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  „Startup centrum TUKE“

Máš nápad? 
Prezentuj svoj startup!

Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., vyhlasuje už druhé - jesenné 
kolo súťaže inovatívnych nápadov, projektov a riešení z rôznych vedných oblastí, ktoré majú potenciál 

pre vytvorenie budúceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov. 
Prezentácia prihlásených projektových zámerov sa uskutoční pred odbornou komisiou. 

Najlepšie projektové zámery získajú:
 výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie „startupu“ v priestoroch Startup centra TUKE,
 expertnú a mentorskú podporu projektového zámeru zo strany odborných pracovísk TUKE 
              a  partnerských inštitúcií,
 možnosť využitia odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE pri realizácií 
 projektových zámerov,
 podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri vyhľadávaní 
 potenciálnych investorov, pri tvorbe podnikateľského plánu.

   
Zámerom súťaže je podpora inovatívnych podnikateľských nápadov, výsledkom ktorých môžu byť nové 

high-tech �rmy a vznik nových pracovných miest. Zároveň je tým napĺňaný jeden z cieľov 
Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM kód ITMS: 26220220182.

Záujemcovia môžu svoj startup prihlásiť prostredníctvom registračného formulára 
na web stránke http://ucitt.tuke.sk v termíne do 15.10.2014. 

Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční do konca októbra 2014. 
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Ukončenie projektu a vznik 
„CENTRA VUKONZE“
Energia ako ju poznáme, aj keď ju 

nevidíme a nevieme sa jej dotknúť, má 

pre každého z nás neskutočný význam, 

pretože ju potrebujeme pri každej 

činnosti - v práci, v domácnosti, 

vo voľnom čase, jednoducho všade, či 

už vo forme tepla, svetla, pohonných 

hmôt a podobne. Súčasná doba využíva 

rozličné druhy energie - z fosílnych palív, 

slnka, vody, vetra, biomasy. Základnými 

prvkami pre výrobu energie z obnovi-

teľných zdrojov sú biomasa, slnečné 

žiarenie, voda, v menšej miere využitie 

veternej a geotermálnej energie. 

Využívanie obnoviteľných  zdrojov 

energie je jednou z ciest chápania 

ochrany prírody a poskytnutia perspek-

tívy udržateľného rozvoja spoločnosti.

Obnoviteľné zdroje energie ako celok, 

boli základným pilierom pri riešení 

výskumno-vývojového projektu, ktorý 

bol počas 5 rokoch realizácie (2010 

- 2014) všetkým známy pod pojmom  

„VUKONZE“.  Problematika vytvárania 

energie z rôznych obnoviteľných 

zdrojov energií a hľadanie možnosti jej 

uskladnenia a efektívneho využívania 

boli predmetom výskumu a vývoja 

počas implementácie projektu.

Využívanie obnoviteľných zdrojov 

energie, ktoré nám poskytuje príroda, 

nie je novou a neznámou tematikou, 

avšak neustále sa snažíme o ich maxi-

málne využívanie aj prostredníctvom 

zlepšovania rôznych technológií. Už starí 

Gréci a Peržania sa snažili uplatňovať 

princípy pasívnej slnečnej energie 

pred 2500 rokmi.  Podstatou všetkých 

integrácie prototypových zariadení 

a technológií obnoviteľných zdrojov 

energií s väzbou na potreby a požia-

davky spotrebiteľa. Štruktúra aktivít 

v plnom rozsahu pokryla poslanie, 

čím vznikla priama väzba výskumných 

a vývojových aktivít na potreby a po-

žiadavky potenciálnych spotrebiteľov 

obnoviteľných zdrojov energií. 

Špecifický cieľ 3 mal z pohľadu zabezpe-

čenia výskumno-vývojových procesov 

kľúčový význam najmä prostredníctvom 

aktivity 3.2. Táto spoločná aktivita bola 

zameraná na vytvorenie monitorovacie-

ho a riadiaceho systému zabezpečenia 

fyzického experimentálneho výskumu 

v laboratóriách Centra VUKONZE 

v reálnom čase. Myšlienková idea 

spočívala vo vytvorení simulačného 

prostredia pre zabezpečenie modelo-

vého výskumu integrácií komponentu 

obnoviteľných zdrojov energií v priesto-

re všetkých laboratórií Centra VUKONZE. 

Centrum VUKONZE, ako samostatné 

výskumné pracovisko, plánované 

a fungujúce pod správou Technickej 

univerzity v Košiciach, je toho času 

v procese svojho vývoja a štartuje svoju 

začiatočnú etapu fungovania. Očakáva 

sa, že bude dosiahnutá štandardizácia 

prostredia pre podporu monitorovania 

a riadenia experimentov v každom 

lokálnom laboratóriu, ktoré sa podieľalo 

na plnení cieľov projektu VUKONZE 

a naďalej sa bude podieľať na napĺňaní 

ďalších výskumných a vývojových 

úloh súvisiacich nielen s dopadovou 

fázou projektu VUKONZE, ale aj v rámci 

Centra VUKONZE. Spoločné vznikajúce 

integračné a riadiace pracovisko tak 

zabezpečí monitorovanie a riadenie 

činností ako v rámci fyzického, 

tak aj virtuálneho priestoru. 

Takto otvorený koncepčný systém 

vznikajúceho Centra VUKONZE 

obnoviteľných zdrojov je jednoznačne 

slnečná energia. Ak by sme to chceli 

premeniť do čísiel, tak ročne dopadá 

zo Slnka na Zem 20 000 krát viac energie 

ako je súčasná celosvetová spotreba. 

Zaujímavá je skutočnosť, že na uživenie 

celej biomasy na Zemi je však potrebná 

iba jedna tisícina z tohto množstva.

Výskumné úlohy v oblasti energetickej 

náročnosti boli skúmané v rámci pro-

jektu v mnohých výskumných lokálnych 

laboratóriách na Technickej univerzite 

v Košiciach. V rámci materiálového 

výskumu boli do výskumných úloh zapo-

jení aj odborníci z Ústavu materiálového 

výskumu Slovenskej akadémie vied 

v Košiciach. Tím špičkových odborníkov 

sa zaoberal počas piatich rokoch 

implementácie projektu mnohými 

výskumnými úlohami zameranými na ob-

noviteľné zdroje energie, ich získanie, 

skladovanie, či opätovné využívanie. 

Hlavným cieľom a vyvrcholením celého 

projektu bolo a je vytvorenie výskumno-

vývojového centra obnoviteľných 

zdrojov energií s názvom „CENTRUM 

VUKONZE“ - Centrum výskumu účinnosti 

integrácie kombinovaných systémov 

obnoviteľných zdrojov energií.

Na dosiahnutie požadovaného výsledku 

bolo nutné splnenie 3 stanovených 

cieľov. Prvý špecifický cieľ bol zameraný 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

môže zabezpečiť priamy kontakt 

s potenciálnymi odberateľmi výstupných 

produktov, resp. s možnými budúcimi 

výskumnými a vývojovými partnermi 

alebo s podnikateľskou praxou. Toto 

novo-vytvorené výskumné a vývojové 

prostredie sa bude snažiť zabezpečiť 

integráciu výskumu v oblasti efektív-

neho využitia viacvalentných systémov 

na báze obnoviteľných zdrojov energií. 

Centrum VUKONZE sa v budúcnosti 

plánuje zapojiť do medzinárodnej 

siete obnoviteľných zdrojov energií 

a prostredníctvom tímu odborníkov 

v danej oblasti tak dosiahnuť 

udržateľnosť nielen projektu, ale 

aj Centra ako takého.

„Tento príspevok vznikol vďaka podpore 

v rámci operačného programu Výskum 

a vývoj pre projekt:  Centrum výskumu 

účinnosti integrácie kombinovaných 

systémov obnoviteľných zdrojov 

energií, s kódom ITMS: 26220220064, 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.“

na samotný výskum a vývoj v jednotli-

vých laboratóriách, kde sa produkovali 

rôzne prototypové riešenia (komponen-

ty, agregáty, resp. technologické celky), 

ktoré boli ďalej skúmané z pohľadu 

účinnosti ich integrácie v prototypových 

viacvalentných celkoch. Výskum bol 

orientovaný do čiastkových oblastí 

podľa jednotlivých aktivít, konkrétne 

pokrýval oblasti akými sú: technológie 

a agregáty pre zvyšovanie účinnosti 

energetického využitia biomasy ako 

alternatívneho paliva; technológie 

pre efektívne využitie vodíka ako 

alternatívneho paliva; materiály, 

zariadenia a technológie pre využitie 

solárnej energie; technológie a metódy 

podporujúce optimalizáciu využívania 

geotermálnych zdrojov; výskum a vývoj 

materiálov vhodných pre technologické 

celky obnoviteľných zdrojov energií; 

výskum a vývoj vodíkových batérií 

ako alternatívnych zdrojov energií. 

Jednotlivé výsledky boli prezentované 

na mnohých významných konferenciách, 

fórach či rôznych stretnutiach zamera-

ných na oblasť obnoviteľných zdrojov. 

V rámci implementácie projektu bolo 

prostredníctvom druhého špecifického 

cieľa vybudované novo-vyvinuté 

výskumné laboratórium integrácie 

obnoviteľných zdrojov energií. Pomocou 

riadiaceho pracoviska sa prepojilo 

s cielene formovaným laboratóriom 

modelu spotrebiteľa. Toto laboratórium 

integrácie obnoviteľných zdrojov 

zabezpečovalo, zabezpečuje a bude 

zabezpečovať laboratórne prostredie 

pre účinný experimentálny výskum 

Autor: 

Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.
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Univerzitný vedecký park 
TECHNICOM a regionálna 
SMART špecializácia

zo strany PSK a partnerov pri realizácii 

navrhnutých inovačných aktivít v RIS3 

pre PSK v období 2014-2020.

K danej téme odznelo v bohatej diskusii 

veľa podnetov na prehĺbenie vzniknu-

tých partnerstiev v rámci realizovaného 

projektu UVP TECHNICOM a projektov 

zameraných na prípravu dokumentov 

RIS3 pre KSK a RIS3 pre PSK. Prof. Hudec 

v závere zhrnul najdôležitejšie myš-

lienky diskusie, poďakoval sa všetkým 

prítomným za ich účasť a oboznámil 

ich s prípravou 2. konferencie UVP 

TECHNICOM s názvom „Modely fungo-

vania vedeckých parkov: skúsenosti 

a príležitostí pre slovenské vedecké 

parky a centrá“, ktorá sa uskutoční dňa 

7.10.2014 v Hoteli Centrum, ako aj s prí-

pravou 2. workshopu UVP TECHNICOM, 

ktorý sa uskutoční na jeseň 2014.

Je možné  konštatovať, že 1. workshop 

otvoril diskusiu o nových možnostiach 

pre hľadanie súladu a prienikov 

v spolupráci významných aktérov 

regiónu s univerzitami na báze platformy 

aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií 

pre inovatívne riešenie problémov 

priemyselných podnikov prioritne 

z východoslovenského regiónu.

 

 

 „Workshop sa realizoval v rámci 

operačného programu Výskum a vývoj, 

pre projekt:  Univerzitný vedecký 

park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných 

technológií, kód ITMS: 26220220182, 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.“

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

gestorom inovačných aplikácií 

s podporou znalostných technológií 

a inovačných výstupov do komerčnej 

a nekomerčnej sféry a garantom, 

ktorý by prispel k rozvoju východo-

slovenského regiónu (KSK a PSK). 

Program workshopu pokračoval 

predstavením cieľov a metodológie 

prípravy RIS3 pre KSK, ktoré predniesol 

Mgr. Juraj Kavecký z VTP Žilina Žilinskej 

univerzity. SMART špecializácia a jej 

uplatnenie pri tvorbe dokumentu RIS3 

pre KSK tvorili jadro prezentácie. Hlavný 

cieľ RIS3 pre KSK v období 2014-2020 

je zameraný na zvyšovanie konkuren-

cieschopnosti regionálnej ekonomiky 

a tvorby udržateľných pracovných miest 

prostredníctvom rozvoja inovačného 

podnikania a excelentného výskumu. 

O hodnotení výstupov RIS pre PSK pre-

došlého programovacieho obdobia, ako 

aj o cieľoch a metodológii prípravy RIS3 

pre PSK na obdobie 2014-2020 hovoril 

Ing. Július Takáč z Inovačného partner-

ského centra (IPC) v PSK. V súčasnosti 

požiadal PSK v rámci ROP o nenávratné 

finančné prostriedky (NFP) na spra-

covanie nového dokumentu Program 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PSK (PHSR PSK), ktorého súčasťou bude 

RIS3 pre PSK na obdobie 2014-2020. 

Dôležité bude plnenie zodpovednosti 

účastníkov a zdôraznil poslanie 

projektu UVP TECHNICOM, ktorým je 

vytvorenie špičkovej medzinárodne 

uznávanej inštitúcie zameranej 

na transfer výsledkov aplikovaného 

výskumu a vývoja vo vybraných 

vedných oblastiach do hospodárskej 

a spoločenskej praxe. Workshop mo-

deroval prof. Oto Hudec, ktorý v úvode 

oboznámil prítomných s hlavnými 

cieľmi Stratégie výskumu a inovácií 

pre inteligentnú špecializáciu SR.

Hlavné ciele, koncepciu a štruktúru 

projektu UVP TECHNICOM predstavil 

doc. Anton Lavrin, ktorý uviedol, 

že UVP TECHNICOM by mal byť 

Dňa 24. júla 2014 usporiadala Technická 

univerzita v Košiciach v spolupráci 

s centrom UCITT v rámci realizácie 

projektu UVP TECHNICOM v poradí 

1. workshop s názvom „Univerzitný 

vedecký park TECHNICOM a regionálna 

SMART špecializácia“. Cieľom workshopu 

bolo hľadanie prienikov a súladu 

medzi víziou a cieľmi UVP TECHNICOM 

a pripravovanými Regionálnymi 

inovačnými stratégiami pre inteligentnú 

špecializáciu (RIS3) v Košickom samo-

správnom kraji (KSK) a v Prešovskom 

samosprávnom kraji (PSK). 

Prorektor pre vedu a výskum na TUKE, 

prof. Stanislav Kmeť privítal pozvaných 

Autor: 

Ing. Anna Bilá, PhD.

1.	workshop	projektu	UVP	TECHNICOM	
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Spolupráca s firmami Autor: 

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

Letné mesiace boli pre Univerzitné 

centrum inovácií, transferu technológií 

a ochrany duševného vlastníctva 

(UCITT) skutočne pestré, plné 

návštev, prednášok a stretnutí 

so zástupcami z priemyslu. 

V spolupráci so spoločnosťou AT&T 

Global Network Service Slovakia 

a Košice IT Valley Association zorgani-

zovalo centrum UCITT zriadené na TUKE 

prednášku vedúceho výskumníka 

v oblasti analýzy a vizualizácie v AT&T 

Labs, Simona Urbaneka, na tému „The 

Science behind the service – a view 

from AT&T Labs“, v ktorej sa venoval 

oblastiam ako big data, interaktívna 

vizualizácia a analýza údajov. 

Počas návštevy zástupcu zahraničného 

investora na Slovensku, vietnamskej 

firmy FPT Corporation, prezentovalo 

centrum UCITT svoje aktivity počas 

prehliadky a prezentácie TUKE. 

Uskutočnilo sa ďalšie stretnutie 

so zástupcami U.S.Steel Košice, s.r.o., 

počas ktorého sa rokovalo o témach 

záujmu riadenie procesov a ich kvalita, 

zber dát, environmentalistika, využitie 

trosky; investície malého rozsahu 

(od teplých po plechy s pridanou 

hodnotou – pozinkované, povlakované 

plechy a inovácie v tejto oblasti, 

experimentálna tavba V súčasnosti 

prebieha mapovanie aktuálnej vzájom-

nej spolupráce a príprava spoločného 

seminára na jeseň 2014, stáží pre dok-

torandov a tzv. industrial mobility. 

V spolupráci s Košice IT Valley zorganizo-

valo centrum UCITT prednášku na tému 

programov pre vzdelávanie, výskum 

a inovácie (Master, Doctoral & Summer 

Schools), ktorú prezentovali odborníci 

z EIT ICT Labs so sídlom v Budapešti, 

Csaba Szabó a Vilmos Simon.  V druhej 

časti programu sa venovali podpore 

start-up firiem, spolupráci univerzít 

s firmami a sieťovaniu excelentných 

laboratórií a výskumných centier. 

Počas stretnutia so zástupcom KPMG 

Slovensko, s.r.o., boli predmetom 

rokovania otázky podpory startup 

aktivít v regióne, organizácia súťaže 

študentských prác, príprava portálu 

na mapovanie startup aktivít v regióne, 

mentoring, poradenstvo a hľadanie 

investorov pre nové nápady študentov.

V auguste 2014 centrum navštívila 

aj zástupkyňa medzinárodne 

pôsobiacej firmy Saab AB.

V júli 2014 sa v rámci projektu UVP 

TECHNICOM uskutočnil 1. workshop, 

aj s podporou centra UCITT a jeho 

pracovníkov. K ďalším aktivitám patria 

rozhovory o spolupráci so Startup 

Commons, Technology Park of 

Andalusia a aktivitám v rámci IASP 

(International Association of Science 

Parks and Areas of Innovation).
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Medzinárodná konferencia

Modely fungovania vedeckých
parkov: skúsenosti a príležitosti 

 pre slovenské vedecké 
parky a centrá

7. október 2014
hotel centrum, Južná trieda 2/a, košice

Jazyk konferencie: slovenský/anglický (simultánne tlmočenie)
vstup na konferenciu je bezplatný, registrácia prostredníctvom  

online formulára na technicom.tuke.sk do 30.9. 2014.

ciele konferencie:
• sprostredkovať skúsenosti z krajín, v ktorých vedecké parky úspešne fungujú 

a hľadať možnosti transferu úspešných modelov v slovenských podmienkach,
• výmena skúseností a posilnenie spolupráce medzi pripravovanými 

vedeckými parkami na slovensku,
• nastaviť modely udržateľného fungovania v spolupráci  

so súkromným a verejným sektorom v regióne.

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

U
niverzitné	centrum

	inovácií,	transferu	technológií	a	ochrany	duševného	vlastníctva	(U
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Hutníci v Bruseli
Ako člen AS TUKE som mal možnosť 

zapojiť sa do projektu Úradu vlády SR 

„S premiérom na cestách“. Začiatkom 

augusta ma kontaktovali z Úradu vlády, 

kde mi oznámili, že ma vybrali a že 

mám možnosť pozvať na summit ešte 

jedného študenta/ku TUKE. Pozvanie 

prijala Bc. Patrícia Čeginiková. 

Dňa 30.8.2014 sa uskutočnil summit 

Európskej Únie v Bruseli, na ktorom 

mali možnosť sprevádzať predsedu 

vlády SR Róberta Fica, ako zástupcovia 

študentov TUKE. Súčasťou zahraničnej 

cesty bola návšteva Paríža, kde 

mal  premiér pracovné stretnutie 

s francúzskym prezidentom J. E. F. 

