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2. workshop projektu
Autori:

UVP TECHNICOM

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.,
Ing. Anna Bilá, PhD.

Inovačný potenciál východoslovenského regiónu
zameraného na prepojenie špičkového
výskumu prostredníctvom inovačných
gií s priemyselnou a spoločenskou
praxou. Významnou úlohou je zapojiť
mladých ľudí - študentov a absolventov univerzít s inovatívnymi myšlien-

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

kami a tvorivým prístupom do rozvoja
vedy a priemyselných odvetví vo východoslovenskom regióne, kde by

Ako dostať 200
vysokoškolákov do podnikov?

našli svoje ďalšie uplatnenie.
Ďalších 200 študentov vysokých škôl

pre robotický priemysel. Práve toto je

na hospodársky rast a konkurencie-

Úspešné vytváranie relevantných

má možnosť absolvovať praktickú stáž

oblasť, ktorej sa venujem. Veľmi som

schopnosť podnikov. Projekt si kladie

národných technologických platforiem

v niektorom z podnikov zapojených

ocenil, že sa nám počas exkurzie venoval

za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti

sa viaže na v súčasnej dobe budované

do národného projektu „Vysoké školy

generálny riaditeľ. Previedol nás ako malú

skvalitnenia existujúcich študijných

univerzitné vedecké parky a výskumné

ako motory rozvoja vedomostnej spo-

skupinku hostí po celej výrobe. Okrem

programov vysokých škôl. Súčasťou

Druhý workshop projektu „Univerzitný

podujatia bolo nájsť prepojenie vízie

centrá vo východoslovenskom regióne:

ločnosti“. Túto jedinečnú príležitosť,

prezentácie spoločnosti bola súčasťou

projektu je tiež cielené vytváranie

vedecký park TECHNICOM pre inovačné

a cieľov UVP TECHNICOM s pripra-

UVP TECHNICOM, MediPark (koordinuje

ako získať praktické skúsenosti už počas

programu aj prehliadka výrobnej haly.

pevného vzťahu medzi študentmi a za-

aplikácie s podporou znalostných tech-

vovanými Regionálnymi inovačnými

UPJŠ) a PROMATECH (koordinuje

štúdia a potrebnú prax do budúceho

Najviac ma zaujalo, že som mohol vidieť

mestnávateľmi počas vysokoškolské-

nológií (kód ITMS: 26220220182,

stratégiami pre inteligentnú špe-

UMV SAV v Košiciach). Unikátny je

zamestnania, využilo v roku 2014

výrobu prevodoviek v reáli – vidieť každý

ho štúdia. Aktivity projektu sa realizujú

Operačný program Výskum a vývoj)“,

cializáciu (RIS3) pre Košický samo-

návrh na prepojenie východosloven-

celkovo 174 študentov, ktorí absol-

jeden stroj, proces výroby až po finálny

v Trnavskom Trenčianskom, Nitrianskom,

ktorý bol organizovaný pod názvom

správny kraj (KSK) a Prešovský sa-

skej vedeckej a inovačnej komunity

vovali dlhodobú stáž v podnikoch.

výrobok,“ uviedol jeden z účastníkov

Žilinskom, Banskobystrickom,

praxe, absolvent doktorandského

Prešovskom a Košickom kraji.

štúdia na SjF TUKE, Boris Jobbágy.

„Inovačný potenciál východoslo-

mosprávny kraj (PSK) na obdobie

so spoločenskou a hospodárskou

Takmer 2 700 študentov využilo

venského regiónu“, sa uskutočnil

2014-2020, ako aj s plánmi ekonomic-

praxou v zmysle princípov formova-

možnosť zúčastniť sa s podporou

v priestoroch penziónu Golden Royal,

kého rozvoja miest Košice a Prešov.

ných v inštitúte Európskeho inovačného

národného projektu krátkodobých

partnerstva vo väzbe na slovenskú

pobytov, teda exkurzií vo firmách.

vo štvrtok 19. februára 2015. Akcia

Viac informácií nájdete:
Cieľom národného projektu „Vysoké

http://www.minedu.sk/hladame-200-vy-

školy ako motory rozvoja vedo-

sokoskolakov-na-podnikovu-prax/

bola zabezpečená Technickou uni-

Za účasti odborných riešiteľov projektu

verzitou v Košiciach v spolupráci

UVP TECHNICOM sa na stretnutí

„Tým, že ma kolega oslovil, či by som

mostnej spoločnosti“ realizované-

http://www.regionoviny.sk/hladaju-200-

s partnermi projektu Univerzitou

a diskusiách aktívne podieľali zástup-

Avizovaná intenzifikácia spolupráce

sa chcel ísť pozrieť priamo do podniku,

ho Centrom vedecko-technických

vysokoskolakov-na-podnikovu-prax/

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

covia MŠVVaŠ SR, predstavitelia KSK

univerzít, vedeckých centier, klastrov

som sa dostal na jednodňovú exkurziu

informácií SR ako priamo riadenej or-

http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-sko-

a Prešovskou univerzitou v Prešove.

a PSK, mesta Košice a mesta Prešov,

pri realizácii inovatívnych projektov

vo firme SPINEA Technologies, a.s. Táto

ganizácie Ministerstva školstva, vedy,

ly/vysokoskolaci-do-praxe/16416-cla-

Klastra AT+R, Energetického klastra

sa v najbližšej budúcnosti bude

firma je zároveň aktívna v projekte,

výskumu a športu SR je posilnenie sys-

nok.html

Program a sprievodná odborná diskusia

a združenia Košice IT Valley. Z pohľadu

orientovať na nové výzvy a iniciatívy

ktorý umožňuje študentom vyskúšať si

témového prepojenia vysokých škôl

http://www.aktuality.sk/cla-

na 2. workshope UVP TECHNICOM

univerzít a ich poslania je potrebné

podporujúce rozvoj inovačného

prax ešte počas štúdia. Ocenil som prí-

s podnikovou sférou tak, aby absolventi

nok/269673/200-vysokoskolako-

prispeli k zmapovaniu aktuálneho

zdôrazniť, že UVP TECHNICOM prispieva

potenciálu východoslovenského regiónu.

ležitosť vidieť, ako to v praxi funguje

vysokých škôl mohli nadobudnu-

m-chcu-ponuknut-prax-v-podnikoch/

té kompetencie využiť v podnikovej
praxi, s pozitívnymi dopadmi

výskumnú a inovačnú stratégiu RIS3.

stavu inovačného potenciálu výcho-

k naplneniu jedného z dôležitých

vo výrobe, keďže táto firma je jednou

doslovenského regiónu. Poslaním

cieľov univerzitných vedeckých parkov

z mála slovenských výrobcov prevodoviek

Autor:
Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

aplikácií a znalostných technoló-

Autor:
PhDr. Branislav Bonk

myšlienok na TUKE pokračuje!
Technická univerzita v Košiciach

7 startupov: CropTek, EFEOS, CEELABS,

BizSpark poskytuje:

prostredníctvom Univerzitného centra

Blink, Fixer, Gruveo a Vizualizačky.sk.

• trojročný bezplatný prenájom softvé-

inovácií, transferu technológií a ochrany

ru v hodnote viac ako 110 tisíc dolárov,

UCITT
Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií
a ochrany duševného vlastníctva
Rok 2014 bol pre UCITT, nový útvar

30 prihlášok úžitkových vzorov

spravoval, manažérsky a administratívne

organizačnej štruktúry TUKE, prvým

a 2 prihlášky dizajnov. V roku 2014

zabezpečoval 5 celouniverzitných

rokom fungovania. Úspešne napĺňal

bolo podpísaných 7 významných

projektov, financovaných zo štrukturálnych fondov EU v roku 2014.

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

duševného vlastníctva (UCITT) pokračuje

Jedným z podporných podujatí

v trende podpory inovatívnych myšlienok

organizovaných Startup centrom TUKE

likovanie aplikácií v globál-

svoje poslanie: zabezpečoval organizačnú,

zmlúv o spolupráci s domácimi

a starostlivosti o startupy umiestnené

bol aj „Seminár pre startupy“, ktorý

nych obchodoch Windows Store

koordinačnú, informačnú a manažérsku

a zahraničnými partnermi TUKE.

v Startup centre TUKE. Tento proces bol

sa konal dňa 5.2.2015 vo Vedeckej

a Windows Phone Marketplace,

činnosť zameranú na podporu rozvoja

naštartovaný v apríli 2014 zriadením

kaviarni Ústavu výpočtovej techniky

Startup centra TUKE, organizovaním

TUKE. Zástupcovia spoločnosti Microsoft

dvoch úspešných kôl súťaže „Máš nápad?
Prezentuj svoj startup!“, pokračoval

• bezplatné vouchery na pub-

Pracovníci UCITT zorganizovali niekoľko

vedecko-výskumných aktivít, podporu

K zviditeľneniu nápadov a tvorivého

desiatok rôznych informačných

pený službami Microsoft Azure, ktorý

inovácií, transferu technológií a ochranu

potenciálu študentov a zamestnancov

a pracovných seminárov, workshopov

na ňom prezentovali program Microsoft

v priebehu niekoľkých minút umožní

duševného vlastníctva na TUKE.

TUKE prispelo založenie Startup centra

a konferencií, aj na medzinárodnej

BizSpark. Tento program je určený

naštartovať aplikáciu v dátovom centre,

TUKE, čo môžeme označiť za priekopnícku

úrovni, vrátane 4 špecializovaných

aktívnym mentoringom zazmluvnených

primárne pre startupy a poskytuje im

na Windows, na Linuxe a na plat-

Aktivity UCITT v oblasti budovania

aktivitu tohto charakteru v regióne

seminárov v spolupráci s CVTI SR,

startupov, vzdelávaním a školením

softvér a služby na tri roky zadarmo

forme podľa vlastného výberu.

efektívnej platformy spolupráce TUKE

východného Slovenska. Celkovo 12

zameraných na problematiku

pracovníkov Centra UCITT a má viesť

a bez akýchkoľvek členských poplatkov.

s priemyselnou sférou patrili v roku

perspektívnych startupov s veľkým

ochrany duševného vlastníctva.

k vytvoreniu Inkubátora TUKE v rámci

BizSpark má celosvetovo viac ako

Na záver stretnutia bola účastníkom

2014 medzi najvýznamnejšie. UCITT

inovačným potenciálom presadiť sa

Univerzitného vedeckého parku

50 tisíc registrovaných startupov.

prezentovaná koncepcia a metodika

koordinoval veľké množstvo stretnutí

na trhu získalo v roku 2014 možnosť

Najvýznamnejším celouniverzitným

TECHNICOM. V súčasnej dobe je v Startup

Len na Slovensku prešlo programom

prípravy biznis plánov. Každý startup

so zástupcami významných globálnych

absolvovať 6- mesačný predinkubačný

projektom TUKE, ktorý bol koordinovaný

centre TUKE umiestnených týchto

viac ako 300 začínajúcich firiem.

bude musieť prezentovať svoj biznis

aj lokálnych spoločností, ako napríklad:

pobyt v Startup centre TUKE. V priebehu

pracoviskom UCITT v roku 2014,

plán pred hodnotiacou komisiou

DIEHL Stiftung & Co. KG (Nemecko), U. S.

prvého roku činnosti získalo centrum

bol projekt „Univerzitný vedecký

na konci šesťmesačného obdobia

Steel Košice s. r. o., DS Smith, Plastic

dobré meno organizáciou aktivít

park TECHNICOM pre inovačné

pobytu v Startup centre TUKE. Kvalita

Division (UK), STARTUP COMMONS (UK),

na podporu startupov a stalo sa

aplikácie s podporou znalostných

tohto biznis plánu rozhodne o postupe

KPMG Slovensko spol. s.r.o., SAAB a LEAD

významným elementom inovačného

technológií“ (UVP TECHNICOM)

startupu do Inkubátora TUKE.

