
Barbora Andor Tóthová a Veronika Miškech Fričová
Cieľ: Porozumieť projektom, ich vytváraniu, procesu písania a
realizácie

Barbara Kollárová
Cieľ: Porozumieť pojmu sociálne podnikanie a tiež grantovým
schémam na Slovensku

Dávid Lukáč, Róbert Orság a Pavol Rabatin
Cieľ: Nadobudnúť základné znalosti o správnej prezentácii,
komunikácii s publikom a zvládaní stresu.

online MIESTO:  https://tuke.webex.com/meet/eurofondue

 9:00 - 9:10   Úvod

 9:10 - 10:00  Písanie projektov a projektový manažment

10:00 - 10:10  Prestávka /na desiatu, kávičku/

10:10 - 10:40  Social business a financovanie

10:40 - 11:10   Soft skills a.k.a. Prezentuj so štýlom 

 11:10 - 11:40   Prestávka /na skorý obed/

 11:40 - 17:00  Mentoring k projektom
Systém mentoringu – 20 minút jeden tím pri vybranom mentorovi. 
Výber mentora a času stretnutia - zdieľaný dokument Excel.
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Barbara Kollárová

Matúš Kubák

Miriam Šebová

Je docentkou na Ekonomickej fakulte TUKE. Pracuje na
Katedre regionálnych vied a  manažmentu a venuje sa
rozvoju miest a regiónov. Učí predmety ako Teória verejnej
správy, Verejný manažment, Trvalo udržateľný rozvoj. Teší
ju experimentovať s novými vzdelávacími metódami. Od
roku 2013 organizuje na súťaž Eurofondue v spolupráci
s poslancami Európskeho parlamentu. 

Je odborným asistentom na Katedre regionálnych
vied a manažmentu, ktorá je súčasťou Ekonomickej
fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Vo svojej
vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na
využívanie experimentálnej ekonómie, agentového
modelovania a ekonometrie.

V rokoch 2014 - 2020 pracovala ako projektová
manažérka v Karpatskej nadácii. Vyštudovala angličtinu a
slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave a celý svoj profesionálny život sa pohybuje v
neziskovom sektore. Venuje sa hlavne tvorbe a realizácii
projektov v oblasti neformálneho vzdelávania.
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Pavol Rabatin

Je študentom EkF TUKE. V roku 2017 bol súčasťou víťazného tímu
súťaže Eurofondue - projekt "BiKE station". Vo februári 2018
absolvoval stáž v Europarlamente v Bruseli, zúčastnil sa dvoch
Erasmus študentských mobilít. Pracoval ako koordinátor
workshopov projektového riadenia, neskôr pôsobil ako part-
time research consultant pre Tatrabanku. Momentálne pracuje
pre Raiffeisen competence centre Vienna a venuje sa výskumu
klientskej skúsenosti.

Vyštudovala marketing na University of Greenwich a
získala MSc titul v štúdiách rozvoja a sociálnej
antropológie na Birkbeck College, University of London.
Pôsobila v súkromnom sektore a neziskových organizáciách
vo Veľkej Británii v Indii aj na Slovensku, špecializuje sa na
oblasti ako je marketing, manažment a riadenie projektov.
V súčasnosti pracuje pre Karpatskú nadáciu a je
zodpovedná za získavanie finančných prostriedkov a
koordináciu programov. 

Veronika Miškech Fričová

Dávid Lukáč

Študuje odbor - Financie, bankovníctvo a investovanie
na Ekonomickej fakulte TUKE a pôsobí v agentúre
PS:Sunrise na pozícii eventový asistent. V roku 2017 bol
súčasťou víťazného tímu súťaže Eurofondue s projektom
"BiKe Station". V lete roku 2019 absolvoval Erazmus pre
podnikateľov v Rakúskom Linzi. Venuje sa aj hudbe a
dobrovoľníctvu na lokálnej úrovni. 

bohužiaľ, nie je k dispozícii ako mentorka*

*
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Veronika Tóth

Absolvovala magisterské štúdium v odboroch medzinárodné
vzťahy a ekonómia na Univerzite Karlovej v Prahe. Počas štúdia
stážovala na Institute plánování a rozvoje h. m. Prahy, kde sa
venovala otázkam urbánnej ekonómie. Pôsobila tiež ako
analytička na Inštitúte pôdohospodárskej politiky (MPRV SR) a
v Českej národnej banke. Ako interná doktorandka EkF TUKE
sa zaoberá témou adaptácie mesta na klimatickú zmenu.

Róbert Orság
Vyštudoval bakalára v exportnom a technologickom
manažmente so zameraním na vývoj produktov a
medzinárodný biznis na univerzite v Dánsku. V roku 2017
bol členom víťazného tímu “BiKE Station” súťaže
Eurofondue. Pracovné skúsenosti naberal aj v košickom
GymBeame, kde sa venoval analýzam trhu a
produktovému manažmentu. Okrem iného vedie skupinu
30tich mladých v rámci neziskovej organizácie Nexteria.

Barbora Andor Tóthová

Študovala na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. V roku 2016
spoluzakladala a zasadila sa o znovuotvorenie Kina Úsmev ako
členka organizácie CINEFIL. V rokoch 2015-2019 bola
koordinátorkou siete nezávislých kultúrnych centier Slovenska –
Antény. Venuje sa odbornému vzdelávaniu, téme inkluzívnosti a
výskumu kultúrnych podujatí. V súčasnosti pôsobí v Kine Úsmev
ako PR a projektová manažérka a tiež interná doktorandka na
Ekonomickej fakulte TUKE.