Hollandeom v Elyzejskom paláci. 

V Paríži nás privítal zástupca 

veľvyslanca SR, od ktorého sme prijali 

pozvanie do priestorov veľvyslanectva. 

Čakanie na príchod premiéra sme 

spolu so zástupcom veľvyslanca 

a delegáciou SR strávili prechádzkou 

centrom Paríža. Po ukončení pracovného 

stretnutia predsedu vlády SR sme 

sa presunuli na letisko Orly (Paríž), 

odkiaľ sme odlietali do Bruselu.

Po prílete na letisko Abelag v Bruseli 

sme sa presunuli do budovy Justus 

Lipsius – sídla Európskej rady. Príchod 

do budovy sa niesol v „hollywoodskom 

štýle“, na zemi rozprestretý červený 

koberec a všade naokolo novinári, ktorí 

nás fotili. Hlavnou témou summitu EÚ 

bolo rokovanie o nomináciách na obsa-

denie najvyšších postov EÚ – predsedu 

Európskej rady a Vysokého predstaviteľa 

EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku. Pred samotným začatím 

rokovania sa uskutočnilo koordinačné 

stretnutie predsedov vlád V4. Po ukon-

čení stretnutia nám premiér venoval 

chvíľu času na spoločný rozhovor, ktorý 

sa niesol vo veľmi priateľskej atmosfére.  

Lídri členských krajín EÚ sa dohodli, že 

post predsedu Európskej rady obsadí 

doterajší premiér Poľska Donald Tusk 

a post vysokej predstaviteľky EÚ 

pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku ministerka zahraničných 

vecí Talianska Federica Mogherini.

Nasledovalo spoločné fotenie lídrov 

EÚ, pred ktorým nás premiér zoznámil 

s nemeckou kancelárkou Angelou 

Merkelovou, ktorá nám navrhla spoločnú 

fotografiu, tú sme s radosťou prijali. 

Po rokovaní nasledovala oficiálna tlačová 

konferencia predsedu vlády SR, po ktorej 

sme odlietali späť na Slovensko. 

Po vzlietnutí z letiska Abelag v Bruseli, 

sme strávili časť letu v prítomnosti  

premiéra, s ktorým sme zhodnotili celú 

zahraničnú cestu. Pri tejto príležitosti 

sme odovzdali  premiérovi v mene 

dekana a celej Hutníckej fakulty propa-

gačné materiály HF. Táto pozornosť ho 

veľmi milo prekvapila. Záver stretnutia 

patril spoločnej fotografii s premiérom 

a poďakovaniu za možnosť sprevádzať 

ho počas jeho zahraničnej cesty.

Počas rozhovorov s premiérom SR sme 

diskutovali o aktuálnej situácii hutníctva 

na Slovensku. Takisto sme mu bližšie 

predstavili Hutnícku fakultu a študijné 

programy, ktoré fakulta ponúka záujem-

com o štúdium. Premiéra zaujímalo, aký 

je záujem študentov stredných škôl o HF. 

Naša odpoveď, že v posledných rokoch 

došlo k citeľnému úbytku záujemcov 

o štúdium, premiéra nemilo prekvapila. 

Následne sa nás pýtal na náš názor, 

prečo došlo k tejto situácii. Odpovedali 

sme mu, že podľa nášho názoru je to 

aktuálnou situáciou, kde vysoké percen-

to záujemcov o štúdium dáva prednosť 

humanitným smerom pred technickými. 

Takisto aj náročnosťou štúdia, kedy je 

potrebné popri pochopení samotných 

technológií zvládať predmety orien-

tované prevažne na chémiu, fyziku 

a matematiku. Ďalšou príčinou poklesu 

záujmu o štúdium na HF mohlo byť 

pred pár rokmi povinné zavedenie 

prijímacích skúšok na celej TUKE.

Počas celej tejto zahraničnej cesty sme 

sa snažili o zachovanie dobrého mena 

nie len Hutníckej fakulty, ale aj celej 

TUKE a jej propagáciu v rozhovoroch 

s členmi delegácie Slovenskej republiky.

Autori: 

Bc. Peter Prislupčák 

Bc. Patrícia ČeginikováMenovanie nových profesorov 
a docentov na TUKE

Vedecká rada Technickej univerzity  

v Košiciach v zmysle § 5  vyhlášky 

č. 6/2005 MŠ SR Z.z. o postupe získa-

vania vedecko - pedagogických titulov 

alebo umelecko-pedagogických titulov 

docent a profesor odporučila rektorovi 

TUKE predložiť ministrovi školstva SR 

návrhy na menovanie za profesorov. 

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/Ústavy vy-

menoval prezident Slovenskej republiky 

Ivan Gašparovič nových profesorov aj 

z Technickej univerzity v Košiciach.

Na zasadnutiach Vedeckej rady TUKE 

pán  rektor Dr.h.c. prof. Ing. Anton 

Čižmár, CSc. slávnostne odovzdal 

dekréty novomenovaným docentom 

a docentkám, ktorí obhájili habilitačné 

práce pred vedeckými radami fakúlt. 

Vedecko-pedagogický 

titul docent získali:

• doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD. - SjF

• doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD. - SjF

• doc. Ing. Alena Galajdová, PhD. - SjF

• doc. Ing. Andrzej Piotr 

Pacana, PhD. - SjF

• doc. Ing. Michal Puškár, PhD. - SjF

• doc. Ing. Kazimierz Dzierżek, PhD. - SjF

Prezident SR Ivan Gašparovič 

26.5.2014 vymenoval a zagratuloval 

novovymenovaným profesorkám 

a profesorom k dosiahnutiu dôležitého 

životného cieľa. V príhovore zdôraznil, 

že vzdelanosť, tvorivosť a kultúrnosť sú 

ekonomickými a etickými imperatívmi 

našej doby. „Patria k jej významným 

prioritám a najdôležitejším činiteľom, 

ktorý vplýva na ich presadzovanie 

v praxi je učiteľ,“ povedal prezident.

• doc. Ing. Róbert Huňady, PhD. - SjF

• doc. Ing. Michaela Balážiková, PhD. - SjF

• doc. Ing. Juraj Šebo, PhD. - SjF

• doc. Ing. Renáta Turisová, PhD. - SjF

• doc. Ing. Peter Michalík, PhD. - FVT

• doc. Ing. Štefan Gašpár, PhD. - SjF

• doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD. - LF

• doc. Ing. Róbert Bréda, PhD. - LF

• doc. Ing. Dušan Koniar, PhD. - 

-  ŽU v Žiline

• doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D. - 

-  TU Ostrava

• doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. - FBERG

• doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. - SjF

• doc. Ing. Jozef Glova, PhD. - EkF

• doc. Ing. Anna Bánociová, PhD. - EkF

• doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. - EkF

Nové profesorky na Technickej 

univerzite v Košiciach

• prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD, 

pracovníčka Ústavu pozemného 

staviteľstva, Stavebná fakulta, 

v odbore pozemné stavby. 

• prof. Ing. Alena Pribulová, PhD. 

pracovníčka Katedry metalurgie 

železa a zlievarenstva, Hutnícka 

fakulta  v odbore hutníctvo kovov.

• doc. Mgr. Grzegorz 

Michalski, PhD. - EkF

• doc. dr. inž. Andrzej Trytek, PhD. - HF

• doc. Ing. Peter Futáš, PhD. - HF

• doc. Ing. Marek Šolc, PhD. - HF

• doc. Ing. Štefan Markulik, PhD. - SjF

• doc. Ing. Dušan Oráč, PhD. - HF

Srdečne blahoželáme.

Autor: 

MVDr. Valéria Geffertová

Novomenovaní	docenti

Nové	profesorky
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Kolokvium metalurgie 
a hutníckeho inžinierstva
Pri príležitosti 20. výročia založenia 

odborného časopisu Acta Metallurgica 

Slovaca (indexovaný v SCOPUS 

databáze, SJR index: 0. 325, kategória 

Metals nad Alloys: Q2) zakladateľom 

ktorého je súčasný vedúci Katedry 

tvárnenia kovov na Hutníckej fakulte 

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc., ako aj 

pri príležitosti 50. výročia založenia 

Katedry tvárnenia kovov (prof. Ing. 

Miroslav Brzobohatý, CSc., v roku 

1964) sa v dňoch 6.7. - 10.7.2014  konal 

na Táľoch odborný vedecký medziná-

rodný kongres s názvom „Colloqium 

of Metallurgy and Metallurgical 

Engineering - CMME 2014“. 

Medzinárodný kongres bol slávnostne 

otvorený príhovormi prof. Tibora 

Kvačkaja, Ing. Vladimíra Sotáka 

(predseda predstavenstva Železiarní 

Podbrezová, a.s.) a Michaela A. 

Fedorenka (viceprezident pre inžinierske 

činnosti a inovácie U.S.Steel Košice, 

s.r.o.) za účasti Ing. Vladimíra Zvaríka 

(člen predstavenstva Železiarní 

Podbrezová, a.s.), ako aj čelných 

predstaviteľov partnerských výrobno-

obchodných spoločností SAPA Profily 

a.s., Mincovňa Kremnica š.p., MIBA Sinter 

Slovakia s.r.o a zástupcu Poľskej akadé-

mie vied. Počas slávnostného otvorenia 

odznela prednáška zameraná na históriu 

a budúcnosť hutníctva v Slovenskej 

republike a v medzinárodnom kontexte, 

ktorú predniesol prof. Tibor Kvačkaj ako 

aj prednáška o histórii, súčasnom stave 

a budúcom smerovaní časopisu Acta 

Metallurgica Slovaca v podaní editora 

časopisu Ing. Róberta Bidulského, PhD.

Na kongrese bolo prezentovaných 

27 vyzvaných prednášok z vedecko-

výskumnej oblasti zameranej na súčasný 

trend v oblasti materiálového výskumu, 

ale aj prednášky prezentujúce výz-

namné hutnícke priemyselné podniky 

Autori: 

Ing.  Andrea Kováčová, PhD.                                                                  

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

a prevádzky pôsobiace na Slovensku, 

ale aj v zahraničí ako sú Železiarne 

Podbrezová, a.s., U.S.Steel Košice s.r.o, 

Mincovňa Kremnica š.p., Sapa Profily a.s., 

MIBA Sinter Slovakia s.r.o., TRANSMESA 

- ŽP Group. Odborné prednášky boli 

zamerané na súčasný trend v oblasti 

výskumu nových, progresívnych mate-

riálov a spôsobov ich technologického 

spracovania metódami plastických 

deformácií. Za najviac pôsobivé oblasti, 

ktoré sú v súčasnosti predmetom 

intenzívneho vedeckého záujmu možno 

považovať prednášky na témy výskumu 

nových tried ocelí na báze  Cr + Mo + W 

+ V + Co určených pre výmeníky tepla 

a naftárenský priemysel, ďalej horčíko-

vých zliatin, kompozitov na báze Mo + Si 

a Mo + Nb, tvrdokovov na báze WC - Co, 

iónových kvapalín, aplikácie nových 

metodík pri identifikácií materiálovej 

vnútornej štruktúry ako pozitrónová 

anihilačná spektroskopia (PAS) a me-

todika FIB (focused ion beam), taktiež 

odzneli nové teórie popisujúce vývoj 

štruktúry počas plastických deformácií. 

Celkovo na CMME 2014 participovalo 

10 krajín: Taiwan, Japonsko, Brazília, 

Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, Taliansko, 

Španielsko, Česká a Slovenská republika. 

Súčasťou kongresu bolo tiež slávnostné 

udeľovanie viacerých ocenení za prínosy 

v oblasti poznania, za dlhoročnú 

podporu časopisu Acta Metallurgica 

Slovaca a pretrvávajúcu spoluprácu 

priemyselnej sféry s Katedrou tvárnenia 

kovov. Taktiež boli najúspešnejším 

autorom za príspevky uverejnené 

v časopise Acta Metallurgica Slovaca 

v spolupráci s databázou SCOPUS 

udelené ceny za najlepšie príspevky 

a to v nasledujúcich kategóriách:

• Neželezné materiály (pod patronátom 

Mincovňa Kremnica š.p.) - Ing. 

Andrea Kováčová, PhD. (Slovensko)

• Kompozitné materiály (pod 

patronátom Sapa Profily a.s.)  - prof. 

Song Jeng Huang (Taiwan) 

• Tvárnenie kovov (pod patronátom 

U.S.Steel Košice s.r.o.) - prof. 

Dorel Banabic (Rumunsko)

• Prášková metalurgia (pod 

patronátom MIBA Sinter Slovakia 

s.r.o.) - Ilaria Forno, PhD. (Taliansko)

• Železo a oceľ (pod patronátom 

Železiarne Podbrezová, a.s.) - prof. 

Moisés Meza Pariona (Brazília)

• Recenzia (pod patronátom 

Edičnej rady časopisu Acta 

Metallurgica Slovaca) - prof. 

Toshihiko Kuwabara (Japonsko)

Cenu za najviac citovaný článok člena 

TUKE doc. Ing. Jane Bidulskej, PhD. 

(Slovensko) osobne odovzdal prof. 

Stanislav Kmeť - prorektor pre vedu 

a výskum na TUKE, ktorý svojou 

účasťou poctil daný kongres.

Okrem plodných diskusií na témy 

z oblasti tvárnenia kovov, materiálového 

výskumu, najnovších aplikovaných 

identifikačných metód a súčasného 

stavu poznania v danej oblasti, ako 

aj diskusií s odborníkmi z praxe 

sa účastníci kongresu zúčastnili 

exkurzie v Mincovni Kremnica š.p. 

a v spoločnosti SAPA Profily a.s. 

Garant konferencie prof. Tibor Kvačkaj 

poďakovať hlavnému partnerovi 

spoločnosti Železiarne Podbrezová, a.s., 

ďalej partnerom U. S. Steel Košice s.r.o, 

Mincovňa Kremnica š.p., Sapa Profily a.s., 

MIBA Sinter Slovakia s.r.o. za podporu, 

ako aj hlavnému partnerovi a členom 

organizačného výboru menovite: doc. 

Ing. Jana Bidulská, PhD., Ing. Róbert 

Bidulský, PhD., Ing. Andrea Kováčová, 

Phd., Ing. Róbert Kočiško, PhD., Ing. 

Štefan Eperješi, Iveta Muliková 

za usporiadanie tak výnimočnej 

udalosti na medzinárodnej úrovni, 

ktorá bola tiež odvysielaná v krátkej 

reportáži regionálnej televízie Hronka 

(dňa 7.7.2014) a v rádiu Regina Košice 

(v dvoch samostatných vysielacích 

blokoch v dňoch 15. a 16.7.2014), 

ako aj uverejnená v Podbrezovane 

(dvojtýždenník Železiarní Podbrezová, 

a.s., ročník LXX, č. 14) na titulnej 

strane. Ďalej chce všetkým autorom 

prednášok a zúčastneným zo srdca 

poďakovať, oceneným úprimne zagratu-

lovať a všetkým priaznivcom zaželať ešte 

veľa podobných spoločných odborných 

stretnutí a príjemne strávených chvíľ 

s cieľom podpory a rozvoja hutníctva, 

tvárnenia kovov, materiálového 

výskumu a poznania v danej oblasti

Na záver, ale o to srdečnejšie želáme 

Acte Metallurgica Slovaca (http://

www.qip-journal.eu/index.php/ams/) 

v nasledujúcich rokoch veľa kvalitných, 

vedecké poznanie obohacujúcich 

príspevkov a  spokojných autorov.

ZDAR BOH!

Pre bližšie informácie o kongrese CMME 

2014, ako aj o Katedre tvárnenia kovov, 

jej zámeroch a aktuálnych aktivitách 

prosím nasledujte facebook stránku 

s názvom „Katedra Tvárnenia Kovov“.

Acta Metallurgica Slovaca: vydáva 

Hutnícka fakulta Technickej 

univerzity v Košiciach v spolupráci 

s Ústavom materiálového výskumu 

SAV v Košiciach, Zväzom hutníctva, 

ťažobného priemyslu a geológie SR 

a Spoločnosťou hutníckeho stavu, o.z.
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Čo sa skrýva za cenou 
TECHFÓRUM

Na tohoročnom 21. Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu (MSV) v Nitre 

Strojnícka fakulta (SjF) získala cenu 

Techfóra za prvé experimentálne 

vozidlo využívajúce vodíkové 

technológie k pohonu na Slovensku 

(viď HALÓ TU č. 4 – 2013/2014).

Kolektív študentov SjF sa od roku 

1993 zaoberá pod vedením doc. 

Ing. Tibora Bugára, CSc., a prof. Ing. 

Aurela Slobodu, PhD., výrobou expe-

rimentálnych vozidiel s minimálnou 

spotrebou paliva. Spolu sa vyrobilo 

päť vozidiel pod označením B&S, ktoré 

reprezentovali Slovensko, TUKE a mesto 

Košice na medzinárodných pretekoch 

Shell Eco - marathon vo Francúzku 

a Nemecku. Súťažili sme v kategórii 

„Etudiants“ (študenti vysokých škôl 

a univerzít), kde sme s vozidlom B&S 3 

dosiahli výkon 784 km na 1 liter paliva.

Na okruhu Paul Ricárd (Francúzko) 

v roku 1997 vznikla myšlienka postaviť 

vozidlo do kategórie „Urban Concept“, 

t.j. vozidlo, ktoré bude zodpovedať 

požiadavkám pohybu po verejných 

komunikáciách.  Ako vzor bola zvolená 

legenda terénneho vozidla Jeep Willys. 

S prípravami sa začalo v r. 2007, keď 

poslucháči L. Gurbaľ a J. Beliško formou 

diplomových prác prepočítali a navrhli 

rám, karosériu, brzdy a riadenie vo vir- 

tuálnom prostredí s využitím CAD 

systému CATIA V5. Ako podklad 

pre budúce vozidlo im slúžili obrázky 

a schémy z dostupných tlačených 

materiálov.  Vozidlo bolo vyrobené 

v zvolenej mierke 1:0,75. Pri týchto 

prácach veľkú pomoc poskytol doc. 

Ing. Michal Fabian, PhD. Uvedené časti 

vozidla boli prepočítané a navrhnuté 

na rôzne modelové situácie jazdy. 

L. Gurbaľ na Študentskej vedeckej 

konferencii (ŠVK) získal s riešením rámu 

vozidla na MF SPU v Nitre a na fakultnom 

kole ŠTVOČ SjF v Košiciach 2. miesto. 