(Švédsko), AT&T (USA), Cisco Systems

potenciálu s celoregionálnym dopadom.

s celkovým rozpočtom takmer 42 mil. €,

Slovakia, ELCOM spol. s.r.o, Global Logic

Významným úspechom bolo podpísanie

sozapojením viac ako 400 riešiteľov.

Viac informácií o Startup centre TUKE

Slovakia, Siemens, Aliter, T-Systems

zmluvy o spolupráci s firmou LEAD,

nájdete na: http://startupcentrum.tuke.sk

Slovakia, Magnetti Marelli Slovakia. Tím

jedným z najvýznamnejších švédskych

V roku 2014 bol aktualizovaný

centra UCITT sa usiloval zvýšiť povedomie

inkubátorov, ktorá umožní pri budovaní

informačný portál UCITT http://ucitt.

o možnos-tiach a potrebe účinnej

Univerzitného vedeckého parku

tuke.sk, na ktorom sa môžete o centre

spolupráce TUKE a partnerov z praxe

TECHNICOM využívať know-how tohto

a jeho aktivitách dozvedieť viac.

organizovaním podujatí na TUKE v úzkej

špičkového švédskeho pracoviska.

• bezplatný „cloud computing“ zastú-

spolupráci s Košice IT Valley, Americkou

Autor:

obchodnou komorou v Slovenskej

Významné sú aj aktivity zamerané

republike, Slovensko-čínskou obchodnou

na podporu prípravy inovatívnych

komorou, CVTI, Slovak Business Agency

projektov. Celkovo bolo podaných

a Fondom inovácií a technológií, a.s.

32 návrhov projektov v rámci Horizont

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

2020, 65 projektov v rámci verejnej
Aktivity v oblasti ochrany a propagácie

výzvy APVV, pričom v 49 projektoch

výsledkov výskumu, vývoja a zviditeľ-

vystupuje TUKE ako koordinátor.

nenia inovatívnych nápadov vyjadruje

V rámci programu ERASMUS+ KA2

počet prihlášok, ktorých prihlasovateľom/

bolo pripravených 8 projektových

majiteľom bola Technická univerzita

návrhov, z ktorých dva projekty podal

v Košiciach: 4 patentové prihlášky,

UCITT v úlohe koordinátora. UCITT

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/

6
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Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

Podpora inovatívnych

Žraloci zo Silicon
Valley na TUKE

pre startupy s cieľom zvýšiť šancu
na presadenie sa inovatívnych
a konkurencieschopných podnikateľských
nápadov a zámerov na trhu. Je realizovaná
Autor:

prostredníctvom Schémy na podporu

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

startupov (schéma pomoci de minimis)
a Programu na podporu startupov

Odborníci svetového formátu prilákali na TUKE stovky zvedavých poslucháčov.

vyhlásených Ministerstvom hospodárstva
SR a financovaných zo štátneho

Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

V piatok 27.2.2015 zavítala po Bratislave

programu v Aule Maxima. Prednášky boli

o startupovom prostredí v Silicon

Startup Sharks má za cieľ prispieť

a Žiline Startup Sharks Roadshow aj

tematicky zamerané na oblasť podnikania

Valley, o projektoch, ktoré sú úspešné,

k ekonomicky vhodnejšiemu nastaveniu

do Košíc. Na TUKE prilákala skupina

a startupov. Diskusie boli súčasťou nielen

ale aj o tých, ktoré úspešne neboli.

podnikateľských zámerov, a tým znížiť

odborníkov na podnikanie z USA viac

programu ale aj prestávok. Na programe

Tím prednášajúcich tvorili významné

mieru rizika zlyhania startupov.

než 400 účastníkov. Agentúra Slovak

boli aj konzultácie s expertami, ktoré

osobnosti, ktoré zaujali dynamickými

Business Agency (SBA) v spolupráci

vytvorili priestor na osobné rozhovory,

prednáškami a schopnosťou podeliť sa

s Univerzitným centrom inovácií,

otázky, poradenstvo ohľadom potenciálu

o cenné skúsenosti: Alfredo Coppola

transferu technológií a ochrany

inovatívnych nápadov, ich možnej

(co-CEO high tech inkubátora v Silicon

duševného vlastníctva (UCITT TUKE)

komercionalizácie. Záujem zo strany

Valley - US Market Access Center), Chris

pripravila program na celý deň,

účastníkov bol obrovský. Svedčí o tom

Burry (co-CEO US Market Access Center),

a tak sa Aula Maxima zaplnila nielen

aj skutočnosť, že samotná aktivita bola

Gigi Wang (predsedníčka Standfords

výskumníkmi, startupistami a študentmi

ukončená až vo večerných hodinách.

Venture LAB), Ken Singer (riaditeľ Garage

z TUKE, ale aj podnikateľmi a zástupcami

Jedinečnú šancu konzultovať potenciál

Technology Ventures) a Bill Reichert

rôznych inovatívnych firiem. Hostí privítal

inovatívnych podnikateľských plánov

(riaditeľ Center for Entrepreneurship

na akademickej pôde pán rektor, prof.

a zámerov využilo počas niekoľkých

and Technology na UC Berkeley).

Ing. Anton Čižmár, CSc., na neformálnom

hodín viac ako 30 záujemcov.

stretnutí. Zároveň ich svojim príhovorom

Zahraniční odborníci sa podelili o svoje

Startup Sharks je iniciatíva SBA, ktorá

uviedol pred začatím oficiálneho

poznatky, úspechy a zlyhania, hovorili

je zameraná na zlepšenie podmienok

HORIZONT 2020

Autor:
Ing. Andrea Kalafúsová

Slovak Liaison Office for Reserach and Development
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj

z európskych zdrojov, o aktuálnych

v Bruseli sa zameriava na podporu účasti

výzvach ale aj poskytovanie informácií

prostredníctvom organizácie infor-

SR v európskych programoch výskumu

o slovenskom výskume a inováciách,

mačných dní, workshopov, seminárov,

a inovácií s dôrazom na Horizont 2020.

2. poskytnúť podporu pri príprave pro-

3. propagovať slovenský výskum a vývoj

konferencií priamo v Bruseli.

jektov:
SLORD bola zriadená Ministerstvom

• odborné konzultácie k projektom,

Styčná kancelária poskytuje slovenským

školstva, vedy, výskumu a športu

• možnosť zapojiť sa do me-

výskumníkom, ako aj výskumníkom

SR a Centrom vedecko-technických informácií SR 2. januára 2014.

dzinárodných konzorcií,
• poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do sietí,

Poslaním kancelárie je v prvom
rade poskytovať pomoc a poradenstvo. Služby SLORD sa v princípe
dajú rozdeliť do troch oblastí:
1. informovať, najmä o možnostiach financovania výskumu a vývoja
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• poskytnúť priestor na stretnutie s partnermi priamo v Bruseli,
• sprostredkovanie kontaktov a účasti

pôsobiacim na Slovensku svoje služby
bezplatne. Neváhajte a dohodnite si
možnosť prezentovať svoje projektové
návrhy priamo v Bruseli (k dispozícii
1 rokovacia miestnosť pre 24 ľudí
a 2 rokovacie miestnosti pre 12 ľudí).

na podujatiach priamo v Bruseli,
• poskytovať pomoc pri riešení prob-

Viac informácií nájdete na http://slord.

lémov vyskytujúcich sa v projek-

sk/ alebo kontaktujte priamo kanceláriu

toch a súvisiacich aktivitách,

na emailovej adrese slord@cvtisr.sk.
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Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

rozpočtu SR. Podpora poskytnutá v rámci

Inaugurácia na Hutníckej
fakulte TUKE

Autor:
doc. Ing. Gabriel Sučik, PhD.

V úvode inauguračného prejavu

teoretické vzdelanie, ale musia mať

problémy dnešného sveta. Dekanka

Na záver dekanka dodala, že jednou

vyjadrila svoje uznanie končiacemu

príležitosť stretávať sa i s riešením

ďalej poznamenala, že univerzity sú

z hlavných úloh budúceho vedenia

vedeniu HF a zablahoželala predsedovi

reálnych praktických problémov.

tlačené stále viac do aplikovaného

fakulty bude starostlivosť o zabezpe-

výskumu a okamžitý prenos výsledkov

čenie skutočne tvorivého prostredia

AS HF i jeho členom k ich zvoleniu.
Následne dekanka vyzdvihla viac

Dekanka tiež uviedla, že váha vedeckého

vedy do praxe je hitom doby. K tomu

na fakulte, neustupovanie priemer-

ako 60 ročnú históriu fakulty, ktorá

výskumu musí byť medzi ostatnými

však podotkla, že je tu aj druhá úloha

nosti, vytváranie vnútorných pravidiel

sa kreovala mnohými slávnymi osobnos-

aktivitami fakulty porovnateľná nielen

výskumu, ktorá ukotvuje pretvárajú-

vzájomnej spolupráce, pričom tieto

ťami, múdrymi pedagógmi a študentmi,

v rámci univerzity, ale aj medzi školami

ci sa svet v jeho vlastnej minulosti a his-

pravidlá nemôžu byť len prienikom

na ktorých odkaz by sa nemalo zabúdať,

v zahraničí. Veda a výskum v 21. storočí

torickej kultúre, tak ako to docenil ešte

záujmov jednotlivých katedier,

pretože fakulta je právom hrdá na viac

sa ocitá v nie ľahkej situácii, keď prog-

na začiatku 19. storočia Wilhelm von

ale musia rešpektovať prospech

ako 5600 hutníckych inžinierov.

resívne orientovaná spoločnosť

Humboldt, ktorého ideál akadémie bol

a dlhodobé smerovanie fakulty.

očakáva nové a prevratné objavy vedy,

založený na jednote výučby a výskumu.

Dekanka predstavila svoje vízie

ktoré najlepšie hneď vyriešia zásadné

a priority, ktoré možno zhrnúť
do nasledovných téz:
• úcta k tradíciám,
• inteligentné a inovatívne vzdelávanie,
• mobilita a internacionalizácia štúdia,
• efektívna a neformálna spoAkademický senát Hutníckej fakulty

AS HF, bývalí dekani HF, bývalý rektor

Technickej univerzity v Košiciach

TUKE, zástupcovia praxe a hostia.

na svojom zasadnutí dňa 8. decembra

lupráca s priemyslom,
• žičlivá a tvorivá atmosféra,
• tímová práca - synergia,

2014 zvolil doc. Ing. Ivetu Vaskovú,

Nová dekanka predstavila svojich

PhD. za novú dekanku Hutníckej fakulty

prodekanov a odovzdala im

pre obdobie od 1. februára 2015

menovacie dekréty. Prodekanmi

do 31. januára 2019. Dňa 27. januára

Hutníckej fakulty boli menovaní:

Dekanka v prejave zvýraznila, že pre

2015 rektor Technickej univerzity

• doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

napĺňanie vízií rozvoja musí byť za-

• manažment ľudských zdrojov 3. stupeň vysokoškolského štúdia.

v Košiciach, Dr.h.c. prof. Ing. Anton

- prodekan pre vonkaj-

bezpečený predovšetkým kvalitný

Čižmár, CSc. inauguroval doc. Ing. Ivetu

šie vzťahy a marketing,

tím pedagógov. Jej snahou je, aby

Vaskovú do funkcie dekanky HF na-

• doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.

študenti mali oveľa viac príležitos-

stupujúcej do úradu po 15 predchá-

- prodekanka pre bakalár-

tí využiť znalosti a schopnosti nielen

dzajúcich dekanoch. Inaugurácie

ske a inžinierske štúdium,

našich odborníkov, ale aj odborníkov

sa zúčastnila námestníčka primátora

• doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.

z priemyselnej praxe i zo zahraničia.

