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a celoživotné vzdelávanie počas 

celého produktívneho života človeka.

Tieto myšlienky sprevádza-

li množstvo rozhodnutí prof. Pažáka 

pri riadení Vysokej školy technic-

kej a prispeli k tomu, že naša Alma 

mater aj v minulosti patrila k jednej 

z najkvalitnejších vzdelávacích inšti-

túcií vo vtedajšom Československu.

Prof. Pažák sa aj po ukončení svojej 

aktívnej činnosti vždy veľmi živo 

zaujímal o aktivity v rámci VŠT a neskôr 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Stretávali sme ho na významných akade-

mických akciách, jubilejných slávnos-

tiach ako aj pri stretávaní sa rektorov 

VŠT a TUKE v januári každého roku. 

Prejavom priateľstva a úcty prof. Pažáka 

k svojim nasledovníkom vo funkci-

ách rektorov boli aj jeho priateľ-

ské stretnutia v kancelárii pánov 

rektorov pri káve, kedy sa veľmi živo 

zaujímal o dianie na univerzite.

Stratili sme vzácneho človeka, člena 

akademickej obce našej Alma mater. 

Človeka, ktorý Vysokej škole technic-

kej venoval celý svoj profesionálny život 

ale aj život v zaslúženom dôchodku. 

Človeka, ktorý mal rád klasickú hudbu 

a ktorý bol verným poslucháčom 

Collegia technica. Človeka, ktorý vytváral 

podmienky pre to, aby sa už v minulos-

ti postavili základy pre súčasné postave-

nie TUKE v akademickom prostredí tak 

Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí.

Aj keď sme sa s prof. Pažákom rozlú-

čili, v Areáli na Letnej ulici ostáva 

po ňom vybudovaná infraštruktúra 

univerzity ako aj množstvo jej žiakov, 

ktorí sú hrdí na to, že ich učiteľom bola 

taká osobnosť akou bol prof. Alojz Pažák.

Česť jeho pamiatke!

Rozlúčka s bývalým rektorom, 
profesorom Alojzom Pažákom

Dňa 7. mája 2015 sme dali posledné 

zbohom prof. Pažákovi, ktorý bol význam-

nou osobnosťou Technickej univer-

zity v Košiciach. Narodil sa 10. júna 

1926 v Levoči. Základnú a strednú 

školu absolvoval v Košiciach, kde 

maturoval na Strednej priemyselnej 

škole strojníckej v roku 1946 – teda 

rok po ukončení II. svetovej vojny.

V roku 1952 ukončil vysokoškolské 

štúdium na Strojníckej fakulte SVŠT 

v Bratislave v odbore Tepelná energetika.

Po ukončení štúdia nastúpil ako odborný 

asistent na novovznikajúcu Vysokú 

školu technickú a jej Strojnícku fakultu 

v Košiciach. Teda odišiel jeden z prvých 

zamestnancov našej Alma mater.

Bol odborným asistentom na Katedre 

častí strojov a mechanizmov od roku 

1952 a následne v roku 1965 

sa habilitoval a stal sa docentom 

a v roku 1971 profesorom pre odbor 

Časti strojov a mechanizmov.

Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil 

vroku 1977 na Strojníckej fakulte SVŠT 

v Bratislave a na tej istej fakulte obhájil 

doktorskú dizertačnú prácu (DrSc.) 

v odbore Časti strojov a mechanizmy.   

Bol čestným doktorom na Univerzite 

v Miskolci. Počas svojej pedagogic-

kej činnosti prednášal predovšetkým 

predmety zo všeobecného základu 

Strojného inžinierstva ako Základy 

strojníctva a Časti strojov a mechaniz-

mov a technické kreslenie aj na vtedaj-

šej Baníckej a Hutníckej fakulte.

Počas svojej pedagogickej činnosti 

bol autorom a spoluautorom 

dvoch vysokoškolských učebníc 

a piatich vysokoškolských skrípt 

pre predmety, ktoré prednášal.

V rámci zabezpečenia vedecké-

ho rastu mladej generácie bol školi-

teľom 8 vedeckých ašpirantov, bol 

členom komisie pre obhajoby kandidát-

skych dizertačných prác v odbore Časti 

strojov a mechanizmy ako aj členom 

pre obhajoby doktorských dizertačných 

prác v rámci Československej republiky.

V rámci zahraničných vedeckých aktivít, 

aj keď to v minulom storočí nebolo 

jednoduché, sa aktívne zúčastňoval 

vedeckých konferencií Medzinárodnej 

federácie pre teóriu strojov a mecha-

nizmov IFToMM a v roku 1979 bol 

aj jedným z predsedov vedecké-

ho výboru konferencie v Montreále.

Počas svojej vedeckej kariéry bol 

autorom a spoluautorom 39 pôvodných 

vedeckých prác s tematickým zamera-

ním na teóriu ozubených prevodov.

Bol nositeľom viacerých význam-

ných ocenení tak z prostredia 

Slovenskej akadémie vied, ako aj 

vysokých škôl a mesta Košice. 

Pôsobenie prof. Pažáka v akademic-

kých funkciách sa začalo v pozícii prode-

kana SjF, neskôr bol dekanom SjF 

a v roku 1972 bol poverený vedením 

Vysokej škole technickej v Košiciach. 

Funkciu rektora zastával do roku 

1989, kedy odišiel do dôchodku.

K životnej filozofii prof. Pažáka patril 

názor o tom, že rozhodujúcim činite-

ľom pre urýchlenie rozvoja spoloč-

nosti je človek, úroveň jeho kvalifi-

kácie, vzdelania a kultúrnosti, rozvoj 

jeho tvorivých schopností, kritické-

ho myslenia a invenčnej práce.

Preto školy, osobitne vysoké školy, 

musia pripraviť mladú generá-

ciu tak, aby dokázala riešiť perspek-

tívne zámery a ciele spoločnos-

ti a súčasne prevziať na seba zodpo-

vednosť za rekvalifikáciu dospelých 
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Voľba kandidáta na funkciu 
rektora TUKE

Súťaž Vedec roka 2015 

Bezprostredne po zvolení členom 

Akademického senátu Technickej 

univerzity v Košiciach povedal:

„Prezentovaná dôvera všetkých 

senátorov je pre mňa veľkým záväzkom 

a zároveň obrovskou výzvou do ďalšej 

práce. Vďaka mnohým výnimočným 

ľuďom, ktorí na univerzite pôsobili 

a pôsobia, stojí Technická univerzita 

v Košiciach na pevných základoch 

a v ďalšom období by mala maximálne 

ťažiť zo svojich silných stránok. Budem 

sa snažiť, aby sa sebavedomie a pozícia 

TUKE vo všetkých oblastiach naďalej 

upevňovali, aby sa k nej študenti, 

absolventi a zamestnanci hrdo hlásili.“

Centrum vedecko-technických 

informácií SR, Slovenská akadémia vied 

a Zväz slovenských vedeckotechnic-

kých spoločností zorganizovali v roku 

2015 18. ročník súťaže Vedec roka SR. 

Záštitu nad podujatím prevzal prezident 

Slovenskej republiky J. E. p. Andrej Kiska.

Cieľom súťaže bolo oceniť a spoločen-

sky vyzdvihnúť popredných sloven-

ských vedcov a technológov z príro-

dovedných a technických oblastí vedy 

a výskumu za prínosy ich vedeckého 

bádania. Ocenenia za rok 2014 boli 

udelené v piatich kategóriách.

V kategórii Osobnosť roka v oblasti 

technológií ocenenie získal doc. Ing. 

Sergej Hloch, PhD. z Fakulty výrobných 

technológií TUKE - za vynikajúce 

výsledky dosiahnuté v rámci riešenia 

projektov výskumu technológie 

vodného prúdu a mimoriadny prínos 

pre interdisciplinárnu medzinárod-

nú vedeckú spoluprácu v oblasti prog-

resívnych výrobných technológií. 

Bratislava, 28. 4. 2015 – Novým pre-

zidentom Zväzu automobilové-

ho priemyslu SR sa stal prof. Juraj 

Sinay. Vo funkcii vystriedal Jaroslava 

Holečka, ktorý po 3 rokoch opúšťa 

vedúcu pozíciu a ďalej bude pôsobiť 

na pozícii výkonného vicepreziden-

ta. Spolu s novým prezidentom Valné 

zhromaždenie ZAP SR 22. apríla nanovo 

zvolilo aj  viceprezidentov, Výkonný 

výbor a Dozornú radu ZAP SR.

LAUDATIO: 

Doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. aj 

napriek relatívne mladému veku patrí 

k erudovanej a vysokokvalifikova-

nej generácii vedeckých pracovníkov 

na vysokých školách. Viac ako desať 

rokov sa venujevýskumu v oblasti 

progresívnych výrobných technoló-

gií, a to najmä výskumu technológie 

vodnéhoprúdu. Dôkazom o vynikajú-

cich výsledkoch jeho vedeckých prác 

v tejto oblasti sú aj významné ocenenia 

a uznania, ktoré získal. Doc. Hloch má 

výbornú medzinárodnú vedeckú povesť. 

Aktívne spolupracuje s významnými 

vedcami takmer z celého sveta a v nad-

väzovaní vedeckej spolupráce aktívne 

pokračuje aj ďalej. Pravidelne recenzuje 

príspevky v renomovaných karen-

tovanýchčasopisoch a v niektorých 

z nich je aj členom redakčných rád.

Má mimoriadne organizačné schopnosti 

s orientáciou na cieľ s vysokou 

empatiou. V úlohe vedúceho výskumnej 

skupiny je vždy pripravený pomôcť 

Prof. Sinay k svojmu vymenovaniu 

povedal: „V rámci Zväzu automobilo-

vého priemyslu pôsobí veľmi kvalitný 

tím ľudí. Okrem novo vymenované-

ho vedenia sú to zástupcovia rôznych 

členských organizácií, ktorí fungujú 

v pracovných komisiách a pomáhajú 

napĺňať stanovené ciele. Rád by som 

zachoval kontinuitu vykonaného úsilia aj 

počas môjho mandátu. Verím, že efektívny 

a kvalitný automobilový priemysel je 

mladším kolegom. Jeho spolupra-

covníci ho rešpektujúako človeka 

s otvorenou mysľou pre nové návrhy, 

je pracovitý v objavovaní nových 

technológií, a zároveň je nezávislým 

vedcom, ktorý prijíma nevyriešené 

otázky ako výzvu a nie ako problém.

Doc. Sergejovi Hlochovi srdečne  

blahoželáme!

Akademický senát TUKE na svojom zasadnutí dňa 27. apríla 2015 
v tajnom hlasovaní zvolil za kandidáta na rektora TUKE prof. Ing. 
Stanislava Kmeťa, CSc. Získal hlasy všetkých členov senátu.

Zväz automobilového 
priemyslu má nové vedenie

kľúčom ku konkurencieschopnej a pro-

sperujúcej Slovenskej republike.“  Nový 

šéf zväzu predstavil 9 hlavných 

cieľov, ktoré nadväzujú na doterajšiu 

stratégiu. Novinkou je zameranie 

na podporu využitia alternatív-

nych zdrojov energie v automobi-

lovom priemysle. Elektromobilita 

pritom bude, popri vede a výskume 

a PR, priamo v gescii prezidenta.

Osobnosť roka v oblasti technológií

Text prevzatý z tlačovej 

správy ZAP SR
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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Dobré nápady majú 
na TUKE zelenú

Dobré nápady tvorivých ľudí majú na 

TUKE otvorené dvere dokorán. Už rok 

tam totiž v rámci Univerzitného centra 

inovácií, transferu technológií a ochrany 

duševného vlastníctva (UCITT) funguje 

Startup centrum Technickej univerzity 

v Košiciach (TUKE). Za ten čas sa už 

môže pochváliť prvými výsledkami. 

VSTUPNÝ VÝBER 

„Naším cieľom je vytvoriť v regióne 

Košického a Prešovského kraja motivačné 

prostredie, ktoré pomôže rozvíjať 

sa nielen študentom, ale v podstate 

každému, kto má inovatívny nápad. 

Hlavnou myšlienkou je naštartovať 

hardvéru pre odvetvia pracujúce 

s mnohokanálovým audiom. Druhý 

má názov App@ Eat a vyvíja mobilnú 

aplikáciu pre reštaurácie a ich zákazníkov. 

ZÁHRADKA V BYTE 

V rámci druhého predinkubačného 

šesťmesačného obdobia súťaže vybrala 

komisia sedem startupov. Viaceré z nich 

majú potenciál naozaj sa presadiť. 

Napríklad startup Croptek. „Snažíme 

sa vyvíjať automatické hydropónické 

systémy, teda pestovanie rastlín bez 

pôdy, vo vodnom roztoku. Teraz vyvíjame 

systém pre domácich používateľov, 

aby si priamo v byte mohli dopestovať 

napríklad bylinky pre využitie v kuchyni,“ 

opisuje svoju myšlienku autor Martin Pala. 

Ďalší inovatívny nápad prináša 

z vybraných startup EFEOS. Vyvíja 

systém vysielajúci video z rôznych 

zdrojov v čo najlepšom uhle 

v každom momente. „Aplikácia je 

využiteľná pri rôznych športových či 

kultúrnych podujatiach, ale aj v rámci 

bezpečnostných zložiek. Ide vlastne 

o akéhosi automatického režiséra,“ 

vysvetľuje projekt autor Dávid Cymbalák. 

PODSTATNÁ SPOLUPRÁCA 

Veľký potenciál ukazuje aj startup 

Vizualizacky.sk. Vyvíja systém umožňujúci 

vizualizovať predstavy projektantov 

proces, ktorý podporí ľudí pri realizácii 

ich inovatívnych myšlienok do komerčne 

využiteľného produktu alebo služby,“ 

hovorí Branislav Bonk z UCITT-u. 

Do Startup centra sa dostanú tie 

inovatívne nápady vo forme projektov, 

ktoré prejdú vstupným výberom. 

Projekty, ktoré odborná komisia schváli, 

potom dostanú zo strany univerzity 

všestrannú podporu. Nemusia si sami 

zháňať priestory, či už kancelárske, 

alebo laboratórne, môžu využívať 

univerzitné prístrojové vybavenie, 

internetové a telefonické pripojenie. 

Nie práve zanedbateľná je aj mentorská 

pri projektovaní napríklad bytov alebo 

rodinných domov. Bez spolupráce 

so Startup centrom by však, ako autori 

myšlienok prízvukujú, nemohli nerušene 

na projektoch pracovať. „Dôležitá je 

najmä ideová pomoc od odborníkov 

na rôznych podujatiach, na ktoré sa vďaka 

spolupráci dostaneme. Nezanedbateľné 

sú aj poskytnuté materiálne podmienky 

a podpora, ktorú si človek na začiatku 

nemôže dovoliť. Napríklad priestory, 

kde sa môže tím stretávať, diskutovať 

a riešiť problémy,“ tvrdia inovatívci. 

