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BEST
Board of European Students of Technology  
(BEST) je kontinuálne rastúca, nezisková, na 
princípe dobrovoľnosti fungujúca medzinárod-
ná študentská organizácia pozostávajúca z 96 
lokálnych BEST skupín združujúcich študen-
tov technických univerzít z 33 krajín Európy. 
Od svojho vzniku, t. j. od roku 1989 stelesňuje 
mladú, dynamickú a inovatívnu sieť študen-
tov, pre ktorých každoročne organizuje širokú 
paletu podujatí akademického, ale aj neaka-
demického charakteru. Jej cieľom je upevňovať 
vzťahy medzi firmami, technickými univer-
zitami a ich študentmi a pomôcť európskym 
študentom s technickým zameraním myslieť 
medzinárodne, spoznávať európske kultúry  
a rozvíjať ich individuálne schopnosti a zručno-
sti prácou v medzinárodnom prostredí. 

33

krajín

96

skuPín

3350

Členov

BEST TU Košice  
(LBG Košice)

Misiou lokálnej skupiny BEST Technická univerzi-
ta Košice, ktorávznikla v roku 1994, je podporovať  
osobnostný rast študentov všetkých fakúlt  
Technickej univerzity v Košiciach a umožniť im 
naplno využiť ich potenciál. Jej ambíciou je mo-
tivovať študentov k aktivite, poskytnúť im nové 
príležitosti a pomôcť im „vyčleniť sa z davu“. Pros-
tredníctvom svojich podujatí a projektov sa snaží 
prispievaťk zlepšeniu prepojenia medzi univerzit-
ným vzdelávaním a praxou na východnom Sloven-
sku a podieľať sa natvorbe vysoko kvalifikovanej 
a flexibilnej pracovnej sily, ktorá bude schopná 
vyhovieť neustále sa meniacim požiadavkám pra-
covného trhu nie lenna Slovensku, ale aj v zahraničí.

TUKE 
Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 
1952. Jej poslaním je poskytovať vedeckú a technolog-
ickú znalostnú základňu pre východ Slovenska a gen-
erovať inovácie a pracovné sily, ktoré prispejú k vyt-
voreniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti jeho 
občanov. Za účelom dosiahnutia svojich cieľov úzko spo-
lupracuje s ďalšími univerzitami, podnikmi a inými or-
ganizáciami pôsobiacimi na Slovensku a v zahraničí. Na 
svojich deviatich fakultách poskytuje vzdelanie takmer 
11 000 domácim a zahraničným študentom a zamestnáva 
viac ako 700 profesorov, docentov a asistentov a rovnaký 
počet ďalších výskumných a technicko-hospodárskych 
pracovníkov.

20 rokov LBG Košice
Za 20 rokov pôsobenia na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa LBG Košice podarilo usporiadať 
nespočetné množstvo podujatí a realizovať niekoľkoveľmi úspešných projektov na národnej a na 
medzinárodnej úrovni.
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Realizované projekty

beBEST 
2014 - 2015:  Približne raz za mesiac organizované prednášky, diskusie a workshopy pre všetkých  
študentov TUKE na rôzne témy, ktoré ich zaujímali, resp. ktoré im na TUKE chýbali

Konverzačné kurzy
2013 - 2015: Anglické a nemecké konverzačné kurzy určené najmä pre študentov TUKE

EBEC Košice
2013  -  2016:   Lokálna  úroveň   viacstupňovej   medzinárodnej   študentskej   súťaže  EBEC  (European 
BEST Engineering Competition) pozostávajúca z dvoch relatívne odlišných súťažných kategórií (Team 
Design a Case Study), sprevádzaná prednáškami, diskusiami a workshopmi zameranými prevažne na 
ústrednú tému súťaže

BEST seasonal courses
2016 a každý rok od založenia LBG Košice, 1 - 2 týždňové akademické kurzy pre študentov TUKE  
a pre ďalších, približne 20 zahraničných študentov z rôznych krajín Európy, zameraný vždy na inú, 
zaujímavú tému.

Engineering competition
2008, 2009, 2010, 2011 a 2012:  Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu usporiadaná  
v spolupráci so spoločnosťou Schneider Electric

Postav si svoj most
2011 a 2012: NEC National Engineering Competition, súťaž v stavaní cestovinových mostov pre  
študentov univerzít, vysokých škôl a stredných odborných škôl z celého Slovenska

Plánované projekty 

Orientačné dni
Cieľom akcie je pomôcť prvákom všetkých fakúlt TUKE zorientovať sa v tom ako „to chodí“ na vysokej 
škole. Počas exkurzií po areáli univerzity, ktoré budú realizované v prvých dňoch semestra,začínajúcim 
študentom TUKE členovia LBG Košice ukážu ako funguje stravovanie v areáli univerzity, čo im môže 
ponúknuť Univerzitná knižnica a pod.