Košíc, vedenie TUKE, dekani fakúlt

- prodekan pre vedecké činnos-

Dodala tiež, že študenti musia mať

TUKE, profesori a vedenie HF, členovia

ti a doktorandské štúdium.

šancu získať počas štúdia nielen kvalitné
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Slávnostná inaugurácia
dekana Strojníckej fakulty

Úspech študentky SjF TUKE
Nikoleta Kocichová získala „Cenu ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR“ za najzaujímavejší podnikateľský nápad
Študentská podnikateľská cena opäť

inšpirovať aj ostatných‚ aby sa nespolie-

Okrem hlavnej ceny bola udelená „Cena

ukázala‚ že Slovensko má schopných

hali len na to‚ že si nájdu „prijateľné“ za-

Mastercard“ za inovácie a „Cena mi-

a šikovných mladých ľudí‚ ktorí

mestnanie po škole a v ňom strávia roky

nistra školstva, vedy, výskumu a športu

sa napriek tomu‚ že ich vzdelávací

budovaním sna niekoho iného. Pozitívny

SR“ za najzaujímavejší podnikateľ-

a štátny systém vždy nepodporu-

je aj fakt‚ že viaceré študentské firmy

ský nápad, ktorú získala Bc. Nikoleta

je ako by sa dalo‚ vedia sami obracať.

sú už teraz aj zamestnávateľmi.

Kocichová, študentka Strojníckej

Dňa 27.11. 2014 sa v budove centrály

Odborná komisia vybrala z 54 pri-

Slovenskej sporiteľne v Bratislave konalo

hlásených 5 finalistov súťaže, a to:

fakulty TUKE na Katedre priemysel-

slávnostné vyhlásenie výsledkov ce-

ného inžinierstva a manažmentu.
Simplechoice - jednoduchá voľba‚ je

loslovenského projektu „Študentská

Nikoleta Kocichová – spoločnosť

kompletný virtuálny obchod‚ ktorý

podnikateľská cena 2014“. Projekt or-

Simplechoice, s r.o.,

má ambíciu uľahčiť život ženám‚ ktoré

ganizovala mimovládna organizácia

Milan Fencik – spoločnosť

sa chystajú na veľkú oslavu‚ svadbu

Junior ChamberInternational– Slovakia.

Localhost, s r.o.,

alebo stužkovú. Šijú pre ne šaty

Dňa 28. januára 2015 sa konala

Práve Strojnícka fakulta je do istej miery

orientovaných na projekčnú a labora-

Spoluvyhlasovateľom bol dvoj-

Pavol Kaleja – spoločnosť Vizualičky.sk,

na zákazku a navrhujú aj kompletný

slávnostná inaugurácia dekana SjF TUKE

jedinečná v tom, že predstavuje spojenie

tórnu výučbu s posilnením samostat-

týždenník Profit.

Tomáš Ondrejka – spoločnosť

„outfit“ s doplnkami. Okrem dvoch

za účasti vedenia univerzity, členov

tradičných strojárskych disciplín a apli-

nej práce študentov v laboratóriách.

vedeckých rád TUKE, dekanov jed-

kovaných vied, ktoré sú so strojárstvom

notlivých fakúlt a pozvaných hostí.

v úzkom prepojení. Je nevyhnutné

Druhýkrát po sebe bol na štvorročné
obdobie Akademickým senátom

P&T corp, s r.o.,

e-shopov a servisu pre zákazníčky

Cieľom projektu „Študentská pod-

Róbert Schochmann – spoločnosť

z celého Slovenska má firma plány

V závere inauguračného prejavu vyjadril

nikateľská cena 2014“ je podporiť

AnimaTechnika, s r.o.

spustiť novú aplikáciu na poži-

na fakulte budovať dynamicky

presvedčenie, že nové vedenie fakulty

súťaživosť, nápaditosť, kreativitu,

sa rozvíjajúce prostredie, v ktorom

výraznou mierou prispeje k naplneniu

vzdelávanie a prípravu študentov

Odborná porota na základe osobnej pre-

preraziť aj v okolitých krajinách

SjF TUKE zvolený za dekana Dr.h.c.

sú atraktívne študijné programy

postavenia vysokých škôl, ktoré sú

na svoje budúce povolania. Ide

zentácie firmy vybrala reprezentan-

a otvoriť tri kamenné predajne

mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc.

pre študentov s kvalitným technickým

súčasťou európskeho priestoru pre vy-

o snahu podporovať študentov v tom,

ta Slovenska na svetové finále súťaže,

vo veľkých mestách Slovenska.

zázemím, erudovanými pedagógmi

sokoškolské vzdelávanie a spoločného

aby pracovali na svojom podnikateľ-

ktoré sa uskutoční v apríli 2015 v USA.

a renomovanými výskumníkmi.

európskeho výskumného priestoru.

skom sne už počas školy a zároveň ho

Projekt je súčasťou jednej z najväčších

začali už počas štúdia aj realizovať, aby

súťaží pre študentov-podnikatelov

Autor:

„GlobalStudentEntrepreneurAward“.

Ing. Peter Malega, PhD.

V úvode inauguračného prejavu pán
dekan poďakoval členom akademického senátu Strojníckej fakulty

Vyjadril názor, že prestížnu fakultu tvoria

Novými prodekanmi sú prof. Ing.

po skončení školy mohli fungovať ako

Technickej univerzity v Košiciach

najmä výsledky výskumnej a odbornej

Miroslav Dovica, PhD. – prodekan

samostatne zárobkovo činné osoby príp.

za dôveru, ktorú prejavili pri voľbe.

činnosti jednotlivých akademických

pre rozvoj, evaluáciu a koordináciu

firmy, ktoré už budú mať aj svojich za-

Doplnil svoje predstavy o smerovaní

pracovníkov, nimi tvorených tímov,

projektov; doc. Ing. Michal Kelemen,

mestnancov. Pridaná hodnota je pre-

fakulty. Vyzdvihol obrovský, pre-

ale aj kvalitní absolventi, o ktorých je

PhD. – prodekan pre vedecko-výskumnú

dovšetkým v tom, že je to určitý návod

dovšetkým ľudský, ale i materiálny

veľký záujem na trhu práce. Pán dekan

činnosť, zahraničné styky a III. stupeň

ako zvyšovať zamestnanosť absolventov

potenciál fakulty. Vyjadril presvedče-

zdôraznil, že fakulta bude rozvíjať

štúdia a doc.Ing. Janette Brezinová,

VŠ na Slovensku a zároveň sú títo mladí

nie, že za výraznej podpory vedenia

a pestovať také študijné odbory, ktorých

PhD. – prodekanka pre pedagogic-

ľudia potencionálnymi zamestnávateľmi

univerzity nie je problém fakultu vkliniť

absolventi nájdu zaujímavé zamest-

kú činnosť v I. a II. stupni štúdia.

ďalších obyvateľov z rôznych regiónov

medzi špičkové pracoviská v európskom

nanie s atraktívnym ohodnotením

Slovenska. Aj týmto spôsobom je teda

priestore, čomu má napomôcť na-

a v budúcnosti sa podstatne viac otvorí

možné podporovať malé a stredné

štartovaná realizácia a optimalizá-

špičkovým odborníkom z praxe, najmä

Autor:

podnikanie na Slovensku. Tieto úspešné

cia štruktúry katedier a ústavov.

zo zahraničia. Zvýši sa počet predmetov

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

príbehy mladých podnikateľov môžu

čiavanie šiat cez internet‚ chce
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Festival vedy a techniky

KLASTER-ODLEWNICTWO-

2014 – AMAVET

PRZYSZŁOŚĆ

Spolupráca gymnazistov a Katedry neželezných kovov
a spracovania odpadov HF TUKE viedla k úspechu

Začiatok nového školského roka

strojov a zariadení v zlievarenstve,

služby spoločnosti Zwick/Roell Polska,

2014/2015 na Technickej univerzite

deštruktívnym a nedeštruktívnym

Biuro Techniczno-Handlowe TESTING

v Košiciach so sebou priniesol

skúšaním odliatkov ako aj spracova-

Sobek-Urbańczyk-Perończyk Spółka

aj možnosť zúčastniť sa Medzinárodnej

ním odpadov vznikajúcich v zlieva-

Jawna, KOM-ODLEW Komputerowe

spolupracovali s Katedrou neželezných

vedeckej konferencie „KLASTER-

renstve. Naše študentky prezentova-

Systemy Inżynierskie Sp. z o.o., LABSOFT,

kovov a spracovania odpadov HF TUKE

ODLEWNICTWO-PRZYSZŁOŚĆ“ prebie-

li výsledky výskumu v oblasti spracova-

ITA Polska oraz Politechnika Rzeszowska.

bol našou prvou skúsenosťou práce

hajúcej v dňoch 09. - 12. septembra

nia odpadov z odlievania. Konferencie

Tu bolo možné si priamo overiť výhody

v laboratóriu. Sme veľmi vďační, že

2014 v poľskom mestečku Świlcza,

sa zúčastnili aj zástupcovia spoločnos-

nových zariadení a prístrojov.

nám Katedra neželezných kovov a spra-

Wellness & Spa „Nowy Dwór“. Hlavným

tí Odlewnie Polskie S.A., OP Handel,

covania odpadov a Hutnícka fakulta

organizátorom konferencie bola

PROMEN, Staropolska Izba Przemysłowo-

Ďakujeme organizátorom za možnosť

túto skúsenosť umožnila a že sme

Asociácia výrobcov komponentov

Handlowa, Ultratech, WSK Rzeszów,

zúčastniť sa na konferencii a tešíme sa

mali možnosť vyskúšať si prácu vedca

pre odlievanie KOM-CAST v spolupráci

Odlewnia Cisnieniowa META-ZEL,

na ďalšie stretnutie.

v reálnych podmienkach s ozajstnými

s katedrou Odlewnictwa i Spawalnictwa

Huttenes Albertus Polska Sp. z o.o.,

odborníkmi. Bola to obohacujú-

Politechnika Rzeszowska. Konferecia

EZAL, Zakłady Metalowo-Chemiczne

ca skúsenosť, najmä preto, že nás

sa konala v rámci projektu „East Foundry

MET-CHEM, Zwick/Roell Polska, Biuro

Autori:

ako študentov strednej školy bližšie

Cluster COM - Cast“ spolufinancované-

Techniczno-Handlowe TESTING Sobek-

Ing. Ivana Kobialková

oboznámila s metódami, ktoré pri práci

ho z Európskeho fondu pre regionálny

Urbańczyk-Perończyk Spółka Jawna,

Ing. Jana Pirošková

používajú vedci na vyššej úrovni.

rozvoj. Tejto konferencie sa zúčastnili

KOM-ODLEW Komputerowe Systemy

Napriek tomu, že to bolo občas náročné,

aj študentky Katedry neželezných kovov

Inżynierskie Sp. z o.o., LABSOFT, ITA

táto oblasť výskumu sa nám veľmi páčila.

a spracovania odpadov, a to Ing. Jana

Polska, Metalodlew, KRAKODLEW S.A.

V našej práci plánujeme pokračovať

Pirošková a Ing. Ivana Kobialková, spolu

Na Katedre neželezných kovov a spra-

získali cenu Prírodovedeckej fakulty,

aj naďalej a rovnako sa zúčastniť

s doc. Ing. Ivetou Vaskovou z Katedry

Pred konferenčnou miestnosťou vystavo-

covania odpadov Hutníckej fakulty

Univerzity Komenského v Bratislave

na ďalších prehliadkach projektov.“

metalurgie železa a zlievarenstva.

vali svoje produkty a predstavovali svoje

Technickej univerzity v Košiciach

za najlepší vedecký projekt prezentova-

študenti Gymnázia v Gelnici Barbara

ný na Festivale vedy a techniky 2014.