V tomto roku sa začal vyrábať rám 

vozidla, ktorý nebol dokončený. V rokoch 

2008 a 2009 sa na vozidle nepracovalo 

z dôvodu nedostatku financií a navyše 

z kolektívu do dôchodku odišiel nad-

šenec a propagátor experimentálnych 

vozidiel doc. Tibor Bugár. Z výkresových 

zostáv bolo potrebné vytvoriť detailné 

výrobné výkresy, niektoré časti prepo-

čítať, navrhnúť materiál a technológiu 

výroby v podmienkach SjF. Realizáciu 

týchto prác pod mojím vedením 

vykonali poslucháči P. Baran, L. Fedorík 

zo SjF a O. Sloboda z LF. Vďaka podpore 

vedenia SjF boli postupne vykonávané 

sústružnícke, frézarské, brusičské 

a zváračské práce na rôznych katedrách 

SjF. V tomto čase výroby sa rozhodlo, že 

na pohon vozidla použijeme vodíkové 

technológie a nie benzínový motor, ktorý 

je k dispozícii a po malých úpravách 

je ho možné použiť. Kvôli pohonu sme 

využili spoluprácu ktorá bola s VŠB 

TU FEI Ostrava s doc. Ing. Bohumilom 

Horákom, PhD., ktorý sa dlhšie obdobie 

venoval možnosti použitia palivových 

článkov v motorových vozidlách. Úsilie 

štvorčlenného kolektívu (P. Baran, 

L. Fedorík, O. Sloboda, A. Sloboda) 

smerovalo k spoločnému cieľu vytvoriť 

vozidlo čo najjednoduchšie, najľahšie, 

najvernejšie a najlacnejšie pri splnení 

kritérií pre Shell Eco – marathon. 

Postupne bol dokončený rám vozidla, 

ktorý bol obalený hliníkovými plechmi, 

bolo vyrobené a namontované 

odľahčené riadenie, dvojokruhové brzdy, 

ovládacie prvky, sedačky, elektroin-

štalácia, bezpečnostné prvky a pod. 

K rámu bola pripojená odnímateľná 

predná a zadná náprava, ktorú sme vy-

robili. Vozidlo bolo odskúšané z pohľadu 

funkčnosti, bezpečnosti a spoľahlivosti. 

V roku 2010 sa uvedení poslucháči 

zúčastnili  ŠVK na TF SPU v Nitre, 

kde vo svojej kategórii spomedzi 

13 súťažiacich z Čiech, Poľska, Maďarska 

a Slovenska získali 1 miesto. Vozidlo 

dostalo povrchovú úpravu karosérie 

a interiéru a bolo odvezené na VŠB 

TU do Ostravy. Kolektív študentov 

a doktorandov pod vedením doc. Horáka,  

v zložení D. Vala, K. Fridrischková a D. 

Minařík namontovali do vozidla palivový 

článok s pohonom, ovládaním, bezpeč-

nostnými a elektronickými zariadeniami 

potrebnými k jazde a bezkontaktným 

snímaním potrebných údajov o vozidle, 

čo bolo uskutočnené v r. 2013. 

Vozidlo bolo odskúšané a vrátené 

na Katedru bezpečnosti a kvality 

produkcie SjF. Dokončovacie práce 

na kompletizácii vozidla, ktoré nie sú 

ukončené pokračovali v r. 2014, kedy 

bolo vozidlo prihlásené na ocenenie 

na MSV v Nitre. Hodnotiaca komisia 

na základe kritérií, kladených otázok 

a odpovedí na ne ktoré prezentoval 

Ing. Štefan Erdélyi, ako aj ukážkovej 

jazdy vozidla B&S 5 Jeep Willys ktorú 

po výstavnej hale porote predviedol 

Ing. František Kalafút, pridelila 

tomuto exponátu ocenenie.

Za úspechmi, ktoré vozidlo získalo je 

potrebné vidieť vedomosti, zručnosti 

a nadšenie poslucháčov, dnes už 

inžinierov ktorí vytvorili toto dielo 

v neľahkých podmienkach KBaKP 

SjF, za čo im patrí poďakovanie. 

Poďakovanie patrí aj tu nemenovaným 

zamestnancom SjF a vedúcim pracov-

níkom, ktorí podporili tento projekt.

Financovanie stavby vozidla – podvozok 

a karoséria bolo z darovacieho účtu 

a následne prostredníctvom projektu 

KEGA č. 3/7103/09. Financovanie 

vodíkových technológií bolo realizovné 

z fondov EÚ v rámci projektu Centrum 

VUKONZE ITMS: 2620220064. 

Projekt podporila aj firma Dassault 

Systemes z Rakúska a SKF Bratislava. 

Technické údaje vozidla 

B&S 5 Jeep Willys

Dĺžka vozidla: 2710 mm 

Šírka: 1250 mm 

Výška: 1300 mm 

Celková hmotnosť: 220 Kg 

Rázvor: 1750 mm 

Rozchod: 1100 mm 

Polomer otáčania : 9 m 

Brzdy dvojokruhové hydraulické, 

ručná - mechanická 

Rozvod elektroinštalácie: 12 V 

Výkon palivového článku H2: 1,2 KW 

Výkon el. motora: 1 KW 

Čistota použitého H2: 99,99 %

Autor: 

prof. Ing. Aurel Sloboda, PhD.
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Applied Human Factors and 
Ergonomics Conference 2014

Zlaté promócie absolventov 
Strojníckej fakulty 

Technická univerzita v Košiciach 

sa prostredníctvom Strojníckej fakulty 

a jej Katedry bezpečnosti a kvality 

produkcie pravidelne zúčastňuje 

medzinárodnej konferencie Applied 

Human Factors and Ergonomics. Táto 

udalosť je jednou z najprestížnejších 

a najväčších konferencií, na ktorej 

sa zúčastňuje celý rad odborníkov, 

pedagógov a špecialistov z oblasti 

akademickej, ale aj priemyselnej. Jej 

cieľom je priblížiť odbornej verejnosti 

najnovšie trendy v oblasti ergonómie, 

ale aj iných multidisciplinárnych vied, 

s ktorými ergonómia úzko spolupracuje, 

či už je to návrh mechatronických 

systémov, bezpečnosť, zdravotníctvo 

alebo biomedicína. Inými slovami všade 

tam, kde je ľudský faktor dôležitým as-

pektom procesu alebo celého systému.

Tradične sa konferencia koná 

v niektorom z veľkomiest Spojených 

štátov amerických, tohto roku si ale 

organizátori vybrali historickú metro- 

Zlaté promócie, resp. repromócie 

po 50 rokoch organizované 

na Strojníckej fakulte TUKE sú ojedinelé 

a originálne svojou prekrásnou a neopa-

kovateľnou atmosférou. Také boli aj tie 

ostatné, ktoré sa konali  5. septembra 

2014 v Aule maxima.  8 absolventov 

odboru Obrábacie a tvárniace stroje 

a 25 absolventov odboru Strojárske tech-

nológie Strojníckej fakulty Vysokej školy 

technickej v Košiciach, ktorí promovali 

v roku 1964 si opätovne po 50 rokoch 

zopakovali tento slávnostný akt. 

Na slávnostnom zhromaždení privítali 

všetkých prítomných prorektor TUKE 

prof. Juraj Sinay a dekan SjF TUKE prof. 

František Trebuňa. Zvlášť vyzdvihli ab-

solventov, ktorí sa po celú uplynulú dobu 

od skončenia štúdia na našej alma mater 

polu Poľska – Krakow. Vyše 1000 prí-

spevkov, 1400 účastníkov zo 62 krajín, 

193 odborných sekcií - to je bilancia 

tohtoročnej konferencie, ktorá sa konala 

v dňoch 19. – 20.7.2014, v novovy-

budovaných priestoroch Jagellonskej 

univerzity. Odbornými garantmi a zakla-

dateľmi tejto konferencie sú prof. Gavriel 

Salvendy a prof. Waldemar Karwowski, 

ktorí už niekoľko rokov aktívne pôsobia 

na University of Central Florida. 

Úvodná prednáška tohto ročníka 

s názvom The Mind Near The Edge: 

A Novel View of Brain Function bola 

predstavená jej autorom, profesorom 

Dante R. Chialvo z Argentíny a týkala 

sa kritických javov, ktoré vznikajú 

v mozgu človeka, ktorý sa ocitne 

v neplánovanej stresovej situácii. 

Katedra bezpečnosti a kvality produkcie 

SjF TUKE vytvorila v rámci konferencie 

samostatnú sekciu s názvom Safety 

management system as Part of the 

výraznou mierou podieľali na rozvoji 

odboru, čím splnili podmienky na ude-

lenie pamätného diplomu Technickej 

univerzity v Košiciach, ktorý potvrdzuje 

zlatú promóciu v uvedených odboroch. 

Za prítomnosti prodekanov, predsedu 

Akademického senátu a vedúcich kate-

dier SjF odovzdal absolventom diplomy 

dekan SjF TUKE, prof. František Trebuňa. 

Vybraní absolventi, ktorí svojou prácou 

zvlášť významne prispeli k reprezentácii 

našej univerzity prevzali i pamätné 

medaily: 

Platinová medaila  

 prof. Ing. Juraj Smrček, PhD. 

Zlatá medaila 

 prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc. 

Strieborná medaila  

 doc. Ing. Milan Čomaj, CSc.

Competitive Management Systems, 

ktorá bola rozdelená do dvoch častí 

a na ktorej boli zamestnancami 

katedry odprezentované 3 príspevky: 

1. Integrated security or selective 

risk assessment, 2. RBI – support tool 

for industrial risk prevention?, 3. The 

Interrelationship between Quality 

Production and Safety in Factories. 

Následná diskusia, otvorená po odznení 

prednášok, bola dôkazom toho, že 

problematika daných oblastí je vysoko 

aktuálna nielen u nás, ale aj v zahraničí. 

Odbornými garantmi týchto dvoch častí 

boli prof. Juraj Sinay,  prorektor TUKE 

pre vonkajšie vzťahy a marketing a prof. 

Hana Pačaiová, zástupkyňa vedúceho 

katedry.  V rámci sekcie vystúpili 

s príspevkami aj zástupcovia z Vysokej 

školy banskej v Ostrave - doc. Ivana 

Bartlová, z Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre – doc. Ivana Tureková, 

Mgr. Terézia Bagalová a Ivan Pekár 

z organizácie BOZPO, s.r.o.

Konferencia ponúkla priestor na výmenu 

vzájomných skúseností, poznatkov, ale 

aj kontaktov a v jej závere usporiadatelia 

pozvali účastníkov na ďalší ročník, 

ktorý sa bude konať  26. - 30.7.2015 

v americkom meste Las Vegas. 

Zástupcovia TUKE, prof. Juraj Sinay 

a prof. Hana Pačaiová sú v nasledujúcom 

ročníku opäť zaradení ako odborní 

spolugaranti konferencie.  Znova sa tým 

umožní vytvorenie samostatnej sekcie 

a ponúkne sa príležitosť prezentovať 

výsledky výskumu a vývoja, ktoré vznikli 

na akademickej pôde našej univerzity.

Bronzová medaila 

 Ing. Marián Staško 

Bronzová medaila  

 Ing. Alexander Žemla

V závere slávnostnej ceremónie 

predniesol príhovor s milými spomien-

kami na študentské časy aj zástupca 

promovaných, ktorý túto funkciu plnil 

pred 50 rokmi, Ing. Alexander Žemla. 

Akademická hymna Gaudeamus igitur 

už iba umocnila záver slávnostnej  

zlatej promócie po 50 rokoch. 

Autor: 

Ing. Anna Nagyová, PhD.

Autor: 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

Účastníci	vybranej	sekcie	konferencie	(zľava	T.	Bagálová,	I.	Tureková,	H.	Pačaiová,	I.	Pekár,	A.	Nagyová,		
I.	Bártlová,	J.	Sinay,	A.	Tompoš)

Vysoká	škola	technická	v	Košiciach	-	1964
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Študentská vedecká odborná 
činnosť na Strojníckej fakulte

Účasť Strojníckej fakulty 
na veľtrhu Svet práce 2014

Každoročne sa mesiac máj spája 

s koncom semestra a s tým súvisiacim 

skúškami či štátnicami, ale aj konfe-

renciou študentov Strojníckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach 

v študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti. Výnimkou nebol ani tento rok, 

a tak si 47 študentov našlo čas a využilo 

príležitosť prezentovať výsledky 

svojej vedeckej odbornej práce nielen 

pred odbornou komisiou, ale aj pred 

kolegami. Viacerí zo zúčastnených 

študentov tak absolvovali „generálku“ 

pred samotnou štátnou skúškou. 

Konferencia bola určená pre všetkých 

študentov SjF TUKE, ako aj pre študentov 

strojníckych fakúlt na Slovensku a v za-

hraničí. Aktívna účasť bola doporučená 

študentom končiacich ročníkov v prvom 

a druhom stupni vysokoškolského 

štúdia a študentom stredných škôl. 

Prezentácie študentských prác 

sa uskutočnili v piatich sekciách, 

ktoré sú príslušné  ústavom fakulty.  

Výhercovia v jednotlivých sekciách 

(meno výhercu/katedra/vedúci témy): 

Sekcia 1:  

teoretický základ vedy a techniky, 

aplikovaná informatika

(garant: prof. RNDr. Dušan Knežo, CSc.)

1. Bc. Daniel Šimšaj/KAMaM/

Ing. Ivan Virgala, PhD.

2. Bc. Cosmin-StefanRoszkoš/

KAMaM/Ing. Ján Kráľ, PhD

3. Bc. Lukáš Jančoška/KARaKR/

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Po úspešnom nultom ročníku 

sa dňa  4. - 5. júna konal  1. ročník 

Medzinárodného veľtrhu práce a rozvoja 

„SVET PRÁCE 2014“, ktorý usporia-

dala spoločnosť LUTO Automotive 

v priestoroch Steel Arény v Košiciach.  

Počas dvoch dni pre účastníkov 

čakalo 50 vystavovateľov, start-upy, 

prednášky, workshopy a prezentácie.

Spoločnosť LUTO Automotive vytvo-

rila typ veľtrhu, aký sa na východnom 

Slovensku, s výnimkou nultého 

ročníka, ešte neorganizoval a to nielen 

veľkosťou, ale aj jeho interaktivitou, 

spojením rôznych zamestnávateľov, 

stredných škôl a univerzít, inštitúcií, 

prednášok a súťaží do jedného celku. 

Celý veľtrh sa niesol v priateľskej 

Sekcia 2:  

výrobné technológie a materiály, 

ekonomika a marketing

(garant: prof. Ing. Milan Kováč, DrSc.)  

1. Bc. Radko Popovič/KPIaM/ 

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

2. Bc. Štefan Palonder/KTaM/ 

Ing. Janka Majerníková, PhD.

3. Bc. Alena Balogová/KBIaM/ 

doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.

Sekcia 3:  

strojné zariadenia, konštrukcia strojov, 

automatizácia strojov, energetika

(garant: prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD.)

1. Bc. Richard Očovay/KVTaR/ 

Ing. Rudolf Jánoš, PhD.

2. Bc. Lucia Chylová/KET/ 

doc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.

3. Bc. Milan Hanečák/KKDaL/ 

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

Sekcia 4:  

bezpečnosť, kvalita produkcie, environ-

mentalistika 

(garant: prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.)

1. Bc. Matúš Bebko/KBaKP/ 

Ing. Juraj Glatz, PhD.

2. Bc. Michaela Hujdičová/KE/ 

Ing. Pavol Liptai, PhD.

3. Martin Palko/KBaKP/ 

Ing. Anna Nagyová, PhD.

Sekcia 5:  

práce študentov stredných škôl

(garant: doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.)

atmosfére a bol sprevádzaný vystúpe-

niami zaujímavých speakrov na pódiu.

Tejto akcie sa zúčastnila aj Technická 

univerzita v Košiciach, ktorú prezen-

tovali tri fakulty: Strojnícka, Letecká 

a Banícka. FBERG prezentovala maketu 

vysokootáčkovej pece a letecká fakulta 

pilotnú prilbu a model kvadrokoptera.

Počas celého veľtrhu sa Strojnícka 

fakulta prezentovala funkčnými 

modelmi humanoidných robotov 

a modelmi robotických ramien 

ovládaných pomocou smartfónu 

alebo tabletu s operačným systémom 

Android. Android aplikácia bola voľne 

stiahnuteľná prostredníctvom QR kódu 

z Google Play Store. Pre návštevníkov 

Konštrukcie strojov a zariadení, 

automobily, biomedicínske inžinierstvo

1.  Dávid Šimon (SPŠ Snina)

2. Vladimír Stenchlák, Róbert Mikula 

(SŠ Kysucké Nové Mesto)

3.  Jakub Hudák (SŠ Prešov)

Strojárske technológie a manažment tech-

nických a environmentálnych systémov

1.  Peter Hubočan (SOŠE Žilina)

2. Igor Žovtík, Dávid Muránsky, Martin 

Poľanský (SOŠ automobilová KE)

3.  Dominik Kohut (SPŠ Snina)

Ceny víťazom odovzdali prodekanka 

pre pedagogickú činnosť v I.stupni 

vysokoškolského vzdelávania doc. 

Ing. Janette Brezinová, PhD.; prodekan 

pre pedagogickú činnosť v II. a III. stupni 

vysokoškolského vzdelávania a infor-

matiku prof. Ing. František Greškovič, 

CSc. a prodekan pre vedecko-výskumnú 

činnosť, zahraničné styky a spoluprácu 

s praxou prof. Ing. Jozef Bocko, CSc., 

ktorí s poteším konštatovali vysokú 

úroveň študentských prác. Zvlášť 

potešení boli študenti na prvých troch 

miestach, ktorí okrem uznania svojej 

práce dostali i finančnú odmenu. 

Samozrejme víťazom nemôže byť 

každý. Stále platí, že dôležitejšie ako 

víťazstvo je samotná účasť a získané 

skúsenosti. Naprázdno však neobišiel 

nikto a každý účastník konferencie 

získal okrem nových skúseností aj 

písomné uznanie prezentovaných prác.

bola prichystaná súťaž v manipulácii 

s ľubovoľným predmetom, ktorý museli 

premiestniť pomocou robotického 

ramena z bodu A do bodu B a komu 

sa to podarilo získal sladkú odmenu.

V prvý deň výstavy Strojnícka fakulta 

prezentovala úsporné vozidlo 

B&S 3, ktoré na jeden liter paliva 

prejde 683 km. Vozidlo sa reálne 

zúčastnilo aj medzinárodných 

pretekov Shell Eco marathon.

Na druhý deň Strojnícka fakulta 

pre návštevníkov pripravila exponát  

Rubik ś Solver v.2, je to mechatronické 

zariadenie, ktoré slúži pre skladanie 

Rubikovej kocky z akejkoľvek zamiešanej 

kombinácie. Návštevníci mohli medzi 

sebou súťažiť, kto z nich najlepšie 

zamieša Rubikovu kocku tak, aby ju 

robot čo najdlhšie skladal. Priemerný 

čas skladania kocky bol 2 minúty 

a priemerný počet ťahov 30.

Veľtrhu sa zúčastnili nielen prácu 

hľadajúci návštevníci, ale aj deti 

a mnoho študentov stredných 

škôl, ktorých k nášmu stánku lákali 

funkčné exponáty. Študenti prejavili 

vôľu i záujem o štúdium na VŠ.

