
Technická univerzita v Košiciach Ekonomická fakulta

Učebne na Ekf 
Väčšina výučby bude prebiehať v budove Ekonomickej 

fakulty na ulici Němcovej 32. V rozvrhu máte pri každom 

predmete vľavo napísané číslo učebne. Začiatočné číslo 

učebne zároveň určuje aj poschodie, na ktorom sa učebňa 

nachádza. Napríklad predmet Pap má priradené číslo 413, teda 

učebňu nájdete na 4. poschodí. 

Združené posluchárne

Skratka ZP v rozvrhu označuje Združené posluchárne,            

v ktorých bude prebiehať väčšina prednášok. ZP sa 

nachádzajú hneď vedľa Univerzitnej knižnice (viď mapa 

areálu + QR kód).

Študijné oddelenie

Každý deň (okrem štvrtka) v rámci úradných hodín 8:30- 11:30 

môžete navštíviť Študijné oddelenie, kde Vám radi poradia s 

väčšinou otázok a problémov spojených so štúdiom.
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Univerzitná knižnica 

Univerzitná knižnica TUKE je veľmi 
príjemným miestom na relax 
alebo štúdium. Vstup do knižnice 
je umožnený iba s preukazom 
ISIC. V rámci študovne je možné si 
zapožičať vystavené publikácie, 
prípadne si cez stránku knižnice 
objednať publikáciu z online 
katalógu. Na poschodí sa 
nachádzajú počítače a skener, 
ktoré sú prístupné všetkým 
študentom. Na prízemí sa 
nachádza Copycentrum, bufet a 
úložný priestor vo forme skriniek. 
(www.lib.tuke.sk) 

Katedra jazykov 

KJ zabezpečuje výučbu jazykov a 
nájdete ju v budove Stavebnej 
fakulty (Vysokoškolská 4) 
1.poschodie vľavo. Výučba 
cudzích jazykov bude prebiehať v 
tejto budove, taktiež v priestoroch 
internátu Boženy Němcovej alebo 
v budove Ekf, v závislosti od toho, 
do ktorej skupiny patríte.    
(www.web.tuke.sk/kj) 

Katedra telesnej 
výchovy 

KTV zabezpečuje výučbu Telesnej 
výchovy a nájdete ju taktiež v 
budove Stavebnej fakulty 
(Vysokoškolská 4) na prízemí 
vľavo. V závislosti od toho, ktorý 
šport ste si vybrali, budete 
informovaní, kde sa bude 
vyučovať.                  
(www.ktv.tuke.sk) 

VITAJTE 
 na najlepšej Ekonomickej fakulte na Slovensku
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Moodle 

Prostredníctvom platformy 
MOODLE vyučujúci zverejňujú 
podklady, poznámky a 
prezentácie na prednášky alebo 
semináre. Na fórum noviniek 
alebo diskusné fórum sa 
zverejňujú informácie 
o prednáškach alebo 
seminároch. (www2.ekf.tuke.sk) 

MAIS 

Systém MAIS slúži na 
prihlasovanie sa na skúšky, 
zápis predmetov, sledovanie 
výsledkov zo zápočtov a 
skúšok, udelených štipendií, 
informácie o pridelení 
ubytovania na internáte.  

V systéme nájdete aj 
informačné listy predmetov. 

Ak chcete mať systém MAIS 
v mobile, stačí si stiahnuť 
appku MAIS Študent. 
(www.student.tuke.sk)	

Informačná podpora 
Ekonomická fakulta: www.ekf.tuke.sk

Technická univerzita: www.tuke.sk 

Školský email
Prostredníctvom študentského emailu sa vybavujú 

všetky školské záležitosti medzi študentmi a 

vyučujúcimi (napr. ak chcete ospravedlniť svoju 

neúčasť na seminári, ak máme otázky k predmetu 

a pod.)

Ak chcete mať školský e-mail v mobile, stačí si 

stiahnuť appku Microsoft Outlook.

Pre prihlásenie klikni >>> Školský email

meno.priezvisko@student.tuke.sk (študenti)

meno.priezvisko@tuke.sk (vyučujúci)

Rozvrh hodín 
Na stránke fakulty v študentskej zóne je možné zistiť 

rozvrh a skupinu študenta. V časti Študijné oddelenie a 

rozvrhy je potrebné rozklinúť odkaz, kde sa prihlásite 

podľa pridelených údajov. Po prihlásení Vám bude 

oznámená skupina, do ktorej patríte.

Rozvrh je rozdelený nasledovne: 

-  predmety ktoré sú zobrazené v celom okne sú 

prednášky bez rozdielu priradenej skupiny                                                                  

-  cvičenia/semináre sú vyučované v skupinách, kde každej 

skupine patrí jeden riadok v rozvrhu 

Skupiny sú zoradené v riadkoch zhora od prvej skupiny 

nadol po poslednú skupinu
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Kreditný stravovací systém 
Tovary	a	 jedlá	 je	možné	zakúpiť	prostredníctvom	čipovej	karty	
študenta	 (ISIC),	 v	 hotovosE	 alebo	 stravnými	 lístkami	
sprostredkovateľských	spoločnosI	vo	všetkých	prevádzkach.		