Bližšie informácie o festivale

Na konferencii bolo odprezentova-

nájdete na stránke: http://festival-

ných 37 vedeckých prác zaobera-

vedy.sk/index.php/o-festivale

júcich sa odlievaním a technikami

Čolláková a Juraj Klein realizovali svoj
projekt pod názvom Štúdium sorpcie

Festival vedy a techniky je celoštátnou

zinku z kvapalných roztokov pomocou

súťažnou prehliadkou vedecko-tech-

odlievania, obrábaním odliatkov,

prírodných a umelých sorbentov,

nických projektov žiakov základných

využívaním moderných nástrojov,

pod vedením Ing. Hedvigy Horváthovej,

a stredných škôl, ktorí prezentujú

PhD., a prof. Ing. Andrei Miškufovej,

svoju výskumno-vedeckú činnosť

PhD. S touto prácou sa zúčastnili na

pomocou panelovej prezentácie. Ich

Autori:

celoštátnej súťažnej prehliadke ve-

projekty hodnotí komisia zložená

Ing. Hedviga Horváthová, PhD.

decko-technických projektov žiakov

z odborníkov z radov vedcov či vy-

prof. Ing. Andrea Miškufová, PhD.

základných a stredných škôl – „Festivale

sokoškolských pedagógov.

vedy a techniky“, ktorá sa konala
v dňoch 13. – 15. novembra 2014

Študentka Barbara Čolláková k spolu-

v Bratislave. Na tomto podujatí

práci dodala: „Projekt, na ktorom sme

14
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Cena prof. Nemessányiho

Študenti SvF získali
Autori:

pre rok 2014

prestížne ocenenia

Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu - Slovenský
plynárenský a naftový zväz

Študenti denného doktorandské-

akad. roka 2013/2014. V decembri 2014

nástroj na interaktívne dizajnova-

ho štúdia Ing. arch. Štefan Tkáč

sa v Bratislave v priestoroch Pálffyho

nie interiérov v prostrední dynamickej

z Ústavu pozemného staviteľstva

paláca konalo vyhodnotenie jubilejné-

virtuálnej reality, kde simulácie

a Ing. Pavol Kaleja z Ústavu tech-

ho 10. ročníka. Jednotlivé fakulty zo slo-

a variantné riešenia umožnia uspokojiť

nológie a manažmentu v staveb-

venských vysokých škôl a vedeckých

individuálne požiadavky zákazníkov,

níctve, získali v roku 2014 niekoľko

pracovísk nominovali celkovo 66

ktorí získajú presnú predstavu o svojej

významných ocenení za inovatívne

študentov. Súťaž organizovala Junior

budúcej investícii, vrátane optima-

prístupy v oblasti svojich vedecko-vý-

Chamber International - Slovakia pod

lizácie nákladov s ňou spojených.

skumných a tiež podnikateľských aktivít.

záštitou prezidenta SR Andreja Kisku,

V septembri 2014 získal 1. miesto

s podporou Slovenskej rektorskej kon-

v národnej súťaži business plánov

ferencie a pod odbornou garanciou SAV.

„National Innovation Competition“,

doktorand 4. ročníka. Pracuje na me-

Za SvF TUKE bol v kategórii Stavebníctvo

s postupom na medzinárodnú súťaž

dziodborovej vedecko-výskumnej

a architektúra nominovaný a hodno-

v Budapešti. V novembri 2014 v rámci

Slovenský plynárenský a naftový

práci, zameranej na štúdium vodného

tiacou komisiou za svoje doterajšie

súťaže inovatívnych nápadov „Máš

zväz vyhlásil súťaž „Cena

elementu v mikro-urbánnych štruktú-

výsledky zvolený Ing. arch. Štefan Tkáč,

nápad? - Prezentuj svoj startup!“, získal

prof. Nemessányiho pre rok 2014“

rach. V októbri 2014 si v Cikkerovej sieni

ktorý získal aj špeciálnu cenu od BMW

v rámci šiestich ocenených projektov

o najlepšiu diplomovú prácu, s cieľom

Banskobystrickej radnice prevzal na odo-

za trvalú udržateľnosť a inovácie.

6 mesačnú technickú a mentorskú

motivovať študentov k aktívnejšie-

vzdávaní cien 7. ročníka súťaže o Cenu

mu prístupu pri riešení problematiky

Jána Bahýľa za mimoriadne hodnotné

Ing. Pavol Kaleja je interný doktorand

z plynárenského, naftového a ropného

priemyselnoprávne chránené slovenské

v 2. ročníku štúdia. Vo svojej ve-

Najväčšie ocenenie jeho inovačných

priemyslu a príbuzných odvetví.

riešenie, hlavnú cenu v kategórii - indi-

decko-výskumnej práci sa venuje

podnikateľských aktivít prišlo

viduálni prihlasovatelia, malé podniky

moderným metódam výstavby

v decembri 2014, kedy sa stal

Diplomové práce sú rozdelené

a mikropodniky do 49 zamestnancov,

a využívaniu progresívnych techno-

absolútnym víťazom „Študentskej

a hodnotené v dvoch oblastiach:

za úžitkový vzor SK 6418 - Viacúčelová

lógií spracovania virtuálnej reality

podnikateľsky ceny 2014“ a zároveň

podporu zo strany Startup centra TUKE.

turbína na plyn a vodné toky s malým

v stavebníctve. Svoje štúdium spojil

nominantom Slovenska na celosveto-

a) technika a technológie, techno-

prietokom a veľkým spádom. Prihlásený

s podnikaním, založením spoločnosti

vú súťaž „Global Student Entrepreneur

logický rozvoj v plynárenstve,

úžitkový vzor bol vysoko hodnotený

„Vizualizačky.sk“, kde aplikuje skúmané

Award“, ktorá sa bude konať v apríli

komisiou expertov z patentové-

metódy a technológie v praxi. Svoje

vo Washingtone. Zvíťazil v konkuren-

b) trhy s plynom, stratégie a le-

ho odboru ÚPV SR, ktorí mu priznali

skúsenosti a zámery neváha konfron-

cii 54 prihlásených študentov z celého

gislatíva pre plynárenstvo.

šiesty inovačný stupeň zo sedemstup-

tovať v rôznych súťažiach, zameraných

Slovenska. Hlavnou myšlienkou súťaže

ňovej číselnej hodnotiacej stupnice.

na inovatívne podnikateľské koncepty.

je podporovať študentov v tom, aby

Ocenenie sa udeľuje raz za 4 roky.

nológie, technologický rozvoj v plyná-

pracovali na svojom podnikateľskom
Už v júni 2014 získal grant od Nadácie

sne už počas štúdia a dokázali skĺbiť

renstve“ získal absolvent Ing. Branislav

Súčasťou jeho úspechov za rok 2014 je

Tatra banky, ktorá podporila vybudo-

svoje výskumné aktivity s praxou.

Žatkovič z Katedry energetickej

aj udelenie ceny Študentská osobnosť

vanie jeho spoločnosti. Prezentoval

techniky, SjF TUKE - vedúca práce:
prof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc.
Blahoželáme!
Autor:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.

Haló

prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD.

Ing. arch. Štefan Tkáč je interný

2. miesto v kategórii „Technika a tech-
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prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Vydarená exkurzia
pre študentov SvF TUKE

Druhý deň pre nás Hornonitrianske

správy ciest v Bratislave, kde nás jej

vyjadriť aj pocity zúčastnených

bane Prievidza, a.s. pripravili exkurziu

pracovníci pod vedením Ing. Samuela

študentov, že sa podarila dobrá vec. Je

po svojom podniku, ktorý bol nútený

Jelínka podrobne informovali o Systéme

to hlavne vďaka ochote a ústretovos-

z dôvodu výrazne zníženej banskej

hospodárenia s komunikáciami

ti zhotoviteľov a investorov navštíve-

činnosti riešiť nové náhradné aktivity.

a mostmi, porozprávali nám o zbere

ných stavieb. Preto na tomto mieste vy-

Ukázali nám výstavbu železobetó-

dát a princípoch fungovania cestnej

jadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí

nových nádrží na chov a spracova-

databanky. Poslednou zastávkou na

sa podieľali na jej hladkom priebehu.

nie rýb a prevádzku spaľovania drevnej

ceste domov bola stavba rýchlostnej

štiepky. Prezentáciu, prehliadku, obed

cesty R2 Zvolen - Pstruša, konkrétne

aj ubytovanie manažoval Ing. Štefan

technológia výstavby spriahnutého

Zelenák, PhD. V poobedňajších hodinách

mosta. Prehliadku a fundovaný odborný

sme sa presunuli do Bratislavy, kde

výklad zabezpečil Ing. Vladimír Vavrek,

sme si stihli pred zotmením prezrieť

zástupca firmy Národná diaľničná

Autori:

priebeh rekonštrukcie „starého mosta“

spoločnosť, a.s. Bratislava.

Ing. Eva Panulinová. PhD.
Ing. Slávka Harabinová, PhD.

cez Dunaj. Stavbou nás sprevádzali zástupcovia firmy Metro Bratislava, a.s.

Záverom môžeme skonštatovať, že exkurzia mala prínos nielen

Na stránke Vysokoškoláci do praxe

podporu Centra vedeckotechnic-

Prvý deň sme strávili na stavbe diaľnice

Tretí deň sme začali návštevou

pre študentov, ale aj pre nás pedagógov.

vytvorenej pre potreby národného

kých informácií v SR, ktoré zastrešuje

D1 Fričovce - Svinia. Prezreli sme si

Generálneho riaditeľstva Slovenskej

Sme veľmi rady, a môžeme touto cestou

projektu „Vysoké školy ako motory

uvedený projekt, a zorganizovali sme

stavbu cestného telesa, rôzne spôsoby

rozvoja vedomostnej spoločnosti“ je

pre študentov trojdňovú exkurziu.

sanovania svahov, zhotovenie pilót pre

zverejnený cieľ v znení: „Prispôsobiť vy-

Keďže sa v ostatnom období v blízkom

hĺbkové zakladanie mosta a výstavbu

sokoškolské vzdelávanie potrebám ve-

okolí Košíc stavia menej, cestovali

mosta technológiou letmej betonáže.

domostnej spoločnosti prostredníctvom

sme za zaujímavými inžinierskymi

Podrobný výklad k jednotlivým

rozvoja inovatívnych foriem vzdelávania,

stavbami naprieč celou republikou.

objektom nám veľmi ochotne poskytol

rozvoja aktívnej spolupráce vysokých

Ing. Jozef Broniek, zástupca firmy

škôl so súkromným sektorom...“ Ako

Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 12.

Strabag, s.r.o. Bratislava. Na popoludnie

súčasť naplnenia tohto cieľa je možné

až 14. novembra 2014 a bolo do nej

bola naplánovaná exkurzia do tunela

realizovať exkurzie do podnikov, čo je

zapojených 41 študentov bakalárske-

Ovčiarsko, ktorý sa nachádza na diaľnici

vynikajúca príležitosť pre študentov,

ho a inžinierskeho štúdia končiacich

D1 v úseku medzi Hričovským

aby sa už počas štúdia oboznámili

na našom ústave. Bola zameraná

Podhradím a Lietavskou Lúčkou. Plány

s prostredím podnikov a získali tak

na výstavbu diaľníc, mostov, geo-

nám trochu nabúral pokazený autobus,

prvé skúsenosti a kontakty v praxi.

technických objektov a špeciálnych

ale vďaka ochote Ing. Jozefa Valka

betónových konštrukcií. Keďže sme

z firmy Uranpres, s.r.o. Prešov a tomu,

Aj u nás na Ústave inžinierskeho sta-

si vopred precízne pripravili časový har-

že na stavbe pracujú nepretržite, sme

viteľstva na Stavebnej fakulte TUKE

monogram, stihli sme v rámci troch dní

mohli sledovať rôzne etapy výstavby

sme využili koordinačnú a finančnú

navštíviť šesť zaujímavých stavieb.

tunela aj vo večerných hodinách.
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Spoločné aktivity T-Systems
a Ekonomickej fakulty

Maily, ktoré potešia...