Autor: 

Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Autori: 

Ing. Jozef Varga, PhD. 

doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.
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Pozvánka na konferenciu
Fakulta výrobných technológií so sídlom 

v Prešove ako jedna z fakúlt TUKE vznikla 

v roku 1992. Od roku 1994 má v systéme 

aj Katedru manažmentu výroby pod pô-

vodným názvom Katedra manažmentu 

a environmentalistiky. Súčasný názov 

katedry - Katedra manažmentu výroby 

(KMV) je od roku 2005. Zmena profilácie 

katedry sa odrazila aj na jej personálnom 

obsadení a zvyšujúcim sa záujmom 

o študijné zameranie: „Riadenie 

výroby“ aj nárastom počtu učiteľov. 

Súčasný trend po miernom útlme 

korešpondujúcom s demografickou 

krivkou študentov sa stabilizuje. Katedra 

je začlenená do Ústavu progresívnych 

technológií. Prvým vedúcim katedry 

bol súčasný prof. Ing. Slavko Pavlenko, 

CSc., následne riadil katedru doc. Ing. 

MartinLorko, CSc., a prof. Ing. Vladimír 

Modrák, CSc.  Širokospektrálna činnosť 

katedry v oblasti pedagogickej práce, 

vedecko - výskumnej  a podnikateľskej 

činnosti bola pozitívne hodnotená 

aj vedením fakulty. Súčasné vedenie 

katedry - doc. Ing. Michal Balog, 

CSc., si kladie za cieľ nielen užšie 

prepojenie výučby a výskumu s praxou, 

ale aj inovácie pri rozširovaní troch 

laboratórií, ktoré katedre prináležia: 

laboratórium ergonómie, laboratórium 

RFID (rádiofrekvenčných identifikačných 

technológií) a laboratórium projektov. 

V rámci výmeny odborných 

poznatkov usporiada KMV 

4. ročník vedeckej konferencie 

so zahraničnou účasťou pod názvom: 

Management of Manufacturing Systems 

2014 (MMS 2014). Konferencia bude 

v nádhernej scenérii Vysokých Tatier 

v najstaršom tatranskom hoteli 

Gradhotel Starý Smokovec v dňoch 

1.- 3. októbra 2014. Nostalgia 

vyžarujúca z tohto secesného hotela 

bude podfarbená aj spomienkou 

na 20. výročie katedry. Konferencia je 

zameraná na tri okruhy problematiky:

• Moderné trendy vo výrobnom 

manažmente.

• Logistika a RFID.

• Priemyselné a výrobné systémy.

Odbornú záštitu nad konferenciou 

prevzal prodekan FVT TUKE prof. Ing. 

Vladimír Modrák, CSc., a vedúci katedry 

KMV TUKE doc. Ing. Michal Balog, CSc. 

Ucelené informácie o konferencii 

nájdete na webovej stránke  

http://web.tuke.sk/fvt-mms. 

Srdečne pozývame na konferenciu 

všetkých záujemcov – učiteľov a vedec-

ko-výskumných pracovníkov z vysokých 

škôl, doktorandov i zástupcov praxe.

Autor: 

doc. Ing. Marián Flimel, CSc.

Student‘s day of metallurgyŠVOČ na Stavebnej fakulte
International Student ś Day 

of Metallurgy (ISDM) je každoročná 

konferencia pre študentov hutníctva, 

ale taktiež pre študentov príbuzných 

odborov. V prvej polovici tohto roka 

sa po 7 rokoch táto konferencia opäť 

konala v nemeckom univerzitnom 

centre Clausthal-Zellerfeld. V tomto 

roku sa tohto podujatia zúčastnilo 

189 študentov z univerzít RWTH 

Aachen, TU Berlin, Universität Bremen, 

Brno University of Technology, 

TU Clausthal, AGH University of 

Science and Technology – Crakow, 

Universität Duisburg – Essen, TU 

Bergakademie Freiberg, Universität 

Kassel, Montanuniversität Leoben, 

Každoročná prezentácia výsledkov 

študentskej vedeckej a odbornej 

činnosti na Stavebnej fakulte TUKE má 

už svoju tradíciu. Dňa 5. mája 2014 

sa uskutočnilo už XV. fakultné kolo.

Súťaž prebiehala v šiestich sekciách:  

• Architektúra a konštrukcie budov,

• Teória a technika prostredia budov,

• Stavebná mechanika a in-

žinierske konštrukcie,

• Dopravné stavby a geotechnika,

• Environmentálne inžinierstvo

• Technológia stavieb a eko-

nomika v stavebníctve.

 Súťaže sa zúčastnilo 51 študentov. 

15 ocenených prác postúpilo do XV. 

VŠB – Technical University of 

Ostrava, Institute of Chemical 

Technology – Praque, Silesian 

University of Technology, FH Wels. 

Dobré meno našej univerzity reprezen-

tovali dve študentky HF TUKE, Ing. Gréta 

Maruškinová a Ing. Ivana Kobialková 

z Katedry neželezných kovov a spra-

covania odpadov. Študentky aktívne 

prezentovali priebežné výsledky svojich 

dizertačných prác pred študentmi už 

spomínaných univerzít. Prezentácia 

výsledkov dizertačných prác umožňuje 

študentom výmenu skúseností a získanie 

cenných rád od odborníkov z praxe. 

21. ročník ISDM bol organizovaný 

ročníka súťaže ŠVOČ Stavebných 

fakúlt Českej a Slovenskej republiky,  

ktoré sa uskutočnilo 15.mája 2014 

na Stavebnej fakulte VŠB TU v Ostrave. 

Súťaže sa každoročne zúčastňujú 

študenti Stavebných fakúlt z ČVUT 

Praha, VUT Brno, VŠB TU Ostrava, 

STU Bratislava, ŽU Žilina a TUKE. 

Študenti Stavebnej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach boli zo stavebných 

fakúlt Slovenskej republiky v tomto 

roku najúspešnejší. Bc. Štefan Demčák 

získal prvé miesto v sekcii Vodné 

stavby, vodné hospodárstvo a envi-

ronmentálne inžinierstvo. Dve druhé 

miesta získali Bc. Adrián Kolečanyi 

pod záštitou firiem ako sú ThyssenKrupp, 

Voestalpine, DGYfP, Aurubis AG, 

Wieland Werke, Vallourec, GDMB, 

LSW, Benteler, HKM, GMH a Hydro. 

Na konferencii sa už tradične konal 

veľtrh pracovných príleži- 

tostí spomínaných firiem, čo je 

nenahraditeľnou príležitosťou 

kontaktu a riešenia problémov 

študentov s praxou. Okrem takýchto 

príležitostí TU Clausthal organizovala 

exkurzie do blízkych firiem, ktoré 

poskytli účastníkom fascinujúci zážitok. 

Študentky získali cenné skúsenosti 

a tešia sa na nasledujúci ročník, ktorý 

sa bude konať v meste Aachen.

v sekcii Inžinierske konštrukcie 

a mosty a Bc. Martin Glevaňák  v sekcii  

Ekonomika a riadenie stavebníctva 

a dve tretie miesta získali Bc. Viktor 

Urban v sekcii Stavebná mechanika 

a Bc. Vladimír Fürdős v sekcii Technické 

zariadenia budov a energia budov. 

Úspešným študentom blahoželáme.

Autori: 

Ing. Ivana Kobialková, Ing. Gréta Maruškinová

Autor: 

prof. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD.

PRO-TECH-MA 2014
V dňoch 4.6. až 6.6.2014 sa konala už 

12.medzinárodná vedecká konferencia 

Progresívne technológie a materiály 

(PRO-TECH-MA 2014), ktorá je zameraná 

na oblasť progresívnych technológií 

a materiálov v strojárstve a ich apli-

kácie v priemysle. Túto konferenciu 

striedavo organizujú tri pracoviská 

na univerzitách na Slovensku a v Poľsku, 

a to – Katedra technológií a materiálov 

Strojníckej fakulty Technickej univerzity 

v Košiciach, Fakulta strojníctva a letectva 

Politechniky Rzeszowskej a Strojnícka 

fakulta Politechniky Lubelskej.

Tohto roku konferenciu organi-

zovala Politechnika Lubelska, 

Lublin, Strojnícka fakulta, Katedra 

počítačového modelovania a tvárnenia 

a uskutočnila sa v meste Chelm. 

Konferencie sa zúčastnilo vyše 40 

účastníkov z Poľska a Slovenska. 

Zo Slovenska prezentovali svoje 

výsledky výskumu najmä pracovníci 

Katedry technológií a materiálov 

Strojníckej fakulty, kde uvedené prí-

spevky boli zamerané na prezentovanie 

aktivít v rámci riešených projektov 

na pracovisku. Dr inż. Arkadiusz Tofil 

vo svojom príhovore poznamenal, že 

organizovanie takýchto konferencií má 

stále svoj význam, a to nielen z hľadiska 

získavania nových poznatkov v oblasti 

výskumu, kontaktov pre spoluprácu, ale 

aj spoznávania zaujímavých ľudí a najmä 

nadviazania nových osobných kontaktov, 

ktoré vedú k možnostiam spolupráce 

najmä na zahraničných projektoch. 

S týmto súhlasili všetci prítomní účast-

níci konferencie. Zároveň boli prítomní 

účastníci pozvaní na konferenciu  

PRO-TECH-MA 2015, ktorá sa usku-

toční pod záštitou Strojníckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Súčasťou konferencie bola aj prehliadka 

novovybudovaného Inštitútu technic-

kých vied a letectva spojená s návštevou 

Centra inžinierskych štúdií v Chelme. 

Príjemným spestrením priebehu kon-

ferencie bola návšteva kriedovej bane 

v meste Chelm, ktorá bola v minulosti 

cennou surovinou pre výrobu farieb, koz-

metických prípravkov a ďalej v oblasti 

lekárstva, ako aj v stavebníctve a pod.

Už teraz sa všetci účastníci tešia 

na ďalší ročník konferencie, na ktorú 

Vás týmto srdečne pozývame.

Autor: 

Ing. Ján Varga, PhD.Medzinárodná	vedecká	konferencia
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informácie o štúdiu
     sociálne štipendium
brigády
         reklamné predmety
   propagácia
univerzitný časopis

Tvoj informačný bod  
Technickej univerzity v Košiciach

Študentské informačné 
a poradenské centrum

Technická univerzita
v Košiciach
Letná 9/A vestibul
042 00  Košice

www.tuke.sk/sipc

Zvládni nový akademický 
rok s prehľadom

Po čase oddychu a zábavy v čase letných 

prázdnin začíname nový akademický 

rok, v ktorom je nutné dbať na svoje 

študentské povinnosti, a preto vám 

prinášame niekoľko informácií, ktoré 

sú dôležité pre všetkých študentov.

Akademický rok trvá 2 semestre 

(ZS od 22.9. do 21.12., LS od 16.2. 

do 17.5., s výnimkou posledných 

ročníkov, ktoré majú skrátený letný 

semester podľa pokynov fakulty).

Na úspešné zvládnutie vysokoškolského 

štúdia je potrebné získať 60 kreditov 

za akademický rok. Často sa však 

stáva, že sa niektorá zo skúšok 

nepodarí, avšak neznamená to, že vás 

okamžite vylúčia zo štúdia. Na prechod 

do letného semestra je potrebné 

získať min. 12 kreditov, na prechod 

do ďalšieho akademického roka aspoň 

36 kreditov (každá fakulta však môže 

tento počet navýšiť, odporúčame 

informovať sa na študijnom oddelení). 

Študent môže opakovať/prenášať 

predmet iba raz. Po druhom neúspešnom 

pokuse bude vylúčený zo štúdia. Kredity 

študent získava za úspešne absolvované 

predmety, s tým, že na úspešné vykona-

nie predmetu je potrebné od tohto 

akademického roku dosiahnuť viac 

ako 50% bodov za zápočet a zároveň 

viac ako 50% bodov za skúšku.

MAIS – http://student.tuke.sk Výsledky 

štúdia má každý študent v elektronickej 

podobe v MAIS Študent. Na  tomto 

portály si vie študent uskutočniť 

zápis predmetov do nasledujúceho 

ročníka, nájde tam aj rozvrhy. Pomocou 

tohto systému sa takisto prihlasujete 

na skúšky a môžete si prezrieť študijné 

výsledky. V prípade zabudnutia 

prihlasovacích údajov, je možné ich získať 

na stránke Ústavu výpočtovej techniky 

https://nastavenia.tuke.sk/cas/

Email - http://posta.tuke.sk/

Každý študent je povinný sledovať 

aspoň raz do týždňa emailovú schránku, 

ktorá mu je automaticky pridelená 

od prvého ročníka štúdia. Jej tvar 

je meno.priezvisko@student.tuke.sk.

Prihlasovacie údaje sú totožné 

s prihlasovacími údajmi do systému 

MAIS. Emailová schránka je určená 

primárne na komunikáciu s vyučujúcimi, 

ktorí majú emailovú adresu v tvare 

meno.priezvisko@tuke.sk. Odporúčame 

si poštu presmerovať na takú emailovú 

adresu, ktorú používate najčastejšie.

ISIC karta – Po zaplatení poplatku 

získavate množstvo zliav, prehľad o nich 

nájdete na internetovej adrese www.

ckm.sk. ISIC zároveň slúži aj ako preukaz 

do univerzitnej knižnice, počítačových 

učební a ako stravovacia karta. Výhodou 

stravovacej kraty je dotácia vo výške 

1 € / deň v prípade, ak ste počas dňa 

minuli minimálne 2€ na stravu, alebo 

vo výške 2 € / deň ak ste počas dňa 

použili minimálne 4 € na stravu. Dotácie 

sa týkajú študentov a doktorandov 

denného štúdia. Karta tiež zaručuje 

poskytutie zľavy na cestovnom v MHD 

Košice, SAD - do miesta bydliska a ŽSSR. 

Karta je platná od 1.9. - 30.9. nasledu-

júceho roka, okrem končiacich ročníkov 

bakalárskeho/inžinierskeho/doktorand-

ského štúdia, ktorým končí platnosť 

v deň absolvovania štátnej skúšky.

Jedálne - ŠJ Boženy Němcovej 1, 

ŠJ Ferka Urbánka 2, ŠJ Jedlíková 7, 

Bistro ZP, Vysokoškolská 1, Košice, 

ŠJ Budovateľská 31, Prešov 

Študentská rada - zastupuje študentov 

pred vedením fakulty a podporuje 

ich športové, kultúrne a iné záujmy. 

V priebehu akademického roka 

organizuje akcie určené pre študentov.

Zároveň je vhodné pravidelne 

sledovať webovú stránku študijného 

oddelenia na ktorom študujete.

Tieto a ďalšie informácie vám posky-

tuje ŠIPC - Študentské informačné 

a poradenské centrum, kde si môžete 

zakúpiť aj reklamné predmety 

s logom TUKE. www.tuke.sk/sipc

L9A  Hlavná budova TU, A blok

L9B  Hlavná budova TU, B blok

PK2  Katedra fyziky FEI

PK3  Kat. keramiky HF

 Kat. integr. manažérstva HF

 Kat. teoret. elektrotechniky

 a el. merania FEI

PK4  Aula fyziky TU

PK5  Katedra environmentalistiky SjF

PK6  Počítačové centrum FEI

PK7  Poslucháreň L4

PK8  Lab. automobil. techniky SjF

PK9  Katedra automatizácie, riadenia  

 a komunikačných rozhraní SjF

PK10  Lab. tvárnenia a teplotech. HF 

PK10a  Centrum technologických inovácií

PK11  Katedra náuky o materiáloch HF

PK12  Lab. hliníka, sprac. odpadov  

 a keramiky HF

PK13  Katedra elektroniky a multime- 

 diálnych telekomunikácií FEI

PK14  Kat. metalurgie železa  

 a zlievarenstva HF

 Ústav logistiky priemyslu  

 a dopravy FBERG

PK15  Katedra geovied FBERG

PK19  Banícky pavilón

BN1  Študentský domov

BN3  Ústav výpočtovej techniky

BN5  Združené posluchárne

BN32  Ekonomická fakulta

V4  Stavebná fakulta

W  Štadión TJ Akademik

W4  Ateliéry Fakulty umení

FU2  Študentský domov

UK  Univerzitná knižnica

TECH  TECHNICOM vo výstavbe

Mapa	areálu
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Stretnutie absolventov kurzu 
v rámci projektu MUPOZ

Customer Satisfaction 
University Award 2014

Aktuálnou celospoločenskou požiadav-

kou v oblasti celoživotného vzdelávania, 

ktorá je komplexne vyjadrená v materiá-

loch Európskeho parlamentu a Rady 

EÚ o kľúčových kompetenciách, je 

„získanie základných psychologických, 

ekonomických a právnych vedomostí 

potrebných pre podnikateľskú činnosť, 

ktorá bude prínosom pre riešenie 

nezamestnanosti a tým aj ekonomického 

rastu“ . Uvedená myšlienka je zároveň 

aj východiskovou ideou projektu 

KEGA č. 035TUKE-4/2012 s názvom 

„Vybudovanie multimediálnej učebne 

na podporu dištančných foriem vzdelá-

vania v oblasti kľúčových kompetencií 

s dôrazom na podnikateľské zručnosti“.

Uvedený projekt mal svojou realizáciou 

prispieť k riešeniu nezamestnanosti 

(hlavne na východnom Slovensku), 

ktorej vážnosť v dôsledku hospodárskej 

krízy vzrástla. Problémom je, že 

nezamestnanosť sa začína výraznejšie 

dotýkať aj absolventov vysokých škôl, 

nakoľko znalosti a zručnosti získané 

absolvovaním vysokoškolského štúdia 

Customer Satisfaction University 

Award je medzinárodná súťaž o najlepší 

študentský projekt, podporovaná VÚB 

bankou, ktorá je členom skupiny Intesa 

Sanpaolo, a Úsekom zahraničných 

dcérskych bánk Intesa Sanpaolo S.p.A. 

Cieľom súťaže je dať možnosť študentom 

partnerských univerzít prepojiť 

teoretické znalosti s praxou. Témou 

tohtoročného tretieho ročníka bolo 

Merchant funded offer, kde súťažiaci 

mali vymyslieť nový vernostný program, 

v ktorom vystupovali 3 strany – banka, 

obchodník (spravidla predajca spot-

rebných materiálov, napr. oblečenie, 

obuv...) a klient banky. Účastníci 

súťažili v tímoch, pričom každému 

asistoval pridelený tútor z radov 

zamestnancov VÚB banky, ktorý mal 

poradnú funkciu. Celkovo sa do súťaže 

prihlásilo 48 študentov, t.j. 24 tímov. 

Súťaž prebiehala na troch úrovniach: 

úvodný workshop, kde postúpilo 

11 tímov, vyústil do semifinále, z ktorého 

porota vybrala 6 tímov do finále. 

nie sú plne kompatibilné so štruktúrou 

dopytu na trhu práce a s kvalifikačnými 

požiadavkami zamestnávateľov, ktorí 

na tento problém akademickú sféru 

už dlhodobo upozorňujú aj prostred-

níctvom rôznych inštitúcií (napr. RUZ, 

SOPK, a pod.). Identifikovanou deficitnou 

oblasťou prípravy absolventov VŠ 

(hlavne neekonomického zamerania) 

sú podnikateľské kompetencie. 