EBEC Košice 2017 
Lokálna úroveň viacstupňovej medzinárodnej študentskej súťaže EBEC (European BEST Engineering  
Competition) pozostávajúca z dvoch relatívne odlišných súťažných kategórií (Team Design a Case 
Study), sprevádzaná prednáškami, diskusiami a workshopmi zameranými najmä na ústrednú tému 
súťaže, ktorá by v akademickom roku 2016/2017 mala byť buď z oblasti informačných technológií alebo  
ekonómie

Winter academic course 
(WiC)– týždňový akademický kurz pre študentov TUKE a pre približne ďalších 20 zahraničných štu-
dentov z rôznych krajín Európy zameraný vždy na inú zaujímavú tému, ktorá by tento rok mala byť  
z oblasti ekonómie

Technologický IT Festival 
Išlo by o historicky prvý ročník takéhoto festivalu pod záštitou BEST TU Košice. Jeho centrálnym  
prvkom by mali byť vystúpenia troch až štyroch zaujímavých ľudí: podnikateľov, inovátorov z oblasti IT, 
ktoré by boli sprevádzané menšími prezentáciami �iriem, súťažami, workshopmi, prípadne tombolou 

Konverzačné kurzy
Anglické a nemecké konverzačné kurzy určené najmä pre študentov TUKE

beBEST 
Približne raz za mesiac organizované prednášky, diskusie a workshopy pre všetkých študentov TUKE 
na rôzne témy, ktoré ich budú zaujímať, resp. ktoré im na TUKE chýbajú

DNI KARIÉRY a AKCIE „NEAKADEMICKÉHO“ CHARAKTERU 
ako grilovačky, Coffee Breaky a iné, „neakademické“ podujatia, ktorých zámerom by bolo motivovať 
študentov, umožniť im dostať sa do priameho kontaktu s predstaviteľmi �iriem z oblasti, ktorú študujú 
a pod.
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Profil partnera
- Spoločnosť pôsobiaca na slovenskom/medzinárodnom trhu 
- Spoločnosť so stabilným zázemím a s medzinárodnými ambíciami 
- Spoločnosť, ktorá chce získať náskok pred konkurenciou a byť úspešná
- Spoločnosť, ktorá sa zaujíma o mladých ambicióznych aaktívnych ľudí 
- Spoločnosť, ktorá chce robiť veci lepšie

Prínosy pre partnera
- Priamy kontakt so študentmi a s Technickou univerzitou v Košiciach
- Možnosť spolupráce so skúseným, kreatívnym a oduševneným organizačným týmom
- Možnosť formulácie vlastných tém podujatí a projektov, príležitosť modifikovať 
   existujúce koncepcie projektov a navrhovať vlastné projekty
- Exkluzivita v regionálnom, resp. medzinárodnom meradle
- Prezentačný priestor v printových aj digitálnych formách

Prínosy pre 
BEST TU Košice
- Podpora pri napĺňaní poslania BEST TU Košice
- Priamy kontakt so spoločnosťami a inými 
    organizáciami
- Kontakt s odborníkmi z praxe
- Skúsenosti s organizáciou a manažmentom
- Propagácia BEST TU Košice

Formy partnerstva
Generálny / exkluzívny partner – Level 1 Partner – Level 3 
Hlavný partner – Level 2 Sponzor – Level 4

Partnerstvo zahŕňa

1 počas všetkých akcií BEST-u uvedenie spoločnosti ako partner BEST-u
2 transparenty, tričká, brožúry, a pod.
3 na sociálnych sieťach BEST-u, TUKE, na internetovej stránke BEST-u
4 napr. workshop, diskusia, súťaž nábor, a pod. BEST zrealizuje propagáciu, prípadný výber študentov       
   podľa nárokov spoločnosti.
5 v prípade akcie realizovanej formou súťaže, case study, a pod.
6 platí pri účasti médií

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4
Status partnera na konkrétnej akcii
Status partnera počas jedného roka 1

Prezentácia spoločnosti
Možnosť vlastného zadania témy
Prístup k životopisom
Propagácia materiálmi súvisiacimi s akciou 2

Digitálny reklamný priestor pred a počas akcie 3

Propagácia jednej akcie spoločnosti  3

Propagácia piatich akcií spoločnosti 3

Spolupráca na jednodňovej akcii podľa výberu spoločnosti 4

Členstvo v porote 5

Propagácia v médiách 6

Cenav €
Zimný kurz 3 500 1 700 1 100 500
EBEC 650 300 200 100
beBEST - - 150 120
Maximálny počet partnerov na akcii 1 3 5 Neobm.

Balíky sú orientačné. Samozrejmá je možnosť dohody a prispôsobeniakaždého z uvedených balíkov 
podľa požiadaviek partnera. Ceny balíkov sú uvedené len pre tri z našich akcií, preto v prípade záujmu 
o spoluprácu na ďalších našich projektoch budú ceny za tieto balíky stanovené na základe spoločnej 
dohody.
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Kontakt

Edo Horkavý
Prezident BEST TU Košice

Tel.: +421908568 992

Andrea BoldyováAnna Ruščáková
(Fundraising)
Tel.: +421949 218 383

KOSICE

BEST TU Košice
tel.: +421 55 6022 142

042 00  KošiceEmail: andrea.boldyov@BEST.eu.org
Tel.: +421 908 199 745