POMOC BUDE POKRAČOVAŤ 

Pomoc inovatívnym projektom v rámci 

univerzity však pobytom v Startup centre 

TUKE nekončí. „V rámci spomínaného 

Inkubátora vznikajúceho na TUKE 

sa projekty dočkajú ďalšej podpory. 

Nielen materiálnej, ale najmä, nazvime to, 

administratívno-legislatívnej. Ide o to, aby 

sa autori nemuseli venovať úradovaniu 

v rámci ochrany duševného vlastníctva, 

vzniku firmy, prípadne ponuky či predaja 

ich produktu. To všetko budú mať v rámci 

zmluvy vyriešené a budú sa môcť 

naplno venovať tvorivej činnosti,“ 

hovorí riaditeľ UCITT František Jakab. 

Vznik nových projektov na podporu 

inovácií je jasným signálom, že 

konečne aj na východe Slovenska 

nemusia inovatívne nápady upadnúť 

a expertná podpora zo strany univerzity 

ako aj odborníkov z rôznych oblastí. 

PRVÉ LASTOVIČKY 

Zatiaľ prebehli dve kolá súťaže 

inovatívnych nápadov, startupov, ktoré 

vyhlásila univerzita. V prvom kole 

sa do šesťmesačného predinkubačného 

obdobia v Startup centre dostalo 

sedem startupov. Na záver tohto 

polročného pobytu prebehol výber 

najúspešnejších podnikateľských plánov. 

Do vznikajúceho inkubátora vybrali 

dva z nich. Prvým je startup Galileo, 

ktorý sa zaoberá vývojom novodobého 

riešenia v oblasti audiovizuálnej techniky 

do zabudnutia kvôli nedostatku finančných 

či materiálnych podmienok. Ak majú 

naozaj potenciál, odborníci na Technickej 

univerzite v Košiciach, ktorí vďaka využitiu 

štrukturálnych fondov Európskej únie 

na to konečne majú podmienky, im radi 

pomôžu. Umožňuje im to Univerzitný 

vedecký park TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných 

technológií (kód ITMS:26220220182) 

spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. Svitá tak 

nádej, že za splnením svojho sna už mladí 

odborníci nebudú musieť východ opúšťať.

Text prevzatý z večerníka 
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Inovatívnym projektom poskytnú v košickom 
Startup centre TUKE všestrannú pomoc

Takto bude vyzerať automatický režisér

Záhradku budete môcť mať priamo v obývačke

8 Haló Haló           9



Haló           11Haló           11

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Kód ITMS:  26220220182

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

Kód ITMS:  26220220155

Research Forum 2015
Druhý ročník odbornej konferencie 

„Research Forum 2015“ zorganizovalo 

Výskumné centrum Žilinskej univerzity 

v Žiline koncom apríla 2015 v Grand 

Hotel Permon v Podbanskom. 

Odborná komunita upriamila svoju 

pozornosť na tému „Štrukturálna 

pomoc pre výskum a inovácie“. 

Program sa okrem koncepčných otázok 

zameraných na podporu výskumu 

a vývoja v období 2014-2020 venoval 

aj aktuálne populárnej problematike 

startup a spinoff projektov a prepojeniu 

univerzitného prostredia s praxou. 

Technickú univerzitu v Košiciach 

na konferencii reprezentovali zástupcovia 

Univerzitného centra inovácií, transferu 

technológií a ochrany duševného 

vlastníctva (UCITT) - doc. František Jakab, 

PhD., doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc., 

Ing. Michaela Durkáčová, PhD. a JUDr. 

Peter Čižmár. V predvečer konferencie 

sa zároveň aktívne zúčastnili na ďalšom 

pracovnom stretnutí zástupcov 

univerzitných vedeckých parkov 

a výskumných centier na Slovensku.

Riaditeľ UCITTu doc. Jakab na konferencii 

predstavil model inovačných a startup 

aktivít TUKE, zameraný na aktuálny 

trend vo vývoji „akcelerácie inovačného 

podnikania“ s ohľadom na podmienky 

a poslanie TUKE, v rámci riešenia 

projektu Univerzitného vedeckého 

parku TECHNICOM pre inovačné 

aplikácie s podporou znalostných 

technológií (UVP TECHNICOM). Pilotné 

zabezpečenie aktívneho Programu 

akcelerácie podnikania je realizované 

prostredníctvom aktivít Startup 

centra TUKE. Vybraným záujemcom 

o podnikanie sú zmluvne poskytnuté 

zaujímavé predinkubačné služby. Ľudia 

s inovatívnymi nápadmi tak majú 

možnosť využívať kvalitnú výskumnú 

infraštruktúru s mentorskou a expertnou 

podporou. Úspešným absolventom 

predinkubačnej fázy „akcelerácie“ 

bude umožnený vstup do budovaného 

podnikateľského inkubátora TUKE.

Snahou riešiteľov projektu UVP 

TECHNICOM a pracoviska UCITT na TUKE, 

pod ktoré Startup centrum TUKE patrí, 

je priebežné zlepšovanie podpory 

startupov a nadväzujúcich inkubačných 

služieb pre úspešných absolventov 

predinkubácie. Dôkazom toho je aj 

zmluvná spolupráca so spoločnosťou 

SAAB, na základe ktorej riešiteľský 

tím UCITT konzultuje rozvoj stratégie 

inkubačných procesov s jedným z najlepšie 

hodnotených švédskych inkubátorov LEAD 

vytvorenom pri univerzite v Linköpingu.

Autor: 

Ing. Michaela Durkáčová, PhD.
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KC ZATIPS

Projekt KC ZATIPS (ITMS kód 

26220220155), ktorého 

riešiteľom je Technická univerzita 

v Košiciach v spolupráci s na mape 

uvedenými partnermi, nastupuje 

do svojej záverečnej fázy.

Kľúčovým cieľom riešiteľov projektu 

je zriadenie Kompetenčného centra 

a zabezpečenie jeho funkčnosti 

a dlhodobej udržateľnosti. Aktivity 

v rámci tohto cieľa zahŕňajú nielen 

samotné zriadenie, ale aj technologic-

ké prognózovanie, transfer technoló-

gií a ochranu duševného vlastníctva, 

ako aj reintegráciu slovenských vedcov.  

Veľmi dôležité je vybavenie 

Kompetenčného centra špičkovými 

prístrojmi a následná pilotná prevádzka 

technickej infraštruktúry potrebnej 

pre zamýšľaný výskum a vývoj a zefek-

tívnenie vedeckých činností. Jednou 

z úloh bol i výskum vysokovýkon-

ných simulačných metód pre geo-

priestorové technológie zameraných 

na zber 3D dát a simuláciu zložitých 

procesov v krajine (pomocou bez-

pilotnej helikoptéry na obrázku).

Úlohou zriadeného Kompetenčného 

centra bude zabezpečenie realizácie ex-

celentného priemyselného výskumu 

a vývoja pokrývajúc výskum a vývoj 

v oblasti znalostných technoló-

gií pre inovácie výrobných systémov 

a výskum a vývoj znalostných techno-

lógií pre inovácie služieb. Výsledkom 

jednej z výskumných úloh bolo vyvíjané 

softvérové riešenie protipovodňové-

ho varovného systému (na obrázku 

znázornené hĺbky a hladiny záplav).

Autori: 

Ing. Katarína Valentová 

Ing. Mária Gamcová, PhD.

Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie 
produkčných systémov v priemysle a službách 
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Spolupráca TUKE 
a SAAB pri budovaní 
podnikateľského inkubátora

Cena rektora  
pre startup Emomime

Autori: 

Ing. Zlatica Dolná, PhD. 

Ing. Marek Lavčák

Spoločné ciele smerujúce k podpore 

inovácií, transferu poznatkov, ale 

aj vytváraniu podmienok pre akce-

leráciu podnikania v akademickom 

prostredí a podpore komercionalizácie 

výsledkov vedy&výskumu boli príčinou, 

že si TUKE a SAAB „padli do oka“ hneď 

po prvých rokovaniach na konci roka 

2014. V januári 2015 už bola podpísaná 

zmluva o spolupráci, ktorá znamenala 

štart spoločných aktivít v Košiciach 

a vo švédskom Linköpingu. Podstatou 

spolupráce je zdieľanie dobrých 

skúseností zo Švédska pri budovaní 

podnikateľského inkubátora na TUKE. 

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) 

je lídrom v oblasti poskytovania tech-

nického vzdelávania vo východosloven-

skom regióne. Spoločnosť SAAB definuje 

ako jednu zo základných firemných 

hodnôt, spoločnú pre všetkých štrnásť-

tisíc zamestnancov, vášeň pre inovácie. 

V priebehu viac než 75-ročnej histórie 

sa produkty švédskej zbrojárskej 

firmy stali symbolom inovatívne-

ho prístupu k technológiám – či už ide 

o dizajn vojenských lietadiel vyvíjaných 

v  meste Linköping v 50-tych rokoch 

minulého storočia alebo o súčasné 

produkty v oblasti civilnej bezpečnosti. 

Pútavé čokoládovohnedé plagáty 

pozývajúce na Startup Weekend Košice 

zaplavili areál Technickej univerzity 

v Košiciach a internáty univerzity, ktoré 

sa hemžia študentmi. Toto pozvanie 

patrilo všetkým (nielen študentom), 

ktorí v sebe nosia inovatívne nápady, 

neboja sa ich realizovať a neváhajú 

investovať svoj víkendový čas do svojho 

rozvoja namiesto iných voľnočaso-

vých aktivít. Približne stovka nadšených 

ľudí sa 17.4 – 19.4.2015 rozhodla 

pre intenzívnu prácu na svojom nápade 

počas Startup Weekendu v Košiciach.

Podkrovie Stavebnej fakulty TUKE 

na Vysokoškolskej ul. č. 4 sa zaplnilo 

kreatívnym potenciálom v podobe 

71 účastníkov. Tí navzájom súťažili 

o originálne ceny prezentáciou svojich 

nápadov, na ktorých celý víkend 

pracovali. Tieto nápady vyhodnoti-

la porota deviatich odborníkov: Ivan 

Debnár, Michal Borza, Jozef Vojtko, 

Spojením svojich síl vznikol spoločný 

projekt za účasti švédskej jednotky 

medzi univerzitnými podnikateľ-

skými inkubátormi, firmy Lead.

Spolupráca so spoločnosťou SAAB je 

dôležitou aktivitou, ktorá významne 

prispeje k úspešnej realizácii projektu 

budovaného Univerzitného vedeckého 

parku TECHNICOM. V rámci jeho riešenia 

sú vytvárané podmienky, ktoré umožnia 

vznik podnikateľských inkubátorov 

pre malé a stredné „Hi-Tech“ firmy, 

Start-up, resp. „Spin-off“ firmy. Tie by 

mali vznikať najmä na báze relevantných 

výsledkov výskumu a vývoja, inovačných 

aktivít a výsledkov projektov špecifiko-

vaných partnerských univerzít a prie-

myselných partnerov. Cieľom je vytvoriť 

podmienky pre trvalý rozvoj výskumu 

a vývoja so stálym dopadom na transfer 

znalostí a technológií, resp. inovačnú 

prax ako na regionálnej, národnej, 

tak aj na medzinárodnej úrovni.

„Vďaka tejto zmluvnej spolupráci sa nám 

naskytla možnosť zdieľať dobré skúsenosti 

úspešného švédskeho inkubátora Lead 

pri budovaní vlastnej platformy podnika-

teľského inkubátora na TUKE. V praxi táto 

spolupráca znamená možnosť pravidelne 

František Jakab, Jaroslav Lupták, 

Anna Filippová, Patrik Horný, Michal 

Hladký a Andrej Klíma. Tímy startupis-

tov tak mali okrem súťaže jedinečnú 

príležitosť stretnúť sa so zaujímavý-

mi ľuďmi zo sveta biznisu a startupov. 

Cena rektora TUKE

Jedným z ocenení bola aj cena rektora 

TUKE. Predstavovala 6-mesačný 

pobyt v Startup centre TUKE a získal 

ju tím Emomime v zložení:

Mária Virčíková, Tomáš Tiefenbach, 

Stanislav Cocuľa, Ján Adamčák, Roman 

Šmelko, Ján Kuba, Zbyněk Drlik, Peter 

Tóth, Milan Frič, Jozef Štefčík.

Tím Emomime pracuje na vývoji inte-

raktívnej technológie avatara, ktorý by 

mal nájsť praktické využitie v nákupných 

centrách. Za cieľ si stanovil nahradiť 

figuríny vo výklade inteligentnou 

virtuálnou postavou, ktorá analyzuje 

okoloidúcich (pohlavie, vek, oblečenie) 

konzultovať nielen každodenné záležitosti, 

ale aj koncept a dlhodobú stratégiu podni-

kateľského inkubátora na TUKE,“ povedal 

František Jakab, riaditeľ Univerzitného 

centra inovácií, transferu technoló-

gií a ochrany duševného vlastníctva. 

V roku 2015 má spoločnosť Lead za cieľ 

sprostredkovať prostredníctvom spoloč-

nosti SAAB odborníkom na TUKE transfer 

know-how severskej jednotky v oblasti 

podnikateľských inkubátorov. Súčasťou 

tohto prenosu poznatkov a skúseností 

je nielen odovzdanie najlepších metód 

a modelov, ale aj školenie pre tzv. biznis 

koučov, rozvoj ich znalostí, schopností 

a množstvo iných aktivít. „Študentom 

z TUKE tak chceme priniesť možnosť 

pracovať a rozvíjať svoje nápady a pod-

nikateľské plány tu v Košiciach, a to 

rovnakým spôsobom, aký majú študenti 

v severských krajinách,“ uviedla Markéta 

Čadková, projektová manažérka spo-

ločnosti SAAB. Je to unikátna možnosť 

pre tých, ktorí majú inovatívne nápady, 

ako sa dostať na trh, preniesť poznatky 

do praxe a v neposlednom rade stať 

sa úspešným podnikateľom. Navyše 

túto šancu môžu využiť nielen študenti 

TUKE, ale aj verejnosť, aby aktívne 

ovplyvnili svoju budúcu kariéru.

a na základe týchto faktorov sa ich 

snaží zaujať a pritiahnuť do obchodu. 

Avatar sa pomocou umelej inteligen-

cie na báze klaudov neustále zdoko-

naľuje a zvyšuje svoju úspešnosť.

Zaujímavosti o víkende

Na Startup Weekend v Košiciach 

pricestovali nielen vzácni hostia 

zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Tento 

rok sme zaznamenali účasť startupis-

tov z Maďarska, Nikaraguy, Ukrajiny, 

Nemecka a  Rumunska. Kuriozitou 

bol jeden Slovák, ktorý pricestoval 

na poslednú chvíľu až z Dánska, aby 

mohol  prezentovať nápad svojho tímu.