Na základe tejto skutočnosti bolo 

cieľom projektu poskytnúť formou 

kombinovaného vzdelávania základné 

podnikateľské kompetencie (vedomosti, 

schopnosti i určité zručnosti) s využitím 

podpory IKT. Cieľovou skupinou boli 

absolventi minimálne 1. stupňa vyso-

koškolského štúdia neekonomických 

odborov - tak súčasní, ako aj minulí.

V rámci kurzu záujemcovia a účastníci 

absolvovali 2 moduly so zameraním na:  

I. Ekonomické kompetencie v podnikaní 

a v podnikateľskom prostredí), 

II. Psychologické a spoločenské zručnosti 

v podnikateľskom prostredí.  

Záverečné kolo malo medzinárodné 

zastúpenie za účasti generálneho 

riaditeľa VÚB p. Alexandra Rescha, 

zástupkyne generálneho riaditeľa 

p. Eleny Kohútikovej, vrchného riadi-

teľa firemného bankovníctva p. Jozefa 

Kausicha, vrchného riaditeľa úseku 

riadenia rizík p. Petra Magalu a Head 

of Customer Satisfaction Office ISBD 

p. Laurence Aliquot. Víťazný tím postúpil 

do medzinárodného finále v Miláne. 

Za Ekonomickú fakultu TUKE (ďalej 

len „EkF“) sa medzinárodnej súťaže 

zúčastnil Dávid Mantič, študent 

2. ročníka, so svojou tímovou kolegyňou 

Máriou Frankovou, ktorí skončili na 

druhom mieste. A ako vnímal prípravu 

a priebeh celej súťaže Dávid Mantič?

„Ako účastník súťaže som získal nový 

pohľad na bankový sektor a ľudí, ktorí 

ho riadia. Prezentovať svoje myšlienky 

a vidieť, že vrcholových manažérov to 

zaujíma, obhajovať svoju prácu a navyše 

to všetko robiť v angličtine je skvelým 

Kurz trval od marca 2014 do mája 2014 

a prebiehal na pôde Ekonomickej fakulty 

TUKE. Viac informácií:   

http://www3.ekf.tuke.sk/mupoz/.

Po ukončení prvej a druhej časti kurzu, 

boli účastníkom kurzu odovzdané osved-

čenia a ponúknuté ďalšie konzultácie 

tak osobné ako aj formou e-mailu či 

systému moodle. Záujemcovia môžu 

využiť kontakt na uvedenej web-stránke.

Riešiteľský kolektív projektu chce touto 

cestou vyjadriť poďakovanie všetkým 

účastníkom kurzu a popriať im veľa 

úspechov v budúcnosti. V prvom rade 

tým, ktorí svoju budúcnosť spájajú 

s podnikaním a zodpovednosťou. 

Povedané slovami účastníkov kurzu: 

„Chcem byť ja sama zodpovedná za svoj 

život a rozhodnutia, ktoré urobím.“ 

alebo „Chcem byť sám sebe pánom...“ 

(Spätná väzba kurzu, 2014).

prostriedkom, ako rozvíjať svoju osobnosť 

a potenciál. Pre niekoho to možno 

bola odstrašujúca skúsenosť, hlavne 

kvôli časovej náročnosti,ale som rád, 

že som sa súťaže mohol zúčastniť a aj 

takýmto spôsobom reprezentovať našu 

Ekonomickú fakultu a Technickú univerzitu 

v Košiciach. Spolu so svojou tímovou 

kolegyňou sme skončili na druhom mieste 

a odniesli si domov nielen finančnú 

odmenu, možnosť stážovať v banke, ale 

hlavne skúsenosť a skvelý pocit z úspechu. 

Týmto by som v mene nášho tímu rád po-

ďakoval  prof. RNDr. Otovi Hudecovi, CSc., 

a Ing. Ivete Korobaničovej, PhD., za ich 

podporu počas celého priebehu súťaže.“

Teší nás skutočnosť, že Dávid Mantič 

s Máriou Frankovou nadviazali na vavríny 

zástupcov študentov EkF z prvého 

ročníka (2011), kde na národnom kole 

1. miesto v kategórií Implementácia 

vyhral tím Bianky Bodnárovej a Martina 

Bodnára z EkF TUKE a 1. miesto 

v kategórii Inovácia vyhral tím Mariána 

Verbeníka a Matúša Subyho rovnako 

z EkF TUKE. Zároveň si pripomeňme, že 

vtedy sa víťazmi medzinárodného kolo 

v Miláne za kategóriu Implementácia 

stali študenti zo Slovenska, kde sa Bianke 

Bodnárovovej, ako team leaderke, po-

darilo obhájiť titul víťaza zo Slovenska.

Dávidovi Mantičovi a jeho 

tímovej kolegyni Márii Frankovej 

srdečne blahoželáme a želáme 

ešte veľa ďalších úspechov.

Autor: 

Ing. Gabriela Koľveková, PhD. 

Autori: 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD. 

Dávid Mantič

Mária Franková

Foto:	Ing.	Manuela	Raisová,	PhD.
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Cena Gábora Dénesa  
pre prof. Ladislava Madarásza

Nadácia NOVOFER v Maďarskej repub-

like koncom roka 2013 usporiadala  

25. ročník slávnostného odovzdávania 

cien Gábora Dénesa (1900-1979), 

nositeľa Nobelovej ceny, fyzika, 

inovátora, informatika, otca holografie, 

filantropa a internacionalistu v 

Maďarskom parlamente za účasti 

predsedu parlamentu Dr. Lászlóa 

Kövéra, predstaviteľov Maďarskej vlády, 

vedeckých inštitúcií, priemyslu a aka-

demickej sféry. V spoločnej deklarácii 

nadácie NOVOFER, vlády Maďarskej 

republiky, Maďarskej akadémie vied, 

Maďarskej obchodnej a priemyselnej 

komory, Maďarského patentového 

úradu, Maďarskej inovačnej spoločnosti 

a Maďarskej inžinierskej akadémie 

sa uvádza, že cena Gábora Dénesa je 

určená technickým a prírodovedeckým 

odborníkom, ktorí sa výrazne zapájajú 

do inovačných procesov, výskumníkom, 

objaviteľom, univerzitným pedagógom 

a technicko-hospodárskym manažérom. 

Táto cena motivuje inovatívne zmýšľa-

nie, rozvoj technickej a prírodovedeckej 

tvorivej schopnosti a tým pozitívne 

vplýva na spoločensko-ekonomický 

pokrok. Medzinárodná cena Gábora 

Dénesa prispieva k intenzívnejšiemu 

predstaveniu výsledkov výskumnej 

činnosti vedcov pôsobiacich v technickej 

a prírodovedeckej oblasti a k ich inten-

zívnejšiemu a úspešnejšiemu zapojeniu 

sa do medzinárodnej výskumnej siete.

Cenu Gábora Dénesa udeľuje Kuratórium 

nadácie NOVOFER na základe verejne 

vyhlásenej súťaže každý kalendárny 

rok. V doterajšej histórii udeľovania cien 

Gábora Dénesa uvedenú cenu prevzalo 

175 osôb, medzi ktorými boli i osob-

nosti z USA, Veľkej Británie, Írska, Číny, 

Rumunska, Rakúska, Ruska a Belgicka. 

Prvým občanom Slovenskej Republiky, 

ale i bývalej Československej, ktorý 

túto cenu získal dňa 19.12.2013 bol 

Dr. h.c. prof. Ing. Ladislav Madarász, PhD., 

pracovník Katedry kybernetiky a umelej 

inteligencie, Fakulty elektrotechniky 

a informatiky, TUKE. Zdôvodnenie ude-

lenia ceny (laudácia) bolo nasledovné:

„Na základe rozhodnutia Kuratória 

združenia NOVOFER zahraničný 

stupeň ceny Gábora Dénesa – nosi-

teľa Nobelovej ceny získa:

Ladislav Madarász, elektroinžinier, 

profesor Technickej Univerzity v Košiciach 

a koordinátor zahraničných stykov 

s Maďarskými univerzitami za výsledky 

dosiahnuté pri výskume metód riadenia 

zložitých, hierarchických systémov, 

ich modelovanie, diagnostikovanie 

a projektovanie, menovite rozvoj teórie 

situačného riadenia, návrh a vypra-

covanie globálnej stratégie, resp. 

algoritmu riadenia, konkrétne aplikácie 

metodiky situačného riadenia v rôznych 

priemyselných a iných oblastiach.“

Stručný životopis

Prof. Ladislav Madarász ukončil 

Vysokú školu technickú v Košiciach, 

Elektrotechnickú fakultu, odbor 

Technická kybernetika v roku 1973 

a ostal pracovať na Katedre technickej 

kybernetiky. Kandidátsku dizertačnú 

prácu na tému „Základné princípy 

situačného riadenia a formalizácie 

rozhodovacích procesov pri riadení 

zložitých hierarchických systémov“ 

obhájil v roku 1983 na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave. 

Následne bol v roku 1984 vymenovaný 

za docenta. Počas svojej životnej dráhy 

bol členom viacerých Vedeckých rád 

(Elektrotechnická fakulta VŠT Košice, 

Vysoká škola technická v Košiciach, 

Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta 

elektrotechniky a informatiky TUKE, 

Letecká fakulta TUKE, Univerzita Jána 

Selyeho Komárno). Od roku 1988 do roku 

2013 bol zástupcom vedúceho katedry, 

od 1994 do roku 1996 prodekanom 

a od roku 1998 do roku 2003 poradca 

rektora. V roku 1993 sa inauguroval 

a následne v roku 1994 bol vymeno-

vaný za profesora v odbore Technická 

kybernetika. Na Bánki Donát Polytechnic 

v Budapešti v roku 1999 získal titul 

„Honorary professor“, na Univerzite 

v Miskolci v roku 2009 mu bol udelený 

titul „Doctor honoris causa“ a v roku 

2010 na Óbuda Univerzity v Budapešti 

opäť titul „Honorary professor“. V rokoch 

1996 až 1999 zastával pozíciu hosťu-

júceho profesora na Strojníckej fakulte 

NME Miskolc. Ako kurátor aktívne pôsobil 

v Komárne v Kolégiu Jána Selyeho.

Vedecko-výskumná činnosť 

a spolupráca s praxou

Do centra pozornosti jeho výskumných 

aktivít patrí problematika rozhodo-

vacích procesov, ich formalizácia, opis 

štruktúry rozhodovacích procesov 

a ich využívanie pri riadení zložitých 

systémov. Pri štúdiu a skúmaní riadenia 

zložitých systémov venoval osobitnú 

pozornosť vypracovaniu koncepcie 

tvorby, implementácie a prevádzky 

situačného riadenia, návrhu pôvodných 

štruktúr situačného riadenia, aplikácií 

metodiky situačného riadenia (elek-

trizačná sústava, robototechnologické 

komplexy, robotické montážne systémy, 

zložité termodynamické systémy, 

letecké turbokompresorové motory, 

biomedicínske inžinierstvo, atď.).

Značnú pozornosť v súčasnej dobe 

venuje skúmaniu možnosti využitia 

prvkov umelej inteligencie pri situačnom 

riadení, identifikácii, modelovaní, diag-

nostikovaní a projektovaní komplexov. 

Zaslúžil sa o založenie spoločného 

laboratória FEI a LF TUKE „Laboratórium 

inteligentných riadiacich systémov 

leteckých turbokompresorových 

motorov“, v ktorom od založenia v roku 

2008 riešili 4 projekty VEGA a KEGA.

Jeho výskumnú činnosť ako autora 

a spoluautora môžeme charakterizovať 

nasledovnými ukazovateľmi: vyše 300 

článkov, 14 monografií, 18 vysokoškol-

ských učebníc, 220 citácií a ohlasov, 

62 oponentských posudkov, 55 recenzií, 

30 prác pre prax a 31 vedeckých projek-

tov. Bol garantom doktorandského štúdia 

vo vedeckých odboroch „Informatika 

a automatizácia“, „Automatizácia v prie-

mysle (MtF Trnava, STU)“, „Automatizácia 

a riadenie“ a podpredsedom spoločnej 

odborovej komisie na Slovensku. 

Pod jeho vedením ukončili deviati mladí 

pedagógovia doktorandské štúdium. Je 

členom Technickej sekcie pri celosveto-

vom združení Maďarských profesorov, 

členom Redakčnej rady časopisov ATP 

Journal, Automatizácia a informatika, 

Bulletins for Applied Mathematics (BME 

Budapest), Transfer inovácií (SjF TUKE) 

a Acta Polytechnica Hungarica (Óbuda 

University Budapest), členom spoloč-

nosti SSKI, Computer Society John von 

Neumann, Hungarian Fuzzy Association, 

zahraničným členom pléna Maďarskej 

akadémie vied a čestným členom 

„Honorary Fellow of Micro CAD, Miskolc“.

Pedagogické pôsobenie

Od nástupu na našu univerzitu prof. 

Madarász prednášal a viedol cvičenia 

(EF, FEI, SjF) zo 16 predmetov. V súčasnej 

dobe vyučuje predmety: „Základy 

automatického riadenia“, „Integrované 

výrobné systémy“, „Rozhodovanie 

a zložitosť“ a „Systémová analýza 

a syntéza“. Pod jeho vedením 

ukončilo štúdium 23 študentov 

na stupni bakalár a 108 poslucháčov 

na inžinierskom štúdiu. Funkciu 

predsedu štátnicovej komisie zastával 

na EF VŠT, FEI TUKE, FEI STU Bratislava, 

SjF TUKE a Polytechnica Budapest.

Záverom je možné konštatovať, že 

je cťou pre Fakultu elektrotechniky 

a informatiky a aj pre celú našu 

univerzitu mať vo svojich radoch vedca 

a pedagóga s takýmto významným 

medzinárodným ocenením.

Autor: 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.

Ocenený prof. Ladislav Madarász v strede
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12. medzinárodný workshop 
Metal inspirations 2014
Zámerom 12. ročníka medzinárodného 

workshopu Metal Inspirations v roku 

2014, ktorý sa konal v Košiciach 

od 18. do 28.8.2014, bolo pripomenutie 

si 10. výročia členstva Slovenska 

v Európskej únii prostredníctvom 

vytvorenia umeleckých diel z kovu. Téma 

workshopu bola „Ja, Európan“, ktorá 

mala inšpirovať účastníkov z rôznych 

kútov Európy k vytvoreniu špecifických 

výtvarných a dizajnérskych diel. Tie 

mali symbolizovať motto Európskej únie 

„zjednotení v rozmanitosti“. Workshopu 

sa v tomto roku zúčastnilo 25 študentov 

a pedagógov dizajnérskych škôl, a to 

z HS Wismar, Nemecko, z Obuda-

University Budapest, Maďarsko, z GCU 

Glasgow, Škótsko, z ASP Krakov, Poľsko, 

z VUT Brno, z STU Bratislava a z TUKE. 

Počas 7 dní usilovnej práce v dielňach 

SOŠ Košice-Šaca účastníci workshopu 

vytvorili 40 výtvarných a dizajnérskych 

diel z kovu. Účastníci workshopu, 

v rámci svojho pobytu v Košiciach, 

si tradične ocenili možnosť získania 

praktických technologických skúseností 

pri spracovaní kovového materiálu. Aj 

v tomto roku si pochvaľovali odbornú 

pomoc zo strany majstrov odborného 

výcviku SOŠ Košice-Šaca, s ktorými bez-

prostredne spolupracovali pri realizácii 

svojho umeleckého diela. Popri svojej 

tvorivej práci sa účastníci workshopu 

mali možnosť zoznámiť s kultúrnymi 

a historickými pamiatkami Košíc. 

Navštívili výstavy vo Východoslovenskej 

galérii, v Steel Parku a v Kunsthale, 

vo voľných chvíľach si zahrali bowling 

i minigolf a pozreli si aj medzinárodný 

hokejový zápas v Steel aréne. 

Dňa 27.8.2014 boli umelecké diela 

vytvorené na workshope predstavené 

širokej verejnosti vo výstavných 

priestoroch STM v Košiciach. Na verni-

sáži výstavy Metal Inspirations 2014 

reprezentoval spoločnosť U.S.Steel 

Košice George F. Babcoke, prezident spo-

ločnosti spolu s manželkou a s ďalšími 

členmi vedenia spoločnosti. Vedenie 

TUKE zastupoval prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., prorektor TUKE. Majstri z SOŠ 

Košice-Šaca sa vernisáže zúčastnili spolu 

s Ing. Jozefom Šablatúrom, riaditeľom 

školy a s Bc. Jánom Eibenom, zástupcom 

riaditeľa školy. Ing. Eugen Labanič, 

generálny riaditeľ STM Košice, spolu 

s George F. Babcokom a s ďalšími vystu-

pujúcimi na vernisáži ocenili vystavené 

umelecké diela ako aj vysokú úroveň 

skončeného workshopu. Doc. akad.

soch. Miroslav Zvonek, ArtD., z VUT Brno 

na záver vernisáže vyslovil svoje vlastné 

desaťročné skúsenosti a pekné zážitky 

z workshopov v Košiciach. Srdečne 

sa poďakoval organizátorom workshopu 

a hlavne majstrom SOŠ za perfektne 

odvedenú prácu. Tradičný záverečný 

banket účastníkov workshopu a majstrov 

SOŠ bol sympatickou rozlúčkou a urobil 

peknú bodku za úspešným dvanástym 

ročníkom Metal Inspirations 2014. 

Vytvorené diela z workshopu Metal 

Inspirations 2014 sú vystavené v STM 

v Košiciach do 5.10.2014. V dňoch 

od 15. do 19.10.2014 budú inštalované 

Autor: 

doc. Ing. Jaroslav Jarema, CSc.

na medzinárodnom veľtrhu bývania 

MODDOM v Bratislave a následne 

vystavené aj v Múzeu dopravy STM 

v Bratislave. Po skončení výstav 

budú vybrané diela z workshopu 

vydražené na akciách organizovaných 

spoločnosťou U.S.Steel Košice. Takto 

získané finančné prostriedky budú 

využité na charitatívne účely.

Workshop spoluorganizovala a finančne 

podporila spoločnosť U.S.Steel Košice. 

Organizátori workshopu v súčasnosti 

pripravujú vydanie publikácie „Metal 

Inspirations 2002/2014 – kreativita 

pretavená do kovu“. Dvojjazyčná 

publikácia zosumarizuje výsledky 

tvorby vyše 250 účastníkov workshopov 

zo šiestich štátov EÚ, ktorí za 12 roční-

kov vytvorili vyše 550 umeleckých diel 

z kovu. Vydanie publikácie podporilo 

Ministerstvo kultúry SR a Zastúpenie 

Európskej komisie na Slovensku.
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Program cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika-Slovenská republika
2007-2013

Projekt HUSK

Vedúca riešiteľská inštitúcia projektu: 

BME-Infokom Nonprofit Ltd., Budapešť, 

Maďarsko 

 

Partner projektu:   

Katedra elektroniky a multimediálnych 

telekomunikácií, Fakulta elektrotechniky 

a informatiky, TUKE 

 

Zodpovedný riešiteľ za TUKE:  

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. 

