, pedagóg, úspešný manažér, šéfka tímu vo veľkej banke. Každý z nich dostal 60 sekúnd na svoje 

posolstvo. Ak toho mali na srdci viac, museli poriadne zrýchliť. A práve ich výpovede a rady študentom 

tvoria aj základ úplne novej webovej stránky, ktorá svojim obsahom, okrem už zmienených videí, prináša 

mladým ľuďom rýchlo a prehľadne to hlavné, čo potrebujú ako budúci študenti TUKE vedieť.  



 

 

V tejto súvislosti nám prorektor pre vzdelávanie TUKE prof. Ervin Lumnitzer povedal: „Sme radi, že celý 

náš tím sa pomerne jednoznačne zhodol na potrebe výraznejšej zmeny komunikácie smerom k budúcim 

študentom. O to viac, že v poslednom období sme sa s nimi nemohli stretávať na tradičných a bohato 

navštevovaných vzdelávacích veľtrhoch, ktoré museli ustúpiť prebiehajúcej korona kríze.“ 

So zadaním sa popasovali tvorcovia a produkčný tím pracujúci na pôde komunikačnej a marketingovej 

agentúry Progress Promotion Košice. Jej projektová manažérka Michala Koniarová k tejto téme dodala: 

„Sú za nami týždne rušnej, no veľmi zaujímavej práce. Vtesnať dôležité posolstvá na krátky časový či 

priestorový formát bolo pre nás profesionálnou výzvou. Keďže sa však roky podieľame aj na iniciatívach 

Východ nie je Exit a Pro Educo, je pre nás táto téma mimoriadne príťažlivá a blízka.“ 

I keď je proces podávania prihlášok na vysokoškolské štúdium v ďalšom akademickom roku v plnom 

prúde, je tu stále ešte priestor na rozhodovanie. Pre tých, ktorí uvažujú zakotviť pod strechou jednej 

z našich najlepších univerzít, i pre tých ešte nerozhodnutých, sú informácie a inšpirácie dostupné na 

adrese www.objavtuke.sk. 

 

http://www.objavtuke.sk/