Ďalšou zaujímavosťou je fakt, že toto 

podujatie pritiahlo aj mladšie ročníky, 

ktoré sa zaujímajú o rozvoj nápadov 

a praktické využite svojej tvorivosti. 

Najmladší účastníci mali len 14 rokov. 

Na „exkurziu“ a praktickú hodinu 

prišli žiaci z iniciatívy iKids od KPMG 

Slovensko, s.r.o. (globálna sieť poraden-

ských spoločností poskytujúcich služby 

v oblasti auditu, daní a poradenstva). 

Žiaci základných škôl si tak v sobotu 

vyskúšali techniku tvorby podnikateľ-

ského plánu, tzv. Biznis Model Canvas.
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Autor: 

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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Vedenie 
EkF prebral 
nový dekan

Po 18. rokoch mimoriadne úspešného 

vedenia na Ekonomickej fakulte TUKE 

(ďalej ako „EkF“), prebral od 1.4.2015 

štafetový kolík nový tím. Dňa 31.3.2015 

rektor Technickej univerzity v Košiciach 

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

guroval do funkcie dekana Ekonomickej 

fakulty TUKE doc. Ing. Michala Šoltésa, 

PhD., ktorý bol zvolený Akademickým 

senátom EkF dňa 30.1.2015 na funkčné 

obdobie od 1.4.2015 do 31.3.2019.

Nový dekan získal dôveru, čo je pre neho 

veľký úspech, ale súčasne i záväzok.

Doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. sa narodil 

v roku 1976 v Košiciach. Po ukončení 

gymnaziálneho štúdia v roku 1994 

v Košiciach pokračoval v štúdiu na EkF 

UMB v Banskej Bystrici, kde absolvoval 

všetky tri stupne vysokoškolského 

štúdia: v roku 1997 bakalárske štúdium 

v odbore ekonomika a riadenie podniku, 

v roku 1999 inžinierske štúdiu v odbore 

cestovný ruch a v roku 2006 dokto-

randské štúdium v odbore ekonomika 

a riadenie podniku na tému „Analýza 

angažovanosti podnikov na peňažnom 

trhu“. V roku 2012 bol habilitova-

ný za docenta na EkF TUKE v odbore 

Financie, bankovníctvo a investova-

nie. Na EkF pôsobí od roku 2001. Jeho 

odborným zameraním sú Finančné in-

vestovanie a Poisťovníctvo. Na 1. stupni 

štúdia je garantom predmetu 

Finančné investovanie, ktorý patrí 

do jadra odboru a je zároveň jediným 

predmetom, ktorý poskytuje absolven-

tom základy investovania a pripravuje 

ich na ďalšie nadväzujúce predmety 

na 2. stupni štúdia. Na ňom vyučuje 

predmet Poisťovníctvo a povinne 

voliteľný predmet Diskusný seminár, 

ktorý prináša absolventom schopnosť 

diskutovať o aktuálnych problémoch 

finančnej vedy. Na 3. stupni štúdia 

vedie predmet Obchodné a investičné 

stratégie. Je členom Vedeckej rady 

EkF a členom viacerých medzinárod-

ných a národných redakčných rád. Je 

autorom niekoľkých monografií, učebníc 

a publikácií v časopisoch a zborníkoch. 

Je zodpovedným riešiteľom a spo-

luriešiteľom viacerých významných 

domácich a zahraničných projektov. 

Novozvolený dekan počas slávnost-

nej inaugurácie odovzdal menovacie 

dekréty aj novým prodekanom, resp. 

prodekankám. Doteraz čisto mužský 

tím prodekanov nahradil tím pro-

dekaniek, ktoré na návrh nového 

dekana schválil Akademický senát EkF. 

Prodekankou pre vedecko-výskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium bola 

menovaná doc. Ing. Beáta Gavurová, 

PhD., MBA, prodekankou pre vzdelá-

vaciu činnosť bola menovaná RNDr. 

Libuša Révészová, PhD. a prodekankou 

pre vonkajšie vzťahy a rozvoj 

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

Nové vedenie si na začiatku ďalšieho 

úseku štafetového behu vytýčilo za cieľ 

urobiť maximum, čo bude v jeho silách, 

aby sa vyrovnalo svojim predchod-

com. Želaním novozvoleného dekana, 

ktoré vyjadril aj vo svojom inaugurač-

nom prejave je, aby EkF pokračovala 

v tradíciách, ktoré má. Aby sa názorová  

jednotnosť nevytvárala príkazom, ale 

budovala sa v diskusii, aby vedenie bolo 

dostupné a otvorené nielen pre za-

mestnancov ale aj pre študentov. 

Novozvolený dekan vo svojom prejave 

ďalej skonštatoval, že fakulta má 

vybudovaný obrovský potenciál, že 

zamestnanci sú nesmierne plodní 

nielen ľudsky, ale čo je pre fakultu 

dôležité, aj vedecky. Zdôraznil, že 

Jeho hlavnou ambíciou na nasledujú-

ce volebné obdobie je tento vedecký 

potenciál aktivizovať a to nielen smerom 

dovnútra fakulty, ale i navonok. Chce 

aby sa osobnosti, ktoré sú na fakulte, 

dostali do popredia. Aby EkF prehlbo-

vala prirodzenú autoritu na verejnosti 

a medzi vysokými školami. Samozrejme, 

pre tento ambiciózny cieľ bude potrebné 

vytvoriť dobrú klímu a hľadať zdroje 

na zabezpečenie jej fungovania tak, 

aby skúsení odborníci mohli ukázať, 

čo vedia a začínajúci doktorandi mali 

možnosti adekvátneho vzdelávania sa.

Nové vedenie EkF chce touto cestou 

vyjadriť poďakovanie predchádzajú-

cemu vedeniu, menovite: prof. RNDr. 

Vincentovi Šoltésovi, CSc., prof. Ing. 

Tomášovi Sabolovi, CSc. a prof. RNDr. 

Otovi Hudecovi, CSc., ktorí na EkF 

odviedli kus výnimočnej a úctyhodnej 

práce. Podarilo sa im zo začínajúcej 

a krehkej inštitúcie vytvoriť nezávislú, 

samostatnú, kvalitnú, stabilnú a podľa 

hodnotení ARRA dlhodobo najúspešnej-

šiu ekonomickú fakultu na Slovensku. 

Ich práca, vedecké i ľudské vedenie 

a prezieravé rozhodnutia si zaslúžia 

obrovský rešpekt a úctu viac ako 5000 

študentov a absolventov a viac ako 

100 zamestnancov, ktorí počas 18 

rokov študovali a pôsobili na fakulte.

Novému vedeniu EKF, ktoré stojí 

pred veľkou výzvou udržať pozitívne 

smerovanie fakulty a zároveň ju posunúť 

o čosi vpred v súlade s aktuálnymi 

trendmi vo vzdelávaní, vede a výskume, 

želáme k významnému a zodpovedné-

mu postu, veľa zdravia, síl, úspechov 

a entuziazmu. Aby sa tak stalo, dôležitá 

je podpora a spolupráca každého 

jedného zamestnanca a chuť študentov 

na sebe pracovať. Budovanie úspešnej 

fakulty je jednoznačne tímová práca. 

Želaním nového dekana je, aby na EkF 

bol jeden úspešný tím, ktorý bude 

silný vo svojej komplexnosti!

Autor: 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.
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Letecká fakulta Technickej univerzity 

v Košiciach si v roku 2015 pripomína 

významné jubileum - prvú dekádu 

svojej existencie. Vznikla ako deviata 

fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 

rozhodnutím Akademického senátu 

Technickej univerzity v Košiciach dňa 13. 

12. 2004, s účinnosťou od 1. 2. 2005. Jej 

predchodkyňou bola Vojenská letecká 

akadémia generála Milana Rastislava 

Štefánika v Košiciach, ktorá sa od 1.9. 

2004 v zmysle zákona č. 455/2004 

Z.z. zlúčila s Technickou univerzi-

tou v Košiciach. Vznik Leteckej fakulty 

bol spojený s bohatými tradíciami 

lietania a vysokoškolského vzdelávania 

leteckých odborníkov v meste Košice. 

Jej štruktúra sa formovala na perso-

nálnej a materiálnej báze vojenskej 

vysokoškolskej inštitúcie, ktorá sa 

od roku 1973 zameriavala na prípravu 

vojenských a od roku 1991 aj civilných 

študentov. Jej absolventi – leteckí 

inžinieri boli profilovaní ako piloti 

lietadiel/vrtuľníkov a leteckí špecialis-

ti v oblastiach riadenia leteckej činnosti, 

leteckého strojárstva a leteckej elek-

troniky a informačných systémov. 

Letecká fakulta v súčasnosti ponúka 

vysokoškolské vzdelávanie leteckých 

odborníkov v rámci akreditovaných 

študijných programov v jeho všetkých 

troch stupňoch - bakalárskom, inžinier-

skom aj doktorandskom, s rešpektova-

ním požiadaviek národnej a európskej 

leteckej legislatívy. Univerzitné vzde-

lávanie, výskum a vývoj sa vykonáva 

komplexne s pokrytím základných 

oblastí letectva - bezpečnosť, riadenie 

a zabezpečenie leteckej dopravy, 

letecké strojárstvo, letecká elektro-

nika a informačné systémy a kon-

štrukcia, opravy a prevádzka leteckej 

techniky. Fakulta pripravuje odborníkov 

letectva na pracovné pozície profe-

sionálnych pilotov, riadiacich letovej 

prevádzky, leteckých manažérov 

a leteckých technikov na údržbu lietad-

lových drakov, motorov a leteckých elek-

tronických a informačných systémov. 

Fakulta od svojho založenia vychovala 

celkom 4042 absolventov v troch 

stupňoch vysokoškolského štúdia: 

1981 bakalárov, 1993 inžinierov a 68 Autor: 

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

doktorov v troch hlavných študijných 

odboroch –  5.2.4 Motorové vozidlá, 

koľajové vozidlá, lode a lietadlá, 

5.2.13 Elektronika a 5.2.59 Doprava.

Letecká fakulta sa úspešne etablovala 

nielen v rámci fakúlt Technickej 

univerzity v Košiciach a rozšírila 

možnosti štúdia o atraktívne letecké 

študijné programy, ale aj v rámci 23 

technicky zameraných fakúlt sloven-

ských vysokých škôl, keď v ich rankingo-

vom rebríčku obsadila 10. miesto (v roku 

2013). Svoje postavenie si upevnila aj 

ako certifikovaná letecká výcviková or-

ganizácia na prípravu pilotov, pra-

covníkov riadenia letovej prevádzky 

a leteckého technického personálu 

v súlade s európskou leteckou legislatí-

vou Európskej agentúry pre bezpečnosť 

letectva, čo výrazne rozšírilo možnosti 

uplatnenia jej absolventov aj v zahraničí.

Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelá-

vania, vedy a výskumu za uplynulých 

10 rokov potvrdzujú, že Letecká fakulta 

sa stala pevnou súčasťou Technickej 

univerzity v Košiciach. Preto je dôležité 

opäť poďakovať Akademickému 

senátu a Vedeniu TUKE za prospešnú 

spoluprácu, prezieravosť a odvážne roz-

hodnutie, ktoré umožnilo zachovať 

a v súčasnosti ďalej rozvíjať letecké vy-

sokoškolské vzdelávanie v Košiciach. 

Poďakovanie patrí všetkým pracovní-

kom, študentom a priaznivcom Leteckej 

fakulty, ktorí svojou prácou prispeli 

k šíreniu jej dobrého mena a k jej rastu. 

Poprajme spoločne Leteckej fakulte 

ďalšie úspešné dekády v jej napredo-

vaní a všetkým, ktorí sa o to pričinia 

pevné zdravie a mnoho pracovných, 

študijných aj osobných úspechov. 

Modré nebo všetkým a letu zdar!

Randevú na obežnej dráhe

Asi každý, kto absolvoval aspoň strednú 

školu vie, že družice Zeme ju obiehajú 

veľkou, presnejšie prvou kozmickou 

rýchlosťou, ktorá je okolo 8 km/s. Ale 

koľkých z nás napadlo spýtať sa, ako 

je táto rýchlosť meraná? Veď okolo 

družice nie je nič, čo by sa dalo použiť 

na meranie rýchlosti, ako napr. cesta 

v prípade auta, vzduch v prípade 

lietadla, voda v prípade lode. A ako 

sa to vlastne robí, že sa zásobovacia 

kozmická loď stretne s veľkou vesmírnou 

stanicou, alebo ako sa „zavesí“ ge-

ostacionárna družica na presne 

určené miesto nad rovníkom?

Podobné otázky padali odpoludnia 28. 

apríla 2015 v Aule 01 Leteckej fakulty 

TUKE pri diskusii s Philom Burleyom, 

pracovníkom NASA v Mission Control 

v Johnson Space Center Houston 

v Texase, kde pôsobí už 36 rokov. 

Absolvoval univerzitu v Texase a získal 

titul vo vesmírnom inžinierstve. Študoval 

astronómiu a orbitálnu mechaniku. 

V súčasnosti pôsobí na pozícii „Flight 

Dynamics Officer“. Jeho úlohou je riadiť 

vesmírne manévre na orbitálnej dráhe, 

ako napr. pripájanie raketoplánov na me-

dzinárodnej vesmírnej stanici, analy-

zovanie orbitálnych dráh, vytváranie 

presných ciest, potrebných pre úspešné 

zabezpečenie spojenia vesmírnych 

lodí s inými objektmi. V americkom 

Houstone bdel dlhé roky nad bezpeč-

nosťou letov raketoplánov do vesmíru. 

Poslednou misiou raketoplánov bol 

let raketoplánu Atlantis v roku 2011.  

Jeho manželka tiež pracuje pre NASA 

v oblasti softwarového inžinierstva.

V úvodnej prezentácii Phil vysvetlil 

ako sa k danej problematike dostal 

a aké boli a sú jeho úlohy. Vzhľadom 

k rozsahu a náročnosti orbitálnej 

mechaniky nemohol detailne vysvet-

ľovať všetko, takže sa držal základov. 

Tieto však vtipne okorenil detailmi 

zo svojej bohatej praxe. Napadlo by 

vám, že aj medzi takými odborníkmi 

ako sú riadiaci kozmických operácií, 

môžu vznikať na pracovisku spory kvôli 

fajčeniu? Tzv.“ stará garda“ z projektu 

Apollo mala dovolené fajčiť aj v riadiacej 

miestnosti, čo sa „mladým puškám“ 

ako Phil a jeho manželka nepáčilo. 