 

Doba riešenia projektu: 

1.7.2013-30.6.2015

Voda je prostredím, kde život vzniká 

a od ktorého priamo alebo nepriamo 

závisí. Preto aktivity zamerané 

na ochranu tohto prostredia možno 

považovať za nekompromisne dôležité. 

Spomínané aktivity sú z dôvodu rôzno-

rodosti vodných telies, prostredí, tokov 

a pod., veľmi rozsiahle a pestré. Jednou 

ich špecifickou súčasťou je monitorova-

nie a ochrana kvality vody vo vodných 

tokoch. Táto oblasť je taktiež rozčlenená, 

okrem iného, aj podľa jednotlivých 

reálnych vodných tokov, resp. ich 

jednotlivých úsekov. Veľtoky ako Dunaj 

pretekajú viacerými krajinami a do ich 

povodia patrí veľká časť týchto území, 

preto je kvalita vody v takejto rieke 

prirodzene objektom záujmu zúčastne-

ných krajín a ich spoločných projektov. 

Na pozadí takéhoto kontextu a v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce 

Maďarská republika - Slovenská 

republika 2007-2013 (HUSK) vznikla 

myšlienka vytvoriť modernú, bezdrô-

tovú senzorovú sieť pre monitorovanie 

kvality vody v rieke Dunaj. 

Cieľom spoločných a kombinovaných 

aktivít partnerov daného projektu je na-

vrhnúť elegantné a moderné inžinierske 

riešenie, ktoré by bolo možné v budúc-

nosti použiť v praxi v oblasti ochrany 

životného prostredia na oboch stranách 

spoločnej slovensko-maďarskej hranice. 

Zároveň sa však predpokladá využitie 

tohto riešenia nielen na Dunaji, ale aj 

na iných vodných tokoch a vodných 

plochách. Postupná následnosť aktivít 

projektu alebo aj ich súbežná realizácia 

predstavuje výber senzorov pre uzly 

distribuovanej bezdrôtovej senzorovej 

siete na monitorovanie kvality vody, 

vývoj bezdrôtového rozhrania pre envi-

ronmentálny monitorovací systém, vývoj 

ďalších hardvérových komponentov sen-

zorového uzla, návrh architektúry celej 

bezdrôtovej senzorovej siete a vývoj 

vloženého softvéru, ako aj ich testo-

vanie v reálnych podmienkach. Ďalšou 

aktivitou je implementácia algoritmov 

a protokolov pre utajenie a integritu 

dát, venovaná bezpečnosti dát. Náš 

návrh bude zahŕňať aj metodológiu 

kontinuálneho monitorovania vybraných 

hlavných ukazovateľov kvality riečnej 

vody, spracovania údajov nameraných 

senzorovou sieťou pre komplexné hod-

notenie stavu kvality vody, uchovávania 

dát, ich sprístupnenia autorizovaným 

subjektom, resp. publikácia časti 

výsledkov meraní pre širokú verejnosť 

na internetových stránkach. Uzly 

senzorovej siete (senzory pre meranie 

parametrov kvality vody) by mali mať 

minimálne požiadavky na výkonovú 

spotrebu. V kombinácii s riešením tejto 

úlohy bude uskutočnená tiež analýza 

použitia alternatívnych zdrojov energie. 

Poslednými, no nie menej dôležitými 

aktivitami budú návrh monitorovania 

stavu siete, jej údržby, ako aj  vývoj 

a vyhodnotenie testovacieho prototypu 

environmentálneho monitorovacieho 

systému. Publikácia výsledkov smerom 

k odbornej verejnosti bude sprevádzať 

všetky obdobia spomínaných aktivít.

Úlohy v rámci aktivít sú rozdelené 

medzi slovenskú a maďarskú stranu 

riešiteľského tímu vždy po bilaterálnych 

dohodách uzavretých v rámci jednodňo-

vých spoločných maďarsko-slovenských 

mítingov a po mnohých spoločných 

priebežných konzultáciách na diaľku.

Naše kroky a aktivity v rámci tohto 

projektu by neboli možné bez konzul-

tácií so špecialistami v tejto oblasti. 

V týchto súvislostiach je preto z našej 

strany nutné vyjadriť tiež vďaku 

odborníkom z Výskumného ústavu 

vodného hospodárstva v Bratislave 

ako aj zo Slovenského hydromete-

orologického ústavu v Bratislave, 

ktorí nám vo fáze analýzy a štúdia 

problémov v oblasti monitorovania, 

merania a vyhodnocovania indikátorov 

kvality vodných tokov výrazne pomohli 

a sprostredkovali svoje vybrané 

špecifické vedomosti a skúsenosti.

Autori: 

prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. 

Ing. Ľudmila Maceková,PhD.

Program	cezhraničnej	spolupráce	Maďarská	
republika	-	Slovenská	republika	2007-2013

„Letectvo	neuznáva	

autority.	Uznáva	

len	tých,	ktorí	mu	

rozumejú.	Rozumieť	

letectvu	znamená	mať	

osobnú	disciplínu,	riešiť	

problémy	v	prospech	

jeho	bezpečnosti	a	jeho	

ďalšieho	rozvoja.“	prof.	

Ing.	Tobiáš	Lazar,	DrSc.	

Anketa má zviditeľňovať a oceňovať 

významné osobnosti, projekty, spoloč-

nosti a inštitúcie slovenského leteckého 

života v 6 kategóriách: Športové letectvo 

SR, Veda / Výskum / Vzdelávanie, 

Letecký priemysel SR, Letectvo silových 

zložiek SR, Civilné letectvo SR a Sieň 

slávy, cena za celoživotné dielo.

Národnú cenu letectva Slovenskej 

republiky v kategórii Veda/Výskum/

Vzdelávanie za celoživotné vynikajúce 

vedecké a výskumné výsledky, ktoré 

významným spôsobom prispeli 

k rozvoju leteckej techniky a bezpeč-

nosti pri riadení leteckej prevádzky 

získal prof.  Ing. Tobiáš Lazar, DrSc., 

emeritný profesor TUKE, vedecko-

pedagogický pracovník Katedry 

avioniky Leteckej fakulty TUKE. 

Cenu mu v piatok 29. augusta 2014 

v Štátnej opere v Banskej Bystrici 

odovzdal minister školstva SR Peter 

Pellegrini. K významnému oceneniu 

srdečne blahoželáme a prajeme veľa 

zdravia a tvorivých síl v pracovnom 

a súkromnom živote aj v ďalšom období.

Autor: 

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

V dňoch 30. – 31. 8. 2014 sa na Letisku 

Sliač uskutočnili Medzinárodné letecké 

dni SIAF 2014, najväčšie a najprestíž-

nejšie letecké podujatie na Slovensku, 

na zabezpečovaní ktorého sa aktívne 

zúčastnili aj odborníci z Leteckej 

fakulty TUKE. Tohto roku sa zrodila aj 

nová tradícia – anketa Slovak Golden 

Wings (SGW), Národná cena letectva 

Slovenskej republiky. Jej cieľom bude 

každý rok v predvečer leteckých dní 

vyzdvihnúť prácu pilotov, technikov, 

leteckého personálu, športovcov, 

výrobcov v leteckom priemysle, pra-

covníkov školstva, vedy a výskumu 

a poskytovateľov služieb v letectve. 
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Gastronomické akcie 
a novinky na TUKE
Študentské domovy a jedálne Technickej 

univerzity v Košiciach pripravujú v aka-

demickom roku 2014/2015 pre svojich 

stravníkov niekoľko zaujímavých 

gastronomických akcií a noviniek. Je 

dôležité, aby stravník vedel z čoho 

a ako sa pripravuje jeho strava, 

a rovnako dôležité je, aby mu chutila. 

Ak si doteraz niekto v našej ponuke 

nenašiel jeho obľúbené jedlo, v novom 

akademickom roku tomu tak byť nemusí!

O spestrenie stravovania sa má postarať 

TÝŽDEŇ SVETOVEJ KUCHYNE. Jeden 

z takýchto týždňov sa konal v letnom 

semestri minulého akademického roka 

v ŠJ na Jedlíkovej ulici a v zamestnanec-

kej jedálni na Vysokoškolskej 4. Počas 

takýchto týždňov budú do jedálnička 

zaraďované prevažne tradičné jedlá 

napr. talianskej, balkánskej, ruskej či 

našej domácej slovenskej kuchyne.

Pre tých, ktorí si doteraz v našom 

menu nenašli to ich „pravé orechové“ 

pripravujeme súťaž ODOVZDAJ 

SVOJU OBĽÚBENÚ RECEPTÚRU A MY 

JU NAVARÍME PRE VŠETÝCH NA TUKE. 

Do súťaže plánujeme zapojiť študentov 

a neskôr i zamestnancov TUKE. Autori 

nám pošlú svoju receptúru a ak ju 

komisia schváli, dostane zaujímavú 

cenu od sponzora. Jeho špecialita 

bude podávaná v ŠJ na TUKE.

Na základe nášho prieskumu sme 

zistili, že študenti našej univerzity 

by privítali na pôde TUKE pizzeriu. 

Na študentských internátoch Technickej 

univerzity v Košiciach, Jedlíkova 7 

otvoríme pizzeriu FORTE (v priestoroch 

bývalého bufetu). Študenti budú mať 

možnosť objednávať si pizzu z pohodlia 

svojej izby pomocou internetu alebo 

telefónu, s donáškou priamo na izbu. 

Rovnako bude možné pizzu konzumovať 

aj priamo v priestoroch pizzerie. FORTE 

nebude otvorená len pre študentov, ale 

aj pre širokú verejnosť. Pizzeria by mala 

byť otvorená od 11:00 do 22:00 počas 

týždňa. Jej poslaním je priniesť študen-

tom pravú taliansku pizzu a nehrať sa 

na takzvanú „pizzeriu pečúcu koláče 

z konzervovaných surovín“. Snaha je 

pre Vás pripraviť poctivú pizzu a nerobiť 

fúziu „slovenskej a talianskej pizze“ typu 

pizza s bryndzou, kapustou a bazalkou 

a iné podivné kombinácie. Pizzeriu 

pre Vás nastavuje, pripravuje a zo začiat-

ku bude piecť pizzu Tomáš Jakab, ktorý 

má skúsenosti s výrobou pizze a pre-

vádzkovaním pizzerií na študentských 

internátoch. Jeho hlavnou filozofiou je 

piecť kvalitnú pizzu z kvalitných surovín. 

Suroviny sú preto vyberané tak, aby 

splnili kvalitatívne a finančné nároky 

študenta, čím sa dostávame k tomu, 

že na pizzu bude pre študentov TUKE 

platiť dotácia. Okrem pizze si budete 

môcť vychutnávať aj tzv. „Fresh“ 

z čerstvého ovocia a čerstvé šaláty. 

Autor: 

Ing. Marek Dufala

GASTRO DAY TUKE, ktorý sa uskutoční 

21.10.2014 na Jedlíkovej ulici 7 v spo-

lupráci s Klubom košických kuchárov, 

magazínom „Varíme inak“ Tomáša 

Jakaba, spoločnosťou Metro Cash & 

Carry SR a ich šéfkuchárom Vojtom 

Artzom, v neposlednom rade s podporou 

našich dodávateľov potravinového 

tovaru má za úlohu otvoriť brány našej 

kuchyne pre našich stravníkov. V tento 

deň chceme prezentovať našich dodáva- 

teľov a ich výrobky, taktiež techno-

lógie, na ktorých sa v ŠJ pripravuje 

každodenná strava. Počas akcie si náv-

števníci užijú bohatý program: 

• súťaž študentov vo varení,

• poradňa zdravia,

• športové aktivity,

• výstava a prezentácia dodávateľov,

• Vojto Artz – varenie na živo,

• Aktiv – odborné prednášky,

• Tomáš Jakab – Varíme inak.

Chrániť počítačové siete 
pomôžu aj GPGPU

Požiadavky na vysokú dátovú 

priepustnosť počítačových sietí spolu 

s neustále sa zvyšujúcimi nárokmi 

na ich ochranu pred potenciálnymi 

bezpečnostnými hrozbami predstavujú 

veľkú výzvu tak pre IT priemysel ako aj 

pre pracoviská zaoberajúce sa vedou, 

výskumom a vývojom. Výkonnostne 

náročnými prvkami počítačových 

sietí sú systémy určené na realizáciu 

samotnej detekcie bezpečnostných 

narušení a prienikov (Network Intrusion 

Detection System - NIDS), u ktorých 

sa prejavuje nedostatočná priepustnosť 

na úrovni CPU (Central Processing Unit) 

pri porovnávaní reťazcov vstupných 

údajov so vzormi signatúr indikujúcimi 

narušenie bezpečnosti počítačovej siete. 

Riešenie tohto problému môžu priniesť, 

prostredníctvom paralelizácie výpočtov, 

grafické procesory určené pre všeobecné 

výpočty – GPGPU (General Purpose com-

puting on Graphics Processing Units).

Využitie GPGPU v NIDS systémoch však 

zatiaľ naráža na viacero problémov. 

Ich prekonanie je predmetom výskumu 

a podieľa sa na ňom aj Technická 

univerzita v Košiciach prostredníctvom 

realizácie projektu APVV-0008-10 

„Modelovanie, simulácia a implemen-

tácia architektúr vysokopriepustných 

nástrojov sieťovej bezpečnosti s pod-

porou GPGPU“. Kolektív riešiteľov 

tohto projektu je zložený z pracovníkov 

Katedry počítačov a informatiky, 

Katedry matematiky a teoretickej infor-

matiky a Počítačového centra Fakulty 

elektrotechniky a informatiky. Projekt 

si stanovil dva hlavné ciele, pričom 

prvým je návrh modelu, simulácia 

a implementácia univerzálneho systému 

detekcie prienikov s podporou 

GPGPU a druhým experimentálne 

overenie navrhnutého riešenia vo vy-

sokorýchlostnej sieti, s dosiahnutím 

očakávaného zvýšenia dátovej priepust-

nosti systému z 2,3 Gbps na 10 Gbps.

Inovatívnosť projektu spočíva vo for-

malizácii prístupu k návrhu modelu 

NIDS s podporou GPGPU a vytvorení 

verifikovaného a validovaného modelu 

univerzálneho NIDS s podporou GPGPU, 

čo umožňuje modelovanie a simuláciu 

s využitím formálnych techník. To umož- 

ňuje súčasne otvoriť širší priestor 

pre návrh spoľahlivejších, výkon-

nejších a bezpečnejších architektúr 

počítačových systémov a sietí. Ďalšou 

inováciou, ktorú projekt prináša, 

je navrhnutie architektúry NIDS 

s vynechaním CPU pri zbere vstupných 

údajov z prenosového média, zdoko-

nalenie implementácie architektúry 

vstupného zásobníka GPU a paralelizácia 

výpočtov s využitím viacerých GPU.

Bližšie informácie o tejto problematike 

a projekte, ktorý sa v súčasnosti úspešne 

dostal do svojej záverečnej fázy, možno 

nájsť aj na webovej stránke projektu 

na adrese: 

http://security-gpgpu.fei.tuke.sk.

Autor: 

Ing. Branislav Madoš, PhD.
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Bowling TUKE tour 2014

Koncom júna 2014 bol vyhodnocovaný 

4. ročník bowlingového turnaja zamest-

nancov Technickej univerzity  v Košiciach 

o Putovný pohár rektora TUKE prof. 

Antona Čižmára, prezidenta TJ Slávia 

TUKE, za prítomnosti kvestora TUKE Ing. 

Marcela Behúna, PhD. Organizátorom 

turnaja bola RADA ZO OZ PŠaV TUKE.

Turnaj prebiehal v mesiacoch 

január - jún pod taktovkou predsedu 

športovej komisie RADY ZO OZ PŠaV 

TUKE doc. Ing. Jany Bidulskej, PhD.

Turnaja sa zúčastnilo 11 zmiešaných 

družstiev (muži, ženy), ktoré súťažili 

v dvoch skupinách. V jednom kole 

proti sebe nastúpilo 7 hráčov, pričom 

najlepší a najhorší výkon sa nehodnotil, 

aby sa zvýraznila sila družstva.

V základnej časti sa na prvých štyroch 

priečkach umiestnili družstvá R (6021 b), 

ŠDaJ (5823 b), SjF (5020 b) a LF (4475 b), 

ktoré vo finále súťažili o 1. – 4. miesto. 

Najlepšie sa darilo družstvu SjF (1511 b), 

ktoré zároveň získalo putovný pohár 

rektora TUKE, prezidenta TJ Slávia 

TUKE na rok 2014. Na druhom mieste 

sa umiestnil minuloročný víťaz turnaja, 

družstvo ŠDaJ (1238 b) a na treťom 

mieste družstvo LF (1234 b).        

Medzi mužmi podal v celej súťaži 

najlepší výkon Pavol Sopko (FU) 362,25 b 

a medzi ženami dosiahla najlepší výkon 

Božena Dopiráková (ŠDaJ) 257,75 b. 

Do finále jednotlivcov sa klasifiko-

vali najlepší muž a žena z každého 

družstva (prípadne náhradník) 

v tomto poradí (hodnotil sa priemer 

4 najlepších výkonov): 

Muži:  

1. Pavol Sopko (FU) – 362,25 b,  

2. Matej Antoško (LF) – 310,5 b,  

3. Kamil Podolan (ŠDaJ) – 307,25 b,  

4. Adrián Rjabušin (SJF) – 306 b,  

5. Marek Gróf (EKF) – 301,5 b,  

6. Adrián Harčár (R) – 284 b,  

7. Ján Štofa (FEI) – 266,25 b,  

8. Branislav Ľoch (OHSaE) – 262,75 b,  

9. Róbert Klír (O) 252,75 b,  

10. Róbert Bidulský (HF) – 245,75 b, 

11. Zoltan Spanyik (F BERG) – 245,5 b, 

Ženy:  

1. Božena Dopiráková (ŠDaJ) – 257,75 b,  

2. Monika Žecová (F BERG) – 246 b,  

3. Katarína Lukáčová (SJF) – 240,5 b,  

4. Jana Bidulská (HF) – 240,25 b, 

5. Zlatica Dolná (R) – 238,25 b,  

6. Jana Trelová (FEI) – 224,5 b,  

7. Jana Nováková (FU) – 207,5 b,  

8. Lucia Společníková (LF) – 190 b,  

9. Eva Hanudelová (OHSaE) – 189,25 b, 

10. Marianna Siničáková (EKF) – 158,5 b, 

11. Anika Košková (O) – 152,75 b.

Vo finále sa na prvých troch 

priečkach umiestnili:

Muži:  

1. Pavol Sopko (FU) 350 b,  

2. Adrián Rjabušin (SJF) – 319 b, 

3. Ján Štofa (FEI) – 289 b,

Ženy:  

1. Katarína Lukáčová (SJF) – 240 b,  

2. Jana Bidulská (HF) – 238 b,  

3. Gabriela Alexandrová (R) – 222 b.

Ceny víťazom odovzdal kvestor TUKE 

Ing. Marcel Behún, PhD., predseda RADY 

ZO OZ PŠaV TUKE doc. RNDr. Blažej 

Pandula, CSc., a predseda športovej 

komisie RADY ZO OZ PŠaV TUKE doc. 