Autor:

Autor:

Ing. Monika Šiserová

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

budúcnosti. Prednáška poodhalila aj

EkF TUKE má v súčasnosti podpísa-

to, kadiaľ sa bude cesta financií a úč-

ných viac ako 30 zmlúv s partner-

tovníctva pravdepodobne uberať.

skými univerzitami v Európe v rámci
programu Erasmus+. V akademic-

Vznik SAP-akadémie ako reakcie

kom roku 2014/2015 takto študuje

na zvyšujúci sa dopyt po zamestnan-

viac ako 70 študentov EkF v zahraničí,

coch znamenal jeden z rozhodujúcich

na základe zmluvy o dvoch diplomoch

krokov spolupráce medzi združením

alebo vďaka iným štipendijným

IT-Valley, univerzitami a ďalšími firmami

programom. V uvedenom akademickom

v Košiciach a na východnom Slovensku.

roku prijala EkF 14 Erasmus študentov

Na základe stretnutí medzi vedúcim

z Francúzska, Poľska, Rumunska,

finančného Centra zdieľaných služieb

Španielska, Talianska a Turecka. Aj keď

„...thank you for my unforgettable Erasmus.
In my opinion it was the best year in my
life, the experience I really liked. In fact
this second term I‘m going to Brno as
a freemover. Thank you for everything...
Greetings Borja, Valencia.“

Ing. Antonom Sinayom a prodekanom

Košice nepatria k najvyhľadávanejším

Ekonomická fakulta Technickej

Následné stretnutia vyústili do nových

pre vzdelávanie prof. Otom Hudecom

miestam na Erasmus pobyty, napriek

univerzity v Košiciach sa dohodla

nápadov, prospešných pre obe strany.

vznikla aj druhá aktivita v letnom

tomu sa zahraničným študentom

Touto cestou chceme vyjadriť poďako-

programu Erasmus+ na pôde EkF, čím

na užšej spolupráci s T-Systems Slovakia

Prezentácia Ing. Rešovského s názvom

semestri ak. roku 2014/2015 - otvorenie

u nás páči. Mnohí bývajú príjemne

vanie všetkým tým, ktorí svojou an-

prispievajú k dobrému dojmu, ktorý

s.r.o. Prvým krokom bola spolupráca

„Súčasná situácia a budúcnosť financií

výberového predmetu „SAP – základy,

prekvapení. Oceňujú ústretovosť, inter-

gažovanosťou, ochotou a podanou

majú zahraniční študenti po skončení

pri zavedení a inováciách voliteľných

v medzinárodných spoločnostiach a rola

modul FI a CO“ pre končiacich študentov

netové pokrytie, genius loci Košíc, atď.

pomocnou rukou, napomáhajú k rozvoju

svojho študijného pobytu u nás.

predmetov Controlling, Manažérsky

CFO“ na pôde Technickej univerzity

inžinierskeho štúdia, ktorý reaguje

Niektorí študenti si na nás v dobrom

reporting a Medzinárodné štandardy

v Košiciach 17. februára vzbudila

na dopyt firiem pôsobiacich najmä

spomínajú aj s časovým odstupom

finančného vykazovania v akademic-

veľký záujem, zaznamenala vysokú

v Košiciach. Záujem študentov bol pre-

ako napríklad Španieli z Valencie

kom roku 2014/2015. Druhým krokom

účasť študentov a zamestnancov EkF.

kvapujúci, zo 120 prihlásených musel

a Ciudad Realu: Borja, Angel, Beatriz,

boli exkurzie študentov fakulty vo firme,

Téma bola zvolená tak, aby prepojila

byť výber kapacitne zúžený na 80

Maria Milagros a Andrea (viď foto).

ktoré umožnili spoznať prostredie

svet firemných financií a kontrolingu

študentov. Inštruktori z FC SSC (Finance

a náplň práce v oblasti finančných

s predmetmi na fakulte. Druhou témou

and Controlling Shared Service Center)

Zladiť špecifické požiadavky na štúdium

služieb a kontrolingu. Na oddelení už

prednášky bolo, v čom spočíva súčasná

T-Systems Slovakia budú na pôde

každého prichádzajúceho či odchádza-

pracuje veľa absolventov Ekonomickej

náplň práce CFO (Chief Finance Officer,

fakulty učiť končiacich absolventov

júceho študenta s našou či partnerskou

fakulty a aj viceprezident T-Systems

viceprezident pre financie) a aké pred-

ako realizovať finančné a kontrolingo-

univerzitou nie je jednoduché, najmä

Slovakia pre financie a kontroling,

poklady, vlastnosti a pracovné kroky

vé operácie v prostredí SAP. V nasledu-

nie pri takom počte našich „erasmus-ak-

Ing. Marek Rešovský, je absolven-

môžu viesť k takejto dôležitej pozícii.

júcich rokoch sa predpokladá intenzívne

tívnych“ študentov. Napriek tomu má

tom fakulty, študijného programu

Vysoké školy by mali poskytovať vzde-

zapojenie fakulty do kurzov v spolupráci

toto úsilie zmysel a zistíte to napríklad

Financie, bankovníctvo a investovanie.

lávanie pre pracovný trh v ďalekej

so SAP-akadémiou.

aj vtedy, keď dostanete takýto mail:
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Športujeme aj v roku 2015

Strieborný
Matej Falat

Jedným z cieľov práce učiteľov KTV je

a to jednak zabezpečením vyučovacieho

bedminton, bouldering, fitness, futbal,

to, aby študenti cítili potrebu zaradenia

procesu na hodinách povinnej telesnej

nohejbal, squash, stolný tenis, tenis,

pohybovej činnosti do svojho denného

výchovy, organizovaním letných telový-

turistika, volejbal, vodné športy). Presné

resp. týždenného pracovného režimu.

chovných kurzov (LTS), zimných telový-

termíny konania jednotli-

Študent musí chápať športovú aktivitu

chovných kurzov (ZTS) ako aj organizá-

vých športových akcií sa dozviete

ako prevenciu pred rôznymi civilizačný-

ciou jednorazových športových podujatí.

na www.tuke.sk/ktv/, resp. u jednot-

mi chorobami, ako činnosť, ktorá bude
Na Svetovej zimnej univerziáde v špa-

úspech v rámci svetového akademic-

nielskej Sierra Nevade dosiahol

kého športu. 8. februára 2015 získal

študent našej Fakulty elektrotechni-

v superkombinácii bronzovú medailu

ky a informatiky Matej Falat výrazný

a v sobotu 14. februára 2015 bol ešte

úspešnejší, keď skončil na druhom

aj v budúcnosti kompenzovať sedavý

Tak ako každý rok aj v roku 2015 bude

výchovy, ktorí organizujú jednot-

mieste a získal striebornú medailu.

spôsob života. Katedra telesnej výchovy

KTV organizovať pre študentov a zamest-

livé športové podujatia.

preto organizuje športové aktivity

nancov TUKE 36 športových akcií v trinás-

Autor:

pre študentov ale aj zamestnancov TUKE,

tich športoch (aerobik, basketbal,

Mgr. Peter Murín

Srdečne blahoželáme!

Majsterka Európy v kickboxe
- študentka SjF TUKE

Autor:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.

MARIBOR 23. novembra 2014 (SITA)

technických a enviromentálnych rizík

a K1-Rules. Slovensko tam získalo päť

- Slovenskí reprezentanti v kickboxe

v strojárstve, členka TJ Slávia TUKE)

bronzových medailí. V Bilbau sa o tretie

si vybojovali šesť medailí (bilancia:

v light-kicku žien do 65 kg, ktorá

miesta pričinili vo fullkontakte Zuzana

1 - 2 - 3) na majstrovstvách Európy or-

v semifinále zdolala Češku Martinu

Gábová (do 52 kg), Veronika Petríková

ganizácie WAKO v slovinskom Maribore

Fendrichovú a vo finále si poradila

(do 56 kg), Lucia Cmárová (do 60 kg),

(18. - 23. 11. 2014), ktoré sa uskutočni-

aj s Poľkou Monikou Kedzierskou

Dávid Zöld (do 60 kg) a v K1-Rules

li v troch disciplínach: pointfighting (se-

3:0 na body. „Všetci máme obrovskú

Veronika Cmárová (do 65 kg).

mikontakt), lightkontakt a light-kick.

radosť. Ide o historický moment pre
Slovensko - prvé zlato v tatami športoch

Veronika Cmárová stihla už vo svojej

V konkurencii 610 pretekárov z 35

na seniorskom šampionáte WAKO, či

športovej kariére vybojovať viacero

krajín sa o najcennejší kov pre SR

už na ME alebo MS. Veronika Cmárová

medailí a titulov ako bronzová

postarala Veronika Cmárová (študentka

predviedla výborný výkon a zaslúžene

medaila z MS v kickboxe 2013, Antalya

1.ročníka Strojníckej fakulty Technickej

triumfovala, navyše ju vyhlásili za

(Turecko) – full contact žien do 65 kg,

univerzity v Košiciach, odbor Manažment

najlepšiu ženskú zápasníčku majstrov-

je vicemajsterkou sveta z MS juniorov

stiev Európy v disciplíne light-kick,“

2012, Bratislava (Slovensko) – full

uviedol pre agentúru SITA prezident

contact žien do 65 kg, 3 násobnou

Slovenského zväzu kickboxu (SZKB) Peter

Majsterkou SR, víťazkou Európskeho

Onuščák na margo vystúpenia 20-ročnej

pohára 2014, bronzovou medai-

kickboxerky Tatrana Prešov KB Košice.

listkou Svetového pohára 2014.

V Maribore išlo o druhú časť ME 2014,

Blahoželáme!

a to v disciplínach pointfighting (semikontakt), lightkontakt a light-kick.

Čítajte viac: http://agentury.

Prvá časť kontinentálneho šampionátu

sme.sk/c/7510175/sest-medai-

sa uskutočnila v španielskom Bilbau

li-pre-sr-v-maribore-veronika-cma-

(20. - 26. 10. 2014), na programe boli

rova-zlata.html#ixzz3QZZxIGTF

tiež tri disciplíny: fullkontakt, low-kick

livých učiteľov Katedry telesnej

Názov

Šport

Termín

Zodpovedná osoba

1.

Veľkonočný turnaj v nohejbale

nohejbal

apríl

Mgr. Žigala

2.

Pohár dekana Ekonomickej fakulty

futbal

apríl

PaedDr. Harčarik

3.

Jarný maratón aerobik

aerobik

apríl

Mgr. Barcalová, Mgr. Hlaváčová

4.

Mixvolejbalový turnaj

volejbal

apríl

Mgr. Murín

5.

Plavecká stovka

plávanie

apríl

Mgr. Vasilišin

6.

Majster TUKE v tenise

tenis

apríl

Mgr. Vasilišin

7.

Salibandy cup - o pohár dekana SvF

florbal

apríl

Mgr. Dudovič

8.

Zlatý košík

bedminton

apríl

Mgr. Dudovič

9.

Železný muž

posilovanie

máj

Mgr. Žigala

10.

LTS - Splav rieky Hron

vodné športy

máj

Mgr. Hančin

11.

KTV Plážo

beachvolejbal

máj

Mgr. Murín

12.

Májové preteky v bouldrovaní

bouldering

máj

Mgr. Hančin

13.

Pohár dekana SjF

futbal

máj

PaedDr. Harčarik

14.

Vodácko-branné preteky

potápanie

máj

Mgr. Starec

15.

Cykloturistické podujatie

cyklistika

jún

Mgr. Vojtaško

16.

Kurz wakeboardingu

wakeboarding

jún

Mgr. Hlaváčová

17.

Výstup na Rysy

turistika

september

Mgr. Stášiková

18.