Riešili to tak, že si nosili do práce vodné 

pištole a v správnej chvíli, spravidla 

v kľúčových momentoch štartu alebo 

manévru, odstrelili dymiacu cigaretu 

z úst, samozrejme s výkrikom „Gotcha!“ 

(dostal som ťa!). „The engineers also like 

fun,“ komentoval Phil. V druhej časti 

prezentácie Phil informoval o plánova-

ných projektoch NASA na ďalšie roky. 

Poslucháčov asi najviac zaujal s bežným 

životom neporovnateľný časový 

predstih,  s akým sa plánujú kozmické 

výpravy. Vysvetlil, ako je plánované 

stretnutie s vybraným asteroidom v roku 

2022 a jeho stiahnutie na obežnú dráhu 

okolo Mesiaca o štyri roky neskôr.

Téma diskusie vyzerala spočiatku 

ako stretnutie v klube sci-fi, ale Phil 

je veľmi príjemný a komunikatív-

ny človek, ktorý navyše dokáže robiť 

veci, ktoré sú pre bežného človeka 

naozaj fantastika. Som rád, že som 

sa zúčastnil tejto prezentácie a diskusie, 

ktorá vesmír opäť o krôčik priblížila 

a ukázala ľudský rozmer tejto krásnej 

a náročnej disciplíny. Ďakujeme Phil!

Phil Burley – odborník z NASA na Leteckej fakulte

Autor: 

Ing. Peter Kandráč. PhD.
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na TUKE

Nie je žiadnym prekvapením, že 

informačné a komunikačné techno-

lógie lákajú v súčasnosti dievčatá 

rovnako ako chlapcov. Stačí sa pozrieť 

na deti v predškolskom veku. Ešte 

nemajú školské povinnosti a už 

„fičia na moderných hračkách“.

O záujme mladých žien o informač-

no-komunikačné technológie (IKT) 

sme sa mohli presvedčiť aj v apríli, 

kedy vo viacerých mestách Slovenska 

prebiehal ďalší ročník akcie Girl’s Day 

2015. Celosvetový deň žien v oblasti 

IKT pripadol tento rok na 23. apríl, t.j. 

štvrtý štvrtok 4. mesiaca v roku. 

Záštitu nad podujatím prevzal sám 

prezident Slovenskej republiky Andrej 

Kiska. Po celom Slovensku sa do akcie 

zapojilo mnoho firiem a inštitúcií 

s cieľom zatraktívniť štúdium a prácu 

v IT sektore pre dievčatá. Podujatie bolo 

určené pre stredoškoláčky, teda dievčatá 

vo veku 14-18 rokov. Podniky, inštitúcie, 

organizácie a vysoké školy otvorili 

dvere svojich pracovísk, aby sa venovali 

mladým ženám v diskusiách o atrakti-

vite informatiky a techniky, pracovných 

podmienkach, tímovej práci a perspek-

tívnych pracovných príležitostiach.

Na Technickej univerzite v Košiciach 

(TUKE) prevzalo iniciatívu pri organi-

zácii podujatia Laboratórium počítačo-

vých sietí v spolupráci s Laboratóriom 

inteligentných rozhraní komunikačných 

a informačných systémov na Katedre 

počítačov a informatiky (FEI, TUKE). 

Organizátori pripravili zaujímavé pre-

zentácie, ktoré si vypočulo 26 dievčat. 

Pricestovali z rôznych kútov východného 

Slovenska, aby si prezreli laborató-

riá, odskúšali technológie a diskuto-

vali s tímom mladých ľudí pôsobiacich 

na TUKE. V Laboratóriu počítačových 

sietí sa im pri prehliadke venovali aj 

Ing. Mária Halászová a Bc. Martina 

Kesterová. Po ukážke Telepresence vide-

okonferenčnej miestnosti mali možnosť 

navštíviť Laboratórium inteligentných 

rozhraní komunikačných a informač-

ných systémov. V ňom im Ing. František 

Hrozek, PhD., spolu s kolegami predsta-

vili využitie virtuálnej reality a 3D tlače. 

Ak by vyjadrenie niekoľkých z dievčat, že 

o štúdiu v oblasti IT veľmi vážne uvažujú, 

nabralo reálne rozmery, Girl’s Day by 

len potvrdil svoj jedinečný význam!

Ako uvádza hlavný organizátor celoslo-

venského podujatia na portáli projektu 

AJ TY V IT: „Informatika patrí kreatívnym 

ženám, grafičkám, analytičkám. 

Informatika je o komunikácii a stretávaní 

sa s ľuďmi. Dievčatá a ženy sú v infor-

matike vítané a žiadané! Projekt AJ TY V 

IT vznikol s cieľom povzbudiť dievčatá 

k štúdiu informatiky a následnému 

zamestnaniu v danom odbore“. 

Viac informácií nájdete:  

www.girlsday.sk,  

www.ajtyvit.sk/it-zeny/.

Autori: 

Ing. Miroslav Michalko, PhD. 

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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MÁŠ NÁPAD?
PREZENTUJ SVOJ

STARTUP!
Rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.,  
vyhlasuje 3. kolo sútaže inovatívnych nápadov, projektov a riešení 
z rôznych vedných oblastí, ktoré majú potenciál pre vytvorenie budú- 
ceho startupu, alebo ktoré vznikli už v rámci existujúcich startupov.  
Prezentácia prihlásených projektových zámerov sa uskutoční pred 
odbornou komisiou začiatkom júla 2015.

Najlepšie projektové zámery získajú:
•	 výhodné podmienky pre fyzické umiestnenie startupu v priestoroch 

Startup centra TUKE,
•	 expertnú a mentorskú podporu zo strany odborných pracovísk 

TUKE a partnerských inštitúcií, 
•	 možnosť využitia odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení  

TUKE pri realizácii projektových zámerov,
•	 podporu pri získavaní partnerov z komerčného prostredia, pri vyhľa- 

dávaní potenciálnych investorov a pri tvorbe podnikateľského plánu.

Zámerom súťaže je podpora inovatívnych podnikateľských nápadov,  
výsledkom ktorých môžu byť nové high-tech firmy a vznik nových  
pracovných miest. Zároveň je tým napĺňaný jeden z cieľov projektu  
Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (kód ITMS: 26220220182).
Záujemcovia môžu svoj startup prihlásiť prostredníctvom registrač- 
ného formulára na web stránke http://startupcentrum.tuke.sk 
v termíne do 30. 06. 2015. Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 
súťaže sa uskutoční do 15. 07. 2015.

SÚŤAŽ • STARTUP CENTRUM TUKE

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



Exkurzia - výučba v praxi

Každým rokom sa študenti HF a FBERG 

TUKE spolu zúčastňujú týždennej 

exkurzie - výučby v praxi. Navštevujú 

obchodno-výrobné spoločnos-

ti na Slovensku, kde sa na prevádz-

kach priamo zoznamujú s techno-

lógiou ťažby, spracovaní surovín 

a výrobou. Zoznamujú sa aj s 

krásami Slovenska a históriou.

Tohto roku sme navštívili podniky: 

TAVAL, s.r.o., Prešov - Ľubotice,Holcim 

(Slovensko), a.s. - Cementáreň 

Turňa nad Bodvou, Eustream, a.s. 

KS4 - Ivanka pre Nitre, SLOVNAFT, 

a.s. - Vlčie Hrdlo Bratislava a prevádzku 

Slovenských elektrární, a.s., vodnú 

elektráreň – Gabčíkovo, a múzeá: 

Solivar v Prešove, Kammerhof v Banskej 

Štiavnici a múzeum SSP v Bratislave.

Malé taviace pece na spracova-

nie hliníkových plechoviek, veľké 

rotačné pece na výrobu cementu 

a k tomu pútavý výklad absolventov 

HF a FBERG TUKE boli inšpirujúce. 

Pre každého je určite nezabudnuteľ-

ný výhľad na lom Včeláre a Zádielsku 

dolinu z plošiny komína cementárne.

Mesto zlata a striebra stredoveku, 

Banská Štiavnica, nás očarilo maleb-

nosťou, bohatou históriou baníctva 

a hutníctva a ústretovosťou tu žijúcich 

ľudí. Správne postupy s nakladaním 

a spracovaním tekutého zlata súčasnosti, 

ropou a zemným plynom, sme spoznali 

v Ivanke pri Nitre a vo Vlčom Hrdle. 

Eustream, a.s. je správca plynáren-

skej infraštruktúry na Slovensku. KS4 

v Ivanke pri Nitre je 4. stanicou preprav-

ného systému zabezpečujúci tok plynu 

medzi Ukrajinou, Českou republikou 

a Rakúskom. Krátka spomienka 

na rafinériu Apollo a je tu prechádzka 

Slovnaftom. Zásobníky ropy, absorbéry, 

krakovacie a rektifikačné kolóny, 

zásobníky plynu, čističky vôd, ochranné 

dvojité potrubie, benzín, nafta, olej, 

hasiči, PE a PVC granulát, kvapalná síra 

a ďalšie informácie zaujali študentov. 

A tu je inšpirácia aj pre ostatných 

– súťaž MOL - Freshhh2015 a ab-

solventský program GROWWW. 

Žiaľ málo času ostalo na prechádzku 

centrom hlavného mesta. Len pár 

minút Eurovea Galéria a ide sa ďalej.

Vodné dielo Gabčíkovo je naša najväčšia 

vodná elektráreň – opakovaná fráza z te-

levíznych novín. Oplatilo sa navštíviť 

toto veľkolepé dielo. Osem turbín 

vyrába elektrinu, priepuste regulujú 

tok vody na Dunaji. Hukot turbín, pohľad 

na pokojnú hladinu, krajina na dlani. 

Ešte nazrieť do plavebnej komory, 

zakývať cestujúcim na lodi a domov.

Ťažko povedať, čo komu najviac 

utkvelo v pamäti. Niekomu mohutné 

brvná Solivarských skladov, gápeľ a či 

karbidka, pukanie kameňov v baniach 

pomocou ohňa a vody, či spôsob výroby 

svietiplynu v roku 1856 alebo spra-

covanie, doprava, skladovanie ropy 

a plynu. Niekoho viac zaujala história, 

iných súčasné prevádzky, v oboch 

prípadoch – pokrok a um ľudí. 

Aby sa táto akcia vôbec mohla 

uskutočniť, prispieva na jej realizáciu 

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu 

a geológie SR. Tomu patrí vďaka 

študentov, ktorí si rozvíjajú vedomosti, 

nadobúdajú skúsenosti a odbornosť.

Z každého rožku trošku, ale nakoniec 

je toho veľa čo sme sa naučili. 

Ďakujeme fakultám za podporu, 

Ďakujeme podnikom za vrelé prijatia.

Autori: 

študenti HF a FBERG TUKE

Debata nielen o tom, ako 
sa pripraviť na pohovor

Všade sa hovorí o nižšej kvalite absol-

ventov vysokých škôl, nízkej úrovni 

školstva či podvýživenom vzdelávaní. 

Sme radi, že s našimi absolventmi takéto 

skúsenosti zamestnávatelia nemajú. Čo 

by sme však mohli zlepšiť, to sú prezen-

tačné a komunikačné schopnosti našich 

študentov. V spolupráci s U. S. Steel 

Košice sa podarilo vďaka hovorcovi spo-

ločnosti Jánovi Bačovi, za čo mu srdečne 

ďakujeme v mene všetkých študentov, 

zorganizovať 10. apríla 2015 pre po-

slucháčov Hutníckej fakulty a Fakulty 

umení našej Alma mater komunikač-

ný workshop. Na stretnutí odzneli 

zaujímavé témy s následnou diskusiou.

Jozef Marko (mesto Košice) vystúpil 

s prednáškou Kríza ako príležitosť (20. 

výročie tragédie vo VSŽ), Ján Bača 

(U. S. Steel Košice) hovoril na tému 

Načo je nám etika, Michaela Karaffová 

(Dopravný podnik mesta Košice, 

akciová spoločnosť) sa zaoberala ko-

munikáciou ekologickej dopravy 

v Košiciach, Andrea Danihelová 

(Východoslovenská energetika RWE 

Group) témou Zodpovedný partner 

komunity a Barbora Ruščin (T-Systems 

Slovakia s.r.o.) komunikáciou zmeny.

Dojmy účastníkov workshopu repre-

zentujú  aj nasledujúce vyjadrenia. 

Ing. Martina Laubertová, PhD.: 

„Môj dojem zo stretnutia bol veľmi 

pozitívny. Páčilo sa mi, akí spontánni 

a priateľskí  boli hovorcovia jednotlivých 

spoločností, hlavne ako pohotovo 

a úprimne odpovedali na otázky 

študentov. Pred samotným stretnutím 

som si všímala ich vystúpenia v televízii 

alebo čítala ich vyjadrenia v médiách. 

Rozprávať sa s nimi bolo o to zaujímavej-

šie. Najviac ma zaujala hovorkyňa spo-

ločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., Barbora 

Ruščin, jej odpovede na naše otázky a jej 

názory sa najviac približovali slovníku 

a názorom študentov. Hovorcovia poradili 

študentom pri príprave na pohovor 

do zamestnania. Študentov zaujímali 

odpovede aj na také otázky ako: Stalo 

sa vám niekedy, že ste boli zaskočení 

otázkou novinára? Máte nejakú zaužívanú 

frázu, ktorú používate pri odpovediach 

s médiami? Ako ste sa dostali k tejto 

profesii? Aké máte vzdelanie? Som 

rada, že takéto stretnutie bolo zorgani-

zované na pôde hutníckej fakulty a že 

na jednom mieste sa stretli hovorcovia 

takých významných spoločností. Pevne 

dúfam, že študenti si z tohto stretnutia 

odniesli kopec pozitívnych dojmov a rád.“

Adriana Filčáková, študentka 2. ročníka 

inžinierskeho štúdia na Hutníckej 

fakulte: „Prednáška s hovorcami spo-

ločností bola určite veľkým prínosom 

pre každého študenta, keďže sme 

sa dozvedeli, ako to vo firmách 

na pohovoroch funguje. Pre mňa najcen-

nejšou radou zo stretnutia, ktorú si budem 

dlho pamätať je: „Svoje negatívne 

vlastnosti pri rozhovore využiť vo svoj 

prospech.“ Verím, že takéto prednášky 

sa budú na našej fakulte konať častejšie.“ 

Jakub Klimko, študent 2. ročníka 

Hutníckej fakulty: „Musím konštatovať, 

že pre nás hutníkov to bola netradičná 

prednáška a veľa z nás nevedelo, čo 

presne si z nej máme odniesť, ale ja 

ju hodnotím veľmi pozitívne. Bolo 

zaujímavé sledovať prejav hovorcov a tiež 

sme získali rady, ktoré môžeme využiť 

pri pracovných pohovoroch. Budúci týždeň 

sa zúčastním pohovoru na absolvova-

nie letnej stáže v spoločnosti U. S. Steel 

Košice a tieto ich rady využijem aj tam. 

Dúfam, že mi pri pohovore pomôžu.“

Autor: 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Firemní hovorcovia medzi študentmi Hutníckej fakulty 
a Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach 

20 Haló Haló           21



V prípade záujmu nám neváhajte zaslať Váš životopis. Bližšie informácie Vám poskytneme na uvedených  
kontaktoch: e-mail: andrej.soltys@magnetimarelli.com, Tel.: 055 6131 265

„Vo svete, kde sa veci len tak samé od seba nedejú,  
ale tvoria ich ľudia. Kde sny nezostávajú len na prahu dverí, 
ale stávajú sa skutočnosťou. Kde sme odhodlaní riskovať  
a zanechávame svoje stopy. Je to svet, kde každý nový deň  
a každá nová výzva prináša príležitosť k tvorbe lepšej 
budúcnosti.“

Sergio MARCHIONNE 
Generálny riaditeľ Skupiny FCA 

Magneti Marelli je medzinárodná spoločnosť, od roku 
2014 súčasť globálnej Skupiny FCA (Fiat Chrysler  
Automobiles) a zameriava sa na dizajn a výrobu 
vysoko-technologických systémov a komponentov pre  
automobilový sektor, so sídlom v Taliansku (Corbetta, 
Miláno). 

V minulom roku spoločnosť Magneti Marelli dosiahla  
celosvetovo obrat 6,5 mld. EUR, zamestnáva viac ako  
38 000 zamestnancov a má 89 výrobných závodov,  
12 výskumných a vývojových centier a 26 aplikačných  
centier. 

Naša spoločnosť je prítomná v 19 krajinách a dodáva  
produkty všetkým vedúcim výrobcom automobilov  
v Európe, Severnej a Južnej Amerike a Ázii.

Vitajte v Magneti Marelli v Kechneci...

Postavili sme tu závod s celkovou rozlohou 29,000 m2.  
V priemyselnom parku Kechnec sú zastúpené dve divízie 
spoločnosti Electronics a Powertrain.

V divízii Electronics sú nosnými výrobkami elektronické 
prístrojové dosky, palubné počítače, riadiace jednotky, 
multimediálne a navigačné systémy. Nosnými výrobkami 
v divízii Powertrain sú škrtiace klapky, snímače polohy 
škrtiacej klapky, sacie potrubia a GDI pumpy. 

Zákazníkmi oboch divízií Magneti Marelli v Kechneci 
sú spoločnosti Volkswagen, Fiat, BMW, PSA, Renault,  

Hyundai, Chang, BYD, Porsche, Ferrari, Jeep,  
Mercedes - Benz, Opel a Ford. V súčasnosti naša 
spoločnosti v Kechneci zamestnáva približne 1400 
zamestnancov.

Prečo pracovať v Magneti Marelli

„ Z í s k a t e  š a n c u  p r a c o v a ť  
v dynamickom, multikultúrnom 
prostredí, v ktorom si ľudí ceníme 
a hodnotíme na základe ich  
schopností a znalostí, kde v rámci  
k o m u n i k á c i e  p o u ž í v a m e 
zdieľanie nápadov na spoločných  
projektoch tak, aby sme dosiahli  
a m b i c i ó z n e  c i e l e  n a š e j  
spoločnosti. Ponúkame významný  
p o t e n c i á l  p r e  p r o f e s i j n ý  
a osobný rast“, uvádza Monika  

VADAŠOVÁ, HR Manažér spoločnosti Magneti Marelli.

Dnes naša spoločnosť zamestnáva úspešných  
absolventov TUKE na vrcholových manažérskych 
pozíciách, ku ktorým patria manažéri kvality, výrobní  
manažéri, manažéri údržby, manažéri priemyselnej  
technológie ako aj ďalšie pozície špecialistov na rôznych 
oddeleniach v rámci oboch divízií.

Aktuálne otvorené pracovné pozície  
v Magneti Marelli:
Procesný inžinier
Asemblážny technológ
Equipment inžinier – inžinier rozvoja výrobných zariadení
Normovač
Testing inžinier
Inžinier zákazníckej kvality
Inžinier dodávateľskej kvality
Inžinier procesnej kvality
Plánovač výroby
Inžinier zákazníckeho servisu pre logistiku
SAP špecialista

Vitajte vo svete 
Magneti Marelli... 

Viac info na: http://www.magnetimarelli.com/

Jean-Michel MÉOT, riaditeľ 
závodu v Kechneci je hnacím 
motorom spoločnosti a sám 
tvrdí: „Sme dôležitou súčasťou 
automobilového sveta. 

Patríme k najlepším hráčom 
na svetovej úrovni. Sme 
spoločnosť, ktorej veľmi záleží 
na svojich zamestnancoch.  

Us i lu j e m e  s a  o  v y t vore n i e  d okon a l é h o  
miesta pre prácu. Mojím poslaním je viesť 
každého tým správnym smerom. A spoločným  
úsilím dosiahnuť aj také ciele, ktoré sa zdanlivo zdajú 
nedosiahnuteľné.“ 

„Magneti Marelli predstavuje 
špičkovú kvalitu a inovácie. 
Magneti Marelli neustále  
inovuje a napreduje v súlade 
s najnovšími zákazníckými 
požiadavkami. Sme prítomní  
na celom svete a patríme  
k najdôležitejším dodávateľom 
pre výrobcov automobilov. 

Podieľame sa na osvetlení, elektronike aj Powertrain 
inováciách. Našou stratégiou je byť spoločnosťou 
na najlepšej svetovej úrovni“, hovorí Aurelien  
VOINEAU, riaditeľ závodu Powertrain v Kechneci. 
“Úloha riaditeľa závodu je ako poslanie dirigenta 
v orchestri. Hudobníci sú moji kolegovia, hudobné 
nástroje sú naše nástroje a metodiky, talenty sú naši 
kolegovia špecialisti (technológovia, technici kvality,  
špecialisti logistiky a ďalší kolegovia, ktorí sú  
rovnako dôležití). 

A tak ako v orchestri, ak jeden nástroj nie je v súlade 
s tónmi, ovplyvní to celú melódiu. To isté platí pre 
našu spoločnosť. V našom prípade ale nejde len 
o súzvuk na 2 hodiny, ale po celý čas s neustálym 
zlepšovaním. Mojou úlohou je, aby som ukázal 
cestu. Mojím poslaním je dať radu, byť koučom  
a napomôcť každému dosiahnuť čo najlepší  
výsledok. Byť najlepším na svetovej úrovni.“ 

Metóda WCM (Word Class 
Manufacturing / Vysoko -  
t e c h n o l o g i c k ý  z á v o d  
na svetovej úrovni) nám 
slúži na dosiahnutie prestíže 
« First in Class » / «Najlepší  
v triede». Ide o systém 
n e u s t á l e h o  z l e p š o v a n i a  

v oblasti bezpečnosti, kvality, nákladov, služieb  
zákazníkovi, industrializácie a životného prostredia  
tak, aby naša spoločnosť napredovala a bola  
v predstihu v rámci konkurencie na trhu. 

J á n  VA J D A ,  M a n a ž é r  
priemyselnej  technológie  
v závode Electronics, je  
absolventom TUKE a uvádza: 
“Spoločnosť Magneti Marelli 
mi dala možnosť uskutočniť 
môj veľký študentský sen, 
byť úspešný v nadnárodnej 
firme. Ako práve skončenému  
inžinierovi  mi umožnila 
dotknúť sa celého sveta  

technológií, v ktorom som zároveň mohol a môžem 
pracovať a rozvíjať sa. Možnosti, ktoré ponúkajú  
expandujúce firmy ako naša, sú neskutočné.  
Ak je človek správne vnútorne motivovaný, aktívny,  
komunikatívny a v prvom rade „má filipa“, je len 
otázkou času, kedy sa stane lídrom a uznávaným 
odborníkom v nadnárodných firmách.“

Peter BANČÁK, Manažér 
priemyselnej  technológie  
v závode Powertrain je tiež 
absolventom TUKE a uvádza: 
„Táto spoločnosť mi ponúkla  
p o h ľ a d  n a  i n o v a t í v n e  
t e c h n o l ó g i e  a  m o ž n o s ť  
medzinárodnej spolupráce. 
Rovnako ako aj možnosť  
up l at neni a  a  roz š í ren i a  

s i  moj ich vedomost í  a  zručnost í . Preto  
rád odporúčam prácu v takomto prostredí  
a v dynamickom tíme s novými technológiami.“

Autor: Viktória IVANOVÁ



„Technológie recyklácie 
druhotných surovín“

V dňoch 24.-25. marca 2015 sa v srdci 

Nízkych Tatier v Hoteli Stupka, Tále  

uskutočnil odborný seminár s názvom 

Technológie recyklácie druhotných 

surovín. Seminár sa konal pod záštitou 

projektu Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné techno-

lógie s podporou znalostných tech-

nológií (UVP TECHNICOM), ITMS 

26220220182. Seminár zorganizova-

li členovia Katedry neželezných kovov 

a spracovania odpadov (KNKaSO), 

Hutníckej fakulty, ktorí sú zapojení 

do Aktivity 3.5 Pilotné projekty 

v odbore Environmentálne inžinierstvo, 

v spolupráci so ŽP Výskumno-vývojovým 

centrom, s.r.o. (ŽP VVC, s.r.o.) Železiarní 

Podbrezová. Na čele organizačné-

ho výboru semináru bol prof. Ing. 

Tomáš Havlík, DrSc., ktorý zodpovedá 

aj za Pilotný projekt PP 4 - Technológie 

recyklácie druhotných surovín. Tieto dve 

pracoviská zároveň od júna 2013 pre-

vádzkujú spoločné Laboratórium spra-

covania priemyselných odpadov (LSPO).

Na seminári sa prezentovali výsledky 

dosiahnuté v projekte UVP TECHNICOM 

a LSPO, kde sa rieši hydrometalur-

gické spracovanie úletov vznikajú-

cich pri výrobe ocele v elektrických 

oblúkových peciach do konečných 

produktov. Seminára sa zúčastnili 

Autor: 

Ing. Zita Takáčová, PhD.

Odborný seminár Israel Peretz medzi 
budúcimi hutníkmi

Vysoká škola ako 
príprava na povolanie

Významný a svetovo uznávaný odborník 

na vývoj a použitie žiaruvzdorných 

materiálov v metalurgii železa a ocele 

Israel Peretz pobudol 17. marca 2015 

medzi študentmi Hutníckej fakulty 

Technickej univerzity v Košiciach. 

Hosťa na akademickej pôde privítal 

prorektor pre vzdelávanie Pavel 

Raschman. Špičkový odborník Israel 

Peretz vystúpil s prednáškou, v ktorej 

sa venoval problematike aplikácie 

uhlíkatých bázických žiaruvzdorných 

Významnú úlohu pri výrobe automobilov 

predstavuje hutnícky priemysel, ktorý 

vyrába nielen základné komponenty áut 

ako sú karosérie, bloky motorov, pre-

vodoviek ale i mnohé iné súčasti a stojí 

teda pri zrode každého automobilu.

V marci prijal pozvanie na HF TUKE 

prezident Zväzu automobilového 

priemyslu SR Ing. Jaroslav Holeček, ktorý 

si pre študentov a zamestnancov fakulty 

pripravil prednášku s názvom „Vysoká 

škola ako príprava na povolanie alebo 

aby každý absolvent mal uplatnenie“. 

V úvode svojej prednášky uviedol 

význam automobilového priemyslu 

materiálov v kyslíkových konvertoroch, 

oceliarenských i železových panvách. 

Zameral sa hlavne na vysokoteplot-

né termochemické procesy prebiehajú-

ce vo výmurovkách zariadení počas ich 

prevádzky, na vplyv kvality materiálov 

na úžitkové vlastnosti žiaruvzdorných 

materiálov a na vplyv technologic-

kej disciplíny na ich životnosť. Na záver 

svojho vystúpenia našim študentom 

poradil, aby pre úspech v praxi získali čo 

najviac informácií už počas štúdia – aby 

pre Slovensko, nakoľko sa u nás 

vyrába ročne najviac automobi-

lov na 1000 obyvateľov vo svete. 

Navyše, tento priemysel tvoril v roku 

2013 až 43 % podiel na slovenskom 

priemysle a zamestnáva v odhade 

viac ako 200 000 ľudí. 

Vo svojej prednáške tiež predstavil stra-

tegické ciele zväzu, v ktorých poukázal 

na nevyhnutnosť reforiem vo vzdeláva-

com systéme a na nesprávne nastavenie 

systému univerzitného vzdelávania. 

S tým súvisí aj významná požiadavka 

na technicky vzdelaných ľudí, ktorých 

počet v súčasnosti absentuje, ale ich 

potreba v horizonte 5 rokov bude 

sa naučili to, čo je už vymyslené. Iba tak 

dokážu vymyslieť, čo ešte vymyslené 

nie je. Podujatie v posluchárni Hutníckej 

fakulty zorganizovala v rámci technic-

kých mítingov dcérska spoločnosť RMS, 

a.s. Košice v zastúpení Dáše Chudíkovej, 

Vladimíra Petrova a Radomíra Šimka.

až 320 000. Pričom 75 % tvoria za-

mestnanci, ktorí odídu do dôchodku 

a 25 % zamestnancov je potrebných 

na zabezpečenie rastu ekonomiky. 

V závere prednášky prezident zväzu 

uviedol profil absolventa pre potreby 

automobilového priemyslu. Poukázal 

na dobre zvládnutú teoretickú 

prípravu absolventa, ale zároveň aj 

na absenciu niektorých zručností. 

Viac informácií nájdete  

na www.tuke.sk/hf, kde je mož-

né stiahnuť uvedenú prednášku.

Autor: 

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

Autor: 

doc. Ing. Dušan Oráč, PhD.

...alebo aby každý absolvent mal uplatnenie

pedagógovia, výskumníci a študenti 

KNKaSO, ako aj výskumní pracovníci 

ŽP VVC, s.r.o., zamestnanci Železiarní 

Podbrezová a chemického labora-

tória odboru riadenia kvality. 

Na seminári odzneli príspevky, ktoré 

sa týkali získavania zinku z druhotných 

surovín, najmä z úletov z elektrických 

oblúkových pecí. Podnetná diskusia 

v závere každého príspevku obohatila 

podujatie, čím sa tiež naplnil hlavný 

cieľ seminára, ktorým bola výmena 

informácií a skúseností v priebehu 

riešenia čiastkových úloh projektu medzi 

riešiteľmi Aktivity 3.5 a odborníkmi 

z praxe. Rovnako sa potvrdil významný 

prínos spolupráce medzi univerzi-

tou, výskumným centrom a praxou.

V rámci seminára sa konala aj exkurzia 

v spoločnosti Železiarne Podbrezová, 

a.s., kde sa účastníci seminára 

z univerzity podrobnejšie oboznámili 

s výrobnou činnosťou spoločnosti 

a navštívili tiež miestne múzeum.  

Poďakovanie za hodnotne strávené 

chvíle patrí organizátorom seminára, 

prednášajúcim za vynikajúce 

príspevky, diskutujúcim za zmysluplné 

otázky a pripomienky a všetkým 

prítomným za vytvorenie príjemnej 

atmosféry v prednáškovej sále.

24 Haló Haló           25



Koncom minulého roka sa v Zanhotel 

v Bologni konalo stretnutie pracovnej 

skupiny Surface Treatment in Europe 

(CETS), ktorej členom je aj HF TUKE 

v rámci členstva v Spoločnosti pre 

povrchové úpravy (SSPÚ). Na programe 

boli dve hlavné témy, ktoré rezonujú 

celým povrchárskym priemyslom. 

Konkrétne, ako sa dotýka nová legisla-

tíva REACH technologických procesov 

spojených s výrobou niklových 

povrchov a jeho zakázanými zlúčeninami 

(pracovnú skupinu viedla Dr. Veronique 

Steukers z Nickel Institute) a hlavne 

zlúčenín na báze Cr6+ v oblasti Painting 

and Plating (podľa ECHA nebude možné 

používať Cr6+ na povrchovú úpravu 

od 21.9.2017). Jednotlivé spoločnos-

ti poukázali na veľmi rozdielnu imple-

mentáciu EÚ legislatívy vo firmách v jed-

notlivých členských krajinách, kde limity 

obsahu niektorých zlúčenín na novom 

zozname REACH sa diametrálne líšia 

napr. vo Fínsku, Nemecku a Rakúsku vs. 

v Poľsku, na Slovensku, kde zaostáva le-

gislatívna kontrola. Za týmto účelom 

bude vyzvaná plenárna prednáška 

Lasse Mussaku z REACHLAW (Fínsko) 

na kongrese CORROSION AND SURFACE 

TREATMENT IN INDUSTRY 2015 v dňoch 

30.9. až 2.10.2015 (viac na www.tuke.

sk/csti2015). Výstupom konferencie 

bude aj desiminácia výsledkov projektu 

FP7 HardAlt, ktorého sme riešiteľmi. 

Autor: 

Mgr. Maroš Halama, PhD.

Meeting CETS v Bologni 
a exkurzia v závode 
Lamborghini

Keďže každá národná spoločnosť 

zastupuje záujmy svojich členov, disku-

tovalo sa aj o zvýšení aktivity ohľadom 

konzultácií zástupcov CETS s komisármi 

v EÚ. Na programe bolo okrem pred-

stavenia fungovania spolupráce 

s priemyslom v národných povrchár-

skych spoločnostiach (SEA (UK), UITS 

(FRA) ION (HOL), VOM (BEL), ASSICC (ITA), 

ASSOGALVANICA (ITA) a ZVO (GER) aj 

predstavenie nového prezidenta CETS. 

V rámci členstva SSPÚ v tejto agentúre 

sme priamo zastúpený pri tvorbe EN 

noriem, pričom tak môžeme pripraviť 

aj domácich priemyselných partnerov, 

hlavne z oblasti SME (malé a stredné 

podniky) na pripravované zmeny.

Bologna, ako hlavné mesto regiónu 

Emilia-Romagna, je nádherným roman-

tickým mestom so stredovekým charak-

terom. Veže na pozadí (slávne Duo Tore, 

Asinelli je vysoká až 97 m) pretkávali 

kedysi celé mesto a sú raritou v Európe. 

Kedysi ich zámožné rodiny používali 

na ochranu. Ďaľšie pamiatky ako 

Neptúnova fontána na Piazza Maggiore, 

mestská burza, najstaršia univerzita, 

akvadukty a úzke uličky len dodávajú 

na pocite vážnosti tohto mesta pre-

zývaného aj centrom inteligencie „la 

dotta“ - vzdelaná. Univerzita tu vznikla 

ako prvá na svete, už v roku 1088. Mesto 

získalo aj prívlastok „la grassa“ – tučná, 

kvôli cestovinárskemu kulinárstvu, 

omáčke, ragú a Lambrusco vínu.  

V rámci oživenia programu nás organi-

zátori pozvali do závodu Lamborghini. 

Keďže v tom čase sa vyvíjal v prísnej 

tajnosti nový model v jednej z troch 

hál a v ďalšej prebiehali rekonštrukcie, 

nevideli sme celý proces výroby super-

športiakov. No čo-to sme sa dozvedeli 

aj z výrobného postupu. Za zmienku 

stojí fakt, že nanášanie nanouhlí-

kových vlákien na karosériu sa robí 

ručne. Dosiahne sa tak extrémna 

pevnosť celej karosérie a naozaj 

za „najslabšiu časť“ pokiaľ to možno 

vôbec tak povedať, možno pokladať len 

uchytenie nápravy k rámu karosérie. 

Len nedávno kúpilo Lamborghini 

koncern Audi AG, a dochádza k mo-

dernizácii hál a zefektívneniu výroby 

napr. aj preto, že zamestanci nemajú 

preslávenú siestu, tak ako bolo bežné 

pri talianskych majiteľoch. V rámci 

programu sme navštívili aj Múzeum 

Lomborgini so všetkými modelmi, 

ktoré boli pri Bologni vyrobené. 

Na modely Lamoborgini, ktorých 

sa vyrobilo len zopár kusov sa pre lak 

použila letecká technológia Stealth, 

tá istá ako na amerických vojenských 

„neviditeľných“ bombardéroch. 

Len málokto vie, že Lamborgini vyvinulo 

aj džíp na objednávku arabských šejkov 

pre 7-člennú posádku v zlatej farbe, 

kde sa dodatočne montovali zbrane 

pre členov ochranky. Projekt nakoniec 

nebol až taký úspešný, pretože narazil 

na teplotné limity širokých pneumatík, 

ktoré nevedeli vydržať v tom čase 

teplotu dosahujúcu na púšti. Raritou 

v niektorých regiónoch Talianska sú aj 

policajné Lamborghini, aby nedochádza-

lo k trápnym situáciám, kde pri zastavení 

prekročenia rýchlosti nedošlo k platbe 

pokuty, pretože policajti neodmieta-

li ako protislužbu riadenie superauta 

po návrhu majiteľa (s týmto príbehom 

radi uvádzajú prehliadky v múzeu). 

Témami predúpravy plechov, stanovenia 

kvality povrchovej úpravy automo-

bilov, finálnej metalízy či  nedeš-

truktívneho korózneho monitorin-

gu sa zaoberáme aj v niekoľkých ba-

kalárskych a diplomových prácach 

v spolupráci s priemyselnými partnermi. 

Radi uvítame aj interdisciplinárnu 

spoluprácu medzi fakultami TUKE.                                                                             
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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Vysoké školy ako motory rozvoja 

vedomostnej spoločnosti

Metalurgia 2015

vedeckých inštitúcií a priemyselných 

podnikov. Na konferencii sa každoročne 

súťažne zúčastňujú aj študenti part-

nerských univerzít. Tento rok sme boli 

hostiteľmi študentov z VŠB TU Ostrava, 

ŽU SjF Žilina,  VŠCHTaP STU Bratislava 

a Sliezskej univerzity v Katoviciach. 

Rokovania v sekciách prebiehali podľa 

pravidiel Štatútu ŠVOK, ich priebeh orga-

nizačne zabezpečovali jednotliví garanti.

Ocenenia študentom, pri slávnostnom 

vyhlásení výsledkov, odovzdali prítomní 

zástupcovia sponzorských firiem: Ing. 

Milan Polča, generálny manažér pre za-

bezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov, 

U.S. Steel, s.r.o. Košice, PhDr. Jozef Mižák, 

zástupca Zväzu vedecko-technických 

spoločností SR, Ing. Dáša Chudíková, 

zástupca divízneho závodu Refrako 

spoločnosti RMS, a.s. Košice, Ing. Peter 

Šeševička, zmocnenec pre štrukturál-

ne fondy a Európske projekty SMZ, a.s., 

Jelšava, RNDr. Dáša Halamová, PhD. 

zástupca CorOne s.r.o. a dekanka HF 

TUKE doc. Ing. Iveta Vasková, PhD. 

Najúspešnejší študenti v jednotlivých 

sekciách: 

Hutníctvo kovov: Bc. Martin Conev

Materiály: Bc. Jozef Sosa

Energetické inžinierstvo a priemyselná 

keramika: Bc. Zuzana Leškováčová

Environmentalistika: 

Bc. Jana Černická 

Integrované systémy riadenia: 

Bc. Zuzana Ošinská 

Špeciálna cena Zväzu slovenských ve-

decko-technických spoločností:

Bc. Zuzana Leškováčová

Všetkým účastníkom konferencie za-

blahoželal k výsledkom prorektor 

TUKE, prof. Ing. Pavel Raschman, CSc. 

Súťažné podujatie označil za významnú 

platformu rastúcej kvality výchov-

no-vzdelávacieho procesu na univerzite 

a rovnako ako dekanka HF, sa poďakoval 

partnerom z priemyselnej sféry 

za podporu pri zorganizovaní konfe-

rencie „Metalurgia 2015“ a za spolu-

podieľanie sa na výchove a vzdelávaní 

budúcej technicky vzdelanej generácie.

Po súťažnej časti konferencie 

nasledoval banket pre všetkých súťa-

žiacich v salóniku ŠD B. Němcovej.

Veľká vďaka patrí Katedre chémie na HF, 

špeciálne Ing. Z. Fečkovej, PhD., doc. 

RNDr. M. Heželovej, PhD. a doc. RNDr. 

Ľ. Piknovi, PhD. za úspešné zvládnutie  

organizácie tejto konferencie.

Ďakujeme všetkým za účasť 

a prejavenú priazeň a tešíme 

sa na stretnutie s Vami opäť o rok. 

Zdar Boh!

Autor: 

doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.

Dňa 14. apríla 2015 sa  na HF TUKE 

konal v poradí už 21. ročník študent-

skej vedeckej a odbornej konferencie 

Metalurgia 2015. Hlavným partnerom 

podujatia bola spoločnosť U. S. Steel 

Košice, s. r. o. Finančne študentskú kon-

ferenciu podporili okrem hlavného 

partnera aj mnohé firmy a spoloč-

nosti, ktoré aktívne spolupracujú 

s našou fakultou už niekoľko rokov, či 

už v rámci projektov alebo pri riešení 

technických problémov v praxi.

Organizovanie konferencie patrí 

medzi tradície, na ktoré je Hutnícka 

fakulta patrične hrdá, každým rokom 

túto tradíciu rozvíja a vylepšuje. 

Šesťdesiatpäť budúcich hutníkov 

súťažilo s prezentáciami svojich 

prác v piatich sekciách: Hutníctvo 

kovov, Materiály, Energetické inži-

nierstvo a priemyselná keramika, 

Environmentalistika a Integrované 

systémy riadenia. Ich výkony, týkajúce 

sa obsahu práce, jej grafickej úrovne 

a prednesu, vystupovania, či schopnosti 

študenta obhájiť výsledky svojej práce, 

hodnotili odborné komisie, v ktorých 

mali svoje zastúpenie okrem vysoko-

školských pedagógov aj reprezentanti 

Študentská vedecká odborná konferencia 

V dňoch od 16. až 19. marca 2015 

sa uskutočnila exkurzia 44 študen-

tov SjF Katedier strojárske technológie 

a materiály, počítačovej podpory techno-

lógií a automobilovej výroby v podni-

koch U.S. Steel Košice, s. r. o., Výskumný 

ústav spracovania a aplikácie plastic-

kých látok, a.s. Nitra, Slovenský vodohos-

podársky podnik š.p. Závod vodné dielo 

Gabčíkovo (i stupeň Čuňovo), Volkswagen 

Slovakia, a.s., Bratislava a Výskumný 

ústav zváračský PI, a.s. Bratislava.  

Časť exkurzie v podnikoch mimo Košíc 

bola realizovaná v spolupráci s Centrom 

vedecko-technických informácií SR, 

v rámci projektu „Vysoké školy ako 

motory rozvoja vedomostnej spoloč-

nosti“ ITMS KÓD: 26110230120 spolu-

financovaného zo zdrojov EÚ. 

V spoločnosti U.S. Steel Košice, s. r. o., 

sme sa oboznámili s výrobou ocele, 

teplou i studenou valcovňou i linkou 

na žiarové pozinkovanie ocele, ktorá stále 

patrí medzi najmodernejšie na svete.

V rámci exkurzie v spoločnosti VUSAPL, 

a.s. Nitra mali študenti možnosť 

Exkurzie SjF 2015
oboznámiť sa so súčasným stavom 

výskumu, vývoja a aplikácie plastických 

látok, vývojom a výrobou nových plasto-

vých výrobkov technológiami vytla-

čovania, vyfukovania a vstrekovania 

so zameraním hlavne pre automobilo-

vý priemysel. Navštívili sme i akreditova-

né skúšobné laboratória, ktoré vykoná-

vajú analýzy materiálov a chemických 

výrobkov, testujú spracovateľské vlast-

nosti polymérnych materiálov, termické 

charakteristiky látok, bariérové vlast-

nosti obalových materiálov, pevnostné 

charakteristiky plastov a výrobkov a pod. 

Študenti mali možnosť oboznámiť sa 

s hlavnými objektami vodného diela 

Gabčíkovo, ktoré tvoria zdrž Hrušov 

s objektmi stupňa Čuňovo, prívodný 

kanál, stupeň Gabčíkovo a odpadový 

kanál aj zo strojárskej stránky. 

V podniku VW Slovakia a.s. Bratislava 

sme navštívili prevádzku lisovne, 

karosáreň a agregátnu halu. Mali sme 

možnosť vidieť najmodernejšie techno-

lógie tvárnenia, zvárania, obrába-

nia, montáže pri výrobe automo-

bilov, logistiky a 3D merania.

Dňa 19. apríla 2014 exkurzia pokračo-

vala návštevou spoločnosti VUZ-PI,a.s. 

Bratislava, kde študenti mali možnosť 

vidieť a oboznámiť sa s  pokrokovou 

technológiu zvárania Friction stir weldin-

g-trecie zváranie s premiešaním apliko-

vateľné zvlášť pre hliníkové zliatiny aj 

fyzikálnym simulátorom Gleeble 3800 

s využitím pri skúšaní zvariteľnosti 

materiálov umožňujúci široké možnosti 

sledovania mechanických vlastnos-

tí jednotlivých pásiem teplom ovplyv-

nenej oblasti, ako aj zisťovanie náchyl-

nosti materiálu na vznik rôznych typov 

trhlín spôsobených zváraním – horúcich 

likvačných trhlín, studených vodíkom 

indukovaných trhlín, prípadne i trhlín 

žíhacích, využitie numerickej simulá-

cie teplotného účinku zdroja zvárania 

na predikciu napäťového stavu, 

ktorý vznikne účinkom zvárania.