Ing. Jana Bidulská, PhD. Tešíme sa 

na stretnutie s Vami na ďalšom 

ročníku Bowling TUKE tour 2015.

Autori: 

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

4.	ročník	o	Putovný	pohár	rektora	
TUKE,	prezidenta	TJ	Slávia	TUKE

„U-Pe-Ce“ v Košiciach
Univerzitné pastoračné centrum 

sv. košických mučeníkov (v skratke 

UPC) predstavujú piati kňazi a ich 

spolupracovníci. Ich cieľom je ponúknuť 

predovšetkým nám vysokoškolákom 

podujatia a akcie, kde môžeme nie 

len duchovne čerpať, ale tiež stretnúť 

sa pri kultúrnych či športových 

podujatiach. Aj na zimný semester tohto 

akademického roka pripravili program 

študentom košických vysokých škôl. 

Ponuka je pestrá, stačí si len vybrať 

Na úvod akademického roka 2014/2015, 

teda 22.9.2014, začneme nultou 

celomestskou vysokoškolskou 

sv. omšou, ktorá bude slávená 

v Seminárnom kostole sv. Antona 

Paduánskeho na Hlavnej 89. O týždeň 

neskôr budeme svoju pozornosť 

venovať hlavne prvákom. Zoznámime sa 

s nimi pri slávnostnom VENI SANCTE 

s otcom arcibiskupom Bernardom 

Boberom. Vysokoškolské sv. omše 

v seminárnom kostole sa konajú 

každý pondelok o 19.00 hod.

Často sa stáva, že študenti trávia 

v Košiciach aj víkendy. Ani na túto 

skutočnosť kňazi nezabúdajú a ponúkajú 

nám spoločné nedeľné stretnutie na sv. 

omši o 9.30 hod. v Kaplnke sv. Michala 

vedľa Dómu sv. Alžbety. 

Pri sv. omšiach sa nestretávame len 

v meste, ale aj raz týždenne na každom 

vysokoškolskom internáte. Študenti 

Technickej univerzity v Košiciach 

ubytovaní na internátoch na Jedlíkovej 

sa stretávajú pravidelne každý utorok 

o 20.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom 

centre na Jedlíkovej 7. Obyvatelia 

Internátu na ul. Boženy Nemcovej 

sa schádzajú pri slávení sv. omše 

v stredu o 20.00 hod. v miestnosti B7 - 

suterén C blok. Tí študenti, ktorí bývajú 

na internáte na ul. Ferka Urbánka, majú 

spoločnú sv. omšu v utorok o 19.30 hod. 

v jedálni na prízemí. „Letci“ z Rampovej 

ulice majú sv. omšu v klubovni Tri 

rampy (prízemie, č.d. 008, za vrátnicou). 

Stretnutie je každý utorok o 18.00 hod.

Počas zimného semestra sa bude konať 

Jesenná duchovná obnova s podtitulom 

s.r.o. = stíšenie, relax, obnova. Termín 

víkendovky je 24.-26.10.2014. 

Ani v tomto akademickom roku 

nesmie chýbať jedinečná Sedliacka 

veselica. Výnimočnosť tejto akcie 

spočíva v tom, že slávnostné oble-

čenie nahrádzame ľudovými krojmi. 

Stretneme sa 7.11.2014 v Kultúrno-

spoločenskom centre na Jedlíkovej 7.

V novembri (14.-15.11.2014) orga-

nizuje UPC celoslovenské stretnutie 

študentov vysokých škôl s názvom 

AKADEM. Pripravuje sa program 

plný stretnutí, mládežníckych sv. 

omší či zaujímavých workshopov.

UPC-čko sa nestará len o naše duše, 

ale ponúka nám aj príležitosti preveriť 

si svoje športové zručnosti. Jednou 

z možností je zúčastniť sa Volejbalového 

turnaja zmiešaných družstiev, ktorý 

sa bude konať 20.11.2014.  Výsledky 

budú slávnostne vyhlásené na naj-

bližšej vysokoškolskej sv. omši. 

Kňazi v našom UPC veľmi dobre vedia, 

že po „útrapách“ celého semestra 

nám padne viac ako vhod, keď strá-

vime pár dní psychického oddychu 

pri fyzickej námahe na každoročnom 

Lyžiarskom výlete. Tradične sa bude 

konať v Ždiari na konci skúškového 

obdobia, t.j. 29.1.2015-8.2.2015.

K UPC-čku patrí aj Čajovňa Lachaj Roi. 

Je to miesto, kde sa môžeš stretnúť 

s priateľmi pri šálke čaju, kávy či pohári 

mliečneho koktailu. K dispozícii tam sú 

rôzne spoločenské hry, ktoré pozná asi 

každý ako napríklad Človeče, nehnevaj 

sa! Ale v ponuke sú aj novinky ako 

Dobble či Activity. Prevádzku čajovne 

zabezpečujú dobrovoľníci v pondelky 

a štvrtky v čase od 17.30 do 21.30 

hod. v priestoroch na Hlavnej 89.

Bližšie informácie môžeš nájsť  

na www.upcke.sk, prípadne môžeš 

napísať mail na upcke@upcke.sk alebo  

prísť priamo do kancelárie Univerzitného 

pastoračného centra do budovy 

Teologickej fakulty UK na Hlavnej 89.

Autor: 

Bc. Mária Tkáčová
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Futsalisti TUKE na podujatí 
„EUROZAGREB 2014“

TUKE na kolesách

Poďme znova! To bola naša 

odpoveď na ponuku zúčastniť sa 

druhý krát na medzinárodnom 

univerzitnom športovom festivale 

s podtitulom EUROZAGREB 2014. 

Pozvanie od organizátorov pre naše 

univerzitné futsalové družstvo TUKE 

neprekvapilo. Minulý ročník bol totiž 

pre „Techniku“ veľmi úspešný a zlato 

uniklo našim futsalistom len o vlások. 

V Záhrebe sa 11.-15. júna zišlo zaují-

mavé zoskupenie univerzitných tímov 

z mnohých krajín. Futsal, basketbal, 

volejbal, vodné pólo, to boli športy, 

ktoré mali na tomto športovom festivale 

najväčšie zastúpenie. Zo zúčastnených 

krajín  spomenieme Grécko, Chorvátsko, 

Srbsko, Bosnu a Hercegovinu či Libanon. 

Futsalový tím TUKE bol jediným zástup-

com Slovenska v metropole Chorvátska 

na podujatí Eurozagreb 2014.

Po prvom hracom dni, po jednoznač-

nom víťazstve TUKE v pomere 6:0 

nad Zagrebskou Univerzitou diplomacie 

a medzinárodných vzťahov, čakal 

všetkých účastníkov veľmi zaujímavý 

program. Hlavné námestie v Záhrebe 

praskalo vo švíkoch a ľudia sa už 

nevedeli dočkať úvodného hvizdu 

Nadšenci horskej cykloturistiky z Košíc 

nemajú núdzu o cyklotrasy a za pôžitkom 

z jazdy nemusia vôbec jazdiť ďaleko. 

V okolí Košíc je ich skutočne mnoho 

a najčastejšie sa cyklistickí nadšenci 

vydávajú smerom na Čermeľskú dolinu, 

ktorá je akýmsi východiskovým bodom 

pre množstvo zaujímavých cyklotrás. 

Jednou z nich, ktorá v sebe spája 

výrazné prevýšenie, náročné stúpanie 

(takmer 700 výškových metrov), no 

hlavne nádherný zjazd, je aj cyklotúra 

na chatu Lajoška (908m). Chata Lajoška 

je vyhľadávaným cieľom turistov a cyk-

loturistov z Košíc a širokého okolia a leží 

pod vrcholom Prednej holice (948m.)

Koncom júna sa podarilo zdolať túto 

náročnú trasu aj tridsiatke cyklonadšen-

cov z radov zamestnancov TUKE. Všetci 

zúčastnení, ktorým sa podarilo zdolať 

toto náročné stúpanie a v krátkom čase 

zvládnuť takmer 40 kilometrov náročné-

ho horského terénu si skutočne zaslúžia 

obdiv. Osobitne treba pochváliť šesticu 

predstaviteliek nežného pohlavia, ktoré 

zvládali držať tempo a zdolali túto trasu. 

V pelotóne sa predstavili zástupcovia 

Katedry telesnej výchovy, Univerzitnej 

knižnice, Študentských domovov 

a jedální, Odboru hospodárskej správy, 

otváracieho zápasu futbalových MS 

2014 v Brazílii, kde sa predstavilo 

práve Chorvátsko s domácou Brazíliou. 

Čo nasledovalo pred veľkoplošnou 

obrazovkou v centre Záhrebu 

po úvodných minútach a góle Chorvátov 

do siete Brazílie ťažko opísať slovami. 

Vzduchom lietalo snáď všetko, čo mohlo 

a atmosféra pripomínala útroby akéhosi 

juhoamerického futbalového stánku, 

keď domáci dajú gól. Skutočný zážitok.

Druhý hrací deň priniesol Košičanom 

jednu remízu 1:1 s University Apeiron 

Banja Luka z Bosny a Herzegoviny, 

ktorá v celkovom poradí skončila 

na druhom mieste a skupinové boje 

sme uzavreli vysokým víťazstvom 11:1 

nad Univerzitou Novi Pazar zo Srbska. 

Z troch štvorčlenných skupín postu-

povali do semifinálových bojov traja 

z prvých miest a družstvo s najvyšším 

počtom bodov a najlepším skóre 

z druhého miesta. Práve skóre rozhodlo, 

že TUKE postúpila až zo spomínaného 

druhého miesta. Žreb turnaja nám 

určil za semifinálového súpera práve 

družstvo, s ktorým sme sa v skupinových 

bojoch rozišli remízou. Šťastie sa v tomto 

súboji priklonilo k Bosniakom z Banja 

Luky a vo veľmi vyrovnanom zápase 

Stavebnej, Hutníckej, Strojníckej fakulty 

a Fakulty elektrotechniky a informatiky.

Trasa výstupu viedla cez Bankov 

a Jahodnú, odkiaľ sa po „Starej židovskej 

ceste“ pokračovalo na chatu Lajoška. 

Po náročnom výstupe bol prichystaný 

pre všetkých účastníkov guľáš, ktorý 

v tomto prostredí a po takom výkone 

chutil dvojnásobne. Zostupová 

trasa viedla ponad dedinu Vyšný 

Klatov, cez chatu Klatovianka a okolo 

sídliska KVP späť k areálu TUKE. 

Cyklisti z „Techniky“ na záver priznali, 

že to nebola jednoduchá túra, no 

jednohlasne sa zhodli na prospešnosti 

sme im podľahli v pomere 1:2. Chvíľkové 

sklamanie z prehry vystriedalo odhod-

lanie pobiť sa o medailové umiestnenie 

a nechať na ihrisku posledné zvyšky síl. 

Boj o tretie miesto nenechal na seba 

dlho čakať, pričom vo vyrovnanom 

súboji pomohol chlapcom v prvom 

polčase náš vynikajúco chytajúci brankár 

Pavol Prekop. Aj napriek nie najväčšej 

podpore rozhodcov sa nám podaril jeden 

perfektný útok úspešne zakončený 

Marošom Sasákom, ktorý znamenal 

víťazstvo TUKE nad domácou fakultou 

elektroinžinierstva a počítačov v pomere 

1:0. Víťazom mužského futsalového 

turnaja sa stala domáca Ekonomická 

fakulta, ktorá obhájila minuloročné pr-

venstvo, pričom mala vo svojich radoch 

viacerých prvoligových futsalistov.

Tretím miestom a sympatickým 

ofenzívnym a dynamickým štýlom hry 

si naši chlapci získali obdiv všetkých 

zúčastnených. Chorvátom a celému 

európskemu univerzitnému športu 

družstvo TUKE vyslalo jasný signál, 

že futsal u nás má vysokú úroveň.

a význame tejto akcie. Katedra telesnej 

výchovy bude preto určite častejšie 

organizovať takéto podujatia pre zamest-

nancov a snažiť sa aby sa v budúcnosti 

podarilo na bicykel dostať viac a viac 

pracujúcich z radov TUKE.

Autori: 

PaedDr. Vladimír Harčarik 

Mgr. Ľuboš Vojtaško
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AZU – podporujeme nápady 
na celom Slovensku

Národný rozvojový projekt AZU Aktivita 

zvyšuje úspech pôsobí na Slovensku 

tretí rok. Za ten čas sme si získali 

množstvo priaznivcov a prešli sme 

viacerími zmenami. Úsilie mladých 

nadšencov sa však nekončí a do ďal-

šieho akademického roka sa chystáme 

s heslom „Podporujeme nápady”.

V každom krajskom meste na Slovensku

Organizácia AZU Aktivita zvyšuje úspech 

začala pôsobiť na TUKE v roku 2011. 

Založili ju študenti a doktorandi, ktorí 

chceli motivovať seba a ľudí vo svojom 

okolí, aby dosiahli viac. Lepšie výsledky 

v škole, lepšie uplatnenie v budúcom 

zamestaní, viac úspechov vo vlastnom 

možností a osobný sebarozvoj. Študenti 

dostavajú priestor na spoznanie 

vlastných cieľov a tiež sa zdokonaľujú 

v otázke rozvoja, plánovania a riadenia. 

Obsahovo sa modul zameriava 

na 5 okruhov, ktorými sú komunikácia, 

informácie, stanovovanie cieľov, 

riadenie seba a vedenie vzorom.

• Modul 2 - Podnik a podnika-

nie: V module môžu študenti 

interaktívne riešiť otázky hľadania 

príležitostí, analýzy trhu, získavania 

financií, tvorby biznis plánu či voľby 

vhodnej marketingovej stratégie.

• Modul 3 - Mentoring: Záujemcovia 

získajú prístup k osobným skúsenostiam 

našich mentorov a spolupracujúcich 

organizácií, môžu ich požiadať o radu 

či pomoc v rámci svojho projektu.

• Modul 4 - Overenie: Cieľom modulu 

je motivovať študentov na potrebnosť 

praktickej stáže či zahraničného 

pobytu. Je to nutnosť pre plnohodnotné 

uplatnenie na pracovnom trhu. Modul 

je určený na zviditeľnenie možností 

pre študentov v rámci exkurzií, stáží 

a praxe na danej univerzite.

• Modul 5 - Rozhodnutie: Cieľom 

modulu je uvedomiť si, či sa študent 

má vydať smerom zamestnanca alebo 

podnikateľa. Tu sa otvára priestor start-

upovej scéne, ako aj zamestnávateľom. 

Modul sa organizuje formou podujatia 

podobne ako mentoring, kde sú prizvaní 

hostia z praxe, mentori a biznis anjeli.

Preraziť s nápadom

Poznáte moment osvietenia, keď Vám 

napadne tá najúžasnejšia myšlienka 

a vy máte chuť zakričať “aleluja”? 

Predstavte si, že takáto myšlienka vám 

napadne v súvislosti s podnikaním 

– príjemná predstava? A čo ďalej... 

Naraziť s nápadom na stenu nezáujmu 

je veľmi jednoduché. Práve preto 

podnikaní. Nápad mal úspech 

a dnes pôsobí AZU prostredníctvom 

lokálnych centier podpory v každom 

krajskom meste na Slovensku.

Pomôcť študentom naplá-

novať svoj biznis

Tento rok sa bude niesť pod heslom 

„Podporujeme nápady”. Podľa údajov 

Eurostatu bolo u nás koncom roka 

2013 nezamestnaných až 32,6 % 

mladých do 25 rokov. Nestačí mať 

o stupeň lepšiu známku alebo vedieť 

lepšie písať semestrálne projekty. 

Pracovných miest je málo, a preto 

jedným zo spôsobov, ako si mladí ľudia 

zabezpečia stále pracovné miesto je, 

má AZU snahu podporovať nové 

inšpiratívne nápady viac ako predtým.

AZU v marci 2014 zorganizovala 

v Košiciach súťaž medzinárodného 

formátu Startup Weekend, kde mohli 

účastníci prezentovať svoje nápady 

a v časovom limite ich ďalej rozvíjať 

a prezentovať pred odbornou 

porotou. Toto podujatie je pláno-

vané aj v nasledujúcom roku.

Ďalšiu významnú podporu pre mladých 

podnikateľov predstavuje nové 

startup centrum Eastcubator, ktoré už 

čoskoro otvorí svoje brány v budove 

Radnice starého mesta v Košiciach. 

Kancelárie budú slúžiť rozbehnutým 

projektom, zatiaľ čo Open Space 

vytvorí kreatívne prostredie, v ktorom 

sa budú mocť členovia centra 

podporovať, motivovať a tvoriť.

Okrem toho AZU spolupracuje 

s množstvom partnerov, ktorí taktiež pri-

nášajú mladým startupistom s dobrým 

nápadom rôzne príležitosti. Zaujímavou 

je súťaž Združenia mladých podnikateľov 

Slovenska pod menom Podnikateľský 

nápad roka 2014. Noví podnikatelia 

majú do 30. septembra možnosť 

keď si ho vytvoria. Táto myšlienka nie 

je nová – podľa údajov Eurostatu patrí 

Slovensko ku krajinám s najvyšším 

počtom “samozamestnaných” mladých 

ľudí do 25 rokov. Ako však začať? Kde 

nájsť kapitál? Ako naplánovať svoj 

biznis? AZU chce pomôcť študentom 

nájsť na tieto otázky odpovede.

Obsah online

Prvé kroky k úspechu môže každý 

urobiť z pohodlia svojho domova. 

Na webe www.azu.sk sa nachádza 

prepracovaný systém, do ktorého je 

možné sa zaregistrovať. Nachádzajú sa 

tam informácie o stážach, projektoch, 

do ktorých sa môžu študenti prihlásiť, 

chystané podujatia v danom meste 

a zaujímavé informácie. Systém tiež 

umožní generovať životopis, ktorý zod-

povedá očakávaniam HR profesionálov.

V systéme AZU sú registrované taktiež 

organizácie, firmy či mentori, ktorí majú 

záujem spolupracovať a prinášať študen-

tom a mladým ľuďom pridanú hodnotu.

Moduly a workshopy

Lokálni koordinátori v každom krajskom 

meste budú počas roka prinášať študen-

tom aj verejnosti obsah sprostredkovaný 

prostredníctvom piatich modulov:

• Modul 1 - Spoznaj sám seba: Cieľom 

modulu je spoznávanie vlastných 

prihlasovať svoje nápady, pričom 

hrajú o odmeny vo výške 330 000€.