Cykloturistika na Lajošku

cyklistika

september

Mgr. Vojtaško

19.

Pohár TUKE

futbal

október

PaedDr. Harčarik

20.

O majstra TUKE

stolný tenis

október

Mgr. Vasilišin

21.

Memoriál Mgr. Valéra Orlovského

volejbal

október

Mgr. Murín

22.

Excel cup

florbal

november

Mgr. Dudovič

23.

O majstra TUKE

squash

november

Mgr. Budzák

24.

Streetball

basketbal

november

Mgr. Budzák

25.

Turnaj zmiešaných družstiev

basketbal

november

Mgr. Budzák

26.

Neptuniáda

potápanie

november

Mgr. Starec

27.

Dni študentstva vo volejbale

volejbal

november

Mgr. Murín

28.

Študentské dni s aerobikom

aerobik

november

Mgr. Hlaváčová, Mgr. Barcalová

29.

Pohár rektora TUKE

futbal

november

PaedDr. Harčarik

30.

O majstra TUKE

nohejbal

november

Mgr. Žigala

31.

Yonex cup

bedminton

november

Mgr. Dudovič

32.

Vianočný turnaj v tenise

tenis

december

Mgr. Vasilišin

33.

Memoriál bratov Kurianovcov

basketbal

december

Mgr. Budzák

34.

O majstra TUKE

bedminton

december

Mgr. Žigala

35.

Mikulášsky boulder cup

bouldering

december

Mgr. Hančin

36.

Vianočný turnaj vo futbale

futbal

december

PaedDr. Harčarik

Netradiční športovci

PATRÍCIA SZAPOLOVÁ - in-line korčuľovanie
Málokto vie, že FBERG má medzi v radoch prvákov úspešnú In-line korčuliarku. Tomuto netradičnému športu
sa Patrícia venuje už šesť rokov a každý deň sa snaží trénovať, aj keď ako vraví, zladiť šport a štúdium si vyžaduje poriadnu dávku sebadisciplíny. Majsterka Slovenska z roku 2014 súťaží za košický klub RK Inlinecenter.

na našej univerzite

Autor:

„Šport je podľa mňa nenahraditeľný spôsob na odreagovanie sa a vylepšenie si telesnej kondície“.

Mgr. Ľuboš Vojtaško

Technická univerzita v Košiciach ponúka

obohratých športových tém ponúkame

silový trojboj, taekwondo, in-line kor-

študentom v rámci povinnej alebo

čitateľom krátky vstup aj do menej

čuľovanie, cyklokross a free-ride

výberovej telesnej výchovy širokú

známych športových odvetví, ktorým

na bicykli. Každého z nich sme sa opýtali

škálu pohybových aktivít. Je nám jasné,

sa venujú naši študenti a mnohí z nich

v čom vidí prospešnosť pohybovej

ktoré športy dominujú, a tým aj často

sú v nich aj veľmi úspešní. V článku

aktivity – športu pre mladých ľudí.

zapĺňajú stránky nášho univerzitné-

vám v krátkosti predstavíme študentov

ho časopisu. Na spestrenie, možno už

a ich športové koníčky ako bikros,

MICHAL TOMČO - Bikros
Rodáka z dediny Kalša pri Košiciach nosili rodičia už ako štvorročného na tenis, no stále, keď mohol
poškuľoval po bicykli. Preto rodičia zmenili športovisko a spolu s bratom ho začali voziť na bikrosovú dráhu
na Furči. Dnes, sa snaží Michal trénovať tak často ako sa dá a ako mu študijné povinnosti v treťom ročníku
na Fakulte elektrotechniky a informatiky dovolia. Nechce sa porovnávať so súpermi, ktorí sa venujú tomuto

TIBOR LEJKO - Taekwondo
Študent 3. ročníka Ekonomickej fakulty (momentálne na Erasme vo francúzskom NICE) sa venuje Taekwondu
od svojich desiatich rokov a ako vraví, možno práve bojové filmy boli akýmsi magnetom, ktoré ho pritiahli
k bojovému umeniu. Tibor, ak je doma, trénuje každý deň v klube Ilyo Taekwondo Košice, no momentálne je
pre neho prvoradé štúdium, ktorému musí športová činnosť ustúpiť. Úspechy na športovom poli pochádzajú

športu profesionálne, no dovolíme si tvrdiť, že môže. V európskom pohári v kategórii junior obsadil 8. miesto
a v celkovom hodnotení tohto pohára skončil na 18. mieste. Týmito výsledkami nemá úplne zatvorené dvere
dokonca ani na olympiádu, čo je jeho vysnívaným cieľom. Reprezentant Slovenska jazdí v klube Košický
Šarkan a v príprave mu pomáha Slovenský zväz cyklistiky.
„Šport je podľa mňa tá najlepšia vec na odreagovanie sa, a preto je ho dobré zapojiť k študijným povinnostiam“.

ešte zo stredoškolských čias a nie je ich málo. Z tých najväčších uvádzame: 1. Miesto Karlovac Open, 1. Miesto
Zaghreb Trophy, 1. Miesto Park Pokal Sindelfingen, 2. Miesto Czech open.

MARTIN KUČINSKÝ - free-ride na bicykli, cyklokross

„Šport je skvelý spôsob ako sa odreagovať, či už od školy, práce, alebo rôznych starostí. Pri športe človek

Veľmi zaujímavým študentom venujúcim sa naraz viacerým netradičným športom je Martin Kučinský,

zabúda na všetko ostatné a myslí len na hru. Ani počas skúškového neprestávam chodiť na tréningy. Vždy

študent 3. ročníka Strojníckej fakulty. Už od detstva ho zaujímali dvojkolesové športy, spočiatku to bola

sa dokážem odreagovať a potom sa mi oveľa ľahšie učí. Navyše, človek môže spoznať veľa nových ľudí so

horská cyklistika, neskôr bikross, zjazdová cyklistika a zoznámil sa už aj s motokrosom. Šport je pre neho

spoločnými záujmami a nájsť si nových kamarátov. A to, že šport je dobrý pre zdravie vie asi každý“.

obrovskou vášňou, no študijné povinnosti sú na prvom mieste. Zároveň si uvedomuje, že pri týchto
športoch je veľké riziko úrazov, preto bezpečnosť je u Martina, člena klubu Freeride-KE, na prvom mieste.
Týmto sa riadi aj na súťažiach, na ktorých sa zúčastňuje najmä pre potešenie z jazdy. Šport pre neho
predstavuje výborne spojenie zdravého pohybu v prírode, adrenalínu a zábavy s kamarátmi.
„Nech si všetci ľudia, ktorí trávia veľa času na stoličke za počítačom nájdu
vhodnú formu pohybovej aktivity, ktorá ich bude baviť”.

STANISLAVA HAJDUKOVÁ - free-ride na lyžiach
Druháčka na FBERG, bývala snowboardistka sa dostala k lyžovaniu na neupravených svahoch cez
svojho otca, s ktorým často chodievala do hôr na predĺžené víkendy. Tomuto športu sa venuje už
od roku 2007 a podarilo sa jej uspieť na viacerých súťažiach aj keď, ako vraví, na prvom mieste je

LUKÁŠ KNAŠINSKÝ - silový trojboj

u nej pôžitok z jazdy. Podarilo sa jej napríklad zvíťaziť vo švajčiarskom Davose na podujatí SCOTT

Všestranný športovec, druhák na FBERG Lukáš Knašinský, rodák z Hanušoviec nad Topľou, sa venuje

Czech Ride 2008, v Jasnej na Jasna Adrenalin 2008 bola strieborná, bola štvrtá na SCOTT Czech

silovému trojboju od roku 2010. Je majstrom Slovenska v kategórii RAW (bez výstroja), víťazom Grand Prix

Ride 2009 a zvíťazila aj na Freeride World Qualifier (FWQ) CGC Jasna Adrenalin 2014. Ešte nedávno

Slovensko a strieborný na majstrovstvách Slovenska v tlaku na lavičke. Silových trojbojárov zastrešuje

sa tomuto športu chcela venovať na vyššej úrovni, no prišla škola a taktiež sa začala zamýšľať

Slovenský zväz kulturistiky a silového trojboja, a pod ňu spadá federácia IPF, ktorá zastrešuje aj jeho súčasný

nad tým, že takýto šport so sebou prináša veľké riziko zranení. Trénovať sa snaží stále ako sa dá,

klub Hard Power Team Bardejov, za ktorý momentálne súťaží. Spočiatku bolo pre neho ťažké zosúladiť

samozrejme najmä v zime počas víkendov, čomu sa snaží prispôsobovať aj termíny skúšok v škole.

štúdium a tréningový proces, no na fakulte sa stretol u vyučujúcich s pochopením a ústretovosťou.

„Cvičte kým ste mladí! Nikdy nie je neskoro začať, či už kvôli fyzickej ale aj psychickej kondícii,

„Šport je pre mňa životným štýlom, jednoducho patrí k životu a človek, ktorý

pretože šport ľudí spája. A navyše, telo sa Vám za to poďakuje vo vyššom veku”.

pravidelne športuje sa cíti fyzicky a psychicky oveľa lepšie.“

Ponuka rekreačných

Memoriál Jána Gála

Autor:

pobytov - leto 2015

v stolnom tenise

Ing. Klaudia Šándorová

RADA ZO OZ PŠaV v spolupráci

známa predovšetkým svojimi rozsiah-

O dopravu sa postará firma PEPETOUR

s Technickou univerzitou v Košiciach

lymi piesočnatými plážami s mierne

s.r.o ,s ktorou spolupracujeme už dlhšie

organizujú každoročne dovolenky

klesajúcim dnom, čo oceňujú najmä

a sme s nimi spokojní. Ide o autobusovú

v zahraničí. Jednou z nich je obľúbené

rodiny s deťmi. Dovolenkári majú

dopravu. Autobus je vybavený kli-

možnosť vybrať si z množstva reštaurá-

matizáciou, toaletou a TV, aby sme

Mladí aj starší, ligoví hráči, ale aj

Stavebnej, Hutníckej, Ekonomickej

Podujatie uzavrel krátkym príhovorom

Chorvátsko – oblasť Seget Vranjica,

rekreační stolní tenisti, ženy i muži.

fakulty a Fakulty elektrotechniky a in-

Marián Gál, syn Jána Gála, v ktorom

ktorá sa nachádza v strednej Dalmácii.

cií, kaviarní, barov, večer sa môžu zabaviť

sa počas cesty cítili príjemne. Počas

Takto by sa dali stručne charakterizo-

formatiky, Fakulty umení, Ústavu

poďakoval všetkým za účasť a vyzval

Toto miesto je známe svojimi zátokami

na rôznych diskotékach. V stredisku

celého pobytu v danej destinácií

vať účastníci 5. ročníka stolnotenisové-

výpočtovej techniky a samozrejme

prítomných, aby si našli čas aj o rok

s kamienkovými a štrkovitými plážami,

sa nachádzajú moderné termálne kúpele.

bude autobus prítomný z dôvodu

ho turnaja, ktorý nesie názov „Memoriál

Katedry telesnej výchovy. V ženskej

a stretli sa na tejto podarenej športovej

bujnou vegetáciou, krásnymi ostrovmi,

Blízkosť zaujímavých talianskych miest

možnosti fakultatívnych výletov.