V	 priebehu	 dňa	 sa	 študenE	 stravujú	 za	 plnú	 cenu.	 Dotácia	 sa	
priznáva	na	 konci	mesiaca.	 Jedlá	 je	možné	počas	dňa	odobrať	
vo	 viacerých	 jedálňach	 a	 hodnoty	 jedál	 sa	 pri	 mesačnej	
uzávierke	sčítajú.		

Dotácia pre študentov TUKE

V	 zmysle	 metodického	 pokynu	 z	 MŠVVaŠ	 SR	 sa	 príspevok	
poskytuje	na	dve	jedlá	v	jeden	deň.	Za	stravovacie	zariadenie	sa	
nepokladá	bufet	alebo	obdobné	zariadenie.		

Pri	nákupe	potravín	teda	nie	je	možné	príspevok	uplatniť.		

Hranice	pre	priznanie	dotácií	na	TUKE:	

a.)	Pri	odbere	jedla	za	viac	ako	2,40	€	máte	nárok	na	dotáciu	1,30	€	

b.)	Pri	odbere	dvoch	jedál	za	viac	ako	4,80	€	máte	nárok	na	dotáciu	2,60	€
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Skladané jedlá 
nájdete v týchto 
prevádzkach: 

Jedáleň Němcovej 1 

Jedáleň Jedlíkova 7 

Bistro Urbánkova 2 

Bistro ZP, Němcovej 9 

Bistro Němcovej 32 

UVP Technicom, Němcovej 5 

Jedlá a doplnky na 
voľný výber 

Pizzeria Forte, Jedlíkova 7 

Libresso, Němcovej 7 

Bistro, Letná 9 

Bagetéria, Vysokoškolská 4 

Otváracie hodiny 

(www.jedalen.tuke.sk) 

STRAVOVACIE ZARIADENIA 
NA TUKE

http://www.jedalen.tuke.sk
http://www.jedalen.tuke.sk
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Spoje 

Luník	VIII	–																
Spoločenský	pavilón:																							
Linka	–	10,	34,	32,	54	

Spoločenský	pavilón	–	
Amfiteáter:																	
Linka	–	9,6	

Luník	VIII	–																				
Staničné	námes>e:				
Linka	–	17	

Luník	VIII	–																		
Palackého:																		
Linka	-	10,	32		

OC	Op>ma	–																
Technická	Univerzita:		
Linka	-	R4	

Technická	univerzita	–	
Staničné	námes>e:							
Linka	-	19 

Cestovné	poriadky	nájdeš	na:	
(www.imhd.sk/ke)	

Kluby na internáte 

Členom týchto klubov sa 
môžeš stať aj ty: 

Študentská	rada	

PCKlub	

Študentská	televízia	

Študentská	polícia	

Rádio	9	

Informácie o internáte 

www.intrak.sk 

FB skupiny:                     
Internát Jedlíkova 9 (ofic.sk.)         
Intrák na Jedlíkovej 9  	

Internát Jedlíkova 9 
Internát  Jedlíkova  9  patrí  medzi  najväčšie 

internáty Technickej  univerzity  v  Košiciach s 

ubytovacou  kapacitou  1316  miest.  Je  internátom 

pre  študentov  Ekonomickej  fakulty  a  Fakulty 

elektrotechniky a informatiky. 

Internát  poskytuje  široké  množstvo  služieb  ako 

jedálne,  telocvične,  posi lňovne,  boxovňu, 

práčovňu, stolnotenisovú miestnosť, kino, rádio a 

copycentrum.

Členské do občianskeho združenia
Č lenstvom  v  OZ  študent  získava  možnosť 

pripojenia  sa  do  internátnej  siete,  možnosť 

využívať  posilňovňu,  boxovňu,  práčovňu  a  iné 

služby na internátoch J9. 

Výška členského je 27 eur.

Informácie  o  dátume  zápisu  a  realizácii  platby 

sledujte na stránke (userpanel.pcklub.sk) 

http://www.intrak.sk
http://www.ekf.tuke.sk
http://userpanel.pcklub.sk
http://userpanel.pcklub.sk
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Budova Ekonomickej fakulty

        Rektorát TUKE

    Univerzitná knižnica

Združené posluchárne (ZP)

   

       Internáty Boženy Němcovej

Katedra jazykov a telesnej výchovy

       Ústav výpočtovej techniky

                    Technicom
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Dôležité adresy QR-kódy
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MAPA AREÁLU TUKE
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Prajeme Vám veľa úspechov pri štúdiu na 
Ekonomickej fakulte TUKE.  

Členovia študentskej časti           

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
EKONOMICKEJ FAKULTY  TUKE 

 

Bc. Šimon Uličný 
(zástupca 2. ročníka inžinierskeho stupňa)

Bc. Miroslava Čeginíková
(zástupkyňa 1. ročníka inžinierskeho stupňa)

Juraj Nestorík 
(zástupca 3. ročníka bakalárskeho stupňa)

Tímea Kakaščiková 
(zástupkyňa 2. ročníka bakalárskeho stupňa)
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