Exkurzia  predstavuje významný prínos 

pre rozšírenie si poznatkov v rámci 

vzdelávania sa v študijných progra-

moch zabezpečovaných hore uvede-

nými katedrami s cieľom nadvia-

zania kontaktu s praxou a budova-

nia osobnosti strojného inžiniera.

Autor:

Ing. Jana Tkáčová, PhD.
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Zhrnutie výsledkov riešenia 

7RP projektu na SjF

Autor: 

Ing. Ľudmila Dulebová, PhD.

Na Technickej univerzite v Košiciach 

sa ukončilo riešenie 7RP „Technological 

and design aspects of extrusion and 

injection moulding of thermoplas-

tic polymer composites and nano-

composites“, v rámci Marie Curie 

– PIRSES-GA-2010-269177 s dobou 

riešeniaapríl 2011- marec 2015. 

Riešiteľom tohto projektu na TUKE bola 

SjF, konkrétne pracovníci pod vedením 

prof. Ing. Františka Greškoviča, CSc. 

a to - prof. Ing. Emil Spišák, CSc., Ing. 

Ľudmila Dulebová, PhD., Ing. Ivan 

Gajdoš,PhD. a Ing. Branislav Duleba, PhD.

Cieľom projektu bolo posilniť výskumný 

a didaktický potenciál pracovníkov 

vysokých škôl z EÚ a univerzity mimo 

EÚ. Do riešenia tohto projektu sa zapojili 

štyri univerzity, a to Lublin University 

of Technology (PR), TUKE (SR), University 

of Applied Science of Zwickau (DE) 

a Lviv Polytechnic National University 

(UA). Na každej univerzite bol riešený 

konkrétny výstup projektu. Na TUKE 

sa riešila oblasť spracovania polymér-

nych kompozitov vstrekovaním, tech-

nológia spracovania týchto materiálov 

extrúziou bola riešená  na Lublin 

University of Technology a na University 

of Applied Science of Zwickau. 

Skúmanie vlastností  termoplastic-

kých kompozitov boli uskutočnené 

na Lviv Polytechnic National University. 

Hlavným koordinátorom projektu 

bola Lublin University of Technology 

z Poľskej republiky  v zastúpení prof. 

Janusza W. Sikoru Ph.D., D. Sc., Eng.

V rámci riešenia výstupov projektu 

sa riešitelia aktívne zúčastňova-

li školení, seminárov a konferen-

cií. Tieto aktivity boli doplnené vzde-

lávacími kurzami na rozšírenie  otá-

zoktýkajúcich sa technologických 

a konštrukčných aspektov vytlačova-

nia a vstrekovania termoplastických 

kompozitov. Na seminároch a konferen-

ciách riešitelia prezentovali výsledky 

výskumu. Tieto boli získané kooperáciou 

s kolegami z partnerských univerzít, čím 

sa naplnili výsledky riešenia projektu 

ato  prenos poznatkov medzi univerzita-

mi, zvýšenie kvalifikácie zamestnancov, 

začatie a potom posilnenie spolupráce 

na vysokej vedeckej a technickej úrovni.

Riešitelia projektu taktonadobud-

li nové skúsenosti v oblasti spracovania 

moderných, progresívnych termoplas-

tických polymérnych  kompozitov. 

Aktívna účasť na školeniach, 

seminároch a spolupráca zaručovali aj 

vysokú kvalitu vykonaných činností 

vo výstupoch projektu. Výsledky 

riešenia projektu boli v období rokov 

2011-2014 riešiteľmi z TUKE publi-

kované v časopisoch a na konferenci-

ách a to 49 publikácií v časopisoch a 47 

príspevkov na konferenciách ako autori 

resp. spoluautori. Výstupy projektu 

boli vydané v troch vedeckých mono-

grafiách, ktoré boli postupne vydané 

na Ukrajine, na Slovensku a v Poľsku. 

Počas doby riešenia projektu bolo 

riešiteľmi z TUKE a zo spolupracujúcich 

univerzít podaných 5 patentov, 

z ktorých boli2 patenty prijaté 

a 3 patenty sú podané a to v Poľskej 

republike a na Ukrajine.

Prijaté patenty:

1. Sikora J.W., Garbacz T., Greškovič 

F.: Sposób wytwarzania kompozyc-

ji piaskowo-polimerowej. Patent no. 

217753.

2. Suberlyak O. Greškovič F., Dulebová Ľ, 

Gajdoš I.:  Kompozicija dľa oderžanja 

materialu tribotechničnigo priznačen-

ja. Patent no. 106576.

Podané patenty:

1. Sikora J.W, Suberlyak O., Greškovič 

F.: Wytłaczarka do tworzy w po-

limerowych (žiadosť evidovaná 

pod  č. P-401976).

2. Jachowicz T., Krasinskiy V., Dulebová 

Ľ.: Sposób wytwarzania kompozycji 

drzewno-polimerowej. (žiadosť 

evidovaná pod  č. P-400348). 

3. Sikora J.W, Samujlo B., Duleba B.: 

Sposob wytwarzania kompozycji 

polimerowej termo-plastycznej 

(podaná žiadosť o evidenciu).

Riešiteľské kolektívy, ktorých členmi 

boli aj riešitelia z Technickej univerzity 

v Košiciach, boli ocenené diplomami 

a medailami na medzinárodnej úrovni –  

– v roku 2012 špeciálnou zlatou 

medailou v Taipei (prof. Ing. František 

Greškovič, CSc.), zlatou medailou na me-

dzinárodnej konferencii v Sevastopoli 

(Ing. Ľudmila Dulebová, PhD,) špeciálnou 

cenou na konferencii ARCA 2013 

za návrh extrúdera prof. Ing. František 

Greškovič, CSc. V roku 2013 riešiteľ-

ský kolektív, ktorého členom bola Ing. 

Ľudmila Dulebová, PhD., dostal za svoj 

inovatívny prístup k riešenej problema-

tike polymérnych kompozitov Diplom 

ministerky školstva Poľskej republiky.

Záverečné stretnutie riešiteľov 

projektu Marie Curie – PIRSES-GA-

2010 -269177 sa uskutočnilo dňa 

17. - 19.02.2015 na Lviv Polytechnic 

National University (UA). Na stretnutí 

boli zhodnotené výsledky riešenia 

projektu, a to z hľadiska publikova-

nia príspevkov v časopisoch, na kon-

ferenciách, prijatých a podaných 

patentov, vydaných monografií ako aj 

ocenení riešiteľov projektu. Súčasťou 

stretnutia bola medzinárodná odborná 

vedecká konferencia organizovaná 

Lviv Polytechnic National University.

Riešením tohto projektu sa posilnila 

spolupráca v rámci vysokých škôl 

na vysokej vedeckej a technickej 

úrovni a do budúcnosti tento 

spôsob spolupráce vytvoril nové 

podnety pre odbornú spoluprácu 

ako aj zapojenie sa do ďalších spo-

ločných medzinárodných výskumných 

projektov (Horizont 2020).

Dňa 8. apríla 2015 sa uskutočnila 

exkurzia v spoločnosti TRUMPF Slovakia, 

s. r. o. Košice v novom aplikačnom centre 

TRUMPF Slovakia na Galgoveckej ulici. 

Pracovníci firmy predviedli technolo-

gické možnosti strojov TruLaser 3030 

s TruDisk 3001 na 2D rezanie, TruPunch 

Strojári na exkurzii

3000 na vysekávanie, TruBend 5000 

na ohýbanie, TruMark Station na popiso-

vanie, TruLaser 5004 na zváranie. Okrem 

praktickej časti boli súčasťou dňa otvore-

ných dverí aj dve prednášky týkajúce sa 

princípov činnosti lasera, jeho apliká-

cií i využitia softwéru pri ekonomickom 

spracovaní výsledkov i riadení 

výroby. Akcia sa stretla so záujmom 

zo strany študentov i pedagógov SjF 

TUKE a pevne veríme, že študenti 

budú mať takúto možnosť aj o rok.

Autori:

Ing. Jana Tkáčová, PhD.

doc. Ing. Ján Slota, PhD.

Prvý deň otvorených dverí vo firme TRUMPF Slovakia, s. r. o. Košice
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V dňoch 14.5.-16.4.2015 sa uskutočnil 

už piaty ročník exkurzie študentov SjF 

TUKE do závodov, ktoré majú blízko 

k automobilovému priemyslu. Exkurziu 

už tradične organizuje Strojnícka 

fakulta s partnermi z praxe, ktorými 

sú MATADOR Industries Dubnica 

nad Váhom, Škoda Auto a.s. Mladá 

Boleslav, Aufeer Design s.r.o. Mladá 

Boleslav a TATRA Trucks a.s. Kopřivnice. 

Exkurzie sa zúčastnilo 43 študentov kon-

štrukčných a technologických odborov. 

V utorok ráno sme sa zišli 

pred internátmi Ferka Urbánka 

nezvyčajne skoro ráno. O 10.30 hod. 

nás už netrpezlivo čakali v Dubnici 

nad Váhom s prednáškou o robotizá-

cii a robotických pracoviskách v au-

tomobilovej výrobe. Dozvedeli sme 

sa, že MATADOR Industries má bohaté 

skúsenosti v tejto oblasti. Navrhujú 

Autor: 

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

Po stopách návrhu 
a výroby automobilov 

robotické pracoviská pre zváracie linky 

karosérií automobilov. Po obede sme 

si mali možnosť prezrieť prevádzky 

kovoobrábacích dielní, nástrojárne, 

lakovne a metrologické pracovisko. 

Okolo 15.00 hod. sme sa rozlúčili 

s našimi sprievodcami a vyrazili 

do ČR. Cieľom bola Mladá Boleslav. 

V stredu ráno sme sa už o 8.00 hod. 

hlásili na bráne areálu vývoja ŠKODA 

Auto v časti nazývanej Česana. Exkurzia 

sa začala vo veľkej zasadačke, kde sme 

sa oboznámili so špecifickou stránkou 

vyhladzovania tvarov karosérie tzv. 

STRAKom. Jedná sa o konštrukč-

nú činnosť, kedy sa na základe zoske-

novaného mračna bodov získaného 

z hlineného modelu automobilu vytvo-

reného dizajnérom, vytvára digitálny 

model. Tento proces sa realizuje 

v programe ICEM Surf. Výstupom tejto 

činnosti sú finálne povrchy v A-class 

kvalite. Následne sa predstavili 4 tímy 

študentov s riešením projektu, ktorý bol 

zadaný pracovníkmi vývoja pri decem-

brovej návšteve SjF TUKE. Pracovníci 

vývoja si pozorne pozreli prezentácie 

študentských prác.  Najzaujímavejšou 

časťou exkurzie bola návšteva 

dynamickej skúšobne, kde sa automobil 

na hydraulickej stolici podrobuje 130 

hodinovému testu, ktorý predstavuje  

130 000 km reálnej prevádzky. Po obede 

sme navštívili firmu Aufeer Design, 

ktorá úzko spolupracuje s firmou ŠKODA 

Auto v oblasti konštrukcie nových au-

tomobilov. V skupinkách po desať 

sme si prezreli prácu konštrukčných 

tímov, ktoré navrhujú vnútorné plechy 

karosérií, formy pre vstrekovanie plastov 

a lisovanie plechov. Videli sme oddelenie 

výpočtov i pracovisko odborníkov, 

ktorí navrhujú elektrické zväzky 

automobilov. Väčšina konštrukčnej práce 

prebieha v programoch CATIA a ICEM 

Surf. Nakoniec sme navštívili múzeum 

odkiaľ sme sa vybrali do závodu, kde 

sa navrhnuté automobily vyrábajú. 

Navštívili sme prevádzky lisovne, 

zvarovne, montáže a prevádzku výroby 

motorov a prevodoviek. Videli sme linku 

finálnej montáže modelov Octavia, Rapid 

a koncernového brata Rapidu, ktorým 

je Seat Toledo. Áno, všetky tieto vozidlá 

vo všetkých variantoch sa vyrábajú 

na jednej linke. O 18.00 hod. sme vy-

štartovali do konečného cieľa našej 

výpravy. Pred polnocou sme dorazili 

pod úpätie najvyššieho vrcholu Beskýd 

– Lysej hory (1323 m n. m.), odkiaľ sme 

sa v štvrtok ráno vybrali do Kopřivníc. 

Vo štvrtok dopoludnia sme si prezreli 

expozíciu múzea značky TATRA 

a výrobné prevádzky závodu TATRA 

Trucks. Výroba nákladných automobi-

lov má svoje špecifiká a je v mnohom 

rozdielna od výroby osobných auto-

mobilov. Výroba automobilov TATRA 

je poctivá ručná práca od výroby 

motorov, cez kabíny, lakovanie, 

podvozky až po finálnu montáž. 

Konštrukcia podvozku na centrálnej 

nosnej rúre je svetový unikát a TATRA 

jej zostáva verná do dnešných dní. 

A múzeum? Musíme konštatovať, že 

je jedno z najkrajších v Európe.

Vo večerných hodinách sme sa unavení 

vrátili pred náš internát s pred-

savzatím, že mnohé z videného nám 

bude inšpiráciou v našom štúdiu.

Na záver by sme sa radi poďakovali 

fakulte a spomínaným firmám, 

ktoré túto akciu podporili.
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Dňa 19. marca tohto roku sa po prvýkrát 

konala súťaž študentov Strojníckej 

fakulte TUKE v programovaní CNC 

strojov. Pripravila ju Katedra počítačo-

vej podpory technológií a Katedra stro-

járskych technológií a materiálov pod 

záštitou dekana SjF Dr.h.c. mult. prof. 

Ing. Františka Trebuňu, CSc. Praktické 

otázky organizácie súťaže za obidve 

katedry riešil kolektív v zložení: prof. 

Ing. Ildikó Maňková, CSc., prof. Ing. Emil 

Spišák, CSc., Ing. Peter Ižol, PhD., Ing. Ján 

Varga, PhD. a Ing. Marek Vrabeľ, PhD.

Hlavnou myšlienkou podujatia bolo 

súťažnou formou prezentovať úroveň 

znalostí študentov v programovaní 

číslicovo riadených strojov a zároveň 

konfrontovať úroveň výučby tejto 

problematiky na Strojníckej fakulte 

Technickej univerzity v Košiciach s prak-

tickými návykmi a potrebami praxe. 

Za partnerov súťaže sa organizáto-

rom podarilo získať firmy, pôsobiace 

v oblasti výroby a predaja CNC strojov 

a programovacích softvérov, resp. 

firmy, ktorých produkcia závisí aj 

od kvality absolventov – programáto-

rov. Na súťaži sa v úlohe hodnotite-

ľov zúčastnili zástupcovia partnerských 

firiem DIDACTIC Martin s.r.o., NEKSTEN 

s.r.o., SOVA Digitala.s., M&P s.r.o. a 

DMG Mori Czech s.r.o. Do hodnotenia 

študentských prác v jednej z kategórií 

sa prostredníctvom Internetu zapojila aj 

strojárska firma A.G.E.S. s.r.o., Olcnava.

Súťaž prebiehala v dvoch hlavných ka-

tegóriách - dielenské programovanie 

CNC strojov s využitím riadiaceho sys-

témuHeidenhainTNC 426 a CAM progra-

movanie CNC strojov. Vďaka podpore 

partnerských firiem bolo možné druhú 

kategóriu rozčleniť na dve podkategó-

rie - tvorba NC programov v CAD/CAM 

systéme NX a v CAM systéme SolidCAM.

Do súťaže sa prihlásilo 22 študentov 

Strojníckej fakulty TUKE, ktorí mali 

za úlohu v stanovenom čase navrhnúť 

Programovanie CNC 

strojov 2015
Autor: 

organizátori súťaže 

Foto: 

Ing. Miroslav Tomáš, PhD.

Súťaž pre študentov SjF TUKE

riadiaci program pre číslicovo riadenú 

frézovačku. Kritériami pri hodnotení 

vyrobených súčiastok boli: zhoda 

výrobku s výkresom, resp. CAD 

modelom, správnosť technologické-

ho postupu výroby, miera využiteľnos-

ti programovacieho systému, správnosť 

voľby rezných podmienok pre použité 

nástroje a dosiahnutý strojový čas. 

Akcia bola veľmi dobrou príležitos-

ťou pre spoločné posúdenie kvality 

prípravy nových absolventov v danom 

odbore. Záverečná diskusia bola nielen 

o teoretickej príprave, ale aj o možnos-

tiach pre študentov už počas štúdia 

získavať potrebné profesionálne návyky. 

Výsledkom sú návrhy na zlepšenie 

teoretickej prípravy i návrhy na 

doplnenie vybavenia učební a labora-

tórií ďalšími zariadeniami pre praktickú 

prípravu. Súťaž ponúkla tiež možnosť 

nadviazať priame kontakty medzi 

podnikmi a budúcimi potenciálny-

mi technológmi - programátormi.

Výsledky súťaže v jednot-

livých kategóriách:

Dielenské programovanie CNC strojov:

1. miesto: Dzurik Jozef, KPPT.

2. miesto: Csanak Szabolcs, KPPT

3. miesto: Sobotka Michal, KPPT.

CAM programovanie CNC strojov 

Dňa 8. 4. 2015 sa za účasti 42 odborníkov 

a študentov konal v konferenčnej miest-

nosti Univerzitnej knižnice Technickej 

univerzity v Košiciach workshop na tému 

„Technológie využitia odpadové-

ho tepla zo spalín tepelného zdroja“. 

Workshop energetikov
Workshop organizovala Katedra energe-

tickej techniky v spolupráci so spoločnos-

ťou HELORO s.r.o. Bratislava. Odbornými 

garantmi podujatia boli Dr.h.c. mult. prof. 

Ing. František Trebuňa, CSc. a prof. Ing. 

Mária Čarnogurská, CSc. Okrem zástupcov 

spoločnosti HELORO s.r.o. (Ing. Imricha 

Discantínyho a Ing. Jozefa Konczera) 

sa z podnikovej sféry zúčastnili aj zástup-

covia spoločností: AETRON s.r.o., ECONS 

s.r.o., AD TECHNIKA s.r.o.). Z akademic-

kej pôdy boli na workshope zastúpení 

prednášajúci a hostia z VŠB TU Ostrava, 

KEE FEI TUKE a samozrejme pracovníci 

a študenti Katedry energetickej techniky. 

Spoločné vyhlásenie auditória deklaru-

je potrebu realizovania takýchto stretnu-

tí zameraných na rôzne oblasti súčasnej 

energetiky i vývojových trendov v nej. 

Uvedenú akciu inicioval Ing. Florián Raček 

absolvent SPŠS Košice a VUT Brno. 

Autor: 
Ing. Marián Lázár, PhD.

v CAD/CAM systéme NX:

1. miesto: Trojčák Tomáš, KPPT.

2. miesto: Halász Norbert, KPPT.

3. miesto: Halász Štefan, KPPT.

CAM programovanie CNC strojov 

v CAM systéme SolidCAM:

1. miesto: Čverčko Marek, KPPT.

2. miesto: Topoli Rudolf, KPPT.

3. miesto: Babás Dávid, KPPT.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 

k úspešnému priebehu akcie 

a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
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Len 7 kilometrov od našej univerzity 

v Družstevnej pri Hornáde vyrastá 

ekologický dom z ubíjanej zeminy. 

Obalovú konštrukciu tvoria monoli-

tické nosné múry zo zeminy ubíjanej 

do debnenia. Táto stavba vznikla ako 

výsledok výskumu a spolupráce Ing. 

Claytona Stonea, PhD. zo Stavebnej 

fakulty TUKE a Ing. Radovana Drába, 

PhD. z fakulty Verejnej správy 

univerzity Pavla Jozefa Šafárika, a ich 

startupu RamEco s.r.o. Ide o prvú 

stavbu tohto druhu na východnom 

Slovensku. Spolu s vegetačnou strechou 

táto stavba predstavuje synergiu 

tradičných metód s modernými 

Hlinený dom 

Autor: 

Ing. Rastislav Gruľ

V dňoch 8. až 10. apríla 2015 

sa pod záštitou dekana Stavebnej 

fakulty prof. Ing. Vincenta Kvočáka, 

PhD.,  uskutočnil v poradí už 7. ročník 

konferencie Mladý vedec v oblasti 

stavebného inžinierstva a architek-

túry. Konferencia tento rok privítala 

účastníkov v krásnom prostredí Nízkych 

Tatier, v srdci Demänovskej doliny 

v stredisku Jasná. Príjemnú atmosféru 

dotváralo aprílové počasie sprevádzané 

slnečnými lúčmi a snehovou nádielkou.

Cieľom konferencie bolo prezentovať 

vedecké poznatky a výskumné výsledky 

doktorandov a mladých vedeckých pra-

covníkov v oblasti pozemných stavieb 

a architektúry, ekonomiky, manažmentu 

a technológie v stavebníctve, teórie 

a techniky prostredia budov, materiá-

lového a environmentálneho inžinier-

stva, inžinierskych konštrukcií a mostov, 

vodných stavieb a vodného hospodár-

stva, ako aj dopravných stavieb a ge-

otechniky. Konferencie sa zúčastnilo 

90 mladých vedcov, z toho viac ako 

štvrtina zo zahraničia, najmä Českej 

republiky, Poľska a Portugalska.

Podujatie odštartovalo v predvečer 

prvého dňa konferencie privítaním 

mladých vedcov,  pedagógov a zástupcov 

firiem dekanom Stavebnej fakulty 

a odborným a spoločenským programom 

pokračovalo nasledujúci deň. Rokovanie 

prebiehalo v štyroch tematicky orien-

tovaných sekciách a jednej posterovej 

sekcii, ktorým predsedali vysokoškol-

skí pedagógovia Stavebnej fakulty 

TUKE, Fakulty stavební VUT v Brně 

a Hornicko-geologické fakulty Vysoké 

školy báňské — Technickej univerzity 

v Ostrave. Predsedajúci jednotlivých 

sekcií konštatovali vysokú úroveň pre-

zentovaných príspevkov. Tak ako bolo 

zvykom počas minulých ročníkov kon-

ferencie, aj tentokrát mali možnosť 

účastníci hlasovaním vybrať najlepšie 

príspevky a prezentácie v jednotlivých 

sekciách, ktoré boli neskôr v rámci zá-

verečného vyhodnotenia konferen-

cie ocenené dekanom fakulty. Piati 

zo siedmich ocenených účastníkov sú 

práve študenti doktorandského štúdia 

na Stavebnej fakulte TUKE, čo svedčí 

nielen o ich schopnostiach realizovať 

vedecké bádanie, vlastný výskum, ale 

aj o ich motivácii, ambíciách, dobrej 

spolupráci so svojimi školiteľmi, 

možnosťou participovať na výskumných 

aktivitách fakulty a v neposlednom rade 

aj o materiálových podmienkach, ktoré 

sú na fakulte pre výskum vytvorené.

Význam tejto konferencie pre mladých 

vedeckých pracovníkov spočíva aj 

v možnosti vzájomne porovnávať a kon-

frontovať svoje výskumné zistenia, ako 

aj diskutovať o spoločných výskumných 

problémoch, rozvíjať spoluprácu 

a vytvárať partnerstvá. Nespornou 

výhodou je i účasť zástupcov firiem 

pôsobiacich v stavebníctve, ktorí 

svojimi prezentáciami, diskusnými 

príspevkami a pozitívnou spätnou 

väzbou potvrdili súlad medzi pre-

zentovanými výskumnými iniciatíva-

mi fakulty a požiadavkami praxe.

Na základe pozitívnych skúseností 

pevne veríme, že aj ďalší ročník kon-

ferencie „Mladý vedec“ priláka 

množstvo účastníkov z domácich a za-

hraničných univerzít, ktorí budú 

svojou snahou a vedecko-výskumný-

mi aktivitami prispievať k rozvoju 

poznania v oblasti stavebníctva.

Za všetko hovorí reakcia účastníka kon-

ferencie: „Best conference ever. This 

was my fourth Young Scientist, really 

recommend for everybody. Perfect or-

ganization, super location, interes-

ting presentations...and also nice people 

around...there is nothing to say more...

hope to see you everybody next year“

„ Mladý vedec“ na SvF TUKE

Autor: 

doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Úspešný  7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

technologickými postupmi s vysokým 

komfortom bývania. Stavba poskytuje 

praktické skúsenosti s procesom 

výstavby a slúži aj na testovanie 

pevnostných charakteristík.

Dynamika súčasných sociokultúr-

nych pohybov, globalizácia svetovej 

ekonomiky, modernizácia výroby, svet 

biznisu nenecháva nikoho na pochybách, 

že dochádza k permanentným preme- 

nám požiadaviek na kompeten-

cie absolventa 3. tisícročia a k diver-

zifikácii, a to aj v oblasti životných 

rozhodnutí o tom, či sa v živote uplatniť 

ako zamestnanec alebo ako podnikateľ.  

V intenciách pragmatickej požiadavky 

praxe praktický krok na pôde TUKE 

urobila Katedra spoločenských vied 

(v spolupráci s FBERG/ÚPaM, EkF/

KET), a to v súlade s prioritami výzvy 

a iniciatívami stratégie Európa 2020, 

t.j. rozvíjať, posilniť kľúčovú kompe-

tenciu „podnikavosť a iniciatívnosť“ 

a zabezpečiť, aby bola implementovaná 

do všetkých neekonomických študijných 

odborov. Čo tvorí východiskovú ideu 

riešeného projektu „Základy podnika-

teľských zručnosti pre neekonómov“ 

(MŠVVaŠ SR KEGA č. 015TUKE-4/2013) 

Prvý krok k rozvoju 

podnikateľského potenciálu
(viď http://web.tuke.sk/kasv/aktuality.

php). Vykrytiu absencie danej kompe-

tencie predchádzal výskum o kariérnom 

smerovaní vysokoškolákov na jednot-

livých fakultách TUKE na 1. a 2. st. št. 

(s dôrazom na skúsenosti a motiváciu 

k budúcej samozamestnateľnos-

ti) a o podnikateľskom vzdelávaní 

neekonómov na vysokých školách tech-

nického zamerania. Tým sa vytvorili 

priaznivé predpoklady pre vytvorenie 

koncepcie podnikateľského vzdeláva-

nia na TUKE, následne realizáciu pilotnej 

výučby predmetu (HF, 2. r. ing. št., LS 

2015) s dôrazom na aspekty ekonomické, 

legislatívne, etické, psychologic-

ké, sociálne, osobnostné ai., tvoriace 

moduly interdisciplinárneho predmetu, 

vypracovanie modernej vysokoškolskej 

učebnice a didaktických vyučovacích 

prostriedkov, ktoré svojím kreatívnym 

obsahom prispejú k teórii a metodike 

edukácie tzv. practitioners, ktorí 

sa vďaka interdisciplinárnemu zameraniu 

výučby budú vedieť adekvátne uplatniť 

na „podnikateľskej stoličke“ a dokážu 

pretransformovať „poučky“ z akade-

mického prostredia do praxe. Lebo 

len v edukačnom procese – „povedz, 

ukáž a nechaj vyskúšať“ – vedie cesta 

k dlhodobo najstabilnejším schopnos-

tiam zapamätať si vedomosti a osvojiť 

potrebné zručnosti. Skúsenosti ukázali, 

že najväčšie pracovné efekty v edukácii 

na zvýšenie budúcej samozamest-

nateľnosti ako „pracovnej atraktivi-

ty“ absolventov boli dosahované tam, 

kde sa na riešení využívalo spojenie 

poznatkov z oblasti ekonomických, tech-

nických, spoločenských vied, rozdiel-

nosť či interdisciplinarita prístupov. 

A to je výzva aj pre manažment fakúlt 

TUKE, aby dokázal „spojiť hard a soft 

skills“ a implementovať podnikateľské 

vzdelávanie (predmet) do neekonomic-

kých študijných odborov, čím pomôže 

predísť nebezpečenstvu vytvorenia tzv. 

„stratenej generácie“ na trhu práce. 

Autor: 

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.
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Pod patronátom dekana FBERG prof. 

Ing. Michala Cehlára, PhD., v snahe 

naďalej rozvíjať študentské aktivity sa aj 

tento rok uskutočnila súťaž vedeckých 

a odborných prác študentov I. a II. 

stupňa vysokoškolského štúdia FBERG 

Technickej univerzity v Košiciach v rámci 

Študentskej vedeckej konferencie 2015.

Fakultné kolo ŠVK 2015 sa uskutočni-

lo dňa 24.04.2015 v troch sekciách:

• logistika a geovedy - zastúpené 

Ústavom logistiky a Ústavom geovied,

• zemské zdroje - zastúpe-

né Ústavom zemských zdrojov,

• riadenie a informačné technoló-

gie - zastúpené Ústavom riadenia a in-

formatizácie výrobných procesov 

a Ústavom geodézie, kartografie a GIS.

V jednotlivých sekciách boli do komisií 

vymenovaní zástupcovia prísluš-

ných ústavov, pred ktorými bolo pre-

zentovaných 7, 9 a 6 prác študentov. 

Členovia komisií dôkladne hodnotili 

práce z hľadiska kvality digitálnej 

prezentácie, písomnej formy práce, 

prednesu práce, originality práce, 

a schopnosti študenta obhájiť výsledky 

práce. