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

Univerzitný vedecký park 
TECHNICOM členom IASP

II. medzinárodná konferencia 
UVP TECHNICOM

Autor: 

Ing. Andrea Kalafúsová

Autor: 

Ing. Jana Andrejková, PhD.

Od septembra tohto roku sa TUKE 

so svojim projektom UVP TECHNICOM 

pridala k ďalším organizáciám, ktoré 

sú členmi „International Association of 

Science Parks and Areas of Innovation“ .

IASP je celosvetová sieť vedeckých 

parkov a inovačných oblastí. Spája pro-

fesionálov riadiacich vedecké, tech-

nologické a výskumné parky a iné 

oblasti inovácií a poskytuje služby 

ktoré zvyšujú rast a efektivitu členov.

IASP:

• koordinuje veľmi aktívnu sieť profesi-

onálov, ktorý riadia inovačné oblasti 

a vedecké/technologické parky,

V poradí už II. konferencia projektu UVP 

TECHNICOM sa konala v dňoch 6.-7. 

októbra 2014 v Hoteli Centrum a Hoteli 

Double Tree by Hilton v Košiciach. Išlo 

o medzinárodnú konferenciu s účasťou 

významných zahraničných hostí. O túto 

konferenciu bol značný záujem, o čom 

svedčí aj počet účastníkov, ktorých prišlo 

cez 230, pričom podstatnú časť tvorili 

zástupcovia z priemyslu. Konferencia 

bola tematicky zameraná na aktuálnu 

problematiku budovania vedeckých 

parkov a výskumných  centier. Názov 

konferencie „Moduly fungovania 

vedeckých parkov a výskumných centier: 

skúsenosti a príležitosti pre Slovensko“ 

prezrádza, že cieľom bolo: sprostred-

kovať skúsenosti z krajín, v ktorých 

vedecké parky úspešne fungujú 

a hľadať možnosti transferu úspešných 

modelov v slovenských podmienkach. 

• zvyšuje možnosti nových obchodných 

príležitostí pre firmy a výskumné orga-

nizácie alokované v týchto oblastiach,

• napomáha rozvoju a rastu nových 

parkov a ďalších inovačných oblastí,

• posilňuje medzinárodnú vidi-

teľnosť členov a sponzorov.

Členovia IASP posilňujú konkuren- 

cieschopnosť podnikov vo svojich 

mestách a regiónoch  a tým napomá- 

hajú ku globálnemu ekonomickému  

rozvoju prostredníctvom inovácií, pod-

nikania a prenosu poznatkov a tech-

nológií. IASP je okrem iného aj za-

kladajúcim členom Svetovej alian-

cie pre inovácie – WAINOVA.

Bola to dobrá príležitosť na vzájomnú 

výmenu skúseností a posilnenie spo-

lupráce medzi budovanými univerzit-

nými vedeckými parkmi na Slovensku. 

V pondelok 6. októbra 2014 sa v rámci 

konania konferencie uskutočnilo aj 

2. pracovné stretnutie zástupcov uni-

verzitných vedeckých parkov a vý-

skumných centier na Slovensku. 

V utorok 7. októbra sa konferen-

cia presunula do Hotela Centrum 

v Košiciach, kde sa konala prednáško-

vá a posterová časť konferencie. Na úvod 

privítal účastníkov konferencie projek-

tový manažér UVP TECHNICOM, prof. Ing. 

Stanislav Kmeť, PhD.  Príhovor predniesli 

rektor Technickej univerzity v Košiciach, 

prof. Dr. h. c. Ing. Anton Čižmár, CSc., 

rektor Prešovskej univerzity v Prešove, 

Potvrdenie o členstve, symbolic-

kú listinu, si z rúk generálneho riadi-

teľa IASP Luisa Sanza počas slávnost-

ného ceremoniálu privítania nových 

členov IASP na 31. svetovej konferen-

cii IASP prevzal doc. Ing. František Jakab, 

PhD., ako zástupca UVP TECHNICOM.

prof. RNDr. René Matlovič, PhD., 

a Zástupca MŠVVaŠ SR. Moderátorom 

celého podujatia bol prof. RNDr. Oto 

Hudec, CSc. V úvode vystúpila aj zástup-

kyňa ministerstva školstva Ing. Diana 

Demková, riaditeľka odboru štátnej 

a európskej politiky vo vede a technike 

MŠVVaŠ SR. Po úvodnej časti programu 

nasledovala hlavná časť konferen-

cie s odbornými prednáškami. Najprv 

vystúpili pozvaní zahraniční hostia: 

prof. Sean Patrick Saßmannshausen 

(University of Wuppertal) a prof. RNDr. 

Jan Slovák, DrSc. (Centrum pro transfer 

technologií Masarykova univerzi-

ta v Brne). V ďalšej sekcii sa o svoje 

dlhoročné skúsenosti podelili zahranič-

ní hostia: Peter Nijkamp (Free University 

Amsterdam), Andrés Rodriguez-Pose 

(London School of Economics) a Karima 

Kourtit (Free University Amsterdam). 

V sekcii venovanej slovenským 

vedeckým parkom a výskumným 

centrám ponúkli organizátori výnimočnú 

príležitosť na stretnutie, výmenu 

poznatkov a kontaktov s účastníkmi.

Súčasťou konferencie bola aj posterová 

sekcia venovaná 36 pilotným projektom 

riešeným v rámci projektu UVP 

TECHNICOM, ako aj pilotným projektom 

iných parkov. Na záver konferencie boli 

najlepšie postery projekty ocenené. 

Víťazom sa stal pilotný projekt „Aktivita 

aplikovaného výskumu a vývoja inteli-

gentných architektonických konštrukcií 

a štruktúr koncipovaných na báze zna-

lostných systémov“, vedúcim projektu 
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	inovácií,	transferu	technológií	a	ochrany	duševného	vlastníctva	(U
C
ITT)

je doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., (Fakulta 

umení, TUKE).  

2. miesto získal projekt „Inovačné 

a inkubačné laboratórium centra apliko-

vaného výskumu v oblasti cloudových 

technológií, aplikácií a služieb“, vedúcim 

projektu je doc. Ing. František Jakab, 

PhD. 

3. miesto získal projekt zameraný 

na „Projekčné inžinierske praco-

viská pre navrhovanie elektrome-

chanických pohonových systémov 

a aplikácii aktuátorov a pohono-

vých modulov“, vedúcim projektu je 

doc. Ing. František Ďurovský, PhD.

Nielen z účasti, ale aj z osobného 

záujmu účastníkov konferencie je 

zjavné, že projekt UVP TECHNICOM 

začína v regióne „rezonovať“. Téma 

zakladania vedeckých parkov a vý-

skumných centier už nie je doménou 

len zahraničia, ale dostáva sa 

do povedomia odbornej a širokej ve-

rejnosti na Slovensku. Základná cha-

rakteristika prepájať vedu s praxou, 

prinášať inovácie a podporiť mladých 

ľudí pri realizácii svojich nápadov však 

ostáva dominantnou. Spojením iniciatí-

vy troch univerzít tak vznikne priestor 

pre inovačný potenciál regiónu.

Ďalšia  konferencia projektu bude 

venovaná prezentácii výstupov 

riešených pilotných projektov a svojim 

charakterom bude pripomínať 

„brokerage event“, zameraný na nadvia-

zanie spolupráce akademickej 

sféry s priemyslom v regióne.

Konferencia sa realizovala v rámci ope-

račného programu Výskum a vývoj, 

pre projekt:  Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technoló-

gií, kód ITMS: 26220220182, spolu-

financovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. 
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1. kolo účasti startupov 
v Startup centre TUKE
Dňa 21.11.2014 sa v priestoroch 

Univerzitného centra inovácií, transferu 

technológií a ochrany duševného vlast-

níctva (UCITT) na Technickej univerzite 

v Košiciach uskutočnilo „Vyhodnotenie 

1. predinkubačného šesťmesačné-

ho pobytu startupov umiestnených 

v Startup centre TUKE“. Hodnotiaca 

komisia si vypočula prezentáciu Biznis 

plánov jednotlivých startupov v poradí: 

App@Eat, Galileo, getFarmer, SchoolTab, 

kuchyňou, zjednoduší rezerváciu stola 

priamo zo smartfónu. Aplikácia zobra-

zuje obsadenosť zariadenia v reálnom 

čase.

Je predpoklad, že s uvedenými startup-

mi budú v blízkej dobe uzatvore-

né individuálne zmluvy špecifiku-

júce ich nové pôsobenie vo vznika-

júcom Technologickom inkubáto-

re TUKE za dohodnutých podmienok.

Startup centrum TUKE vzniklo iniciatí-

vou Technickej univerzity v Košiciach 

v marci 2014. Cieľom je vytvoriť v 

regióne Košického a Prešovského kraja 

motivačné prostredie, ktoré pomôže 

nielen študentom, ale aj všetkým obyva-

teľom regiónu s inovatívnym poten-

ciálom rozvíjať sa v rôznych oblas-

tiach pôsobenia. Hlavnou myšlienkou je 

„naštartovať“ proces, ktorý podporí ľudí 

pri realizácii ich inovatívnych myšlie-

nok a pomôže premeniť myšlienku do 

komerčne využiteľného produktu alebo 

služby. Technická univerzita v Košiciach 

Virtuálna prehliadka TUKE. Každý startup 

mal na prezentáciu svojho Biznis plánu 

a pokroku v rámci pobytu v Startup centre 

TUKE časový limit 15 minút, po ktorom 

nasledovala 15 minútová diskusia 

pozostávajúca z odborných otázok členov 

hodnotiacej komisie. Hodnotili sa najmä: 

potenciálny prínos pre trh, schopnosť 

tímu zvládnuť vstup na trh, prieskum 

trhu a zákazníkov, analýza konkurencie, 

analýzy potenciálnych príjmov/nákladov.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

má ambíciu účastníkov Startup centra 

TUKE výrazne podporiť kvalitným 

odborným poradenstvom, ako aj svojou 

špičkovou výskumnou infraštruktúrou. 

Startup centrum TUKE je organizač-

ná štruktúra, ktorá vznikla v rámci 

Univerzitného centra inovácií, transferu 

technológií a ochrany duševného vlast-

níctva (UCITT) a má regionálnu pôsobnosť. 

Svojim poslaním zároveň napĺňa jeden 

z cieľov Univerzitného vedeckého parku 

TECHNICOM, kód ITMS: 26220220182.

Informácie

http://startupcentrum.tuke.sk

Bližšie informácie Vám poskytne  

doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ 

Univerzitného centra inovácií, transferu 

technológií a ochrany duševného 

vlastníctva TUKE (UCITT),  

frantisek.jakab@tuke.sk ,  

0905 715 816, alebo  

PhDr. Branislav Bonk,  

branislav.bonk@tuke.sk, 

055 602 2128.

Na základe diskusie so zástupca-

mi startupov, vyhodnotení „stanove-

ných kritérií“ a posúdení potenciá-

lu startupov sa hodnotiaca komisia 

rozhodla odporučiť vedeniu TUKE 

zaradenie do Technologického inkubá-

tora TUKE nasledovné startupy:

1. startup Galileo - zaoberá sa vývojom 

modulárneho hardvéru určené-

ho pre všetky odvetvia pracujúce 

s vysoko kvalitným a mnoho kanálo-

vým audiom. Zariadenie je určené pri-

márne na smerovanie, prepájanie, 

úpravu a prenos audia v maximálnej 

kvalite 384 kHz a rozlíšení 24 bitov, 

ktoré je realizované pokročilými hard-

vérovými technológiami. Riešenie 

dokáže dokonale pokryť požiadavky 

rádio staníc, televíznych staníc, nahrá-

vacích štúdií, živých koncertov či kon-

certných a kongresových hál.

2. startup App@Eat - softvérové rieše-

nie pre reštaurácie a návštevníkov, 

z ktorého ťažia obe strany. Návštevníci 

si budú vyberať z ponuky reštaurácie 

rýchlejšie, jednoduchšie a hlavne po-

hodlnejšie. Reštaurácie ušetria pracov-

nú silu, získajú prehľad o svojich klien-

toch a urýchlia obsluhovanie. Zákazník 

má pomocou svojho smartfónu k dis-

pozícii digitálny jedálny lístok, má 

prehľad o hodnotení chodov, pokiaľ 

si nie je istý svojim výberom, vie sa 

orientovať pomocou hodnotenia a od-

porúčania predchádzajúcich zákaz-

níkov. Riešenie zefektívni zadáva-

nie objednávok, zlepší komunikáciu 

medzi zákazníkom a obsluhou, resp. 

Autor: 

PhDr. Branislav Bonk
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Stretnutia zástupcov 
univerzitných vedeckých 
parkov a výskumných 
centier na Slovensku

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

bol tiež diskutovaný zámer vytvore-

nia Asociácie UVP a VC na Slovensku.

Ďalšie rozpracovanie zámeru vytvo-

renia asociácie bolo hlavným pred-

metom 2. stretnutia zástupcov UPV 

a VC, ktoré sa konalo v Košiciach, dňa 

6.10.2014. Stretnutie bolo organizované 

ako jedna z aktivít medzinárodnej kon-

ferencie „Modely fungovania vedeckých 

parkov a výskumných centier: skúsenos-

ti a príležitosti pre Slovensko“, v rámci 

riešenia projektu UVP TECHNICOM. 

Stretnutia sa zúčastnili zástupco-

via 10-tich projektov. Pozvanie prijal 

aj poradca MŠVVaŠ SR - Ing. Stanislav 

Sipko, ktorý informoval prítomných 

o novom programovom období 2014 

– 2020 a podporil myšlienku vytvore-

nia Asociácie UVP a VC. Podľa jeho slov 

„koordinovaný postup a jednotný hlas 

pri komunikácii s MŠVVaŠ je viac než po-

trebný“. V rámci diskusie sa postupne 

vyjadrili všetci zástupcovia prítomných 

UVP a VC k právnej subjektivite a forme 

plánovaného vytváraného združenia.

Účastníci sa dohodli na ďalšom 

postupe, v rámci ktorého bola pripra-

vená nová verzia zmluvy o združe-

ní, ktorá sa stala hlavným predmetom 

ďalšieho, v poradí už 3. stretnutia  zá-

stupcov UVP a VC, v Modre 10.11.2014. 

Keďže realizácia všetkých týchto 13 pro-

jektov je momentálne v plnom prúde, 

ich manažmenty sa pri riešení projekto-

vých úloh stretávajú s mnohými problé-

mami, ktoré sú svojou podstatou veľmi 

podobné. Z tohto dôvodu zorganizo-

vali zástupcovia Výskumného centra 

ŽU v Žiline, v dňoch 11. – 12. 9. 2014 

v Demänovskej Doline, 1. pracovné 

stretnutie zástupcov univerzitných ve-

deckých parkov a výskumných centier 

v Slovenskej republike. Hlavnou témou 

stretnutia boli „Aktuálne otázky riadenia 

a administrácie projektov“. Rokovania 

sa zúčastnili aj zástupcovia MŠVVaŠ 

SR - Ing. Roman Hegedüs, riaditeľ odboru 

realizácie OP VaV a projektový manažér 

Ing. Rastislav Motýľ. V rámci stretnutia 

Rok 2013 možno považovať na Sloven-

sku za prelomový pri podpore budo-

vania platformy výskumu a transferu 

technológií v oblasti inovačných apli-

kácií. V rámci Operačného programu 

Výskum a vývoja (OP VaV) bolo pod-

porených nenávratným finančným prí-

spevkom z ERDF celkovo trinásť pro-

jektov budovania univerzitných vedec-

kých parkov a výskumných centier.

Jedným z úspešných prijímate-

ľov je aj TUKE, ktorá má za cieľ vy-

budovať  univerzitný vedecký park 

TECHNICOM, ako medzinárodne uznáva-

né centrum výskumu a transferu tech-

nológií v oblasti inovačných aplikácií 

s podporou znalostných technológií.

Autor: 

Ing. Michaela Durkáčová, PhD.
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Technická univerzita v Košiciach 

na Trans Tech Burze
vedeckých parkov a výskumných centier 

na Slovensku. Tu sa zviditeľnila aj TUKE 

so vznikajúcim univerzitným vedeckým 

parkom UVP TECHNICOM a jeho akti-

vitami zaujímavými pre priemysel.

V posterovej sekcii konferencie TUKE 

oboznámila zúčastnených s kon-

krétnymi výstupmi, technológia-

mi a projektmi UVP TECHNICOM:

• Centrum výskumu, vývoja a rea-

lizácie inovačných R&D služieb 

pre flexibilné technológie a re-

konfigurovateľné výroby,

• Mosty so zabetónovanými oceľový-

mi nosníkmi modifikovaných tvarov,

Technická univerzita v Košiciach 

sa v dňoch v Bratislave 11.-12. novembra 

2014 zúčastnila Trans Tech Burzy, pod-

ujatia organizovaného Slovenskou aka-

démiou vied a Centrom vedecko-tech-

nických informácií SR. Konferencia bola 

zameraná na spájanie najlepších tech-

nológií a projektov vedeckej sféry s ino-

vačnými firmami. Stretnutie zástup-

cov výskumných a vývojových inšti-

túcií so zástupcami z priemyslu/pod-

nikateľskej sféry vytvorilo platformu 

pre vzájomne prospešnú spoluprácu.

Jedným z pilierov konferen-

cie boli prezentácie univerzitných 

• Webová služba pre spektovo-orien- 

tovanú analýzu sentimentu,

• Dramify.it,

• Neomylný pracovník - FIXER,

• UWB senzorové systémy.

Tretím pilierom konferencie boli plá-

nované bilaterálne stretnutia zástup-

cov TUKE s možnými budúcimi partner-

mi nielen z priemyslu, čím sa úspešne 

zavŕšil prvý ročník Trans Tech Burzy.

Predmetom rokovania bola aj mož-

nosť spolupráce so Slovensko-Čínskou 

obchodnou komorou, na základe ma-

teriálov, ktoré pripravili jednotlivé 

UVP a VC. Vytvorenie Asociácie UPV 

a VP v Slovenskej republike sa pred-

pokladá do konca roka 2014.

Autor: 

JUDr. Peter Čižmár
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TUKE na Konferencii NITT SK
4. Dramify.it: Novák M. – Keltika M. – 

Klimek I. – Jakab F. 

5. UWB Sensor Network for Human 

Being Detection, Localisation and 

Tracking at Emergency Events: Kocur 

D. – Pietriková A. – Marchevský S. – 

Galajda P. – Drutarovský M. – Kažimír P. 

–  Ruman K. – Rovenský T.

6. Fixed Instruction Execution Error 

Prevention System (FIXER): Novák M. – 

Keltika M. – Klimek I. – Jakab F.

Konferencia poskytla odbornej verej-

nosti informácie o činnosti slovenských 

a zahraničných centier transferu tech-

nológií, ich skúsenostiach s transfe-

rom technológií a systémoch podpory 

transferu technológií v zahraničí.

Príspevky v panelovej sekcii za TUKE 

vznikli vďaka podpore v rámci ope-

račného programu Výskum a vývoj, 

pre projekt: Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné apliká-

cie s podporou znalostných techno-

lógií, kód ITMS: 26220220182, spolu-

financovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.

Reprezentanti Technickej univerzi-

ty v Košiciach na panelovej sekcii pred-

stavili významné projekty a technoló-

gie riešené v rámci projektu Univerzitný 

vedecký park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných 

technológií, novovzniknuté Start-up 

Centrum TUKE a jeho prvé výsledky. 

Zúčastneným zástupcom vedeckej 

aj podnikateľskej sféry boli prezento-

vané aj ďalšie významné výsledky ve-

decko-výskumnej činnosti TUKE.

V rámci panelovej sekcie predstavi-

la Technická univerzita v Košiciach:

1. Start-up Centre of the Technical 

University of Košice: Čižmár A. – Jakab 

F. – Bonk B.

2. Artificial Intelligence Usage in 

Intelligent Systems: Sinčák P. – Jakša 

R. – Virčíková M.

3. System for Automatic Transcription 

of Audio-meetings in Slovak: Juhár 

J. – Ondáš S. – Pleva M. – Hládek 

D. – Lojka M. – Staš J. – Kiktová E. – 

Viszlay P. – Vavrek J. – Sulír M. – Zlacký 

D. – Katrák M.

Konferencia NITT SK – Transfer techno-

lógií na Slovensku a v zahraničí je pod-

ujatím organizovaným Centrom ve-

decko-technických informácií SR 

(CVTI SR) v rámci implementácie ná-

rodného projektu Národná infraštruk-

túra pre podporu transferu tech-

nológií na Slovensku – NITT SK.

V poradí štvrtej Konferencii NITT SK 

2014 konanej dňa 08.10.2014 pred-

chádzal pracovný seminár určený pra-

covníkom centier transferu technoló-

gií a ďalším záujemcom z akademic-

kej sféry. Prezentujúci sa zaobera-

li problematikou stratégie ochrany du-

ševného vlastníctva, jeho komerciali-

zácie a ohodnocovania technológií.

Transfer technológií, jeho podpora a im-

plementácia na niektorých slovenských 

univerzitách a v zahraničí boli nosnou 

myšlienkou konferencie s medzinárod-

nou účasťou. Na konferencii sa zúčast-

nili aj zástupcovia zahraničných centier 

transferu technológií na univerzitách 

v Drážďanoch, v Jyväskylä a v Bostone.

Autor: 

JUDr. Peter Čižmár

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“
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Pracovná cesta zástupcov 
TUKE do USA

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Problematika budovania Univerzitných 

vedeckých parkov a hľadania modelov 

ich dlhodobého udržateľného pôsobe-

nia je v súčasnosti na Slovensku skutoč-

ne aktuálnou témou. A práve táto téma 

bola aj náplňou pracovnej cesty do USA 

delegácie TUKE v zložení Anton Čižmár, 

rektor TUKE, Stanislav Kmeť, prorek-

tor pre vedu a výskum a František Jakab, 

riaditeľ UCITT,  v dňoch 11. až 17. 10. 

2014.  V rámci pracovnej cesty, dele-

gácia na pozvanie vedenia spoločnos-

ti AT&T, navštívila vývojové a inovač-

né centrum  tejto spoločnosti – AT&T 

Big Data Foundry v Dallase, ktoré je vý-

znamnou súčasťou výskumno-vývojo-

vej štruktúry AT&T  Labs (patrí k najefek-

tívnejšie pracujúcim výskumno-vývojo-

vým štruktúram vôbec, so svojimi takmer 

1600 výskumníkmi produkuje v prieme-

re 1 patentové riešenie denne), obozná-

mila sa s fungovaním jednej z najlepších 

korporatívnych univerzít AT&T University 

(ktorá má v súčasnosti viac ako 5000 

študujúcich) a absolvovala pracovné 

stretnutie s výkonnými  viceprezident-

mi spoločnosti, pánom J. Donovanom a 

S. Stine. Predmetom jednania bolo kon-

krétne napĺňanie podpísaného strate-

gického Memoranda o spolupráci, pokra-

čovanie v diskusii o možných oblastiach 

spolupráce medzi TUKE a AT&T v oblasti 

výskumu a vývoja v podmienkach budo-

vaného Univerzitného vedeckého parku 

TECHNICOM. Boli dohodnuté ďalšie 

konkrétne kroky rozvoja spolupráce.

V druhej časti pracovnej cesty dele-

gácia navštívila IUPUI v Indianapolise 

(Indiana University-Purdue University 

Indianapolis), ktorá s viac ako 33 000 

študentmi patrí medzi najlepšie svetové 

univerzity a v spolupráci s partner-

ským ekosystémom vybudovala a pre-

vádzkuje jeden z najúspešnejších ve-

deckých parkov vôbec. Delegácia mala 

možnosť diskutovať s predstaviteľmi uni-

verzity o organizácii výskumnej činnos-

ti zameranej na spoluprácu s priemys-

lom, o koncepcii komercializácie vý-

skumných výstupov, ale aj o aktivitách 

zameraných na podnecovanie iniciatí-

vy študentov pri zakladaní start-upov.

Veľmi zaujímavé a podnetné z pohľadu 

získavania cenných skúseností z oblasti 

budovania vedeckých parkov  boli pra-

covné stretnutia vo West Lafayette ne-

ďaleko Indianapolisu, s predstaviteľmi 

Nadácie „Purdue Research Fondation“, 

ktorá zastrešuje aktivity celého ekosys-

tému, ako Vedeckého parku, tak aj jeho 

inkubátorov a start-up centier, ktoré sú 

jeho súčasťou.  Pri stretnutí s riaditeľom 

Vedeckého parku, pánom G. Napierom, 

sa delegácia mala možnosť obozná-

miť detailne s modelom fungovania 

jedného z najúspešnejších vedeckých 

parkov vôbec, s ekosystémom  transfe-

ru technológií a ich komercializácie, ale 

aj s prácou start-up inkubátora (Purdue 

Foundry). Podnetné bolo aj stretnutie 

s G. Deasonom, riaditeľom tzv. Purdue 

Foundry, ktorý je aj zároveň preziden-

tom medzinárodnej asociácie univer-

zitných vedeckých parkov (AURP).

O úspešný priebeh celej pracovnej cesty 

sa významnou mierou pričinili pán Peter 

Kmec, veľvyslanec Slovenskej republiky 

v USA a ekonomický atašé SR v USA, pán 

Peter Kolesár, ktorí o zámere zorganizo-

vať túto pracovnú cestu do USA diskuto-

vali s vedením TUKE už pri ich osobnej 

návšteve na univerzite, a ktorí sa na prí-

prave pracovného programu aj osobne 

podieľali. Zvlášť veľká vďaka patrí pánovi 

Martinovi Valkovi, honorárnemu konzu-

lovi SR v Texase, ktorý delegáciu osobne 

v Dallase sprevádzal a prispel k príprave 

veľmi hodnotného doplnkového progra-

mu, a taktiež honorárnemu konzulovi 

SR v Indianapolise, pánovi S. Zlatosovi, 

ktorý zabezpečoval aj so svojimi ko-

legami program delegácie v Indiane. 
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Creative Business Cup 
2014 v Kodani

pohľadu a naživo. Predstavte si sledo-

vanie Formuly 1, kde sa vám bude au-

tomaticky prepínať záber z tých úsekov 

trate, kde sa práve objaví váš obľú-

bený pilot. Predstavte si futbalový 

zápas, ktorý vidíte z pohľadu hráčov 

nosiacich Google Glass v kombiná-

cií so štandardnými kamerami s au-

tomatickým prepínaním na záber, 

kde najlepšie vidieť futbalovú loptu. 

Systém EFEOS takisto dovoľuje účast-

níkom stať sa spolutvorcami obsahu 

a profitovať z kreditného systému. 

Účastníci koncertu môžu pomocou 

svojich mobilov natáčať scénu a vzdia-

lený divák dostane vždy ten naj-

lepší záber na speváka z pohľadu 

návštevníka koncertu s aktuál-

ne najlepším uhlom pohľadu.

Okrem športu a zábavného priemys-

lu je riešenie použiteľné aj na auto-

matizáciu réžie pri snímaní konferen-

cií, kde sa pri použití viacerých kamier 

dostane na výstup záber, v ktorom sa vy-

skytuje prednášajúci v najlepšom uhle 

v danom čase. V súčasnosti sa experi-

mentuje aj s využitím systému EFEOS 

na snímanie diania z oblohy pomocou 

autonómnych dronov, kde by bolo z hľa-

diska využitia v bezpečnostných zlož-

kách možné automaticky prepínať 

a sledovať najlepší záber na sledova-

né vozidlo alebo osoby zo vzduchu.

umiestnenia v TOP 16 v konkuren-

cii 4000 prihlásených spoločnos-

tí z celého sveta. Taktiež by sme chceli 

vyjadriť vďaku za poskytnutie ubyto-

vania v kuriérnom byte počas trvania 

udalosti a o osobnú pomoc a podporu 

zo strany diplomata Michala Vrábela.

O startupe EFEOS:

Video na: www.efeos.com 

Projektový tím: David Cymbalak ( za-

kladateľ ), Ondrej Kainz, Jaroslav 

Lamer (Všetci traja sú PhD štu-

denti na Katedre počítačov a in-

formatiky pri FEI TUKE (Computer 

Networks Laboratory, www.cnl.sk)

Sídlo: EFEOS, Startup centrum 

TUKE, Letná9, 04200 Košice.

Informácie o inovatív-

nom riešení EFEOS:

EFEOS má za cieľ poskytnúť divákom 

živé vysielanie udalosti, tvorené auto-

matickým výberom najlepšieho pohľadu 

na objekt, ktorý individuálneho diváka 

zaujíma. Riešenie je použiteľné na široké 

spektrum živých vysielaní od športových 

prenosov, hudobných koncertov, konfe-

rencií až po bezpečnostné systémy, lie-

tajúce drony alebo monitorovanie prie-

myselnej výroby. Predstavte si sledo-

vanie hokeja z pohľadu vášho obľú-

beného hráča, ako z kamery na prilbe 

vidíte strieľať góly z jeho vlastného 

Dňa 17. – 19. novembra 2014 sa v pries-

toroch DI ( Confederation of Danish 

Industry ), v priestoroch Tivoli Hotel 

& Congress Center a v priestoroch 

Copenhagen City Hall konala celosveto-

vá súťaž kreatívnych a inovatívnych pod-

nikateľov s názvom Creative Business 

Cup 2014. Primárnym cieľom účasti slo-

venského zastúpenia – startupu EFEOS 

bola súťažná prezentácia inovatívneho 

riešenia pre multikamerový streaming 

s detekciou v obraze. Z celkového počtu 

4000 prihlásených inovatívnych firiem 

z celého sveta sa podarilo slovenské-

mu startupu EFEOS postúpiť v priebehu 

súťaže CBC 2014 až do semifinále, a teda 

dostať sa medzi TOP16 inovatívnych 

spoločností sveta. Sekundárnym cieľom 

bolo nadviazať kontakty z oblasti inová-

cií s domácimi dánskymi spoločnosťami 

a organizáciami ako aj so spoločnosťa-

mi participujúcich krajín. Podujatie CBC 

2014 sa konalo pod záštitou Lord Mayor 

Frank Jensen a H.R.H. Crown Prince 

Frederik of Denmark. Všetky dôležité in-

formácie o podujatí je možné nájsť na: 

http://www.creativebusinesscup.com/

Poďakovanie:

V mene startupu EFEOS, by sme 

chceli vyjadriť poďakovanie 

Veľvyslanectvu Slovenskej repub-

liky v Kodani za možnosť zúčastniť 

sa na CBC 2014, získať veľmi cenné 

skúsenosti, dojmy a aj skutočnosť 

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Slovenský startup vyhral 
prestížnu svetovú súťaž Cisco

byť príliš veľkou brzdou. Spoločnosť 

Cisco venuje otázke bezpečnosti mi-

moriadnu pozornosť. Sme preto veľmi 

radi, že práve slovenský startup prinie-

sol riešenie, ktoré nás posúva k svetu 

internetu všetkého ešte bližšie.“

Cisco Security Grand Challenge 

bolo jednou z kategórií prestíž-

nej súťaže Cisco IoT Grand Challenge, 

do ktorej sa zapojilo viac ako tisíc 

firiem a projektov z celého sveta. 

Okrem ceny za bezpečnostné rieše-

nie boli udelené aj ocenenia za ino-

vácie, podporujúce internet vecí.

Zvyšné tri ocenenia v kategórii bez-

pečnostných riešení si podelili tímy 

z kampusu Carnegie Mellon University 

v Silicon Valley, tím z Cornell Tech a Rice 

University v New Yorku a Houstonu 

a inovátori z Aircloaku a Inštitútu 

Maxa Plancka pre softvérové systémy 

z nemeckého Kaiserslauternu.

Viac informácií nájdete na:  

http://newsroom.cisco.com/pres-

s-release-content?type=web-

content&articleId=1499975

a umožnil by bezpečné, pohodlné ove-

renie identity, ktoré by zároveň chráni-

lo súkromie užívateľov. Ocenené rieše-

nie je založené na teórii grafov, lokál-

nej distribuovanej databáze všetkých 

uskutočnených transakcií (tzv. blockcha-

in) a kontextového povedomia.

Excalibur okrem finančnej odmeny 

získa aj podporu od spoločnosti Cisco 

vo forme školení, odborného vedenia 

a sprostredkovania obchodných prí-

ležitostí. Slovenský startup bude mať 

prístup aj k vývoju, testovaniu a pilot-

nej prevádzke nových technológií.

Pojem internet vecí (Internet of Things, 

IoT) označuje stále rastúcu sieť zariade-

ní a senzorov, ktoré sú pripojené na in-

ternet a navzájom medzi sebou komuni-

kujú. Vytvárajú tak nové možnosti spra-

covávania informácií z nášho okolia, 

ktoré sme doteraz nevedeli využiť. 

Odborníci Cisco očakávajú, že v roku 

2020 bude takých zariadení v celosve-

tovej sieti prepojených 50 miliárd.

„O neustále rastúcej prepojenosti sveta, 

v ktorom žijeme, svedčí i to, že dnes 

sa už takmer každý z nás pripája na in-

ternet niekoľkými zariadeniami, počnúc 

mobilným telefónom, cez tablety, po-

čítače až po fitness senzory,“ hovorí 

Marcel Rebroš, generálny riaditeľ spo-

ločnosti Cisco Slovensko. „Svet, ktorý 

bude ešte prepojenejší, však nie je 

možný bez toho, aby bol bezpečný. 

Bezpečnostné opatrenia zároveň nesmú 

Overovanie identity môže byť bezpeč-

nejšie a pohodlnejšie aj bez hesiel. 

Slovenský startup Excalibur uspel 

so svojim bezpečnostným riešením 

v konkurencii viac ako sto firiem z 33 

krajín a stal sa jedným zo štyroch glo-

bálnych víťazov prestížnej súťaže Cisco 

IoT Security Grand Challenge. Výsledky 

súťaže vyhlásili na Svetovom fóre inter-

netu vecí v americkom Chicagu. V súťaži, 

ktorej cieľom je podpora inovácií, umož-

ňujúcich rozvoj internetu vecí, získal slo-

venský víťaz odmenu 75-tisíc dolárov.

„Z bezpečnostného hľadiska sa už 

dnešný systém overovania identi-

ty nestíha prispôsobovať požiadavkám 

stále viac a viac  zariadení a vecí, pripo-

jených na internet,“ hovorí Ivan Klimek, 

CEO spoločnosti Excalibur. „Viac ako 90 

percent súčasných hesiel neodolá hac-

kerským útokom. Okrem toho je tento 

systém nepohodlný, registrácie, heslá, 

opisovanie znakov a overovacie emaily 

značne znepríjemňujú život užívateľom 

i poskytovateľom služieb,“ vysvetľuje.

Riešenie od Excaliburu využíva v prvej 

fáze mobilný telefón, ktorý je dnes naj-

osobnejším zariadením. Smartfón tak 

slúži ako bezpečnostný prvok pre digi-

tálny svet. Keďže telekomunikační ope-

rátori vyžadujú od zákazníkov doklady 

totožnosti, môžu byť premostením 

medzi fyzickou a virtuálnou identitou.

Cieľom spoločnosti je však priniesť 

systém, ktorý by odbúral aj túto vrstvu 

Autor: 

doc. Ing. František Jakab, PhD.
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Spoločnosť	Excalibur	sa	s	bezpečnostným	riešením,	ktoré	umožní	
rozšírenie	internetu	všetkého,	stala	jedným	zo	štyroch	globálnych	víťazov	
súťaže	Cisco	IoT	(Internet	of	Things)	Security	Grand	Challenge.
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doc. Ing. Michal Puškár, PhD.

Ceny za vedu a techniku oceneným 

odovzdal minister školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Peter Pellegrini, 

ktorý pri tejto príležitosti, okrem 

iného, povedal: „Podujatia Týždňa vedy 

a techniky umožnili verejnosti bližšie 

spoznať čaro ukryté v tejto oblasti vedy. 

Možnosť oceniť slovenských vedcov 

za ich prácu a dosiahnuté úspechy 

vnímam ako vítanú príležitosť predsta-

viť verejnosti vedcov a výskumníkov, 

na ktorých môže byť Slovensko hrdé“.

Udelené ocenenia za vedu a techniku 

sú vyjadrením morálneho uznania 

za prácu vedcov a výskumníkov 

Jedným z najvýznamnejších podujatí 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku je 

udeľovanie ocenení za výsledky v oblasti 

vedy a techniky. Tohoročné Ceny za vedu 

a techniku nahradili doteraz odovzdá-

vané Ceny ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.

Slávnostné vyhlásenie výsled-

kov sa uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 

o 17.00 hod. v Centre vedecko-tech-

nických informácií SR v Bratislave. 

Cieľom podujatia je oceniť prácu ve-

deckovýskumných pracovníkov 

za dosiahnuté úspechy a ich prínos 

v oblasti vedy, techniky či inovácií.

a za ich mimoriadne výsledky, ktoré 

sú prínosom nielen pre rozvoj hospo-

dárstva, ale aj pre rozvoj spoločnosti.

Cena za vedu a techniku bola udelená 

v nasledujúcich kategóriách:

A. Osobnosť vedy a techniky

B. Vedecko-technický tím roka

C. Celoživotné zásluhy v oblasti 

vedy a techniky

D. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Osobnosťou vedy a techniky do 35 

rokov sa stal doc. Ing. Michal Puškár, 

PhD. zo Strojníckej fakulty Technickej 

univerzity v Košiciach. Ocenenie 

získal za prínos v oblasti výskumu 

nových metód a inovačných konštrukč-

ných riešení pre zvýšenie účinnosti 

a redukciu emisií spaľovacích motorov. 

Doc. Puškár bol hosťom v teleráne 

TV markíza, kde priblížil svoju prácu 

na Strojníckej fakulte, rozhovor 

s ním začína od 53:20 a môžete 

nájsť v archíve na tomto odkaze: 

http://videoarchiv.markiza.sk/video/

telerano/cele-epizody/22830_telerano

Osobnosť	vedy	a	techniky	do	35	rokov

U
niverzitné	centrum

	inovácií,	transferu	technológií	a	ochrany	duševného	vlastníctva	(U
C
ITT)

Video server zo Slovenska 
slúži na holandských 
internátoch

„I keď samotný produkt je výsledkom 

vývoja spoločnosti ANTIK Telecom, par-

ciálne výskumné práce boli podporené 

pracovníkmi Laboratória počítačových 

sietí na Katedre počítačov a informati-

ky (FEI TUKE). Znova sa ukázalo, že spo-

lupráca vysokých škôl s praxou je uži-

točná pre obe strany a prináša nielen 

lepšie pripravených študentov pre prax, 

ale i kvalitnejšie výstupy v komerčnej 

sfére“, uviedol garant výskumnej aktivity 

projektu doc. Ing. František Jakab, PhD.

Výskum v tejto oblasti sa zrealizoval 

vďaka spolupráci s Technickou univerzi-

tou v Košiciach a podpore v rámci ope-

račného programu Výskum a vývoj, 

pre projekt: Kompetenčné centrum zna-

lostných technológií pre inovácie pro-

dukčných systémov v priemysle a služ-

bách, kód ITMS: 26220220155, spo-

lufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja.

protokole HLS, ktorý v posledných 

rokoch vyvíjal v spolupráci výskumní-

kov z Technickej univerzity v Košiciach 

a špecialistov vlastného vývojového la-

boratória pre multimediálne systémy.

„Dodali sme kompletné IPTV rieše-

nie upravené na potreby internátne-

ho prostredia, ktoré zahŕňa nami vyvi-

nutý transkodér, streamingové servery, 

systém pre manažment ako aj monitoring 

kvality a set-top boxy pre študentské 

izby,“ vysvetľuje Peter Blaas, Business 

Development Director spoločnosti ANTIK 

Telecom. „Ako jediní sme splnili požia-

davku na dodanie kompletného systému 

vyvinutého jedným dodávateľom.“

ANTIK už niekoľko rokov vyvíja multi-

mediálny distribučný systém pre do-

ručovanie televízneho obsahu v pod-

mienkach menej spoľahlivých interne-

tových sietí alebo na veľké vzdialenos-

ti. Systém dnes obsahuje okrem prenosu 

živých TV kanálov aj serverové rie-

šenia pre televízny archív, interaktív-

nu videopožičovňu, kryptovací softvér 

pre ochranu videa pred zneužitím ako 

aj systém pre rozloženie záťaže a inteli-

gentnú distribúciu požiadaviek konco-

vých zariadení medzi servermi v prípade 

nasadenia v sieťach veľkého rozsahu. 

Projekt Kompetenčné centrum znalost-

ných technológií pre inovácie produkč-

ných systémov v priemysle a službách 

spojil TUKE a progresívnu košickú spo-

ločnosť Antik Telecom vo výskume, vý-

sledkom ktorého sú moderné riešenia 

v oblasti video streamingu v IP sieťach.

Spoločnosť ANTIK Telecom dodala mul-

timediálny systém pre distribúciu IP te-

levízie pre sieť vysokoškolských inter-

nátov v Holandsku. Kompletný softvér 

pre vysielanie videa bol vyvinutý 

na Slovensku. Spoločnosť ANTIK Telecom 

uviedla do plnej prevádzky svoje uni-

kátne riešenie pre šírenie živého tele-

vízneho vysielania v heterogénnych 

sieťach v pilotnom projekte univer-

zitného internátu v meste Eindhoven. 

Holandská spoločnosť, ktorá si systém 

objednala vyžadovala produkt, ktorý 

zabezpečí bezporuchové doručova-

nie televízneho signálu aj v podmien-

kach, kde by kvalita a vek počítačo-

vých sietí v starších budovách pri tra-

dičnej distribúcii spôsobovala rozličné 

problémy. ANTIK dodal svoj Antik Media 

Streamer SW, založený na robustnom 

Autori: 

Ing. Igor Kolla, PhD. 

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Spolupráca	TUKE	a	ANTIK	Telecom	prináša	výsledky

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

Študenti TUKE mali príležitosť presved-

čiť sa o nových možnostiach získania 

praktických skúseností počas svojho 

štúdia. To všetko vďaka Prezentačným 

dňom podnikov, ktoré sa realizujú na vy-

sokých školách zapojených do ná-

rodného projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spo-

ločnosti“. Patrí medzi nich samozrej-

me aj Technická univerzita v Košiciach, 

kde sa toto podujatie uskutočnilo 

27. novembra 2014 v Aule Maxima. 

Úspešní absolventi TUKE, ktorí pôsobia 

na kľúčových pozíciách vo význam-

ných podnikoch nášho regiónu, sa prišli 

na svoju alma mater podeliť so súčas-

nými študentmi o ich cestu, úspechy 

a postrehy, ktoré získali po ukon-

čení svojho univerzitného štúdia. 

Vystúpili v tejto zaujímavej zostave:

• Ing. Martin Pitorák - vice-

prezident pre Ľudské zdroje, 

U.S.Steel Košice, s.r.o., 

• Ing. František Takáč - Key Account 

Manager, SPINEA, s.r.o. Prešov,

• Ing. Marek Kasina, PhD. - manažér 

oddelenia Technickej prípra-

vy výroby, TATRAVAGÓNKA a.s., 

• doc. Ing. Viera Peťková, PhD. 

- vedúca diagnostiky strojov, 

Eustream, a.s. Bratislava, 

• Ing. Martin Džbor, PhD., MBA - ria-

diteľ pre stratégiu a rozvoj, 

T-Systems Slovakia s.r.o.,

• Ing. Ladislav Vargovčík, PhD. 

- riaditeľ pre obchod a marke-

ting, ZTS VVÚ Košice, a.s. 

Do projektu sa z Technickej uni-

verzity v Košiciach zapojilo dopo-

siaľ 45 študentov zo 7 fakúlt. 

Sprievodnou akciou podujatia bola aj 

prezentácia firiem zapojených do pro-

jektu vo vestibule Auly Maxima: 

U.S.Steel Košice, s.r.o., SPINEA, s.r.o., 

TATRAVAGÓNKA  a.s., Eustream, a.s., 

T-Systems Slovakia s.r.o., ZTS VVÚ Košice 

a.s., Sapa Profily a.s., BUKÓZA HOLDING 

a.s., BSH Drives and Pumps s.r.o., Kia 

Motors Slovakia  s.r.o., THORMA Výroba, 

k.s., CEIT Biomedical Engineering,  

s.r.o., P.C.E., s.r.o. a Secop s.r.o.

Primárnym cieľom tohto podujatia bolo 

stretnúť úspešných absolventov, ktorí 

vyzdvihli potrebu praxe a sprostredkovať 

osobné stretnutie súčasných študentov 

s ich potenciálnymi zamestnávateľmi. 

K súčasnosti viac ako 1080 študen-

tov z 8 univerzít navštívilo 30 podnikov 

na Slovensku a zúčastnilo sa tak exkur-

zií s podporou národného projektu. Prax 

v podnikoch absolvovalo viac ako 200 

študentov a ďalší sa na ňu v súčasnos-

ti pripravujú. Do konca projektu bude za-

pojených ďalších viac ako 3300 študen-

tov. Jedným z cieľov projektu je v spo-

lupráci s podnikmi otvoriť vzdelávacie 

centrá na praktickú prípravu nedostat-

kových povolaní. Študenti tak môžu už 

počas štúdia spoznať reálny svet pra-

covného života vo firmách, a to formou 

krátkodobých exkurzií alebo dlhodo-

bých stáží s podporou národného pro-

jektu. Tí najúspešnejší majú neskôr prí-

ležitosť vyskúšať si aj prax v zahraničí.

Podrobnejšie informácie o projekte, ako 

aj o programe organizovaných podu-

jatí, môžete nájsť na webovej stránke 

www.vysokoskolacidopraxe.sk.

Tomáš Tomko 

Tým bezpochyby najväčším prí-

nosom pre moju osobu je ten, že 

tento projekt zmysluplne prepo-

jil teóriu s praxou. Taktiež ukázal, že 

mnohé informácie, ktoré som získal 

a vlastne aj získavam štúdiom, je 

nutné filtrovať. Filtrovať na nepo-

trebné, ktoré sa v praxi nikdy nevy-

skytnú, a na potrebné, na ktorých 

je nutné postaviť pevné základy 

pre moje budúce pôsobenie, či 

už v organizácii Eustream, a.s. 

alebo v inej organizácii. Spoznal 

som nových ľudí, ktorých práca 

baví, napĺňa, ale hlavne ľudí, ktorí 

ma motivujú k dosahovaniu stále 

lepších a lepších výsledkov.

Marek Palenčár 

Prax v podniku mi pomohla skĺbiť 

doposiaľ nadobudnuté teoretické 

poznatky získané počas štúdia s re-

álnymi potrebami podniku a rozší-

rila moje praktické zručnosti a ve-

domosti v oblasti spracovania a re-

cyklácie elektroodpadu. Veľkým prí-

nosom pre mňa bolo oboznáme-

nie sa s reálnym chodom podniku 

a aktívne zapojenie sa do pracovné-

ho cyklu.

Viktória rajťúková 

Získala som teoretické i prak-

tické znalosti v oblasti aditív-

nej výroby v medicínskych apliká-

ciách. Získaním nových znalostí, 

praktických zručností a skúsenos-

tí sa mi vytvorili možnosti pre skva-

litnenie edukačného procesu, vý-

skumných a vývojových úloh re-

alizovaných na TUKE. Taktiež som 

získala rozšírený pohľad na využitie 

technológií pre aditívnu výrobu, 

softvérových aplikácií v komerč-

nej praxi. Trojmesačná prax v spo-

ločnosti CEIT bola pre môj odborný 

rozvoj v oblasti biomedicínskeho in-

žinierstva veľmi prínosná a splnila 

svoj účel.

Monika zrneková 

Tento projekt mi dal veľkú príleži-

tosť ujasniť a zdokonaliť si získané 

poznatky v škole a následne ich 

využiť v praxi a hlavne zistiť, ako to 

v praxi funguje.

Jozef Dzurik 

Projekt mi pomohol prezentovať sa, 

rozvíjať svoje schopnosti priamo 

v podnikovej praxi a odstraňo-

vať svoje nedostatky. Spoznal som 

skvelý kolektív a zvýšil svoje šance 

na uplatnenie sa na trhu práce.

Matúš Lavčák 

Projekt je určite dobrý v tom, že 

som dostal možnosť realizovať sa 

v strojárstve, teda v odbore, ktorý 

študujem. Prínos vidím v tom, že 

som sa utvrdil v názore na ďalšie 

štúdium.

Martin Miškuf  

Vďaka tomuto projektu som mal 

možnosť spoznať a spolupracovať 

so skúsenými odborníkmi z praxe, 

čo mi veľmi pomohlo k odovzdaniu 

diplomovej práce a získaniu červe-

ného diplomu.

Anna Kochmanová 

Najväčším prínosom bola možnosť 

vidieť a na vlastnej koži si vyskú-

šať ako sa reálne nakladá s odpadmi 

v praxi. Neoceniteľné je aj preve-

renie nadobudnutých vedomos-

tí praxou.

Jana černická 

Prax v podniku mi dala možnosť 

na vlastné oči vidieť, doslova zažiť, 

technológie, o ktorých som počas 

štúdia čítala v literatúre. Je to ako 

čerešnička na torte mojich teoretic-

kých poznatkov.

Lucia Fedorová 

Praxou v podniku CEIT som získala 

praktické skúsenosti v oblasti výro- 

by implantátov využitím 3D tlače, 

získala som poznatky o podmien-

kach štandardizácie a registrácie 

produktov DMLS do klinickej praxe 

a technických parametroch celého 

procesu. Ako veľký prínos vnímam 

aj skúsenosť práce v podniku ako 

takej, čo sa týka práce v kolektíve či 

organizácie práce.

Lukáš Mačovský 

Pomocou tohto projektu som mal 

možnosť získať skúsenosti z praxe 

a vidieť, ako prebieha výroba reálne.

Tomáš Goč 

Účasť na projekte mi ukázala, aké 

vedomosti a zručnosti sú pre mňa 

ako študenta skutočne dôležité pre 

lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Lukáš Blaško 

Vďaka nadobudnutým znalostiam 

zo školy má pre mňa táto aktivita 

veľký prínos, pretože to môžem po-

rovnať s praxou. Jednou z výhod je 

implementácia odboru, ktorý študu-

jem, do praktickej oblasti.

Najlepšie	podniky	hľadajú	najlepších	študentov	
na	Technickej	univerzite	v	Košiciach

Reakcie	študentov	-	stážistov

Autor: 

Ing. Katarína Valentová



Vysokoškoláci hutníci do praxe

Národný projekt  „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoločnos-

ti“, ktorý  je spolufinancovaný zo zdrojov 

EÚ v rámci operačného programu 

Vzdelávanie, je vynikajúcou príležitosťou 

pre študentov všetkých troch stupňov 

štúdia ako získať praktické skúsenosti 

už počas vysokoškolského štúdia. 

Možnosť realizovať prax formou krát-

kodobej exkurzie sme sa rozhodli 

využiť aj my na Katedre neželez-

ných kovov a spracovania odpadov, 

Hutníckej fakulty TUKE, aby sme 

študentom študijného programu 

Spracovanie a recyklácia odpadov 

umožnili oboznámiť sa bližšie s praktic-

kými aspektmi výrobných prevádzok.  

V utorok 14.10.2014 sme sa so štu- 

dentmi zúčastnili celodennej exkurzie 

v spoločnostiach ElektroRecycling 

s.r.o, Slovenská Ľupča a Železiarne 

Podbrezová, a.s., Podbrezová. Exkurzie 

uvedených významných podnikov 

v SR boli zvolené a naplánova-

né v súlade s osnovami predmetov 

v danom študijnom programe. 

Exkurzia v prevádzke na recykláciu 

elektroodpadu v spoločnos-

ti ElektroRecycling, s.r.o. v Slovenskej 

Ľupči sa začala po tom, čo študenti 

absolvovali bezpečnostné školenie. 

Študenti sa oboznámili s jednou z naj-

modernejších recyklačných tech-

nológií na spracovanie chladiacich 

a mraziacich zariadení, svetelných 

zdrojov a ostatného elektroodpadu 

v SR. Študentov zaujala okrem spra-

covania použitých chladničiek najmä 

nová moderná linka na triedenie 

a spracovanie odpadových plastov. 

Druhá časť exkurzie sa realizovala v spo-

ločnosti Železiarne Podbrezová, a.s. 

v Podbrezovej, kde študenti navštívili 

prevádzku Oceliareň. Železiarne 

Podbrezová, a.s. patria vďaka špičkovej 

úrovni svojich technológií k svetovým 

a európskym lídrom v produkcii bez-

švíkových oceľových rúr. Študenti 

sa oboznámili s prípravou vsádzky 

– kovového šrotu na výrobu ocele 

v moderných elektrických oblúkových 

peciach, s odberom vzorky z taveniny, 

meraním teploty a odlievaním trosky 

a ocele. Podnetná bola aj návšteva 

múzea, kde sa nám odkrylo kus histórie 

spoločnosti prostredníctvom rozhovorov 

a tiež vystavovaných exemplárov. 

Okrem toho sme si so záujmom 

pozreli aj krátky film o súčasnej 

výrobe bezšvíkových oceľových rúr.

Účelom oboch exkurzií bolo 

oboznámiť študentov s praktickou 

stránkou  recyklácie odpadov 

a environmentálnych aspektov 

výrobných prevádzok daných spoločnos-

tí. Poslucháči získali reálnu predstavu 

a praktické skúsenosti s využitím re-

cyklačných a spracovateľských techník 

a technológií na výrobu a spracovanie 

kovov v rámci Slovenska. Exkurzia mala 

neoceniteľný význam a bola prínosom 

pre rozvoj komplexného vzdelania 

a technickej spôsobilosti študentov. 

Exkurzia taktiež prispela k utužovaniu 

vedomostí nás pedagógov a dopĺňaniu 

aktuálnych informácií v oblasti re-

cyklačných a výrobných procesov. 

Touto cestou by sme sa chceli preto 

poďakovať zástupcom oboch spoloč-

ností, ktorí nám umožnili zrealizo-

vať plánované exkurzie v ich spoloč-

nostiach. Taktiež ďakujeme všetkým 

študentom za rešpektovanie pokynov 

a aktivitu pri kladení zvedavých 

otázok. V neposlednom rade chceme 

poďakovať Národnému projektu 

za finančnú podporu pri realizácii 

exkurzie. Na záver môžeme konštato-

vať, že táto exkurzia naplnila najmä 

očakávania študentov, o čom svedčia 

ich pozitívne reakcie a zároveň prispela 

k napĺňaniu cieľov Národného projektu.

Autori: 

Ing. Martina Laubertová, PhD. 

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

Exkurzia v tepelnej elektrárni  
Vojany v rámci 
národného projektu
Na exkurzii s podporou národného pro-

jektu „Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti“ sa nedávno 

zúčastnili doktorandi študijného progra-

mu Elektroenergetika na Fakulte elek-

trotechniky a informatiky TUKE.

V úvode návštevy sa študenti od pracov-

níkov elektrárne Vojany dozvedeli, aká 

je podniková stratégia a spoločenský 

prínos samotnej prevádzky. Závod je vý-

znamný predovšetkým tým, že zabezpe-

čuje spoľahlivosť dodávky bázovej elek-

trickej energie do prenosovej sústavy 

východného Slovenska a taktiež v po-

skytovaní podpornej služby pre elektri-

začnú sústavu. Po krátkej prednáške štu-

denti spolu so zodpovednými pracovník-

mi závodu prešli na praktickú časť exkur-

zie. V strojovni sa oboznámili s jednot-

livými technologickými časťami a nav-

štívili dôležité prevádzky zauhľovania, 

odmrazovania vozňov s uhlím v zimných 

mesiacoch, prípravy drevnej štiepky, od-

sírovacej stanice a mnohých ďalších.

Účelom exkurzie bolo rozšírenie si ve-

domostí z oblasti spoluspaľovania 

drevnej štiepky spolu s čiernym uhlím. 

V elektrickej časti sme mohli nahliadnuť 

do technológie zberu dát, merania a di-

agnostikovania elektrických a technolo-

gických signálov. Exkurzia mala prínos 

nielen pre študentov, ale aj pre mňa 

ako ich učiteľa. Rozšírili sme si ve-

domosti z oblasti výroby elektrickej 

energie v klasickej tepelnej elektrárni.

Exkurzia tak splnila účel a prispe-

la k napĺňaniu cieľov národné-

ho projektu Vysoké školy ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnos-

ti a je výzvou aj pre ostatných štu-

dentov a pedagógov, ktorí chcú pre-

pojiť slovenské univerzity s podniko-

vou sférou a umožniť študentom zís-

kavať základný prehľad a prax v jed-

notlivých podnikoch už počas štúdia.

Autor: 

Ing. Dušan Medveď, PhD.
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Fakulta elektrotechniky 
a informatiky TUKE oslavuje 
45 rokov od svojho založenia

História 

Dnešná fakulta bola založená vládnym 

nariadením č. 79/1969 Zb. zo dňa 

21. júla 1969 ako pracovisko s pôvod-

ným názvom Elektrotechnická fakulta 

Vysokej školy technickej v Košiciach. 

Plnenie úloh fakulty si vyžiadalo postup-

né budovanie a rozšírenie počtu kate-

dier. Už od založenia fakulty sa na nej 

okrem klasickej elektrotechniky vý-

znamnou mierou postupne etablovali 

vedné a študijné odbory, ktoré dnes 

predstavujú skupiny odborov najmä 

z oblasti informatiky. S účinnosťou 

od 15. apríla 1994 nesie fakulta nový 

názov, Fakulta elektrotechniky a infor-

matiky Technickej univerzity v Košiciach. 

Hlavným poslaním dnešnej fakulty 

je poskytovať vysokoškolské vzde-

lávanie na báze tvorivého vedecké-

ho bádania najmä v takých oblastiach 

výskumu ako sú informatické vedy, au-

tomatizácia, umelá inteligencia, multi-

mediálne telekomunikácie, elektroni-

ka, elektrotechnika a elektroenergetika. 

Iniciátorom založenia pôvodnej fakulty 

bol prof. Ing. František Poliak, ktorý 

sa stal zároveň jej prvým dekanom 

v rokoch 1969–1972. Od roku 1972 

na čele fakulty stáli postupne dekani:

• prof. Ing. Matej Rákoš, DrSc.  

(1972–1985)

• prof. Ing. Milan Jelšina, CSc.  

(1985–1990)

• prof. Ing. Karol Marton, DrSc.  

(1990–1994)

• Dr. h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.  

(1994- 2000)

• prof. Ing. Dušan Kocur, CSc.  

(2000-2007)

• prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.  

(2007-doteraz)

Prví študenti fakulty boli prijatí ešte 

na Strojnícku fakultu VŠT v Košiciach 

v roku 1967, kde po absolvovaní 

2. ročníka prestúpili na novovzniknutú 

fakultu spolu s kolektívom katedry elek-

trotechniky, vtedy kmeňovou katedrou 

Strojníckej fakulty. Neskôr, 15. novem-

bra 1972, si inžinierske diplomy prevza-

li prví absolventi fakulty - 20 posluchá-

čov v odbore Technická kybernetika a 29 

v odbore Silnoprúdová elektrotechnika. 

Na jubilujúcej fakulte od jej založenia 

dodnes pôsobilo celkom 57 významných 

profesorov, 16 doktorov vied, viac ako 

100 docentov a stovky odborných asis-

tentov a asistentov. V súčasnosti vedu, 

výskum a pedagogický proces zabez-

pečuje 151 vysokoškolských učite-

ľov, z toho 32 profesorov, 32 docen-

tov,  87 odborných asistentov a 6 vý-

skumných pracovníkov. V akademic-

kom roku 2013/2014 na fakulte študo-

valo 2258 študentov bakalárskeho a in-

žinierskeho štúdia a 152 študentov dok-

torandského štúdia. Od prvej promó-

cie v roku 1972 absolvovalo štúdium 

na fakulte viac ako 14 000 poslucháčov.

Súčasnosť 

V súčasnosti tvorí fakultu 11 nižšie 

uvedených samostatných praco-

vísk, ktoré zabezpečujú 11 bakalár-

skych, 13 inžinierskych a 11 dokto-

randských študijných programov:

• Katedra počítačov a informatiky

• Katedra kybernetiky a umelej 

inteligencie

• Katedra elektrotechni-

ky a mechatroniky

• Katedra technológií v elektronike

• Katedra matematiky a teore- 

tickej informatiky

• Katedra fyziky

• Katedra elektroenergetiky

• Katedra elektroniky a multime-

diálnych telekomunikácií

• Katedra teoretickej a priemy-

selnej elektrotechniky

• Počítačové centrum a Dekanát 

V rámci Slovenskej republiky i v blízkom 

zahraničí fakulta v súčasnosti patrí 

medzi lídrov v oblastiach výskumu, 

v ktorých pôsobí. Na fakulte sa ročne 

rieši 70-80 projektov vedeckého cha-

rakteru, medzi ktoré patria napr. pro-

jekty podporované grantovými agen-

túrami SR, projekty výskumu a vývoja 

SR ako aj projekty medzinárodnej ve-

deckej spolupráce, medzi ktoré patria 

aj projekty 7. rámcového progra-

mu EÚ. V rámci Operačného progra-

mu Výskum a vývoj získala fakulta 

zo štrukturálnych fondov projekty za-

merané na podporu rozvoja Centier ex-

celentnosti na Slovensku jedinečné 

„Centrum informačných a komunikač-

ných technológií pre znalostné systémy“ 

a „Centrum excelentnosti integrova-

ného výskumu a využitia progresív-

nych materiálov a technológií v oblasti 

automobilovej elektroniky“. Fakulta 

je naďalej hlavným garantom projek-

tu „Kompetenčné centrum znalostných 

technológií pre inovácie produkčných 

systémov v priemysle a službách“ a spo-

lupracuje na budovaní Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM. Fakulta 

je úspešná aj v ďalších výzvach 

z operačných programov ŠF EÚ.

Fakulta počas ostatnej komplexnej akre-

ditácie vysokých škôl na Slovensku potvr-

dila svoje výnimočné postavenie, keď ob-

hájila plnenie všetkých kritérií na najvyšší 

možný  stupeň „A“ vo všetkých oblas-

tiach výskumu, v ktorých fakulta pôsobí.

Cieľom fakulty je v súčasnosti a aj v bu-

dúcnosti to, aby v odbornej verejnos-

ti na úrovni orgánov štátnej správy a sa-

mosprávy, ako aj v laickej verejnos-

ti rezonovalo jej meno ako meno: 

• významnej a kvalitnej vedec-

kej  a vzdelávacej inštitúcie, a to 

v oblasti poskytovania vysokoškol-

ského a ďalšieho vzdelávania, 

• inštitúcie schopnej riešiť projekty 

výskumu a vývoja pre prax, ktorá vý-

znamnou mierou prispieva k rozvoju 

SR s dôrazom na východosloven-

ský a stredoslovenský región,

• inštitúcie, ktorá prispieva k uznáva-

niu všeľudských hodnôt a je vždy se-

rióznym a spoľahlivým partnerom.
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Medzinárodná spolupráca 

Medzinárodná spolupráca predstavu-

je jednu z najdôležitejších aktivít FEI 

TUKE. Pôsobenie fakulty v tejto oblasti 

je orientované na spoluprácu v oblasti 

výskumu a vzdelávania s univerzita-

mi a výskumnými centrami na báze me-

dzinárodných vedeckých projektov, pro-

jektov na podporu vzdelávania, ako aj 

na báze projektov bilaterálnej spoluprá-

ce. Fakulta v súčasnosti spolupracuje 

s viac ako 70 zahraničnými inštitúciami.

Na fakulte sa rieši celý rad medziná- 

rodných vedeckých projektov fi-

nancovaných aj zo 7. rámcového 

• doc. RNDr. Jana Tóthová PhD., 

• prof. RNDr. Ján Plavka, CSc., 

• doc. RNDr. Ziman Ján, CSc.,  

• prof. RNDr. Vladimír Lisý, DrSc. 

• prof. Ing. Ján Šaliga, PhD. 

Ocenenia za prínos v oblasti pro-

jektovej činnosti získali:

• prof. Ing. Jozef Juhár, CSc., 

• prof. Ing. Jaroslav Dudrik, PhD., 

• doc. Ing. Ľubomír Doboš, CSc., 

• prof. Ing. Dušan Kocur, CSc., 

• prof. Ing. Pavel Záskalický, PhD., 

• prof. Ing. Ján Paralič, PhD.,

• Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. 

Obe kategórie mali aj ocene- 

ných do 35 rokov:

• Ing. Juraj Gazda, PhD.,  

resp. Ing. Michal Varchola, PhD.,  

• Ing. Milan Lacko, PhD. 

Po skončení predstavenia muziká-

lu Móric Beňovský boli všetci pracov-

níci fakulty pozvaní na slávnostný 

raut v hoteli Double Tree by Hilton.

Posledným z podujatí, kde si pri-

pomenieme 45. výročie založenia 

fakulty, je tzv. fakultná kapustnica tra-

dične organizovaná v decembri.

Fakulta prešla dlhým vývojom rastu, 

dospievania a poznávania pokiaľ 

dozrela v kvalitnú vedeckú a pedago-

gickú inštitúciu rešpektovanú a uzná-

vanú doma aj v zahraničí. Nezostáva 

teda nič iné, len je zaželať naďalej 

dobrých študentov, kvalitných pe-

dagógov a žičlivých priaznivcov.

programu EÚ. Významnou zložkou me-

dzinárodnej spolupráce FEI TUKE je 

podpora zahraničných mobilít pra-

covníkov a študentov fakulty.

Odborná spolupráca 

Podnikateľské aktivity FEI sú zamera-

né na ponuku služieb z oblasti jej hlav-

ných činností, medzi ktoré patrí: výučba, 

výskum a vývoj. V rámci spolupráce 

s praxou sú výskumné práce pracovní-

kov fakulty primárne zamerané na stra-

tegické analýzy a štúdie, vývoj progra-

mových prostriedkov, merania a ex-

pertízy, vývoj prototypov a zariadení, 

ďalšie vzdelávanie, kurzy a konzultácie.

V oblasti spolupráce s priemyselnou 

praxou možno ako najvýznamnejšie ak-

tivity fakulty uviesť realizáciu zmlúv 

so spoločnosťami T-Systems s.r.o. a Ness 

KDC. Ako príklady spolupracujúcich pod-

nikateľských subjektov je možné ďalej 

uviesť Siemens s.r.o., U.S. Steel Košice 

s.r.o., VSE, a.s. Košice; VSD, a.s. Košice, 

eustream, a.s., Koger Slovakia, ABB s.r.o., 

elfa s.r.o. Podnikové štipendiá ponúka-

li spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., 

BBF elektro s.r.o., Hasma s.r.o. a BWG k.s.

Nezanedbateľnú súčasť spoluprá-

ce s praxou predstavuje aj spolu-

práca s Cisco Networking Academy. 

V rámci tejto spolupráce v minu-

losti vzniklo regionálne centrum 

(RCNA), ktoré svojou činnosťou do-

siahlo významné európske uznanie.

V posledných dňoch sa fakulte dostalo 

významného ocenenia od vrcholových 

predstaviteľov spoločnosti Volkswagen 

Slovakia počas ich návštevy Laboratória 

automobilovej elektroniky. Vrcholoví 

manažéri vyjadrili uznanie za využí-

vanie technológie, ktorú sme od nich 

získali darom. Študentom bola ponúk-

nutá možnosť stáže priamo v Nemecku.

Snáď najlepšie o záujme o našich ab-

solventov hovorí fakt, že všetky naše 

študijné programy budú poskyto-

vať odborové motivačné štipendiá. 

Pripravujem teda aktuálne i perspek-

tívne žiadaných odborníkov pre prie-

mysel či verejnú a štátnu správu.

Oslavy 45. výročia založenia fakulty 

V rámci osláv 45. výročia fakulty sa tohto 

roku konali viaceré podujatia, či už ve-

deckého a odborného charakteru, alebo 

to boli spoločenské akcie fakulty. Prvým 

z nich bol reprezentačný ples Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Technickej 

univerzity v Košiciach. Hlavným hosťom 

večera bol spevák Vašo Patejdl. 

Založenie fakulty sme si pripomenu-

li aj na tradičnom majálese 19. mája 

či nasledujúci deň na Konferencii 

mladých vedcov v Herľanoch.

Ústredným podujatím však bolo sláv-

nostné otvorenie nového akademic-

kého roka na našej fakulte v Štátnom 

divadle v Košiciach. Dekan fakulty prof. 

Ing. Liberios Vokorokos, PhD., v príhovo-

re zhodnotil uplynulé obdobie. Uviedol, 

že fakulta sa stala jedným z nosných pi-

lierov univerzity ako v oblasti vedy 

a výskumu, tak aj v pedagogickej čin-

nosti. Asi za všetko hovorí fakt, že 

napr. v publikačnej činnosti sa naši 

pracovníci podieľajú približne 30% 

na výkone celej univerzity. Aj preto 

sa pán dekan rozhodol oceniť tých naj-

lepších a verejne im poďakovať za to, 

čo pre fakultu vykonali. Ocenení boli 

za prínos v oblasti publikačnej činnosti:

• prof. RNDr. Jozef Džurina CSc., 

• doc. RNDr. Blanka Baculíková PhD.,  

Autor: 

prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
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Patrick Musso  
na Ekonomickej 
fakulte TUKE

V zimnom semestri akademické-

ho roka 2014/2015 na Ekonomickej 

fakulte TUKE hosťuje profesor ekonómie 

Patrick Musso z Univerzity Nice Sophia 

Antipolis vo Francúzsku. Jeho pôsobe-

nie na Slovensku je financované z grantu 

„Hosťujúci profesor“ Nadácie VÚB. 

Na Ekonomickej fakulte vyučuje pred-

mety: medzinárodné financie na druhom 

stupni štúdia a ekonometria panelo-

vých údajov na treťom stupni štúdia.

Pán profesor, aká je Univerzita v Nice? 

Prečo je pre našich študentov zaujíma-

vé študovať práve na tejto univerzite? 

Univerzita Nice Sophia Antipolis pokrýva 

celú škálu vedných odborov a má viacero 

predností. V renomovanom šanghajskom 

rebríčku sa nachádza medzi 3% najlep-

ších univerzít sveta. Univerzita kladie 

veľký dôraz na výskumnú činnosť, me-

dzinárodnú spoluprácu a otvorenosť voči 

iným krajinám. Na univerzite študuje 

viac ako 5000 zahraničných študentov 

130 rôznych národností. Má viac ako 500 

medzinárodných zmlúv na všetkých kon-

tinentoch. Myslím si, že tieto čísla dobre 

ilustrujú dynamiku univerzity a možnos-

ti, ktoré tu Vaši študenti majú, ak prídu 

študovať jeden z 275 odborov, ktoré 

univerzita ponúka. Navyše aj samotné 

mesto Nice a jeho región ponúkajú veľa 

zaujímavostí, ktoré je radosť objavovať.

Mohli by ste nám trochu predstaviť 

Vašu prácu? 

Moja dizertačná práca bola o známom 

„paradoxe produktivity“, keďže parado-

xy ma vždy priťahovali. Tento paradox 

dobre vystihuje známa veta Roberta 

Solowa, nositeľa Nobelovej ceny za eko-

nómiu z roku 1987: „Počítače dnes 

môžeme vidieť úplne všade, okrem 

štatistík produktivity.“ Hoci ma stále 

zaujíma skúmanie makroekonomic-

kých javov, som dnes presvedčený, že 

pre pochopenie ich skutočných deter-

minantov je treba študovať mikroeko-

nomické správanie. Spolu s ďalšími vý-

skumníkmi z Univerzity v Nice, ale naj-

častejšie aj v spolupráci s inými zahra-

ničnými vedcami sa pokúšame lepšie po-

chopiť stratégie firiem a determinan-

ty ich výkonnosti na domácom a medzi-

národnom trhu. Preferujeme kompara-

tívne štúdie na medzinárodnej úrovni. 

Dúfam, že môj pobyt na Vašej univerzite 

umožní položiť základy dlhodobej spolu-

práce medzi našimi výskumnými tímami. 

Máte alebo ste mali doposiaľ spoluprá-

cu aj s inými univerzitami vo svete ? 

Aké sú Vaše skúsenosti?  

Výskum v oblasti ekonómie je v súčas-

nosti jednoznačne tímovou prácou, ktorá 

môže byť efektívna len na medzinárod-

nej úrovni. Je potrebné, aby vedci mohli 

cestovať, vymieňať si názory a výsledky 

so všetkými kolegami, ktorí sa v danom 

momente zaoberajú tými istými otáz-

kami a snažia sa vyriešiť rovnaké prob-

lémy. Preto sa pokúšame v laborató-

riu GREDEG (CNRS), ktoré riadim, upred-

nostňovať výmenu a medzinárodnú 

spoluprácu či už v rámci Európy, USA 

alebo Ázie. Čo sa mňa týka, všetky moje 

doterajšie spolupráce ma jednoznačne 

obohatili, či už z profesio- 

nálneho ako aj osobného hľadiska.

Ste prvýkrát na Slovensku. Aké boli 

Vaše očakávania a aká je realita? 

Dokonca je to prvýkrát, čo mám možnosť 

dlhodobejšie pôsobiť v Strednej Európe. 

Na Slovensko som prišiel bez konkrét-

nych očakávaní. Moje minulé skúsenos-

ti ma naučili, že očakávania bývajú často 

mylné. Moje prvé dojmy sú veľmi po-

zitívne. Veľmi ma dojalo vrelé prijatie, 

ktorého sa mi na Ekonomickej fakulte 

dostalo. Moji slovenskí partneri boli 

doteraz vždy veľmi profesionálni, milí 

a pozorní. Tiež by som chcel využiť prí-

ležitosť a poďakovať sa Nadácii VÚB 

za podporu v tomto projekte. Myslím si, 

že je to naozaj dobrý spôsob, ako pod-

poriť dlhodobé vzťahy medzi slovenský-

mi univerzitami a medzinárodnou ve-

deckou komunitou. Na Slovensku som 

však len niekoľko týždňov. Nechajte 

mi ešte trošku času, aby som sa mohol 

lepšie ponoriť do Vašej kultúry a pre-

hĺbiť vzťahy s Vašimi spoluobčan-

mi. Môžeme sa o tom opäť poroz-

právať o niekoľko mesiacov ;-)

Autori: 

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 

Ing. Veronika Šuliková, PhD.

V prvý októbrový týždeň (5. – 8. októbra)  

sa uskutočnil 5. ročník medzinárod-

nej vedeckej konferencie Central 

European Conference in Regional 

Science (CERS). Konferenciu organizo-

vala Katedra regionálnych vied a ma-

nažmentu na Ekonomickej fakulte TUKE, 

katedra Verejnej správy a regionál-

neho rozvoja na Národohospodárskej 

fakulte Ekonomickej univerzity 

v Bratislave, Slovenská sekcia ERSA 

(European Regional Science Association) 

a Nemecky hovoriaca sekcia ERSA. 

Konferenciu podporil Košický samo-

správny kraj. Na konferencii sa zúčast-

nilo takmer 130 akademikov zo 16 

krajín prevažne Európskej Únie, ale 

aj Južnej Kórey, Ukrajiny a Ruska.

Konferenciu otvoril primátor mesta 

Košice Richard Raši a otvárací cere-

moniál v reprezentatívnych priesto-

roch Kasární Kulturpark bol venova-

ný téme Európskeho hlavného mesta 

kultúry, ktoré Košice hostili v roku 2013. 

V rámci toho prezentovala svoje skúse-

nosti expertka na výskum EHMK Beatriz 

Garcia z Liverpoolu v príspevku „30 

Years of the European Capital of Culture 

Programme. Success Strategies and Long 

Term Effects“. Beatriz Garzia sa dlhodo-

bo venuje vplyvu EHMK na rozvoj eu-

rópskych miest a hodnoteniu ekonomic-

kých efektov olympijských hier (napr. 

Atény 2004, Londýn 2012). Ďalej vystú-

pil Michal Hladký, súčasný riaditeľ Košice 

- EHMK 2013, n. o.,  ktorý zahranič-

ným účastníkom konferencie predstavil 

projekt EHMK Košice 2013, jeho nosné 

investície ako aj plány do budúcnosti.

Počas štyroch dní trvania konferen-

cie prezentovali pozvané plenár-

ne prednášky renomovaní výskumní-

ci z oblasti regionálnych vied a to prof. 

Andrés Rodriguez-Pose (London School 

of Economics), prof. Simone Strambach 

(Philipps-Universität Marburg), Karima 

Kourtit (Free University, Amsterdam). 

Prof. Peter Nijkamp (Free University, 

Amsterdam), ktorý je nositeľ prestížneho 

holandského ocenenia Spinoza za vedu 

a výskum a podľa ratingov IDEAS/RePEc 

patrí medzi 100 top ekonómov sveta, 

prezentoval moderné prístupy k re-

gionálnym rozvojovým stratégiám. 

V tematicky zameraných sekciách aka-

demici prezentovali výsledky svojich vý-

skumov a diskutovali na témy ako: vplyv 

kultúrnych podujatí na rozvoj miest, 

evolučná ekonomická geografia, kre-

atívne odvetvia, priestorová ekono-

metria, urbánny a vidiecky rozvoj a i. 

Konferencia CERS sa stala podnetom 

pre vznik seminára „Prístup k mestu“, 

ktorú v spolupráci s CERS zorganizovali 

Košice 2013, n.o. a FU TUKE 7. 10. 2014.

Účastníci CERS mali možnosť zažiť 

v Košiciach aj zaujímavý sprievod-

ný program, napr. návšteva Tokaja, pre-

hliadka mesta a Kunsthalle a bowlin-

gový turnaj pre mladých vedcov.

V rámci konferencie bola vyhlá-

sená súťaž o tri najlepšie príspev-

ky mladých vedcov, ktoré boli odme-

nené peňažnou odmenou. Prvú cenu 

získala Katarína Melichová  (SPU) za prí-

spevok „Spatial perspective of cre-

ative industries in Slovakia“. 

Bližšie informácie ako aj príspevky 

z konferencie sa nachádzajú na portály 

konferencie www.cers.tuke.sk. 

5th Central European 

Conference in regional Science

Autor: 

Ing. Miriam Šebová, PhD.
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TruLaser 5030 fiber

Na výstave prvýkrát prezentovaný laserový stroj s pevnolátkovým zdrojom výkonu 
8 kW, ktorý posúva produktivitu do nových dimenzií. Jedinečnosťou je rezanie pomo-
cou funkcie BrightLine do hrúbky plechu 25 milimetrov s vynikajúcou kvalitou reznej 
hrany. V oblasti rezania hrubých plechov je cestou k vysokej kvalite rezu aj systém 
chladenia miesta rezu rozprašujúcou vodou, funkciou CoolLine. To všetko je zabalené 
v novom šate typickom pre všetky prezentované výstavné novinky. Doplnkom k lase-
rovým strojom môže byť skladový systém PalletMaster Tower vybavený paletami pre 
manipuláciu s ťažkými alebo na poškrabanie citlivými plechmi.

TruLaser Cell 3000

TruLaser  je multitalent pre opracovanie malých sérii  -  prototypov až po veľké série. 
Nový optimalizovaný systém osí High Accuracy robí stroj atraktívnym pre jemné opra-
covanie, napríklad v oblasti medicínskej techniky, kde je požadovaná vysoká presnosť.

Po vyrezaní a vysekaní dielov sa do práce pustia technológie ohýbania. V tejto oblasti 
bolo predstavených niekoľko noviniek.

TruBend série 5000

Pri novej generácii ohraňovacieho lisu bola v strede záujmu obsluha. Stroj je obsluho-
vaný prostredníctvom riadenia s dotykovým panelom Touchpoint podobne ako Smart-
fón alebo tablet, čo je možné aj v pracovných rukaviciach. Výnimočnosťou je ovláda-
nie zdvihu barana lisu inteligentnou senzorikou integrovanou v pracovnej obuve Magic-
Shoe bez nutnosti stláčania ovládacích tlačidiel rukou. Ďalšou novinkou je uhlový sen-
zor ACB Laser a ACB Wireless určený pre všetky aplikácie a vhodné riešenia.

V oblasti laserového opracovania boli uvedené ďalšie dve významné zariadenia na la-
serové zváranie v oblasti 3D.

TruLaser Robot 5020

Robotizované pracovisko TruLaser Robot  je flexibilný systém pre vstup do  laserové-
ho zvárania. Vďaka rozličným výkonom a výbornou kvalitou laserového lúča je mož-
né zvárať široké spektrum materiálov. Laserový zdroj TruDisk 3006 s účinnosťou viac 
ako 40 % významne redukuje prevádzkové náklady a robí laserové pracovisko hospo-
dárnym.

TruMatic 6000 Fiber

Pre opracovanie dielov s kombináciou tvárnenia, ohýbania,  jemných kontúr a pohľa-
dových hrán  je určené kombinované zariadenie TruMatic 6000 fiber. Je špecialistom 
pre vysoko produktívne opracovanie tenkých plechov. Laserový lúč z zdroja TruDisk 
dokáže rezať aj farebné kovy ako meď a mosadz, súčasne môže byť vybavený ďalším 
výstupom laserového lúča. Pri práci vysekávacej hlavy môže byť laserový lúč preklo-
pený na pracovisko robotizovaného zvárania, kde sa využite jeho potenciál na spájanie 
materiálov bez prídavného materiálu. Samozrejmosťou stroja  tejto kategórie  je mož-
nosť automatizácie nakladania plechu a vykladania dielov. Koncept stroja umožňuje 
pohodlný bezpečný prístup k stroju a automatizačným komponentom.

TruBend Center 5025 a TruBend Center 5030

Najmladším prírastkom v rodine TruBend je ohýbacie centrum s poloautomatickým 
ohýbaním. Vysoko produktívne ohýbacie zariadenie obsiahne široké spektrum plecho-
vých dielov s jemnými kontúrami až po veľkoplošné dielce. Výhodou je, že počas ohý-
bania sa hýbe iba nástroj a diel ostáva v horizontálnej polohe a nemusí byť držaný ob-
sluhou. Zaujímavosťou  je automatická výmena nástrojov, monitor uhla ohybu a viac 
osový upínací systém dielu.

TruPunch 5000

Pre oblasť vysekávania a tvárnenia je určené nové High-End vysekávacie zariadenie 
s prívlastkami ako produktivita, procesná bezpečnosť a flexibilita. Bezvôľové pohony 
zabezpečujú vysoké zrýchlenie a dynamiku a sťahujúce sa pracky umožňujú opraco-
vanie plechu aj v pôvodne mŕtvych zónach. Nový menič nástrojov ToolMaster Linear 
uložený na ráme stroja súčasne redukuje prestoje a v spojitosti s modernizovanou au-
tomatizáciu SheetMaster sa stáva stroj bezobslužnou jednotkou. Automatizácia za vy-
značuje rýchlym a tichým pojazdom novej konštrukcie.

Viac informácii o novinkách Vám radi poskytneme osobne alebo nás kontaktujte na adrese našej spoločnosti:

TRUMPF Slovakia s.r.o.
Galgovecká 7, 040 11 Košice

Tel.: 055/ 728 09 18
info@sk.trumpf.com
www.sk.trumpf.com



Študenti TUKE sa zúčastnili 
diskusie v Nr Sr

Keďže na rok 2014 pripadá 25. výročie 

Nežnej revolúcie a študenti boli jej hlav-

nými iniciátormi, tak si Národná Rada 

SR pripravila sprievodnú akciu pre štu-

dentov všetkých veľkých univerzít 

na Slovensku pod názvom „Panelová 

diskusia pri príležitosti 25. výročia 

Nežnej revolúcie“. Na túto akciu boli 

pozvaní aj študenti našej univerzity.

Táto akcia bola naplánovaná na deň 

13. 11. 2014, a keď ma oslovil pán pro-

rektor prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., bral 

som to ako veľkú výzvu. Prešlo len 

pár dní a za ten čas som oslovil štu-

dentov z Akademického senátu TUKE 

a takisto rôznych študentov zo štu-

dentských rád, čiže v podstate študen-

tov ktorí majú skúsenosti s reprezento-

vaním našej univerzity. Pár dní pred od-

chodom, keď už bolo všetko dohodnu-

té, stačilo už len vyčkať na ten deň, kedy 

si aj my budeme môcť vyskúšať aké je 

to diskutovať v hlavnej rokovacej sále 

NR SR s jej poprednými predstaviteľmi.

Keď už nastal ten deň a my sme koneč- 

ne dorazili do Bratislavy, čakala nás 

ešte nevyhnutná bezpečnostná pre-

hliadka a po nej sme si už mohli plno-

hodnotne užívať priestory a pripravenú 

akciu v Národnej Rade. Celá disku-

sia bola rozdelená do 3 panelov. 

Tým prvým bol panel s názvom „Sľúbili 

sme si lásku“ a v ňom sme mohli dis-

kutovať na tému o dejinnom odkaze 

Novembra ’89 a o sľuboch a skutoč-

nostiach ktoré táto udalosť prinies-

la. Obrovský úspech zožal študent 

FEI TUKE – Ing. Peter Ivančák, ktorého 

otázka o porovnaní doby spred revolú-

cie a po nej zaskočila všetkých členov 

Parlamentu a takisto aj ďalších prítom-

ných, ktorí hrali rolu pri tejto udalos-

ti. Nakoniec sa tento príspevok dostal 

aj do viacerých televízií a interneto-

vých spravodajských portálov. Avšak 

veľkým sklamaním bolo pre nás študen-

tov, že prítomní politici sa dosť efek-

tívne vyhýbali priamym odpovediam 

na čoraz drsnejšie otázky na telo.

Ďalší panel sa niesol pod názvom „Nie 

sme ako oni“, kde sa v rámci diskusie 

vykresľovali rozdiely medzi študentmi 

pred revolúciou a dnešnými študentmi. 

Tí dnešní majú obrovskú výhodu v ko-

munikácií a v organizovanosti ale nako-

niec sa dospelo k záveru, že či už vte-

dajší alebo dnešní študenti, všetci aj tak 

bojujeme zato aby sme sa mali lepšie.

Posledným panelom bola disku-

sia na tému „Utvorte koridor“ a v nej 

sme prezentovali svoje názory na pád 

Železnej opony a výhody Európy bez 

hraníc. Všetky 3 panely celej akcie boli 

plné zaujímavých pripomienok štu-

dentov s veľkým zastúpením štu-

dentov TUKE. Hlavnými predstavi-

teľmi, ktorí nám odpovedali na naše 

otázky boli predseda NR SR – Pavol 

Paška, bývalý prezident SR – Rudolf 

Schuster, bývalý poslanec NR SR – 

František Mikloško a mnoho ďalších 

tvári spojených s Novembrom ’89.

Po Panelovej diskusii boli všetci zúčast-

není študenti pozvaní na Slávnostnú 

recepciu v Reprezentačných priesto-

roch Bratislavského hradu. Na túto re-

cepciu postupne prichádzali okrem 

postáv Novembra ’89 aj súčasní po-

litici, s ktorými sme sa mohli osobne 

stretnúť a porozprávať. Naši študen-

ti využili možnosť osobného kontaktu 

s bývalým prezidentom SR – Rudolfom 

Schusterom, ktorí bol veľmi pote-

šený keď sa dozvedel že sme prišli 

z jeho rodných Košíc. Ďalej sme využili 

možnosť prehovoriť k premiérovi vlády 

SR – Róbertovi Ficovi a rôznym ďalším 

politickým tváram Slovenska. Počas 

celej recepcie mali tieto tváre rôzne prí-

hovory, ktoré určite zaujali každého 

študenta, ktorý sa tu nachádzal.

Avšak nastala 19-ta hodina a naša exkur-

zia v Hlavnom meste sa pomaly chýlila 

ku koncu. Ku koncu sme si ešte obzreli 

zvyšné priestory Bratislavského hradu 

a pri odchode ešte stihli fotku s minis-

trom vnútra SR – Róbertom Kaliňákom.

Autor: 

Bc. Dávid Ečegi
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Vesmírny týždeň 
na Leteckej fakulte 
TUKE 2    14

Hlavným zameraním Leteckej fakulty 

TUKE je prispievať k plneniu poslania 

univerzity najmä v oblasti leteckej tech-

niky, letectva a kozmonautiky a s nimi 

súvisiacej problematiky. Práve kozmo-

nautika bola nosnou témou úvodného 

„kozmického“ týždňa v úvode nového 

akademického roka 2014/2015, v rámci 

ktorého sa uskutočnilo viacero akcií:

UVEDENIE SONDY MAVEN NA OrBITU 

MArSU 

Program priameho prenosu 22.9.2014 

pozostával z prezentácie sondy MAVEN 

a jej misie komentovaný vedúcimi misie 

a vedeckými pracovníkmi, ktorí na misii 

pracujú. Sonda bude skúmať horné 

vrstvy atmosféry Marsu, ionosféru, vplyv 

slnečného vetra na vývoj atmosféry. Celá 

akcia bola prezentovaná s dovolením 

NASA a University of Colorado Boulder. 

EUrÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV  

- festival vedy - 26.9.2014 Atrium OC 

Optima Košice 

Letecká fakulta TUKE v spolupráci 

so Slovenskou organizáciou pre vesmír-

ne aktivity pripravili vedecký stánok 

a zaujímavú prednášku z oblasti kozmic-

kých technológií. Predstavili marťanskú 

základňu s hydroponickým systémom 

na pestovanie rastlín, kabínu so simulá-

torom na vizualizáciu kozmických letov, 

vybavenie kozmonauta a ukážky častí  

leteckej techniky. Súvisiace prezen-

tácie a prednášky v kinosále Cinemax 

vyvrcholili  podpisom memoranda o spo-

lupráci medzi Slovenskou organizáciou 

pre vesmírne aktivity a Leteckou fakul-

tou TUKE so zámerom zvýšiť záujem 

mladých ľudí o kozmonautiku a vesmír-

ny výskum a priemysel a s cieľom pod-

poriť aktivity smerujúce k prijatiu SR 

do Európskej vesmírnej agentúry ESA.

STrETNUTIE S KOzMONAUTOM - 

VÝSKUMNÍKOM ING. MICHALOM 

FULIErOM 

Ing. Michal Fulier - vojenský pilot, koz-

monaut/výskumník - člen záložnej 

posádky pre kozmický let SOJUZ 

TM-29 (1999 - Ivan Bella – Viktor 

Michailovi Afanasiev - Jean-Pierre 

Haigneré), absolvent Vysokej vojen-

skej leteckej školy SNP Košice.

ODHALENIE zrEŠTAUrOVANEJ SOCHY 

„SÚSOŠIE KOzMONAUTOV“ V ArEÁLI LF 

TUKE 

Súsošie kozmonautov: Vladimír Remek - 

Alexej Alexandrovi Gubarev, rok zhoto-

venia: 1980, odhalenie 16.4.1982 pri prí-

ležitosti 4. výročia letu prvej medziná-

rodnej posádky do kozmu 

 v rámci programu Interkozmos 

(2.3.-10.3.1978), pôvodné umiestne-

nie: areál Vysokej vojenskej letec-

kej školy VVLŠ SNP v Košiciach, nové 

umiestnenie: areál Leteckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach.

Séria akcií s vesmírnou tematikou 

na pôde Leteckej fakulty TUKE vyvr-

cholila  dňa 12.11.2014 stretnutím 

odborníkov, študentov a záujemcov 

zo širokej verejnosti pri príležitosti naj-

prestížnejšej vesmírnej misie súčasných 

dní – prvého kontrolovaného pristá-

tia sondy na kométe (http://rosetta.

spaces.sk/lf-tuke/). Priamy prenos 

z pristátia modulu Philae sondy ROSETTA 

na povrchu kométy 67/P Čurjumov-

Gerasimenko z kontrolnej miestnos-

ti Európskej vesmírnej agentúry ESA bol 

doplnený zaujímavými prednáškami ve-

deckých pracovníkov zo Slovenskej aka-

démie vied a Slovenskej organizácie 

pre vesmírne aktivity. Úspešné pristá-

tie sondy s nami sledoval a kvalifiko-

vanou prezentáciou celú misiu priblí-

žil najpovolanejší odborník - vedecký 

pracovník oddelenia kozmickej fyziky 

košického Ústavu experimentálnej 

fyziky SAV Ing. Ján Baláž, PhD., ktorý 

sa pred 12 rokmi podieľal na konštruk-

cii jedného z kľúčových systémov sondy. 

Blahoželáme ESA, všetkým participu- 

júcim inštitúciám a špecialis-

tom k úspešnému pristátiu a držíme 

palce v ďalších krokoch tejto uni-

kátnej misie v histórii ľudstva. 

Autor: 

prof. Ing. František Adamčík, PhD.



TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V KOŠICIACH

Autor:

doc. Ing. Martin Straka, PhD.

doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

Kongres CLC 2014

IV. medzinárodný Karpatský logistický 

kongres CLC 2014 sa uskutočnil v dňoch 

24.-26. septembra 2014 v Grandhoteli 

Permon na Podbanskom vo Vysokých 

Tatrách a integroval tri univerzity a tri 

konferencie na jednom mieste:

1. Medzinárodnú konferenciu Logistika 

a doprava – LOADO, TUKE, Slovenská 

republika,

2. Międzynarodowu Konferencju 

Logistyka Stosowana - AGH Krakow, 

Poľsko,

3. Medzinárodní konference Finanční 

a logistické řízení  - VŠB TU Ostrava, 

Česká republika. 

Ciele kongresu vďaka participujúcim 

univerzitám a organizáciám z Poľska, 

Českej republiky a zároveň jednot-

livých účastníkov kongresu presiah-

li hranice Slovenskej republiky. 

Na základe našich doterajších skúse-

ností bol očakávaný a aj skutočný 

počet približne 100 účastníkov z 5-tich 

štátov, a to z Českej republiky, Poľska,  

Veľkej Británie, Ukrajiny a Slovenska.

V rámci CLC 2014 bol vytvorený široký 

priestor pre aktívnu výmenu skúsenos-

tí a prepojenia vedy s praxou. V rámci 

plenárnej sekcie kongresu odzneli štyri 

zásadné prednášky. Kongres pokračoval 

prednáškami v ďalších piatich sekciách:

1. Logistika a Supply Chain Management,

2. Logistika a doprava,

3. Logistické aplikácie v praxi,

4. Posterová sekcia,

5. Okrúhly stôl – Výučba Logistiky na vy-

sokých školách v Európe,

v ktorých bolo spolu odprednáša-

ných a odprezentovaných 67 príspev-

kov. Vybrané príspevky účastníkov 

kongresu  sú pripravené na publikovanie 

v časopise, ktorý je indexovaný v renomo-

vanej databáze, ďalšie príspevky účastní-

kov budú publikované buď v mimoriad-

nom čísle časopisu Doprava a logisti-

ka (ISSN 1451-107X) alebo sú už publi-

kované v zborníku kongresu CLC 2014.

IV. medzinárodný Karpatský logis-

tický kongres CLC 2014 bol 

po odbornej, vedeckej a spoločen-

skej stránke veľkým sviatkom a udalos-

ťou všetkých ľudí, ktorí sa zaobera-

jú logistikou a dopravou od vedec-

kých inštitúcií, cez výrobu, pracovní-

kov logistických centier až po konkrét-

nych prepravcov doma a v zahraničí. 

V rámci kongresu boli organizova-

né aj neformálne spoločenské stret-

nutia, na ktorých si účastníci vymenili 

svoje skúsenosti, poznatky, kontakty 

a zároveň mali účastníci možnosť oddých-

nuť si v príjemnom prostredí relaxač-

ných centier Grandhotela Permon.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich 

účasť a tešíme sa na ďalšie stretnu-

tie v roku 2015, kedy sa uskutoční 

pod patronátom VŠB TU Ostrava V. medzi-

národný Karpatský logistický kongres CLC 

2015 v Jesenníkoch v Českej republike.

O lanách, dopravníkoch 
a ťažných strojoch
Aj napriek vymoženostiam moder-

nej techniky, ako sú videokonferen-

cie, je osobný kontakt pracovníkov pô-

sobiacich v určitej brandži nenahradi-

teľný. Z uvedeného dôvodu sa tradič-

ne poriadaná konferencia v malebnom 

prostredí Vysokých Tatier, už po dva-

nástykrát konala v priestoroch Grand 

hotela Permon „XVIII. medzinárod-

ná konferencia Výskum, výroba a po-

užitie oceľových lán, dopravníkov 

a ťažných zariadení“, ktorú organizač-

ne zabezpečil Ústav logistiky priemys-

lu a dopravy v spolupráci so Skúšobňou 

oceľových lán FBERG TUKE. Záštitu 

nad odbornou konferenciou pre-

vzali rektor TUKE prof. Anton Čižmár 

a dekan FBERG prof. Gabriel Weiss. 

Konferencie sa zúčastnilo 116 účastní-

kov z 9-tich štátov: z Českej republiky, 

Poľska, Švajčiarska, Nemecka, Slovinska, 

Srbska, Macedónie, Ruska a Slovenska.

V otváracej sekcii, boli odovzdané 

medaily rektora TUKE a dekana FBERG 

TUKE a ocenenia za aktívnu odbornú 

účasť a za organizačnú činnosť a spo-

luprácu pri organizovaní doteraj-

ších konferencií. V ich úvode odzneli 

zásadné prednášky zástupcov, spoloč-

nosti Continental Matador Rubber (SR), 

a prednáška hosťa konferencie prof. em. 

Dr.h.c.Dr. Gábor Oplatka zo Švajčiarska. 

Konferencia pokračovala odbornými 

prednáškami v troch plenárnych 

sekciách:

• výskum výroba a použitie oce-

ľových lán (18 prednášok),

• výskum výroba a použitie do-

pravníkov (48  prednášok),

• výskum výroba a použitie ťažných 

zariadení zvislej dopravy hlbin-

ných baní (14  prednášok).

Celkovo autori pripravili na konferen-

ciu 80 odborných príspevkov, ktoré boli 

prezentované v priebehu jednania v jed-

notlivých sekciách odbornej konferen-

cie formou prednášok, resp. v posterovej 

sekcii, ale aj v kuloároch. Prednášky boli 

tlmočené do troch jazykov (slovenské-

ho, poľského a anglického), s ohľadom 

na skladbu účastníkov, čo bolo prí-

tomnými zvlášť ocenené. V jednotli-

vých sekciách prebehla odborná disku-

sia k prednáškam, v odborných disku-

siách a obchodných jednaniach sa po-

kračovalo aj v kuloároch hotela, ako aj 

v priebehu spoločenského večera.

Účastníci konferencie kladne hodnotili 

vysokú účasť, kvalitnú úroveň orga-

nizačného zabezpečenia a úroveň 

odborného jednania. Na záver organi-

začný výbor ako aj prítomní vyslovili 

želanie, aby ďalší ročník konferen-

cie oslovil a pritiahol ďalších od-

borníkov z oblasti výskumu, výroby 

a použitia  oceľových lán,  dopravníkov 

a ťažných strojov, čo prispeje k aktuali-

zácii poznatkov z danej oblasti a zvýši 

aj úroveň vzdelania v tejto oblasti. 

Prezentované príspevky budú publiko-

vané v zborníku vedeckej konferencie.

Vychádzajúc z prednášok, disku-

sie i vlastných poznatkov, organizáto-

ri konferencie prijali niekoľko záverov:

1. účastníci konferencie hodnotia organi-

začné zabezpečenie konferencie a jej 

odbornú úroveň ako veľmi dobrú,

2. pri zostavovaní programu a výbere 

prednášok sa zamerať na oblasť 

výskumu, výroby a použitia oceľových 

lán, pásových dopravníkov a ťažných 

zariadení,

3. za dôležitú úlohu považovať využitie 

prezentovaných výsledkov výskumu 

a praxe,

4. vybrané príspevky publikovať v zbor-

níku konferencie a  indexovaných ča-

sopisoch,

5. abstrakty prednášok publikovať v slo-

venskom a anglickom jazyku elektro-

nickou formou v zborníku konferencie,

6. informovať o konferencii v časopise 

LAVEX INFO a Haló TU.

Posledný deň bola konferencia ukon-

čená exkurziou do lyžiarskeho stredis-

ka pod Chopkom, s odborným výkla-

dom k strojovni LD Funitel a k novovy-

budovaným dopravným systémom.

Na záver, počas rozlúčkového obeda,  

organizačný výbor poďakoval všetkým 

účastníkom odbornej konferen-

cie s tým, že sa o 2 roky v termíne 

20.-23.9.2016 všetci opäť stret-

neme v Grand hoteli Permon.

Autori: 

doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. 

Ing. Stanislav Kropuch, PhD.
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Autor: 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Aj tohto roku Hutníci usporiadali tra-

dičnú slávnosť, Šachťák. Je to sláv-

nosť, nadväzujúca na tradície vzniknu-

té pri založení prvej Banskej akadémie 

v Banskej Štiavnici, 13.decembra 1762, 

kedy cisárovna Mária Terézia vydala 

nariadenie pre praktickú výučbu ba-

níctva a hutníctva v Banskej Štiavnici. 

Navyše sme si pripomenuli aj 686. 

výročie založenia slávnej mincovne 

v Kremnici, ako aj 227. výročie konania 

1. Medzinárodného kongresu baníkov 

a hutníkov a založenie 1. Medzinárodnej 

vedeckej spoločnosti baníkov a hutní-

kov v Sklených Tepliciach, 520. výročie 

narodenia Georgiusa Agricolu, ktorý 

napísal 1. historickú knihu o baníctve 

a hutnícke v Európe, De Re Metallica, 

Libri, 230. výročie narodenia Gabriela 

Mikuláša Svajczera, rektora Banskej aka-

démie v Banskej Štiavnici a významné-

ho podnikateľa v oblasti baníctva a hut-

níctva nie len na Slovensku, ale aj v za-

hraničí a 62. výročie Hutníckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach, ako 

pokračovateľky odkazu slávnej to 

Banskej akadémie v Banskej Štiavnici.

Šachťák je slávnosť, na ktorej sú podľa 

tradičných banskoštiavnických manuá-

lov majstrami cechu hutníckeho prijíma-

ní do stavu hutníckeho študenti prvého 

ročníka, a to skokom cez kožu. Celý ce-

remoniál riadi Slávne vysoké a neo-

mylné prezídium za spoluúčasti čest-

ného prezídia a adlátov, menovaných 

pre tento slávnostný akt. Do čestné-

ho prezídia zasadli okrem členov aka-

demickej obce TUKE a hostí aj význam-

ní predstavitelia slovenského hutnícke-

ho priemyslu, George Babcoke (U.S.Steel 

Košice), Vladimír Zvarík (Železiarne 

Podbrezová) a Milan Veselý (Slovalco).

Dobrým zvykom je prijímanie vý-

znamných osobností, majúcich vzťah 

k hutníctu, do stavu hutníckeho. 

Rady hutníkov boli rozšírené okrem 

iných aj o Miloša Dekréta, výrobné-

ho riaditeľa Železiarne Podbrezová 

a.s., assoc.prof. Marco Actis Grande 

z Politecnico di Torino – Taliansko.