Nikdy nás nebude dosť – študenti, 

firmy, organizácie, mentori

Európska únia chce mladých, motivova-

ných, kreatívnych ľudí. Ak ich potrebuje 

EÚ, o koľko viac sú potrební v samotnom 

Slovensku. Ak sa ti páči myšienka AZU, 

podpor nás a registruj sa v našom 

systéme na www.azu.sk.

Dozvieš sa tu tiež viac o našich 

moduloch a chystaných aktivitách. 

Klikni si tiež na facebook.com/aktivi-

tazvysujeuspech. Ak chceš ešte viac, 

potrebuješ pomôcť so svojím projektom 

alebo jednoducho chceš pomôcť našej 

organizácii, zastav sa v lokálnej pobočke.

V prípade ak by si chcel prispeť svojím 

kúskom k našej myšlienke, neváhaj 

sa pridať do nášho dobrovoľníckeho 

program AZU dobrovoľník, pridáš 

sa tak k tímu viac ako 50 ľudí, ktorí 

zabezpečujú služby a pomoc študentom 

s ich osobnostným a kariérnym 

rozvojom v ôsmich krajských mestách 

na Slovensku. Viac o programe 

sa dozvieš na dobrovolnici.azu.sk, 

tešíme san a spoluprácu s tebou.

Autor: 

Dorota Liptáková
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IAESTE
Aj v roku 2014 IAESTE prinieslo možnosť 

študentom vycestovať za praxou 

prostredníctvom stáže. Košickí študenti 

sa s nami podelili o ich názory a zážitky 

zo stáže v zahraničí. Keďže sú stáže vý-

menným programom krajín celého sveta, 

zahraniční študenti tak prichádzajú 

za stážou aj na Slovensko. Od vyzdvih-

nutia na stanici, cez zaobstaranie 

ubytovania im naši letní koordinátori 

zabezpečujú aj program. Okrem spozná-

vania Slovenska sú pre nich pripravené 

aj zahraničné IAESTE víkendy. 

Košickí stážisti v zahraničí 

Anna Gallovičová, stáž v Rumunsku 

Ak sa tešíte, tešte sa :) Ak máte strach, 

neváhajte ísť aj napriek tomu do toho! 

Mala som veľký strach, no dopadlo 

to skvelo. Po jazykovom teste som 

pokladala svoju stáž za absolútne 

nereálnu, no zázraky sa zjavne dejú. 

Ani som sa nenazdala a 24 hodinová 

cesta do Bukurešti bola za mnou. Všetci 

tam boli na mňa milí a nevyžadovali 

odo mňa nič, čo by som nevedela. Boli 

zhovievaví k mojej slabšej angličtine. 

Človek tam aj napriek občasnému 

ťažkému dorozumievaniu, keďže niektorí 

vôbec nehovorili anglicky, spozná kopec 

skvelých ľudí. No kedy sa vyberiete 

nakupovať s Indkou, Katarčankou 

a Číňankou, a popritom študujete mapu 

v McDonalde uprostred nákupného 

centra alebo kedy sa budete prechádzať 

po nádhernom moste nad Dunajom 

uprostred prírody s Indkou, Poľkou, 

Omančanom, Katarčankou a Rumunom? 

Zahraničná stáž ponúka vážne 

neopakovateľné chvíle a nezakúsiteľné 

skúsenosti. A na oprášenie jazyka nie je 

nič lepšie. Go, have fun and enjoy it!

Robert Balajty, stáž v Montenegre 

Stáž v Čiernej Hore bola jedna z naj-

lepších vecí, ktorá sa mi kedy v živote 

prihodila. Som veľmi vďačný tým, ktorí 

ma aj napriek môjmu skeptickému 

pohľadu dokopali skúsiť to. Ak sa bojíte, 

že na to nemáte a hovoríte si na čo 

to skúšať tak vám poviem, že ja som 

živý príklad toho, že sa môže stať 

hocičo. Skúsil som to a „vua la“. Mesiac 

v Podgorici v Hospodárskej komore 

sa stal realitou. Sám som tomu neveril.

V júli som sa vybral za dobrodružstvom. 

Zo začiatku boli isté obavy z toho, čo 

budem robiť, ale tie opadli po prvom 

dni. Moja stáž bola prekrásna. Ak 

sa bojíte, že sa neviem ako narobíte, 

tak z vlastnej skúsenosti vám poviem, 

že báť sa nemusíte :). Ale je pravda, že 

nie každá stáž je rovnaká. Po anglicky 

hovoril v práci skoro každý (tam to je 

asi aj podmienkou), takže problém 

s komunikáciou nebol. Ak niekto 

náhodou nehovoril, nuž čo, stále je plus 

naučiť sa nový jazyk. Môžem povedať, 

že teraz mi celkom ide Srbčina :). 

Počas voľna sme cestovali neustále. 

Spoznávali miestne zvyky, užívali si 

život pri mori a socializácia (viete čo 

tým myslím) je tiež súčasťou stáže 

:). V práci boli na mňa všetci veľmi 

milí. Každý sa chcel porozprávať 

s cudzincom. Nehovoriac o kontaktoch, 

ktoré získate, a ktoré sa vám určite 

v budúcnosti zídu. Jeden deň som pil 

kávu s viceprezidentom komory, druhý 

so zástupcom ukrajinskej ambasády, iný 

s prezidentom arbitrážneho súdu. Tiež 

ma pozvali na poldennú párty na lodi 

organizovanú pre zamestnancov komory 

s občerstvením a samými „Jackmi“ 

na palube. Nikdy na to nezabudnem. 

Teda zhrniem, čo mi to dalo. Videl som 

kus sveta. Po stáži som ostal cestovať 

po Albánsku, Grécku, Macedónsku 

a Srbsku, verte mi, nie je nič lepšie. 

A keď už ste tak blízko, prečo nie. 

Spoznal som skvelých ľudí a mám 

skvelé zážitky. Zlepšil som si angličtinu 

a trochu som sa učil po rumunsky, 

dánsky, poľsky a čínsky. V neposlednom 

rade praktické skúsenosti budú vždy 

viac ako teória. Nehovoriac o tom, 

že taká stáž vyzerá krásne vo vašom 

CV ;). Ďakujem IAESTE, bolo to skvelé 

a každému odporúčam. Neseď doma 

a nečakaj kým ti niečo spadne z neba, 

ale sprav krok k svojej budúcnosti.

Stanislav Piovár, stáž vo Fínsku 

Na stáži bolo skvele a určite by som 

ešte niekedy rád vycestoval. Škoda, že 

som sa o takejto možnosti dozvedel 

až po ukončení môjho štúdia.

Ako stážisti sme mali k dispozícii dvoj 

a trojizbové apartmány so spoločnou 

kuchyňou, wc a kúpeľňou, ktorý bol iba 

5 minút chôdzou od univerzity. Prístup 

sme mali k spoločnej saune, saune 

s rezerváciou, posilňovni, priestoru 

pre uskladnenie bicyklov, práčovni 

a sušiarni :). Za ubytovanie sme platili 

okolo 250 eur mesačne vrátane všetkých 

poplatkov. V meste je vybudovaná 

rozsiahla sieť chodníkov, všetky sú 

pre chodcov aj cyklistov - veľké plus. 

Kde to nebolo nevyhnutné, ostala 

nedotknutá príroda, veľké množstvo 

lesov a jazier. Niektoré potraviny 

sú pomerne drahšie (mäso, chlieb), 

avšak ich kvalita sa zdala byt vyššia. 

Univerzita je moderná s veľmi dobrým 

vybavením. Prístup kolegov bol pria-

teľský. Väčšina Fínov počas práce veľmi 

nekomunikuje, takže pracovná morálka 

sa niesla v tichom duchu bez rušenia 

vlastných myšlienok. Náplňou mojej 

práce bolo spracovanie literatúry 

k danej problematike, príprava vzoriek 

a samotné experimenty s vyhodnotením. 

IAESTE v spolupráci s Microsoftom 

usporiadala v polovici júna prvú akciu 

(zábavný park Sarkanniemi), kde sme 

sa stretli viacerí stážisti. Druhou akciou 

bol splav rieky. Poslednou, ktorej som 

sa zúčastnil, bol sauna event. Medzitým 

sme boli s ostatnými stážistami v Talline, 

Helsinkách, Turku a na niekoľkých 

výletoch po Tampere. Vďaka nim 

som mal možnosť spoznať aj ďalších 

ľudí, študujúcich alebo pracujúcich 

v Tampere. Po mojom odchode ešte 

organizovali výlet do Rovaniemi, 

ktorý je známy pozorovaním polárnej 

žiary počas tmavých nocí. 

Ak by ste si vybrali Fínsko, či už 

pre stáž, výlet alebo život, tak vám 

srdečne odporúčam túto krásnu, 

zdravú a pokojnú krajinu.

Tibor Fecko, stáž v Paname 

Je ťažké rozprávať o výhodách 

zahraničnej stáže bez toho, aby človek 

neskĺzol ku klišé. Spoznať nových 

ľudí, kultúru, nadobudbúť pracovné 

skúsenosti, to všetko je pravda. Nie je 

to však hlavný prínos. V prvom rade 

človek spozná seba. Spozná svoje 

reakcie v rôznych situáciách, a to 

hlavne v takých, aké vôbec nečaká.

Pracovnej stáže som sa zúčastnil spolu 

s manželkou. Za najväčšiu výhodu pova-

žujeme, prostredie združujúce ľudí, ktorí 

boli vždy ochotní podujať sa spolu na ob-

javovaní krajiny. Človek môže mať veľa 

peňazí a precestovať celý svet, ale nikdy 

to nebude také ako s partiou priateľov.

Mojím umiestnením sa stalo IT 

oddelenie miestnej banky, kde 

som pomáhal v rámci QA zavádzať 

automatizačné procesy testovania. 

Nesťažujem sa, práca bola oveľa zod-

povednejšia ako prvotne ponúkaná.

Panama je malá krajina. Napriek tomu 

však ponúka možnosti cestovania 

na to, aby sa tu človek nenudil aj 

niekoľko mesiacov. Dva oceány, hory 

s výškou 3000 metrov, a to všetko pár 

kilometrov od seba. Karibské pobrežie 

s rastafariansko-hašišovou kultúrou 

prechádza do typicky latinsko-americ-

kého prostredia známeho z telenoviel. 

Najdôležitejšia vec, ktorú treba vedieť 

o Paname je to, že je úplné iná ako 

vravia všetky príručky a turistickí 

sprievodcovia. Nie je to preto, že autori 

úmyselne klamú, ale preto, že Panama 

je krajina plná protikladov. Ulica, ktorá 

na jednom konci pripomína sklom a mra-

morom New York, prechádza druhým 

koncom do nebezpečného slumu.

Pri cestovaní krajinou sme mali 

menší problém s jazykom nakoľko 

nerozprávame španielsky, avšak vďaka 

ústretovosti ľudí sme sa vždy nejako 

dohovorili. Človek cestujúci do latinskej 

Ameriky však musí počítať s absenciou 

akýchkoľvek pravidiel, čo sa tyká 

dopravy a cestovných poriadkov. Práve 

absencia pravidiel a všadeprítomné 

obavy o bezpečnosť (dobre vidieť 

na ostnatých drôtoch pod napätím 

na každom dome), považujem 

za najvypuklejšie kultúrne rozdiely.

 

 

Chcel by si aj ty vycestovať na stáž, 

ale nevieš ako? Prvým krokom je 

absolvovanie Jazykového testu, ktorý 

sa uskutoční v novembri 2014. 

Pre viac informácií klikni  

na www.iaeste.sk alebo príď 

30. septembra na Jedlíkovu 9 

a zúčastni sa akcie IAESTE DAY, 

kde ti radi odpovieme osobne.

Autor: 

Andrea Galliková
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Predstavuje sa Vám firma 
HANDTMANN SLOVAKIA

História a základné informácie 

obchodná skupina handtmann holding nesie názov rodiny handtmann, v ktorej vlastníctve je dodnes celá spoločnosť. zlievareň, ktorej majiteľom 
je thomas handtmann (pozn. autora: súčasne je aj majiteľom celého handtmann holdingu) má 140 ročnú tradíciu a zameriava sa výlučne 
na odlievanie ľahkých kovov, konkrétne hliníka a horčíka. centrálna spoločnosť má sídlo v Biberachu a má celosvetové obchodné zastúpenie. 
filozofiou vedenia a jej hnacou silou je využívanie špičkovej technológie, inovovanie a dlhodobé strategické myslenie, ale jej stredobodom je 
človek. o rozvoji svedčí aj najnovší projekt, ktorým je nová zlievareň handtmann foundry v Číne, konkrétne v meste tianjin. hlavnou myšlienkou 
projektu je pokrytie ázijského trhu a výroba tlakových odliatkov pre nemecké automobilky, pôsobiace v Číne.

Prvý výrobný závod mimo územia Nemecka

handtmann slovakia s.r.o. so sídlom v košiciach na traťovej ul. 9 je prvým výrobným závodom v obchodne skupine handtmann holding 
pôsobiacou mimo územia nemecka. firma bola založená v roku 2005 a jej hlavným pracovným zameraním je výroba hliníkových odliatkov 
pre automobilový priemysel metódou tlakového odlievania. odberateľmi sú renomované nemecké automobilky, ktoré dlhoročne vkladajú dôveru 
do hliníkových komponentov odlievaných v rámci obchodnej skupiny handtmann. od roku 2010 sa výroba rozšírila aj o mechanické opracovanie 
odliatkov a montáž. 

Podpora vzdelávania 

napriek skutočnosti, že firma pôsobí v košiciach pomerne krátku dobu, už od jej vzniku sa snažila nadviazať kontakt so vzdelávacími inštitúciami. 
hlavnou myšlienkou celej iniciatívy je docieliť vzájomnou spoluprácou podporu a prepojenie škôl s praxou a tým, skvalitniť proces výučby.  

Ako vyzerá táto spolupráca v praxi?

Študenti vybraných odborov zo strednej priemyselnej školy, komenského 2 v košiciach majú zabezpečenú odbornú časť výučby v závode 
handtmann v rámci projektu fit4future, ktorá má za úlohu implementáciu duálneho systému vzdelávania do podnikov na slovensku. za túto 
aktivitu získala firma aj certifikát, vydávaný slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou „podnik s príkladnou odbornou praxou“. 

Ďalšia oblasť podpory je zameraná na tuke. v najväčšej miere spolupracujeme s hutníckou a strojníckou fakultou. Bakalárske, diplomové 
práce, exkurzie a  brigády počas letných mesiacov sú toho nesporným dôkazom. okrem týchto aktivít sa mohli študenti, resp. pedagógovia  
na tuke stretnúť  s logom spoločnosti aj v súvislosti s konferenciou Metalurgia, s projektom detská univerzita alebo v celouniverzitnom časopise 
haló tu.  

Nové časy futbalu

Veľké futbalové divadlo sa odohrávalo 

pred desiatkami rokov na futbalovom 

štadióne na bývalej Solovjevovej ulici 

v Košiciach. Vtedy hráči VSS Košice 

predvádzali oku lahodiaci futbal, ktorý 

pravidelne prilákal na štadión tisícky 

divákov. Ak ste prišli na stretnutie 

prvej ligy oneskorene, až po desiatej 

minúte, strojári už viedli 3:0 a potom 

ste sa už gólu nedočkali. A to boli 

súpermi košických futbalistov najlepšie 

československé mužstvá. Potom 

sa futbal zo štadióna dnešnej už 

Watsonovej ulice na dlhý čas odmlčal...

„Naše rozhodnutie obnoviť futbalové 

tradície ovplyvnil veľký záujem 

študentov a zamestnancov TUKE“, 

neskrýval iniciatívu rektor TUKE prof. 

Ing. Anton Čižmár, ktorý v mladosti 

aktívne futbal hrával a rád spomína 

na obdobie v bratislavskom Slovane.

Futbal sa stal súčasťou koncepcie 

rozvoja športu na TUKE už v roku 2009. 

Futbalový klub Slávia TUKE  začal 

činnosť 30. apríla 2014 organizovaním 

turnaja TUKE CUP 2014 o pohár rektora 

TUKE spojený s výberom hráčov 

a zamestnancov do radov FK Slávia 

TUKE. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev: 

Fakulta výrobných technológií v Prešove, 

Strojnícka fakulta, Fakulta baníctva, 

ekológie, riadenia a geotechnológií, 

Fakulta elektrotechniky a informatiky, 

Stavebná fakulta a Hutnícka fakulta.

Víťazom prvého ročníka sa stala 

Stavebná fakulta pred Hutníckou 

fakultou. Tretí skončili strojári. 

Najlepším hráčom bol Ján Sova (SvF) 

a brankárom Kamil Minda (HF).

V súčasnom kádri FK Slávia TUKE 

sa udomácňujú brankári: Kamil Minda 

a Mário Hlivák. Obrancovia: Martin 

Gajdošík, Štefan Mišík, Marcel Behún, 

Marek Lavčák, Pavol Budzák, Matúš 

Veľas a Stanislav Kušnirík. Záložníci: 

David Tomečko, Ľubomír Hlivák, 

Kamil Friga, Michal Marcin, Pavol 

Greško, Peter Gasparovič, Matúš Duda. 

Útočníci: Július Lišucj, Ján Štofa, Marcel 

Hvozdích, Erik Weiss a Roland Weiss. 

„A pribúdajú ďalší...“, zdôraznila opora 

zadných radov kvestor TUKE Ing. 

Marcel Behún, PhD. Vzápätí dodal: 

„Potvrdilo sa to, čo sme predpokladali. 

Záujem študentov a zamestnancov je 

nad očakávanie. Máme z čoho vyberať.“

Futbalisti Slávie TUKE odohrali už 

niekoľko prípravných stretnutí. TJ Vyšné 

Remety zdolali 7:2, s FK Lemešany 

hrali nerozhodne 0:0 a ZKŠ Poľov 

zdolali hladko 9:1. Najviac gólov strelil 

Ľubomír Hlivák - 4, Mário Hlivák, Sasák, 

Hvozdík, Lišuch dali po 2 a Erik Weiss 

s Lipovským po jednom úspechu.

FK Slávia TUKE bude v sezóne 

2014/2015 pôsobiť v súťaži 1. triedy 

Mestského futbalového zväzu 

Košice mesto. Ich súpermi budú 

MFK Košice Krásna, FK Košice Barca, 

CF Atletiko A a B, FK Košice Belá, 

ZKŠ Poľov a Mladosť Kavečany.

„To je len začiatok. Chlapci budú 

hrať na futbalovej ploche štadióna 

na Watsonovej ulici. V blízkej 

budúcnosti plánujeme vybudovať 

ďalšie ihrisko s umelou trávnatou 

plochou spoločne so Slovenským 

futbalovým zväzom“, uzavrel futbalové 

plány rektor Technickej univerzity 

v Košiciach, prof. Ing.  Anton Čižmár.

Autor: 

PhDr. Marek Mryglot

Účastníci	futbalového	turnaja	TUKE	CUP	2014
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Odštartuj svoju kariéru s nami

• Odborná prax

• Bakalárske práce

• Diplomové práce

• Exkurzie

Vzdelávanie pre budúcnosť

www.handtmann.sk