Jána Gála“. Spolu sedemnásť zamestnan-

kategórii zvíťazila Michaela Bujňáková

akcii ešte v hojnejšom počte.

ktoré sú ideálne pre jednodňové výlety

(Benátky, Verona, Padova, Terst) ponúka

cov TUKE si v utorok 10. februára našlo

z Fakulty umení. V mužskej kategórii

a storočnými olivovníkmi a vinohradmi.

možnosti rôznych fakultatívnych výletov.

cestu do telocvične na Vysokoškolskej

sa vo finálovom zápolení stretli di-

Tešíme sa na stretnutie s vami

Vranjica má všetko potrebné

ulici, kde sa odohral tento ročník turnaja.

ametrálne odlišné typy stolných

na ďalšom ročníku „Memoriálu Jána

pre príjemnú a pokojnú dovolenku,

Termíny:

objavovať krásy Chorvátska

Organizátori Katedra telesnej výchovy

tenistov. Mladík Andrej Ďuriš, doktorand

Gála“ v stolnom tenise na budúci rok.

ak však zatúžite po zábave, nájdete ju

1. turnus: 26.06.2015 – 05.07.2015

a Talianskej riviéry, spoznávať

a Rada ZO OZ PŠaV TUKE rozdelili

na Stavebnej fakulte, sa stretol s Petrom

v neďalekých mestách Trogir a Split.

8 - dňový pobyt s polpenziou

nových ľudí, oddýchnuť od každo-

účastníkov do 4 skupín, z ktorých

Polákom, 65-ročným skúseným stol-

najlepších osem postúpilo do vyraďo-

notenisovým veteránom. V zápase vy-

Autori:

Termín rekreácie (8-dňový pobyt

Cena:

vacích bojov. Na turnaji sa zúčastnili

rovnaných súperov sa Petrovi Polákovi

Mgr. Ľuboš Vojtaško

s polpenziou):

• 260 €/dospelá osoba,

Viac informácií o spomínaných rekreáci-

aj predstaviteľky nežnejšieho pohlavia

z Hutníckej fakulty podarilo najprv

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

1.turnus: 7.8.2015 – 16.8.2015

• 240 €/dieťa od 12 – 15 rokov,

ách nájdete na stránke:

2.turnus: 21.8.2015 – 30.8.2015

• 230 €/dieťa od 10 – 12 rokov,

http://web.tuke.sk/ozpsav/rekreacie.

• 180 €/dieťa do 10 rokov.

shtml

a niektoré z nich boli mužským kolegom

odvrátiť štyri súperove mečbaly a v roz-

vyrovnanými súperkami. Do športového

hodujúcom piatom sete mal istejšiu ruku

zápolenia sa zapojili zamestnanci

a mohol sa tešiť z víťazstva na turnaji.

Pevne verím, že Vás jedna z týchto
ponúk oslovila a pridáte sa k nám

denných starostí a zabaviť sa.

http://www.pepetour-peter-ondracek.

Cena:
• 275 €/dospelá osoba,

2. turnus: 10.07.2015 – 19.07.2015

com/

• 245 €/dieťa od 12 – 15 rokov,

8-dňový pobyt s polpenziou

alebo osobne na 1.poschodí

• 225 €/dieťa od 10 – 12 rokov,

rektorátu TUKE.

• 165 €/dieťa od 5 - 10 rokov,

Cena:

• 60 €/dieťa do 5 rokov.

• 270 €/dospelá osoba,

Kontakt: Ing. Klaudia Šándorová,

• 250 €/dieťa od 12 – 15 rokov,

tajomníčka RADY ZO

Taliansko - oblasť Bibione je vzdialené

• 230 €/dieťa od 10 – 12 rokov,

necelých 600 km od hraníc Slovenska.

• 180 €/dieťa do 10 rokov.

Táto oblasť talianskeho pobrežia je
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Naštartuj v letnom

Poď

semestri svoju kariéru

Autor:
Ing. Dorota Liptáková

s nami
na kajak!

Európska únia si dáva pre budúcnosť

správny krok. Zisti, ako vyplniť všetky

o svojich možnostiach a vyber si

cieľ, aby v ročne aspoň 20 % mladých

podklady, aby si zvýšil šance a dostal

kariéru, ktorá ťa najviac osloví.

využilo možnosti zahraničných

štipendium na štúdium. Príď 17.3.

študijných pobytov. Na Slovensku

o 15:00 do zasadacej miestnosti EKF

Ako napísať dobrý životopis

sú to v súčasnosti ročne 2 percentá.

(B. Němcovej 32) na 1. poschodie.

do práce – seminár. Nechaj si poradiť

Posluchárne, učebne, knižnica, jedáleň,

odborníkom – personalistom, ako má

internát. Každodenný študentský

vyzerať životopis, ktorý neskončí v koši.

život nemusí byť až taký jednotvár-

Cestovanie, štúdium v zahraničí, stáže,
zbieranie informácií a skúseností mimo

Spoznaj svet startupov – stretnutie.

školy – toto sú všetko činnosti, ktoré

Lákajú ťa startupy? Stretni sa s košickými

študentovi a absolventovi pomôžu

startupistami. Zisti, na čom pracujú

Ako (úspešne) prežiť pracovný

zaujímavým športom, napr. kajakom?

vyniknúť a vystúpiť zo šedého priemeru.

a ako aj ty môžeš rozbehnúť svoj nápad.

pohovor – workshop. Nacvič si

Už 58 rokov pri TUKE funguje KAMIKSE

ny. Čo tak si ho spestriť nejakým

Bonus: vyskúšaj si prezentovanie

pracovný pohovor. Zisti, ako sa môžeš

Akademik TUKE, vodácky oddiel, ktorý

Národný rozvojový projekt AZU Aktivita

nápadov pred sponzormi. V Univerzitnej

vopred pripraviť, aké zákerné otázky

sa venuje práve jazdeniu na viac,

Zvyšuje Úspech chce tiež priložiť ruku

knižnici TUKE 19.3. o 15:00.

môžeš očakávať a ako sa máš správať,

či menej divokých vodách v kajaku,

keď sa dostaneš do úzkych.

kanoe alebo na rafte. Radi vo svojich

k dielu a v letnom semestri 2014/2015
máme pre Vás v Košiciach napláno-

Startup Weekend Košice – túto

vané rôzne workshopy a semináre.

súťaž/tréning ti do Košíc prinášame

AZU Angličtina – stretnutia. Blíži sa

študentov, resp. zamestnancov TUKE.

základy správania sa na divokej vode,

s podporou Technickej univerzity

leto! Príď si s nami nezáväzne pokecať

U nás sú dvere otvorené celoročne,

záchrana a sebazáchrana na tečúcej

Big Day Stáží – výstava. Stáž, prax,

v Košiciach a Startup Centrom TUKE

o rôznych témach výlučne v cudzom

nábor je 365 dní v roku. Rád by si vedel

vode a to všetko v prekrásnom

zahraničné pobyty – všetky organi-

v dňoch 17.-19.4.2015. Máš 54 hodín,

jazyku. Bez učiteľov a bez stresu.

viac alebo rovno sadol do kajaku

prostredí Pienin na rieke Dunajec.

zácie na jednom mieste, konkrétne

aby si s pomocou mentorov a tímu,

Každý týždeň v zasadačke AZU.

a vyskúšal to? Tak neváhaj a ozvi sa.

v Univerzitnej knižnici TUKE. Stánky

ktorý na mieste vytvoríš, premenil

otvoríme 11.3.2015 o 10:00.

nápad na potenciálny biznis.

Všetky aktuálne dátumy našich

V roku 2015 máme bohaté plány

Jesenná edícia obľúbenej akcie pre za-

podujatí, ale aj ďalšie zaujímavé akcie

a možnosť sadnúť na vodu a prepád-

čínajúcich vodákov – zoznamova-

radoch privítame nových členov,

Jesenné Šuby-duby 9.-11.októbra 2015

Krok za krokom k úspešnej žiadosti

Vyber si – práca, podnikanie, výskum

v tvojom meste nájdeš na našom

lovať svoj prvý kilometer je otvorená

nie sa s kanoistikou, základný kurz

o štipendium – workshop. Urob

– stretnutie. Stretni sa so zástupcami

portáli www.azu.sk v sekcii Udalosti.

pre každého. Teda, kde a kedy sa vidíme?

na stojatej vode. Akcia pre študentov
TUKE, ale aj ostatných záujemcov.

z daných oblastí, t.j. podnikateľmi, zamestnancami, doktorandmi/vyso-

Ak sa chceš zapojiť intenzívnejšie

Šuby-duby 24.-26.mája 2015

koškolskými pracovníkmi. Diskutuj

a nestačia ti plánované workshopy,

Akcia pre začínajúcich vodákov – zozna-

Nočné orientačné preteky vodákov

Kontaktovať nás môžeš mailom

pridaj sa do košického tímu AZU. Pomôž

movanie sa s kanoistikou, základný kurz

13.-15.novembra 2015

na klub@kamikse.sk, klikom na www.

nám zorganizovať všetky podujatia,

na stojatej vode. Akcia pre študentov

Preteky vodákov konané každoročne

kamikse.sk alebo www.facebook.

vyskúšaj si marketing, plánovanie či

TUKE, ale aj ostatných záujemcov.

pri príležitosti Medzinárodného

com/kamikse. Každý utorok nás

dňa študentov a zároveň oficiálne

nájdeš v klube na Popradskej

ukončenie vodáckej sezóny.

58/A, na prvom poschodí v čase

iné aktivity a získaj nové skúsenosti.
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TUKE, blok B, pri posluchárni T-Systems)

Informácie na www.azu.sk v sekcii

KAMIKSE Letná škola kanoistiky 4.-11.

Stáže, alebo na kosice@azu.sk.

júla 2015

alebo nám pošli mail a príď do klubu.

20.00 – 21.30. Tešíme sa na Teba!

Týždenný kurz jazdenia na divokej vode

Radi privítame každého záujemcu.

Prajeme ti veľa úspechov v ďalšom

táborového charakteru. Naučíme ťa

Informácie o našej najbližšej akcii nájdeš

Autor:

semestri a skvelé vyhliadky do leta.

základy jazdy na kajaku alebo kanoe,

na našej nástenke (Hlavná budova

Ing. Miriam Brašková, PhD.
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Nové kurzy Jazykovej školy
pri Katedre jazykov TUKE
Aktuálna ponuka pre letný

Cena kurzu: 70€

e-mail: Martina.Pluchtova@tuke.

semester 2014/2015:

(3,50 – eur/1 vyučovacia hodina, platí

sk, Sona.Polakovicova@tuke.sk

Dlhodobý jazykový kurz

v prípade výučby v skupine 6-10 ľudí)

tel.: 055/6024164

angličtiny/ nemčiny/ ruštiny

V prípade, že za Vás kurzovné

Osobný kontakt: Katedre jazykov TUKE,

• výučba 1x 90 minút (1 alebo 2 stret-

zaplatí pracovisko TUKE, bude cena

Vysokoškolská 4, 1. poschodie, č.dv. 182

nutia do týždňa, podľa dohody)

ešte nižšia ato o sumu DPH.

• spolu 20 hodín

Viac informácií a odpovede

Na stretnutie s Vami sa teší

• základná náplň kurzov bude ak-

na Vaše otázky dostanete na:

kolektív Jazykovej školy

tuálne doplnená podľa požia-

FB: https://www.facebook.

pri Katedre jazykov TUKE.

daviek a potrieb účastníkov

com/JazykovkaKJ?fref=ts

Autor:
Oľga Spišáková

iKariéra Dni príležitostí
Ako každý rok, tak aj tento majú

Študenti sa o firmách dozvedia

hrou na Xbox-e a ďalšími pripravova-

študenti a absolventi technic-

informácie, ktoré nenájdu na žiadnej in-

nými „zábavkami“. A tí, ktorí sa zapoja

kých univerzít možnosť nájsť si

ternetovej stránke. Či už sú to výhody

do súťaže určite neodídu naprázdno,

prácu prostredníctvom blížiaceho sa

pracovných pozícií, ktoré firma ponúka,

ale odnesú si mnoho užitočných cien.

pracovného veľtrhu iKariéra Dni prí-

čo všetko potrebuje študent ovládať,

Doplňujúce pedagogické

ležitostí, ktoré pripravuje medziná-

ak má záujem o miesto, aké povinnosti

Skvelá atmosféra, nálada a profe-

rodná organizácia IAESTE Slovakia.

ho čakajú po nástupe, poprípade im

sionálni organizátori čakajú nielen

ponúknuť svoj životopis a dohodnúť

v Košiciach, ale i v Žiline dňa 24.- 25.

sa na dátume pohovoru a pod.

marca 2015 a Bratislave 15.apríla 2015.

štúdium

dva dni veľtrhu, a to 17. a 18. marca
2015, priamo na študentskej pôde

Okrem hľadania zamestnania si tu

Tešíme sa na vás.

v budove Univerzitnej knižnice TUKE.

môžu prísť na svoje aj mladší študenti,

Firmy sa predstavia prostredníc-

a to napríklad dohodnutím si baka-

Ak ste študentom TUKE a:

prihláste sa na Doplňujúce pe-

• máte záujem rozšíriť si možnosti

dagogické štúdium – dennú

svojho profesionálneho uplatnenia zís-

formu pre študentov TUKE.

kaním pedagogickej spôsobilosti vyučovať profesijné (odborné) predmety,
• chceli ste sa stať učiteľom/
učiteľkou a nevyšlo to,
• chcete nadobudnúť širší rozhľad,
obohatiť svoje poznatky, získať

lárskej, či diplomovej práce, získaním

je možné vyspovedať aj rozhovorom

informácií ohľadne stáží, no i spríjemne-

Autor:

sijné (odborné) predmety,

s jednotlivými zástupcami.

ním si čakania na prednášky a cvičenia

Gabriela Hanečáková

• máte čas a chcete urobiť niečo

Ak ste absolventom Ing. štúdia a:
• vyučujete profesijné (odborné)

prihláste sa na Doplňujúce pedagogic-

predmety na strednej škole, ale

ké štúdium – externú formu pre absol-

nemáte pedagogickú spôsobilosť,

ventov inžinierskeho štúdia na tech-

• máte záujem rozšíriť si možnosti svojho profesionálneho uplat-

mi, vyučujúcimi, kolegami,

nenia získaním pedagogickej

Haló

tvom krátkych prednášok, ale každú
spôsobilosti vyučovať profe-

pre svoj osobný rast,

skúsenosti s novými predmet-
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Po pár rokoch vám opäť prinášame

nických a ekonomických fakultách.
Bližšie na www.tuke.sk/kip.
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Čo tak leto trochu inak?

Univerzitné

Autori:
Gabriela Hanečáková
Andrea Galliková

Slnko, more, pláž... Tieto slová

IAESTE members, a internship can become

ale predsa takmer rovnakých ľudí ako

prebehnú hlavou takmer každému

a pleasure stay. Needless to say, this was

si ty, s ktorými rád zostaneš v kontakte

z nás pri spomienke na leto. No našli

the most valuable chance in my life as

aj po skončení stáže. Držím palce

sa aj takí, ktorí vymenili dovolenko-

a student.“

aj členom IAESTE-komunity, aj všetkým,

vé teplo južných krajín za nezabud-

David, Portugal, internship in Žilina

čo sa do tohto programu zapoja a dúfam,

nuteľný zážitok v srdci Európy a mi-

Ingunn, Norway

pastoračné centrum

že si to noví stážisti užijú minimálne tak

nuloročné prázdniny strávili vďaka

„During my internship at the International

dobre, ako som si to užil ja.“

výmennému programu organizá-

Laser Centre, Slovak University of

Juraj, stáž v Chorvátsku

cie IAESTE na Slovensku. O tom, že

Technology, Bratislava I worked with

im spomienky na pobyt síce v malej

Slovak PhD. students on designing a fiber

„Ako stráviť 3 mesiace v Barcelone? Vidieť

krajine, no s veľkým srdcom ostanú

optic strain sensor. They were very helpful

Messiho či Neymara? Navštíviť Malagu,

navždy v pamäti, svedčia aj nasle-

and I gained a lot of knowledge. An inter-

Sevillu, Granadu, Rím...? Získať nové pria-

Pre mnohých košických vysokoškolá-

a plesania. Po Veľkej noci,

dujúce reporty niekoľkých z nich.

national internship helps to meet people

teľstvá, prežiť more zážitkov a mať neza-

kov je skratka UPC, teda Univerzitné

konkrétne 9. apríla, sa stretneme

of different cultures! Along with other

platiteľnú skúsenosť do svojho životopisu?

pastoračné centrum sv. Košických

na parkete Kultúrno-spoločenského

„It´s nice learning to know other cultures.

trainees and IAESTE Slovakia members we

Jednoducho! Tak neváhaj a skús IAESTE

mučeníkov, už dobre známou. Aj

centra na Jedlíkovej 7.

It was incredibly fun and adventurous.

visited different tourist attractions, restau-

stáž aj ty!“

tento semester pre nás kňazi a spo-

Many new friends from all over the world.

rants and pubs in and around Bratislava.

Ľubomír, stáž v Španielsku

lupracovníci UPC pripravili niečo

Kategóriu športových podujatí

Best summer I remember.“

The IAESTE Bratislava LC had planned

duchovné, niečo športové a nezabudli

zastupuje v letnom semestri

Ingunn, Norway, internship in Trenčín

out many events so we were always busy

„Moju letnú stáž som strávil na výskume

ani na niečo tanečného charakteru.

tradičný futbalový turnaj. Tento

Tomislav, Croatia

having fun. An IAESTE internship is the

v Belfaste a bol to, okrem iného, aj jeden

„My internship in Slovakia was a great

best thing that can happen to a person!“

z kľúčových dôvodov prečo ma prijali

experience. It was an eight-week

Sujaan, India, internship in Bratislava

do mojej aktuálnej práce. Čo je však

sv. omše. Počas celého akade-

internship in Košice where I worked as

David, Portugal

rok sa uskutoční až 16. apríla, ale
Prioritou pre UPC sú samozrejme

trénovať môžeme už odteraz.

možno ešte dôležitejšie, cez prácu

mického roka sa na pondelko-

Každému študentovi dobre padne z času

a programmer at the university. I really

Na druhej strane aj mnoho Slovákov

na zaujímavom projekte som sa veľa

vej sv. omši slávenej v Seminárnom

na čas vymeniť sedenie nad skriptami

enjoyed it there, both at work and during

okúsilo chuť zahraničia a vďaka prázd-

naučil, napr. aj o reaktoroch so superkri-

kostole o 19.00 h stretávajú študenti

či pri zadaniach za prechádzku alebo

my free time. I learned and improved

ninovému výletu si okrem priateľ-

tickými kvapalinami, spoznal skvelých ľudí

všetkých vysokých škôl v Košiciach.

turistiku v prírode. UPC nám ponúka

myself on multiple levels every day. My

stiev, zážitkov, suvenírov, jazykových

a, prekvapivo, spoznal trochu lepšie aj sám

Pre študentov ubytovaných v študent-

hneď 2 výlety. Jeden výlet bude 1. mája.

English got a lot more fluent, I learned

zdatností, ba dokonca aj výplaty, ktoré

seba. To všetko v priateľskej atmosfére

ských domovoch sú slúžené sv. omše

Ten druhý bude bodkou za akademic-

to program in Python language, I met

si doniesli domov, doplnili nejeden

a s bohatým programom s výletmi a žúrmi.

pravidelne každý týždeň priamo na in-

kým rokom a konať sa bude 20. júna.

a bunch of great young people with whom

riadok v životopise, čo im môže

A spomínal som už potápanie s tuleňmi?“

ternátoch. Harmonogram internátnych

I spent time hanging out and travelled to

pomôcť k nájdeniu vysnívanej práce.

Juraj, stáž v Severnom Írsku

sv. omší v ŠD TUKE je nasledovný:

Viac informácií je k dispozícii

different places. An unique experience.“

Prečítajte si o ich skúsenostiach.

• internát na Ulici Boženy Nemcovej

na www.upcke.sk. Ak preferuješ

– streda 19.30 h, C blok, učebňa B7;

osobný kontakt, tak so svojimi

• internát na Ulici Ferka Urbánka

otázkami môžeš navštíviť kanceláriu

– utorok 19.30 h, jedáleň;

UPC na Hlavnej 89 (Teologická

• internát na Rampovej –

fakulta KU). Taktiež môžeš osloviť

utorok 17.30 h, jedáleň;

svojho koordinátora či kňaza priamo

• internáty na Jedlíkovej – streda 20.00

na internáte pred alebo po sv. omši.

Tomislav, Croatia, internship in Košice
„IAESTE je skvelá šanca skúsiť si pracovné
„Be in a internship means the impro-

prostredie v zahraničí a pracovať s jedi-

vement of knowledge through the gain

nečnými ľuďmi zo svojho oboru. Taktiež

of practical experience and throught

zaujímavá príležitosť cestovať a naozaj

the improvement of language and com-

spoznávať krajiny, ktoré by si nikdy nemal

munication skills. As foreign student

šancu spoznať takýmto spôsobom. IAESTE

twice, Slovakia represents the best country

stáž nie je iba o práci, ale aj o zábave

to be a trainee. Enjoying the culture

a o tom, že sa dostaneš medzi študentov

of this country and hospitality of the local

z rôznych krajín, z rôznych odborov,
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Zapáčil sa ti taký

Sujaan, India

Juraj, stáž v Chorvátsku

život? Nemusíš
o tom len čítať.
ZAŽI TO!

Ľubomír, stáž v Španielsku

www.iaeste.sk

h, Jedlíkova 7, veľká sála na 1. poschodí.
Reprezentačný ples UPC je tu

Autor:

pre všetkých nadšencov tancovania

Bc. Mária Tkáčová
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Juraj, stáž v Severnom Írsku

ELEKTROENERGETIKA 2015
STARÁ LESNÁ, VYSOKÉ TATRY

16 .  18 . s e p t e m b e r 2 01 5
Úspešné a obľúbené medzinárodné
vedecké sympózium ELEKTROENERGETIKA
opäť prichádza a ponúka zážitok
z jedinečného interdisciplinárneho fóra
o najnovších poznatkoch a výzvach,
ktorým čelí spoločnosť v oblasti
energetických zdrojov, nových technológií
a perspektív udržateľného rozvoja.
Pozýva všetkých zainteresovaných
k diskusii o víziách pre energetiku
budúcnosti. Sympózium sa koná každé
dva roky.

ORGANIZÁTOR
Technická univerzita v Košiciach
Spoluorganizátori
Budapest Tech, Maďarsko
Czestochowa Technical University, Poľsko
PEIPK, St. Petersburg, Rusko

PRE AUTOROV
Pozývame autorov podať
vlastné príspevky do
odborného programu
sympózia.
Základy, riadenie a aplikácie
v elektroenergetike, ochrany,
vysoké napätia meracie

AKO SA REGISTROVAŤ
• Online registrácia na stránke http://ee2015.fei.tuke.sk
• Ponuka zliav pri včasnej registrácii

techniky, normy a podobné
témy sú vhodné do zborníka
vedeckých a odborných
prác, ktorý je pravidelne
indexovaný v Thomson

HLAVNÉ TÉMY
Výroba, rozvod, prenos a spotreba elektriny
Technika vysokých napätí a diagnostika
v elektroenergetike
Ochrany a analýza porúch v elektrizačnej sústave
Riadenie v elektrizačnej sústave, liberalizácia trhu
s elektrinou

Reuters CPCIS a SCOPUS
indexoch.

KONTAKT
ELEKTROENERGETIKA 2015
Technická univerzita v Košiciach
ee2015@tuke.sk
Katedra elektroenergetiky
Mäsiarska 74
042 00 Košice
Telefón: ++421 55 602 3551
Fax: ++421 55 602 3552

Sympózium na internete: http://ee2015.fei.tuke.sk

Technická univerzita v Košiciach
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