Proces cechovania je neodmysliteľ-

ne spojený s „upchávaním dier“ dera-

vých fuksov vtákmi, kladením otázok, 

ktorých odpovede sú nevyhnutné 

pre ďalší hutnícky život, vyjadrením ži-

votného kréda fuksov, za čo sú odme-

ňovaní božským nápojom, alebo tresta-

ní inými nápojmi, najčastejšie v podobe 

slanej vody, v kombinácii napríklad s 

mliekom. Následne je fukso vyzvaný 

k skoku cez hutnícku kožu, zároveň sa 

podpíše do historického „grundbuchu“ 

Alma mater, čím je proces ukončený. 

Máme za sebou úspešne ďalší ročník 

a poďakovanie patrí všetkým spon-

zorom a organizátorom, za všetkých 

profesorovi Tiborovi Kvačkajovi 

s jeho zohraným tímom.

 

ZDAR BOH!

3. medzinárodná konferencia 
Biotechnológie a kovy 2014

Spojenie biologických vied s problema-

tikou získavania kovov je možno netra-

dičné, ale určite nie nové. Vyčerpávanie 

prírodných zdrojov kovov, znečisťova-

nia životného prostredia a hromade-

nie odpadov s obsahom kovov nás nútia 

k hľadaniu nových nekonvenčných tech-

nológií. Poznatky z minulosti spolu s naj-

novšími objavmi nasvedčujú tomu, že 

príroda už po stáročia disponuje unikát-

nymi spôsobmi ako sa vysporiadať s ne-

gatívnymi vlastnosťami kovov. Poznanie 

týchto procesov a ich aplikácia pri zís-

kavaní kovov a spracovaní kovonosných 

surovín je práve miestom, kde sa bio-

technológie a kovy môžu úspešne spojiť.

To, čo sa na jednej strane môže zdať ne-

výhodou biotechnológie – jej multidis-

ciplinárny charakter, ktorý nás často 

núti opustiť zaužívané spôsoby mysle-

nia, učiť sa nové veci a prepájať znalosti 

z viacerých oblastí – je zároveň aj jej 

výhodou. Častokrát práve vďaka tomu 

môžeme objavovať neobjavené a vydať 

sa po nepreskúmaných chodníkoch. 

Krásou tejto práce je aj v jej prepoje-

ní s praxou. Nie vo všetkých vedných 

oblastiach môže vedec vidieť výsled-

ky svojej práce aplikované do reálne-

ho života v pomerne krátkom čase.

A to bolo aj cieľom 3. medzinárodnej 

konferencie Biotechnológie a kovy, ktorá 

sa uskutočnila v dňoch 17. - 19. septem-

bra v Košiciach. Konferenciu organi-

zovala Hutnícka fakulta TUKE, Katedra 

náuky o materiáloch spolu s oddelením 

Minerálnych biotechnológií Ústavu geo-

techniky SAV v Košiciach. Zúčastnilo sa 

je 56 účastníkov zo 6 krajín. Príspevky 

boli venované využitiu biolúhovania 

pri spracovaní nízkokvalitných rúd alebo 

odpadov, možnostiam biologického 

spracovania kyslých banských vôd, vy-

užitiu rastlín pri čistení pôd, biosorpcii, 

prípadne iným biotechnológiám využíva-

ným pri spracovaní kovonosných surovín.

Cieľom konferencie bolo vytvo-

riť priestor pre odborníkov z rôznych 

oblastí na diskusiu o možnostiach a naj-

novších trendoch vo využití biotech-

nológií pri získavaní kovov. Veríme, 

že sa nám to podarilo a po úspešnom 

3. ročníku sa stretneme aj o dva roky, 

kedy na 3. ročník nadviaže 4. ročník 

konferencie. Plánovaný je na rok 2016 

a jeho hlavným organizátorom bude 

Ústav geotechniky SAV v Košiciach 

v spolupráci s našou fakultou.

Autor: 

prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.
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Ako sme posledné prázdniny 

študentského života strávili 

v Železiarniach Podbrezová a.s.

práce bolo kontrolovať dĺžku, priemer 

a hrúbku stien kotlových rúr, taktiež som 

vykonávala vizuálnu kontrolu, ktorá spo-

čívala v hľadaní šupín, rýh a iných povr-

chových nedostatkov, ktoré by mohli zni-

žovať kvalitu rúr. Pracovala som v dennej, 

poobednej, ako aj v nočnej smene nielen 

tento rok, ale aj v uplynulom roku 2013 

a to na rovnakej pozícii, v rovnakom ko-

lektíve ľudí – mojich dnes už priate-

ľov, čo ma nesmierne tešilo. Preto som 

sa do práce tešila a každodenné 40 km 

dochádzanie spojené so skorým vstá-

vaním na autobus do Podbrezovej a ne-

skorým príchodom domov mi už nero-

bilo problémy, hoci začiatky boli ťažké. 

Moja letná aktivita v ŽP mi dala jedineč-

nú možnosť byť súčasťou toho, o čom 

sa dočítam len v skriptách a bez váhania 

by som sa tam rada vrátila aj po ukon-

čení inžinierskeho štúdia.“  Janka

„Do práce v ŽP som nastúpil 2. júna ihneď 

po úspešnom absolvovaní všetkých skúšok 

v letnom semestri. Moje pôsobenie v ŽP 

cez letné prázdniny môžem ohodno-

tiť ako skvelú skúsenosť do života nielen 

čo sa týka profesijného, ale aj osobnost-

ného rastu. Nakoľko som Košičan, jediná 

možná alternatíva ako absolvovať túto 

letnú aktivitu bola spojená so zabezpe-

čením dočasného ubytovania priamo 

v Podbrezovej. Po príchode do Podbrezovej 

som bol milo prekvapený ubytovaním, 

od ktorého som veľa nečakal. Náplňou 

mojej práce boli činnosti spojené s pred-

prípravou zariadenia plynulého odlieva-

nia (ZPO) na samotné odlievanie ocele, 

ako aj činnosti spojené s ukončením od-

lievania ocele. Vrelo odporúčam každému, 

kto sa nevie rozhodnúť, či niečo také ab-

solvovať, aby neváhal a skúsil to! Jediné 

čo po tomto pobyte budete ľutovať je to, 

že ste to neskúsili rok pred tým.“ Matej

Letná aktivita v spoločnosti Železiarne 

Podbrezová a.s. splnila naše očakáva-

nia a priniesla mnoho cenných skúse-

ností z praxe. Veľká vďaka patrí našej 

katedre a prof. Ing. Tomášovi Havlíkovi, 

DrSc., ktorý nás motivoval k tomu, aby 

sme sa odhodlali pre pracovné leto 

v Podbrezovej. Naša vďaka patrí tiež 

pracovníkom ŽP a osobitne pracovní-

kom Výskumno-vývojového centra, 

ŽP VVC, s.r.o. za možnosť oboznámiť 

a servisu poskytovanému jej odbera-

teľom. Zárukou napredovania a rozvoja 

výrobkov a výrobných technológií je 

Výskumno-vývojové centrum, ŽP VVC, 

s.r.o. patriace do skupiny ŽP group.  

História firmy sa začala písať v roku 1840 

a je výnimočná najmä tým, že v každej 

dejinnej etape spoločnosť dokázala čeliť 

mnohým prekážkam a udržať si špičko-

vé postavenie medzi hutníckymi pod-

nikmi. ŽP sa od svojho vzniku riadia fi-

lozofiou, že úspešnosť a prosperi-

ta firmy závisí predovšetkým od ľudí. 

Sme študenti druhého ročníka inži-

nierskeho štúdia v študijnom progra-

me Spracovanie a recyklácia odpadov 

na Katedre neželezných kovov a spra-

covania odpadov na Hutníckej fakulte 

sa aj s výskumnými aktivitami tohto 

centra, menovite pánovi riaditeľo-

vi prof. Ing. Ľudovítovi Parilákovi, 

CSc., Ing. Vladimírovi Chomičovi a Ing. 

Martinovi Ridzoňovi, PhD. Letnú aktivi-

tu môžeme vrelo odporúčať každému, 

kto nevie, ako čo najlepšie naložiť 

s voľným časom počas letných prázd-

nin a popritom hľadá možnosť zarobiť 

si. Stráviť tri mesiace v hutníckom 

podniku je určite to najlepšie rozhod-

nutie pre každého budúceho inžinie-

ra hutníka, ktoré Vám môže pomôcť vy-

jasniť si predstavu o fungovaní hutníc-

keho podniku a možno Vás nasmeruje 

k tomu, čo budete chcieť robiť po skon-

čení školy. Ak to považujete za dobrý 

nápad, podajte si prihlášku spolu s pria-

teľmi, spoznajte nové prostredie, nových 

ľudí, spojíte príjemné s užitočným a vy-

lepšíte si svoje Curriculum vitae.

Technickej univerzity v Košiciach. 

Jedným z hlavných dôvodov výberu 

našej praxe práve v spoločnosti ŽP 

bola starostlivosť o prípravu budúcich 

možných zamestnancov, ktorému sa táto 

spoločnosť dlhodobo venuje. Cítili sme 

potrebu urobiť niečo už dnes pre svoj 

profesijný rast v odbore a preto sme 

sa zaujímali o letnú aktivitu v spoloč-

nosti ŽP a táto naša snaha bola koruno-

vaná úspechom. Pred vstupom do pre-

vádzky spoločnosti nám boli pridelené 

osobné identifikačné čísla brigádnika, 

vydali nám ochranné pomôcky a rozde-

lili do prevádzok spolu s ostatnými bri-

gádnikmi, ktorí boli určite rovnako plní 

očakávania ako my dvaja. Po prvom pra-

covnom dni sa nám zdalo, že tento pobyt 

bude trvať hádam večnosť. Postupným 

oboznamovaním sa s prostredím našich 

prevádzok a spoznávaním spolupracov-

níkov sme sa tu udomácnili natoľko, že 

keď prišiel posledný deň v práci, ani 

sa nám nechcelo veriť ako rýchlo to 

všetko prešlo. Pri odovzdávaní prilby 

a ostatných ochranných pomôcok, ktoré 

nás dennodenne sprevádzali pri našej 

práci, nám bolo veľmi ľúto, že sa sem už 

ako brigádnici nebudeme môcť vrátiť.

 „Pracovala som počas celých letných 

prázdnin až do začiatku zimného semes-

tra na prevádzke Valcovňa bezšvíkových 

rúr – Linka kotlových rúr. Náplňou mojej 

Autori: 

Bc. Janka Baksová

Bc. Matej Tešinský

Železiarne Podbrezová a.s., v skratke 

ŽP, sú integrovaným výrobcom 

ocele a oceľových bezšvíkových rúr 

so sídlom na strednom Slovensku v obci 

Podbrezová. Ročná výroba spoločnosti 

je 160 000 ton oceľových bezšvíkových 

rúr, čím sa spoločnosť radí k popred-

ným výrobcom oceľových rúr v Európe. 

Spoločnosť  ŽP si vďaka svojmu výrob-

nému programu, špičkovej úrovni tech-

nologických zariadení, vysoko kvalit-

nému pracovnému kolektívu a filozo-

fii, na základe ktorej sú riadené, udržali 

postavenie jedného z lídrov v rámci eu-

rópskych a svetových producentov bez-

švíkových oceľových rúr. S výrobka-

mi spoločnosti ŽP sa možno stretnúť 

na všetkých kontinentoch sveta vďaka 

ich vlastnej obchodnej sieti, kvalite 
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Konferencia Povrchové 
inžinierstvo 2014
V dňoch 23. a 24. 10. 2014 sa usku-toč-

nila v poradí 11. medzinárodná 

vedecká konferencia Povrchové in-

žinierstvo 2014, ktorú organizova-

la Katedra strojárskych technológií 

a materiálov Strojníckej fakulty TUKE 

v spolupráci s Výskumným centrom 

Žilinskej univerzity v Žiline a firmami 

Renojava s.r.o. Prešov a Chemolak 

a.s. Smolenice. Konferencia sa konala 

v prekrásnom prostredí Vysokých 

Tatier - hoteli Hubert v Gerlachove.

Konferencia bola orientovaná na oblasť 

povrchov konštrukčných materiálov 

vytvorených konvenčnými a progre-

sívnymi technológiami, tvorby funkč-

ných a ochranných povlakov výrob-

kov z hľadiska zvýšenia ich úžitko-

vých vlastností, na problémy korózie 

a protikoróznej ochrany. Ciele kon-

ferencie spočívajú v hľadaní straté-

gie nových materiálov a technoló-

gií v povrchových úpravách a ich apli-

kácií do produkčnej sféry, zohľadňu-

júc požiadavky ekológie a ekonómie. 

Na konferencii sa zúčastnilo 72 zástup-

cov vedecko-výskumných ustanoviz-

ní a praxe z Čiech, Slovenska, Poľska, 

Francúzka, Holandska a Španielska. 

Tento fakt svedčí o tom, že konferen-

cia má svoju tradíciu a dostala sa do po-

vedomia domácej i zahraničnej vedec-

ko-akademickej obce a zástupcov praxe, 

čím vznikol predpoklad pre úspešný 

transfér poznatkov a skúseností medzi 

akademickou obcou a praxou. 

Rokovanie slávnostne zahájil prof. 

Ing. Emil Spišák, CSc., prorektor TUKE 

pre rozvoj a výstavbu a vedúci Katedry 

strojárskych technológií a materiálov, 

SjF TUKE. V úvode ďalej vystúpili zá-

stupcovia spoluorganizátorov – firiem 

Renojava s.r.o. Prešov a Chemolak a.s. 

Smolenice. V rámci prednášok boli za-

hraničnými i domácimi účastníkmi kon-

ferencie prezentované najnovšie poznat-

ky z oblastí tvorby povrchov technoló-

giami povrchových úprav a ďalšími stro-

járskymi technológiami (tvárnenie, ob-

rábanie), z problematiky protikoróz-

nej ochrany, povrchových predúprav, 

nových metód hodnotenia povrchov ako 

i ďalších, ktoré sa dotýkajú povrchov 

výrobkov. Vybrané recenzované prí-

spevky z konferencie budú publikova-

né v časopise Materials Science Forum.

Po ukončení konferenčného jedna-

nia v rámci spoločenského večera 

si účastníci v priateľskej atmosfére vy-

menili poznatky a praktické skúse-

nosti v predmetnej problematike.

Na záver organizačný výbor a prítom-

ní účastníci vyslovili presvedčenie, že 

skúsenosti a poznatky, získané v prie-

behu konferencie, vyústia do vzájom-

nej spolupráce s užitočnými výstup-

mi pre rozvoj vzdelávania a praxe a že 

ďalší ročník konferencie bude opäť 

úspešný a osloví odborníkov z aka-

demickej oblasti a firiem z praxe.

Autori: 

doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.

doc. Ing. Anna Guzanová, PhD.

Ing. Dagmar Draganovská, PhD.

Noc výskumníkov 2014

Dňa 26. septembra 2014 sa opäť usku-

točnil v piatich mestách na Slovensku 

festival vedy – Európska Noc výskumní-

kov. Cieľom tohto projektu je priblí-

žiť vedu a výskum verejnosti a predo-

všetkým mládeži. V Košiciach sa Noc vý-

skumníkov konala v priestoroch obchod-

ného centra Optima. Strojnícka fakulta 

mala na tejto akcii nasledovné expozície:

1. Experimentálne vozidlá - boli prezen-

tované dve experimentálne vozidlá: 

prvé vozidlo skonštruované pre súťaže 

Shell Eco Marathon s cieľom minimál-

nej spotreby paliva, druhé vozidlo 

predstavuje zmenšenú repliku Jeep 

Willis, ktorá je poháňaná systémom 

palivového článku, kde palivom je 

vodík.

2. Inšpekčný robot - Inšpekčné vozidlo 

PolyBot je určené k prieskumu podvoz-

kov osobných automobilov. Ide o zaria-

denie s pásovým podvozkom vybave-

né kamerovým systémom, za účelom 

detegovania poruchy či výbušniny 

na podvozku osobného automobilu. 

Zariadenie je ovládané pomocou RC 

súpravy,

3. Prečo praskol zvon Slobody? - mnohé 

poruchy konštrukcií, strojov alebo ich 

častí nie sú vždy zapríčinené ich von-

kajším zaťažením. Vznikajú aj v dôsled-

ku prítomnosti tzv. zvyškových napätí. 

Zvyškové napätia väčšinou vznikajú 

už v priebehu výroby, napr. pri odlie-

vaní, valcovaní, zváraní, lisovaní alebo 

kovaní. Sú rovnako nebezpečné, ako 

napätia vyvolané prevádzkovým za-

ťažením. V mnohých prípadoch, keď 

došlo k neočakávanému vzniku trhlín, 

mali rozhodujúci vplyv práve zvyško-

vé napätia. Ich kombinácia s prevádz-

kovým zaťažením viedla k výrazné-

mu skráteniu životnosti, ako to bolo aj 

v prípade slávneho Zvonu Slobody. 

4. rezonancia ako ju (ne)poznáme – 

cieľom expozície bolo oboznámiť ve-

rejnosť s fyzikálnym javom známym 

ako „rezonancia“. Bolo vysvetlené, 

čo je to rezonancia, ako vzniká, ako 

sa prejavuje, kedy nám pomáha a kedy 

je naopak nebezpečná. Vďaka vystave-

ným exponátom bolo možné prejavy 

rezonancie aj vidieť. K dispozícii boli 

rôzne modely, ale aj špičkové meracie 

prístroje.

5. robot na skladanie rubikovej kocky – 

v expozícii bol verejnosti predstave-

ný robot, ktorý vie poskladať Rubikovu 

kocku. Po premiešaní strán kocky náv-

števníkom expozície robot zosnímal 

aktuálny stav, pripravil vhodný algo-

ritmus riešenia a akčný člen kocku po-

skladal.

6. Študentský automobil ICAr - predsta-

vuje konštruktérsku a tvorivú prácu 

študentov Strojníckej fakulty TUKE pri 

vývoji a výrobe fyzického prototypu 

športového automobilu. Širokej verej-

nosti dal možnosť nahliadnuť do zá-

kulisia vývoja automobilov a ponúkal 

možnosť reálne zhodnotiť usilovnú 

prácu študentov na vystavenom proto-

type nového automobilu.

7. Vznášajúci sa robot – bolo predsta-

vené zariadenie pracujúce na princí-

pe vznášadla. Zariadenie sa pri svojom 

pohybe mierne vznáša vo vzduchu 

pomocou motorov a zároveň je jeho 

pohyb riadený užívateľom pomocou 

RC súpravy. Zariadenie je vybavené 

kamerovým systémom a ultrazvuko-

vými snímačmi detegujúcimi prípadné 

prekážky pri pohybe.

Veríme, že táto každoročná akcia 

pomáha priblížiť vedu a techniku hlav- 

ne mladšej generácii a vzbudí u nich 

záujem venovať sa tejto náročnej, no 

zaujímavej činnosti profesionálne.

Autor: 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.
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SESIA 2014  
– stretnutie vedení 
Strojníckych fakúlt Sr a čr

zimný zber 
– výstava Fakulty umení

V dňoch 16. až 18. septembra 2014 

sa v hoteli Belvedere v Prahe usku-

točnilo stretnutie vedení strojníckych 

fakúlt českých a slovenských vysokých 

škôl. Dekani strojníckych fakúlt tech-

nických univerzít v Českej a Slovenskej 

republike diskutovali nad budúcnos-

ťou propagácie a podpory technic-

kých odborov vo vzťahu k ich výuke a 

výskumu s aplikáciou v priemysle v ČR 

a SR. Ďalšie témy diskusie sa týkali pri-

pravenosti absolventov stredných škôl 

na štúdium na VŠ a bolo konštatované, 

že všeobecne gymnáziá ponúkajú kva-

litnejších žiakov ako priemyslovky, ktoré 

utrpeli spojením s miestnymi učilišťami. 

Výstava vybraných semestrálnych prác 

študentov Fakulty umení pod príznač-

ným názvom Zimný zber sa uskutoční 

v dňoch 19. – 28. januára 2015 v priesto-

roch Kasární Kulturpark v budove Bravo. 

Fakulta umení TUKE chce týmto spôso-

bom predstaviť širokej odbornej, ako 

aj laickej verejnosti najmä kreatívnu 

činnosť jej študentov, zároveň však po-

ukázať aj na žánrové spektrum umenia 

a jeho štúdium, ktoré fakulta každoročne 

ponúka novým uchádzačom. Záverečné 

práce študentov ateliérov z Katedier ar-

chitektúry, dizajnu a výtvarného umenia 

a intermédií v kurátorskom výbere 

Otázkou bolo i zrušenie, resp. zavede-

nie prijímacích skúšok, ktoré majú skôr 

psychologický aspekt. Téma zavádza-

nia praxí, či už povinnou alebo dobrovoľ-

nou formou, sa tiež stretla so značným 

záujmom prítomných. Na svojom tra-

dičnom stretnutí SESIA usporiadanom v 

tomto roku  Strojníckou fakultou ČVUT 

v Prahe pri príležitosti 150. výročia za-

hájenia výučby strojárstva v Čechách 

v roku 1864 na ČVUT, sa dekani snažili 

nájsť riešenia pre niektoré konkrét-

ne kroky spoločne s predstaviteľmi po-

litickej reprezentácie ČR v čele s pod-

predsedom vlády pánom MVDr. Pavlom 

Bělobrádkom, PhD., MPA, ministrom 

obchodu Ing. Janom Mládkom, CSc., 

a námestníkom ministra školstva, 

mládeže a telovýchovy pre vzdeláva-

nie pánom Mgr. Jaroslavom Fidrmucom. 

Rokovania prebiehali v hoteli 

Belvedere a v Malostranskej besede. 

Stretnutie s predstaviteľmi vlády ČR 

sa konalo 17. septembra v priesto-

roch Národného technického múzea.

má status špecifickej tvorivej platformy, 

ktorá je kvalitatívne prínosnou a repre-

zentuje tak campus Technickej univerzity 

v Košiciach, ako aj súčasnú kultúrnu at-

mosféru východoslovenského regiónu.

Autor: 

prof. Ing. Jozef Bocko, CSc.

Autor: 

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD. 

Foto: 

Mgr. Lenka Jakubčáková, PhD.

Účastníci stretnutia SESIA 2014 pred budovou Národného technického múzea v Prahe

Petra Tajkova a Richarda Kittu, sa už tra-

dične vyznačujú originalitou, invenč-

ným riešením, pričom viaceré z nich re-

zonujú na súťažiach a aktuálnych kul-

túrnych fórach. Veľkorysý výstav-

ný priestor Kasární Kulturpark (K 13) je 

zároveň prirodzeným miestom na pre-

zentáciu tvorby študentov Fakulty 

umení, keďže obe inštitúcie intenzív-

ne a dlhodobo spolupracujú na kul-

túrnych projektoch mesta Košice.

Fakulta umení chce výstavou Zimný zber 

potvrdiť známy fakt, že v kontexte slo-

venských vysokých umeleckých škôl 
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Študenti SvF na najvyššej 
obytnej budove v Sr
Vďaka ústretovosti investorov a zho-

toviteľov stavieb a za koordinačnej 

a finančnej podpory Centra vedecko- 

technických informácií v SR prostredníc-

tvom národného projektu Vysoké školy 

ako motory rozvoja vedomostnej spo-

ločnosti, ITMS: 26110230120, sme mohli 

pre študentov Stavebnej fakulty TUKE 

zorganizovať odborné výjazdy na päť za-

ujímavých stavieb v rôznom stupni ro-

zostavanosti, realizovaných v Bratislave 

a Trnave. Exkurzie prebiehali v druhom 

týždni zimného semestra a zúčastni-

lo sa ich 41 študentov denného inžinier-

skeho štúdia – št. programu technoló-

gia a manažment v stavebníctve a štyria 

denní doktorandi – št. programu teória 

technológie a riadenia v stavebníctve.

V rámci týchto exkurzií prebehla 

takzvaná praktická výučba na stavbe 

najvyššej obytnej budovy na Slovensku 

– PANORAMA CITY. Tento unikátny 

stavebný projekt vyrastá na nábreží 

Dunaja v Bratislave, a to najmä zásluhou 

jeho zhotoviteľa, ktorým je popredná 

stavebná spoločnosť Chemkostav, a.s. 

Michalovce. Firma svojou pôsobnos-

ťou pokrýva širokú oblasť výstavby 

občianskych, bytových, priemysel-

ných a inžinierskych stavieb. Je dl-

horočným partnerom a podporovate-

ľom aktivít našej fakulty a najmä „od-

berateľom“ našich absolventov. 

Študenti veľmi ocenili, že po vyvezení 

stavebným výťahom na dvadsiate 

podlažie jednej z veží rozostavanej 

budovy, si mohli vychutnať nevšednú 

atmosféru výstavby na Slovensku jedi-

nečného stavebného projektu. Ide o dve 

ikonické veže originálneho trojuhol-

níkového tvaru s impozantnou výškou 

108 m, 34 nadzemných podlaží, ktoré 

poskytnú komfortný životný priestor 

pre moderných kozmopolitných oby-

vateľov hlavného mesta. Zo staveb-

ného hľadiska je táto výšková budova 

navrhnutá a realizovaná ako železobe-

tónový monolitický skelet, na stavbe 

bude použitých 6 500 ton železa 

a 45 000 m3 betónu. Stavba je založená 

na takmer 500 pilótach, ktoré miestami 

siahajú až do hĺbky 24 m. Počas exkurzie 

študentov prebiehala montáž debnenia 

na 29. podlaží oboch obytných veží. 

Na dolných podlažiach stavby sa realizo-

vali medzibytové a bytové priečky, pre-

biehala inštalácia hlavných rozvodov 

a montáž fasádnych panelov. 

Vážime si, že spoločnosť Chemkostav, 

a.s. nás neváhala podporiť v našom 

zámere umožniť študentom aspoň 

na krátky čas spoznať a okúsiť prostre-

die stavebnej praxe, a to priamo 

na stavbe tak jedinečného stavebné-

ho projektu. Zástupcovia spoločnos-

ti, Ing. Michal Bedaj (riaditeľ divízie 

BA) a Peter Šidelský (stavbyvedúci) 

poskytli študentom počas ich pobytu 

na stavbe fundovaný odborný výklad 

o priebehu výstavby a o rôznych zále-

žitostiach týkajúcich sa realizácie sta-

vebného projektu (náklady stavby, pro-

jektová dokumentácia, lehota výstavby, 

časové plánovanie výstavby, materiálo-

vé zabezpečenie stavby, riadenie a ko-

ordinácia prác na stavbe, subdodáva-

telia, a pod.). Veľmi pútavo rozpráva-

li o riešeniach rôznych konštrukčných, 

technických, technologických a iných 

problémov, s ktorými sa ako manažéri 

stavby museli od začiatku jej realizá-

cie vysporiadavať. Študenti tak mali 

možnosť prehĺbiť si získané vedomosti 

z viacerých predmetov, spoznať prostre-

die a problémy stavebnej praxe, 

oboznámiť sa s organizáciou prác a s rie-

šeniami konkrétnych problémov, vysky-

tujúcich sa na tak jedinečnej stavbe. 

Z reakcií študentov po exkurzii na tejto 

stavbe je evidentné, že pre nich táto 

forma praktickej výučby mala osobitný 

význam, zo stavby odchádzali s tými 

najlepšími dojmami, obohatení o novú 

skúsenosť a veľa nových poznatkov.

Autor: 

Ing. Zuzana Struková, PhD.

Dňa 19.09.2014 sa v ÚVZ Herľany 

v spolupráci s Katedrou telesnej 

výchovy konal v poradí už piaty ročník 

„Športového dňa SvF TUKE“, ktorý 

sa tento rok niesol v znamení „branno- 

orientačných pretekov priaznivcov 

fakulty“. Zamestnanci a doktorandi 

na jeden deň zmenili svoje pôsobisko,  

vymenili formálne oblečenie a plní en-

tuziazmu prišli reprezentovať svoje pra-

coviská a zabojovať o putovný pohár 

dekana Stavebnej fakulty. V piatich 

súťažných disciplínach zameraných 

na previerku ich fyzickej zdatnosti 

a odborných vedomostí výborne 

obstáli všetci zúčastnení. Avšak tohto-

ročný držiteľ pohára dekana môže byť 

len jeden a tak minuloročného víťaza 

– Ústav pozemného staviteľstva, vy-

striedal Ústav technológie a manažmen-

tu v stavebníctve, ktorý si svojou hú-

ževnatosťou a zanietenosťou pre šport 

a rozvoj zdravého životného štýlu 

vybojoval prvenstvo piateho ročníka.

Autor: Ing. Marcela Ondová, PhD. 

Foto: Ing. Rastislav Gruľ

5. ročník Športového 
dňa Stavebnej fakulty

Je pravdou, že súťaživosť a profesio-

nálna konkurencia posúva každého 

z nás ďalej, no hlavným cieľom ne-

formálnych fakultných aktivít je pre-

dovšetkým upevňovanie kolektívu 

a spolupráce našich zamestnancov. 

Teší nás, že záujem o „Športový deň 

SvF“ každým rokom rastie a prejavom 

obľúbenosti bola hojná účasť za-

mestnancov, priateľov a priazniv-

cov SvF TUKE, ktorým sa chceme 

touto cestou poďakovať za účasť 

a prejavenú lojalitu k našej fakulte. 
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Ekonomická fakulta má 
najrýchlejšieho bežca

Medzinárodný maratón mieru v Koši-

ciach ako najmasovejšie a najväč-

šie športové podujatie na Slovensku 

v sebe skrýva viacero unikátov. Nie len 

tým, že sa pýši prívlastkom „najstar-

ší v Európe“, ale svojou históriou prekra-

čuje dokonca aj hranice „starého konti-

nentu“, pretože má vo svojej kronike za-

písaných už 90. ročníkov. Viac odkrú-

tených maratónov má vo svojej histó-

rii už len slávny Bostonský maratón. 

Ale nielen história je tým, čím je táto ok-

tóbrová atletická udalosť v Košiciach 

taká unikátna a zaujímavá. Organizátori 

sa totiž snažia portfólio sprievodných 

udalostí neustále rozširovať a zapájať 

do tejto akcie aj široké masy bez rozdie-

lu veku, pohlavia či vzdelania. Posledne 

menovaný atribút „vzdelanie“, s pod-

titulom akademické, podnietilo hlav-

ných protagonistov MMM pred troma 

rokmi založiť „Univerzitný beh“, ako 

ďalšiu súčasť tohto športového poduja-

tia. Podnietili tým k behu množstvo štu-

dentov z akademickej obce a spopula-

rizovali beh medzi vysokoškolákmi.

Samotný formát univerzitného behu je 

ešte stále vo vývoji, no základná súťažná 

os je už daná. Sú ňou dve základné dis-

ciplíny a to súťaž jednotlivcov a súťaž 

päťčlenných družstiev. Štartovať môžu 

študenti všetkých foriem štúdia na VŠ, 

pričom ich vek nesmie prekročiť 28 

rokov. V súťaži družstiev je zakompono-

vané pravidlo o minimálne jednej žene 

v družstve a výsledné poradie sa určuje 

súčtom najlepších časov dvoch mužov 

a jednej ženy z daného družstva. Trať 

behu kopíruje časť trate hlavných pre-

tekov MMM a pri svojej dĺžke 12 kilo-

metrov má štart a cieľ v historickom 

centre pri hoteli Hilton. Tento ročník 

sa podarilo osloviť a zaujať 40 súťažia-

cich v kategórii jednotlivcov a 8 uni-

verzitných družstiev. Zastúpené boli 

4 univerzity, dve košické, TUKE a UPJŠ, 

Prešovská univerzita a Univerzita 

Mateja Bela v Banskej Bystrici. 

Technika sa nedala zahanbiť! 

Samotné výsledky ukázali, že všetky zú-

častnené univerzity majú skutočne vyni-

kajúcich a vyrovnaných bežcov a možno 

aj budúcich maratóncov. Potešil výsle-

dok atlétov z TUKE, ktorým sa podarilo 

zvíťaziť v kategórii jednotlivcov – mužov, 

získať striebro v ženskej kategórii 

a rovnako obsadiť druhé miesto aj v ka-

tegórii družstiev. Zlatú medailu v súťaži 

družstiev si na stredné Slovensko od-

niesla zostava zložená zo študentov 

Univerzity Mateja Bela. Najrýchlejšie 

bežiacim mužom sa stal Tomáš 

Mušinský, reprezentant TUKE. Víťazovi 

Univerzitného behu, mimo iného, ori-

entačnému bežcovi, 21-ročnému po-

slucháčovi 4. ročníka Ekonomickej 

fakulty sme položili niekoľko otázok:

Ako dlho sa venuješ športu 

a orientačnému behu?

Nespomínam si už na úplné začiatky, 

no mohol som mať okolo osem rokov, 

takže je to celkom dlhá doba, no orien-

tačný beh mi hneď prirástol k srdcu.

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško

Nebolo pre Teba teda ťažké presedlať 

z prírodného prostredia do ulíc a bežať 

takpovediac po rovine? Bolo náročné 

zvíťaziť v Univerzitnom behu? 

To ani nie, orientačný beh je dosť rôz-

norodý a jedna z disciplín - šprint 

sa často behá aj po meste. Aj v  trénin-

goch sa snažím prispôsobovať na všetky 

typy terénov, teda aj na rovinu. Zažil 

som už aj náročnejšie preteky, ale ví-

ťazstvo sa rozhodne nerodilo ľahko 

a na trati som musel ozaj zabrať.

Trúfol by si si už aj na trať polmaratónu, 

resp. maratónu? Máš takéto ambície?

Trúfnuť by som si určite trúfol, no zatiaľ 

takéto ambície nemám. Počas jesene 

máme preteky v orientačnom behu 

takmer každý víkend, takže ma naozaj 

potešilo, keď som zistil, že aspoň počas 

MMM budem v Košiciach. Tých 12 kilo-

metrov, ktoré sme bežali v rámci univer-

zitného behu sa mi zdalo ako optimálna 

vzdialenosť. V budúcnosti by som určite 

chcel bežať v Košiciach aj tie dlhšie trate.

Ako často trénujete a kto je 

Tvojim aktuálnym trénerom?

Trénujeme 6 - 7 krát v týždni,  väčšinou 

jedenkrát denne, niekedy aj dvojfázo-

vo. Väčšinou trénujem sám, alebo sa zú-

častňujem spoločných tréningov, ktoré 

máme v rámci klubu OB ATU Košice. 

Tieto tréningy vedie Jozef Pollák, ktorý 

je zároveň aj mojim osobným trénerom.

Ako sa Ti darí zvládať štúdium 

a športovú činnosť?

Mám schválený individuálny študij-

ný plán, takže, čo sa týka uvoľňovania 

z cvičení, s tým problém nemám. Po pre-

chode z gymnázia mi ale trocha trvalo, 

kým som pochopil, že aj štúdiu sa bude 

treba venovať serióznejšie ako doteraz 

a v prvých dvoch ročníkoch som prenášal 

pár predmetov. Skĺbiť štúdium a vrcholo-

vý šport nie je jednoduché, ale veľa ľudí 

to dokázalo, takže si vravím, že nie som 

o nič horší ako oni a určite to zvládnem.

Aké sú Tvoje najväčšie dote-

rajšie športové úspechy?

Za svoj najväčší úspech považu-

jem prvé miesto v B-finále na junior-

ských majstrovstvách sveta v orientač-

nom behu, ktoré sa konali minulý rok 

v Českej republike. Som taktiež junior-

ský majster Slovenska a mám aj bron-

zovú medailu v seniorskej kategórii.

Technická univerzita v Košiciach ako 

partner a spoluorganizátor Univerzit-

ného behu sa aj vďaka Tomášovi nedala 

zahanbiť a v ďalších ročníkoch sa bude 

snažiť prostredníctvom Katedry te-

lesnej výchovy a ďalších univerzit-

ných subjektov zlepšovať túto súťaž. 

Sme presvedčený, že Univerzitný beh 

bude v budúcnosti ešte väčším mag-

netom, ktorý pritiahne k bežeckému 

športu a tým aj k zdravšiemu životné-

mu štýlu, viac a viac vysokoškolákov.

Družstvo TUKE, zľava: Michal Krajčík, Štefan Pálfi,  
Barbora Zakršmidová, Dávid Franko, Tomáš Mušinský
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Dance marathon počas 
MMM 2014 v Košiciach
Medzinárodný maratón mieru kaž-

doročne organizovaný prvú októb-

rovú nedeľu od roku 1924 sa stal sa-

mozrejmosťou v živote Košičanov. 

Trasa jedného z najstarších maratónov 

v Európe a tretieho najstaršieho marató-

na na svete vedie v súčasnosti historic-

kým centrom mesta a jeho širším okolím. 

Najstarší maratón v Európe je sku-

točnou studnicou historických inšpi-

rácií. Každý z jeho ročníkov priniesol 

niečo mimoriadne, zvláštne, ojedinelé.

V roku 1980 bol maratón v Košiciach 

po prvýkrát otvorený aj ženám. Stalo 

sa tak len 13 rokov po utajenom štarte 

Katrin Switzerovej v Bostone, ktorý bol 

historickým míľnikom v ženskom mara-

tóne. Do Košíc sa často vracia Christa 

Vahlensiecková z Nemecka, držiteľka 

niekoľkých svetových rekordov, aby spo-

pularizovala ženský maratón. V Košiciach 

zvíťazila celkovo päťkrát, jej posled-

ná návšteva bola v roku 2010. 30 rokov 

od ženskej premiéry v Košiciach, 

v roku 2010, maratón niesol prívlas-

tok Rok ženy. Štyri šampiónky histó-

rie – Šárka Balcarová (1980), Alena 

Peterková (1989), Ľudmila Melicherová 

(1994) a Katarína Jedináková (1999) vy-

tvorili štafetu maratónskych legiend.

DANCE MARATHON - je sprievod-

nou športovou akciou MMM veno-

vanou prevažne ženám. Každoročne 

sa tešíme účasti športových a taneč-

ných nadšencov z celého Slovenska. 

Jeho organizáciu zastrešovala Katarína 

Kováčová známa medzi aktívnymi 

ženami pod menom Katie de Chimp 

a Katedra telesnej výchovy Technickej 

univerzity v Košiciach spolu s odbor-

nou asistentkou Mirkou Barcalovou.

5-hodinový DANCE MARATHON odštar-

toval aktívnym rozcvičením štartujú-

cich účastníkov MMM 2014. Následne 

sa v 30-minútových intervaloch strie-

dali cvičebné lekcie, v ktorých sa spájal 

šport, tanec a zábava. Snaha cvičite-

liek, strhnúť do tanca okrem registrova-

ných účastníkov aj všetkých prítomných, 

bola odmenená. Piaty ročník Dance ma-

rathonu opakovane podporil aktívny 

a zdravý životný štýl - hlavne medzi štu-

dentmi a mladými ľuďmi. Každý účastník 

Dance marathonu získal pri vyzdvih-

nutí štartovacieho čísla malý darček. 

Najvytrvalejšie účastníčky Dance ma-

rathonu boli v závere programu, ktorý 

patril tombole, odmenené. Touto cestou 

ďakujeme študentom Technickej uni-

verzity v Košiciach za účasť a podporu 

na prezentovanej športovej akcii.

Tí, ktorí Dance marathon nestih-

li, majú možnosť odprezentova-

né lekcie navštíviť na hodinách te-

lesnej výchovy pod vedením Mirky 

Barcalovej podľa existujúceho rozvrhu.

Ste srdečne vítaní.

Športu zdar, priatelia!

Autor: 

Mgr. Miroslava Barcalová 

Foto: 

Marek Čecho

TUKE - spolu dobíjame vrcholy
Technická univerzita v Košiciach ne-

ustále dobíja odborné a technic-

ké vrcholy rôzneho zamerania. Tie 

vedecké už ani nespočítame, no v sep-

tembri sa podarilo turistom a cyklo-

turistom z radov TUKE pokoriť hneď 

dva vrcholy úplne iného rázu, čomu 

pomohla aj Katedra telesnej výchovy.

2. ročník univerzitného výstupu na cha- 

tu Lajoška, tentoraz cez „Kojšovku“

Najprv sa pred najväčšími cykloturistic-

kými nadšencami z našej univerzity „po-

klonila“ Kojšovská hoľa a jej 1246 výško-

vých metrov dalo všetkým na vedomie, 

že prekonať bicyklom na 30-kilometro-

vom úseku tisícmetrové prevýšenie dá 

skutočne zabrať. Odmena v podobe ne-

zabudnuteľného výhľadu na seba však 

nenechala dlho čakať a okolité končia-

re Volovských vrchov sa ukázali v plnej 

kráse. Po spoločnej fotografii, občer-

stvení a výmene do nitky prepotených 

vecí pokračovala cyklotúra relatívne kle-

sajúcim terénom až na horskú chatu 

Lajoška pod úpätím Prednej Holice. 

Vynikajúci obed, krátka debata a oddych 

predznamenali čas na odchod z tejto 

malebnej chaty. Nádherným zjazdom 

cez Jahodnú a Bankov sa cyklotu-

risti z TUKE dostali späť do Košíc. 

Celkovo na svojej trase prekona-

li viac ako 60 kilometrov a týmto cyk-

lopodujatím si Univerzitný výstup 

na chatu Lajoška zapísal do svojej 

kroniky už 2. ročník svojej existencie.

Vrchol s dvojkrížom – Aj 

TU sme boli – Kriváň

Čo by to bolo za Slováka, ktorý by 

sa za svoj život nedostal na Kriváň? No, 

čo by to bolo za turistu z „Techniky“, 

ktorý ešte nestál na vrchole s dvojkrí-

žom, povedala si Mgr. Júlia Stašíková 

z Katedry telesnej výchovy TUKE, a roz-

hodla sa so svojimi kolegami zorga-

nizovať pre zamestnancov a študen-

tov výstup na tento symbolický tat-

ranský štít. V deň túry sa v autobuse 

zišla tridsiatka zamestnancov i študen-

tov a namierila si to na Tri Studničky, 

čo bolo východiskové miesto výstupu. 

Údaje: 4 hodiny na Kriváň a nad-

morská výška 2494 m, ktoré sa ob-

javili na turistickej smerovej tabuli, 

dávali na známosť, že turistov z radov 

TUKE nečaká len taká obyčajná pre-

chádzka. Avšak popasovali sa s touto 

trasou viac ako dobre a tí najrýchlej-

ší sa už po niečo viac ako troch hodi-

nách mohli dotknúť hádam najkrajšie-

ho dvojkríža na Slovensku. Tí ďalší došli 

síce s viac ako hodinovým odstupom, 

no každý si zaslúži pochvalu a obdiv. 

Po obligátnom fotení a oddychu, 

sa po odlišnej trase „Technici“  vybrali 

na cestu späť, na ktorej bolo v skutku 

o čom rozprávať. Zaujímavé bolo 

množstvo turistov, ktorí si napriek 

pracovnému dňu – štvrtku, našli cestu 

do tejto časti Tatier a niekedy bolo 

doslova ťažké prejsť po trase. Chválilo sa 

počasie, ktoré bolo ako na objednávku, 

aj keď tu i tam sa objavil nejaký mráčik. 

Pri zostupe sa viacerí tiež zhodli, že 

výstup na Kriváň je náročný najmä z psy-

chologického hľadiska, pretože návra-

tová trasa sa zdala miestami nekoneč-

ná. To však absolútne neubralo na atrak-

tivite tejto univerzitnej akcie a počet zú-

častnených naznačil, že takéto podujatia 

budú mať svoje pokračovanie. Katedra 

telesnej výchovy už teraz avizuje najbliž-

ší ročník s podtitulom „Hor sa na Rysy“ 

a teší sa na stretnutie s turistami i netu-

ristami v budúcom kalendárnom roku.

Autori: 

Mgr. Júlia Stašíková 

Mgr. Ľuboš Vojtaško
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Študenti v praxi Futbalový klub Slávia TUKE

Najvyššia mestská súťaž Košice - mesto 

má za sebou jesennú časť súťažné-

ho ročníka 2014/2015, v ktorom 

si svoju premiéru odkrútilo aj naše 

mužstvo FK Slávia TUKE. Napriek kva-

litnej letnej príprave a dobrým vý-

sledkom v prípravných zápasoch 

sme do súťaže vstupovali s rešpek-

tom a nováčikovskými očakávaniami. 

V úvodnom kole sme cestovali na 

horúcu pôdu, minuloročného víťaza 

súťaže do CF Athletica B (Sokoľ). Prvé 

minúty bolo cítiť z našej strany nervozitu 

na kopačkách, ktorá však postupom 

času opadla a od druhého polčasu sme 

začali diktovať tempo hry. Konečný vý-

sledok hovoril za všetko a súpera sme 

porazili rozdielom triedy v pomere 4:1. 

Pokračovali sme na víťaznej vlne aj v na-

sledujúcich kolách, postupne sme po-

razili: CF Athletico A, Kavečany, Poľov 

a dokonca aj MFK Košice – Krásna, 

ktorá ešte pred dvoma sezónami pô-

sobila v 3.lige východ (VsFZ). Posledné 

2 jesenné zápasy boli z dôvodu chríp-

kovej virózy a nespôsobilých terénov 

preložené do jarnej časti súťaže.

Celkovo jesennú časť môžeme z našej 

strany hodnotiť na výbornú, keď v odo-

hratých 8 kolách sme dokázali až 7-krát 

vyhrať a pripísali sme si len 1 prehru. 

V aktuálnej tabuľke nám spoločne 

s Krásnou patrí 1.priečka, ale máme ešte 

jeden zápas k dobru. Osobitné poďa-

kovanie patrí fanklubu, ktorý nás po-

vzbudzuje na každom jednom zápase. 

Spoločne tvoríme veľmi silný kolek-

tív, ktorý sa snaží dôstojne reprezento-

vať Technickú univerzitu v Košiciach. 

Športu zdar a futbalu zvlášť.

Autor: 

Ing. Ľubomír HlivákJesenná	časť	2014/2015

1. kolo CF Atheltico B - FK Slávia TUKE 1:4

2. kolo FK Slávia TUKE - CF Atheltico A 3:0

3. kolo TJ Kavečany - FK Slávia TUKE 2:4

4. kolo FK Slávia TUKE - MFK Košice - Krásna 3:2

5. kolo ZKŠ Poľov - FK Slávia TUKE 0:3

7. kolo FK Košická Belá - FK Slávia TUKE 3:1

8. kolo FK Slávia TUKE - CF Athletico B 2:1

10. kolo FK Slávia TUKE - TJ Kavečany 1:0

Kompletné výsledky:

Strelci gólov: Hvozdík 6, Ľ.Hlivák 5, Lišuch 5, Štofa, Ečegi, Marcin a Mišík po 1

Kompletná súpiska FK Slávia TUKE: 

Obrancovia: Gajdoščík, Mišík, Behún, 

Veľas, Harčarik, Lavčák, Budzák, Kušnírik  

záložníci: Tomečko, Ľ.Hlivák, Harčarik, 

Marcin, Friga, Ečegi, Gašparovič, Greško

Útočníci: Lišuch, Hvozdík, Štofa, E.Weiss

Brankári: Minda, M.Hlivák, Benčo

Dňa 2.12.2014 sa v posluchárni P/26 

uskutočnil workshop ŠKODA Auto a SjF 

TUKE pod odbornou garanciou dekana 

SjF  Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka 

Trebuňu, CSc. Zavítali medzi nás od-

borníci z vývoja ŠKODA Auto Mladá 

Boleslav zaoberajúci sa návrhom ka-

rosérií, konkrétne tvorbou povrcho-

vých dát karosérie automobilu. 

Prvú prednášku zaoberajúcu sa proble-

matikou vývoja automobilu od počia-

točného zadania  až po rozbeh sériovej 

výroby predniesol Ing. Jiří Ota vedúci od-

delenia Aerodynamika, výpočty a STRAK. 

Následne nám Ing. Maroš Gerda osvet-

lil problematiku  tvorby povrchových 

CAD dát exteriéru a interiéru automo-

bilu, ktorú v odbornej terminológii na-

zývajú jednoducho STRAK. Pán Gerda 

je koordinátor projektov na spomína-

nom oddelení.  Posledným projektom, 

ktorý prešiel jeho rukami boli povrcho-

vé dáta nového modelu ŠKODA Fabia III. 

Na vývoji nových automobilov  spo-

ločnosť  ŠKODA Auto spolupracu-

je aj so subdodávateľmi inžinier-

skych prác. Dvaja z nich sa zúčastni-

li aj nášho workshopu. Ing. Stanislav 

Křída z firmy Aufeer Design Mladá 

Boleslav nás oboznámil  s problemati-

kou navrhovania reflektorov automo-

bilov. Problematiku vývoja hliníkových 

kolies automobilov ŠKODA zastupovala 

Ing.  Jana Najmanová z firmy IDIADA CZ. 

Priestor dostali aj študenti, ktorí sa zú-

častnili letnej stáže vo vývojovom 

centre Česana.  Študenti prezentova-

li problematiku návrhu parametrického 

CAD modelu prednej masky automo-

bilu a problematiku návrhu hliníkové-

ho disku s následnou pevnostnou analý-

zou pomocou metódy konečných prvkov.  

V závere oficiálnej časti worksho-

pu vystúpil doc. Michal Fabian s pre-

zentáciou: Implementácia CAD sys-

témov do výuky na SjF TUKE. 

Záver patril neoficiálnej časti diskusií 

o problematike vývoja nových automo-

bilov, prezentácie zadania študentských 

projektov na rok 2015 a o možnostiach 

participácie študentov SjF TUKE na nich. 

Autor: 

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

Workshop ŠKODA Auto a SjF

Sme študenti Technickej univerzi-

ty v Košiciach, Fakulty baníctva, ekoló-

gie, riadenia a geotechnológií. Preto sme 

sa rozhodli osloviť nášho vyučujúceho 

doc. Juraja Ďuroveho o letnú prax. Pán 

docent nám zabezpečil odbornú prax 

na mesiace júl, august 2014 vo firme 

Hornonitrianske bane Prievidza a.s.

Boli sme zaradení na ťažobný úsek baňa 

Nováky, kde sme absolvovali úvodné 

školenie na povrchu, po ktorom nasle-

dovalo týždenné školenie v podzemí 

ukončené záverečnou skúškou o BOZP 

a základných banských zručnostiach. 

Po úspešnom absolvovaní skúšky sme 

boli pridelení na jednotlivé pracovis-

ká. Jozef Čambál a Ján Fehér boli zara-

dení na razenie banských diel na úseku 

P1, Jozef Polanský na ťažbe na úseku P1 

a Martin Klapák na ťažbe na úseku Ť7.

V bani sme zažili neopísateľné zážitky: 

sfáranie banskou klietkou rýchlosťou 

trocha menšou, ako je voľný pád (6m/s), 

pol hodinová jazda vlakom, „vysoko-

horské“ výstupy na pracoviská, „boj“ 

s potkanmi o desiatu, 100 m šprin-

tom od vlaku ku klietke na konci zmeny 

a veľa ďalších. V bani sme stratili 2 letné 

mesiace, ale získali veľa zážitkov a skú-

seností do života a ďalšieho štúdia 

na univerzite a do našej budúcej banskej 

profesie.  Preto naše poďakovanie 

za umožnenie praxe patrí doc. Ďurovemu 

a HBP a.s., osobitne vedúcim Bane 

Nováky, ktorá ťaží rozhodujúce množstvo 

z cca 2 Mio. ton nášho „čierneho zlata“.

Autori: 

Jozef Čambál, Ján Fehér, 

Martin Klapák, Jozef Polanský
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keď človek tri roky poriadne nič po ang-

licky nepovedal. Preto sa od októbra 

stretávame každý štvrtok na podujatí 

AZU Angličtina. Bez lektora, bez učebníc, 

len sa zhovárame na rôzne témy. Cieľom 

nie je hovoriť bezchybne, ale nebáť 

sa komunikovať v cudzom jazyku.

Od letného semestra uvažujeme, že roz-

šírime svoje aktivity aj na nemecký 

jazyk. S dobrovoľníkmi, ktorí si nájdu 

čas hodinu týždenne pomáhať iným 

aj sebe by to nemal byť problém.

Pomáhame aj mimo vysokých škôl

Pôsobiť medzi vysokoškolákmi je rela-

tívne ľahké. Poznáme ich zvyky, máme 

kontakty, vieme, ako to chodí. Spomenie 

si niekto z Vás, aké to bolo na stred-

nej škole? Naše podujatia Ako sa robí 

veda sú určené pre širokú verejnosť, ale 

hlavne chceme pritiahnuť stredoško-

lákov. Odborníci z každej fakulty TUKE 

predstavia tie najzaujímavejšie projek-

ty, aby účastníci videli, čo v sebe skrýva 

slovenská veda a technika. Účastníci, 

ktorí budú mať pocit, že už teraz dokážu 

prispieť zaujímavým projektom, sa budú 

môcť zapojiť aj do jedinečného projek-

tu Šanca, v ktorom dáme šancu mladým 

ľuďom s nádejnými nápadmi. Tiež Vás 

to zaujíma? Stretnutia Ako sa robí veda 

štartujú v decembri spolu s progra-

mom Šanca. Harmonogram a ďalšie in-

formácie nájdete na www.veda.azu.sk.

Prečo to robíme

Prečo sa venujeme týmto činnostiam 

a dobrovoľníctvu? Najprv je tu dobrý 

pocit z toho, že pomáhame ľuďom okolo 

nás. Pomáhame spoločnosti, aby sa po-

súvala dopredu. Znie to príliš pre-

hnane? Ale my to myslíme vážne.

Potom je tu ten skvelý pocit spolupatrič-

nosti, kedy môžeme byť v kolektíve pria-

teľov, ktorí spoločne bojujú za nejaký 

cieľ. Ďalej je tu uznanie, ktoré je na ne-

zaplatenie. Ľudia naokolo si nás cenia 

pre naše schopnosti a zručnosti a umož-

ňujú nám realizovať sa. A nesmieme za-

budnúť ani na možnosť rásť. Zapojíme sa 

do nových projektov, ktoré sme predtým 

nikdy nerobili. Stres? Nervy? Nevadí, 

nič sa nedeje. Dnes nám pomôže kolega 

z tímu, a zajtra to už zvládneme sami.

Dobrovoľníctvo je vraj bez odmeny. 

Odmena má však množstvo podôb, 

a získať doslova pracovné skúse-

nosti je často viac, než peniaze.

Veríme, že počet priaznivcov AZU – 

Aktivita zvyšuje úspech sa bude stále 

zvyšovať. Naša oficiálne stránka je 

ľahko zapamätateľná: www.azu.sk. 

Ak Vás zaujal aj náš program pre dob-

rovoľníkov, klikajte na www.dob-

rovolnici.azu.sk, alebo nám len 

napíšte mail na kosice@azu.sk.

Dobrovoľne robíme viac, pretože potom 

môžeme očakávať, že sa nám viac vráti. 

Či už v podobe dôležitých kontaktov, 

lepšej pracovnej ponuky, alebo jedno-

ducho uznania od okolia. Vieme, že škola 

vie byť náročná. Ale time management 

a rozdelenie priorít sú zase len zruč-

nosti, ktoré sa človek dokáže naučiť.

Dobrovoľne robíme viac

Zadarmo študentom prinášame worksho-

py a stretnutia s ľuďmi z praxe. Stojí nás 

to čas a niekedy aj peniaze. Prečo to 

robíme? Lebo dostávame späť oveľa viac.

Zákony Slovenskej republiky definujú 

dobrovoľníka ako fyzickú osobu, ktorá 

na základe svojho slobodného roz-

hodnutia bez nároku na odmenu vy-

konáva pre inú osobu s jej súhlasom 

v jej prospech alebo vo verejný pro-

spech dobrovoľnícku činnosť zalo-

ženú na svojej schopnosti, zručnos-

ti alebo vedomosti. V tomto zmysle sme 

všetci dobrovoľníkmi, pretože z času 

na čas každý z nás niekomu pomôže.

Na Technickej univerzite v Košiciach 

a v celých Košiciach máme hneď nie-

koľko organizácií, v ktorých sa naši štu-

denti môžu zapájať, cez spolky, zdru-

ženia, kluby, až po regionálne a me-

dzinárodné študentské organizácie. 

Organizácia AZU – Aktivita zvyšuje 

úspech si vytvorila svoj vlastný dobro-

voľnícky program, ktorý je v súlade s ci-

tovaným Zákonom o dobrovoľníctve.

čo robíme

AZU pôsobí na TUKE už tretí rok, tu 

sme vznikli, pre mnohých sme však 

stále neznámy pojem. Je to škoda, 

pretože za tri roky sme sa rozrást-

li do celého Slovenska, čo je celkom 

úspech. A práve preto potrebujeme dob-

rovoľníkov. Aby nám pomohli organizo-

vať všetky akcie, ktoré máme napláno-

vané. Chceme totiž študentom priniesť 

workshopy, stretnutia, umožniť disku-

sie a konzultácie s ľuďmi z praxe, aby 

tak získali zručnosti, ktoré ich posunú 

na vyššiu priečku, či už v štúdiu, v za-

mestnaní alebo v podnikaní. A naši dob-

rovoľníci k tomu dostanú bonus – všetko 

si to vyskúšajú na vlastnej koži.

zimný semester

Počas celého zimného semestra sme 

Vám prinášali a prinášame worksho-

py o tom, ako rozvíjať svoje osobné 

a podnikateľské zručnosti. Každý 

utorok sa s Vami stretávame o 16:00 

v Univerzitnej knižnici TUKE a s rôznymi 

mentormi sa rozprávame vždy na inú 

tému. Najbližšie podujatie nájdete 

na stránke www.azu.sk, v priečin- 

ku „Udalosti”.

Naštartuj sa na leto

V letnom semestri máme pre Vás 

v pláne ďalšie podujatia. Svoju kre-

ativitu a získané zručnosti si budete 

môcť preveriť v rámci súťaže Startup 

Weekend, kde sa na Vaše nápady 

pozrie odborná porota a zároveň 

sa im budú venovať mentori z praxe, 

ktorí Vám s nimi pomôžu.

Neskôr pozveme na jedno veľké podu-

jatie všetky organizácie, ktoré Vám po-

núkajú stáže, prax, študijné pobyty či 

granty, aby ste si na jednom mieste 

vypočuli, aké máte možnosti, a ako 

si taký študijný pobyt vybaviť.

Ostať na škole ako doktorand, ísť pra-

covať, stážovať, či si otvoriť vlastnú 

firmu? S týmito otázkami sa Vám pokúsi 

pomôcť tretie veľké podujatie, ktoré 

máme pre Vás naplánované na leto.

Bez jazyka to nejde

Hľadali ste si brigádu, alebo prácu? Tiež 

ste si všimli, že väčšina zamestnávateľov 

vyžaduje cudzí jazyk? My to poznáme. 

A vieme, že je ťažké niečo zo seba dostať, 
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Spoločnosť MK Illumination zabezpečuje 

svetelnú vianočnú výzdobu aj na TUKE

Vo svete, ale aj na Slovensku v posled-

ných rokoch výrazne narastá záujem 

o rôzne bežecké aktivity. Ľudia po-

chopili, že z viacerých dôvodov je pro-

spešné pohybovať sa a beh, ako jedna 

z najzákladnejších pohybových čin-

ností  je veľmi vhodný na upevňo-

vanie zdravia a fyzickej kondície.

Klub orientačného behu Akademik 

TU Košice sa pred rokom rozho-

dol v partnerstve s Technickou uni-

verzitou v Košiciach zorganizovať 

v centre mesta prvý ročník Košického 

trojkráľového behu. Záujem o štart 

a ohlasy od účastníkov presvedčili or-

ganizátorov, že zámer sa vydaril.  

V atmosfére doznievajúcich Vianoc 

so štartom a cieľom  priamo pred via-

nočným stromčekom  si záujemcovia aj 

na konci tohtoročných zimných sviatkov 

môžu vychutnať neopakovateľnú  špor-

tovú atmosféru. Niekto možno naštartuje 

svoje novoročné predsavzatie častejšie 

športovať, iný si otestuje, ako sa prejaví 

na jeho výkone usilovný jesenný tréning. 

Budú aj takí, ktorí prídu týmto spô-

sobom zhodiť nejaké to dkg navyše 

z dobrôt, ktoré počas sviatkov skonzu-

movali. Každý si však naplno vychut-

ná jedinečnú atmosféru dýchajúceho 

štartovného poľa a skvelý pocit v cieli.

Na pretekárov čaká trať s dvoma okruhmi  

v centre mesta v celkovej dĺžke 5,1 km. 

V prvom okruhu budú bežci vstrebá-

vať čaro Hlavnej ulice, v druhom okruhu 

ich trať zavedie do vedľajších uličiek 

a do vynoveného Mestského parku. 

Záverečný dobeh bude opäť na Hlavnej 

ulici. Povrch trate tvorí asfalt a dlažba. 

Organizátori z Klubu OB ATU pozýva-

jú všetkých priaznivcov pohybu na toto 

bežecké podujatie v nádeji, že druhý 

ročník bude účasťou, priebehom a at-

mosférou ešte bohatší, ako ten premié-

rový. Pre štartujúcich študentov TUKE 

platí 50% zľava na štartovnom a pre za-

mestancov je štartovné zdarma, v oboch 

prípadoch je potrebné sa preukázať 

pri prezentácii patričným dokladom. 

Organizátori sa budú tešiť z každého 

jednotlivca či kolektívu, ktorý sa príde 

postaviť na štartovnú čiaru. Odmeny 

pre víťazov či žrebovanie tomboly zaiste 

nebudú jediným motívom účasti. Veď 

športovať znamená tešiť sa zo života!
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www.sk.trumpf.com

Každý detail vyvinutý pre najvyššiu rýchlosť.

Nasadnite do nášho kokpitu a nechajte sa zviesť rýchlosťou svetla. 
Naše laserové technológie Vám ponúkajú kvalitné a efektívne 
možnosti opracovania. 
Laser: TRUMPF  
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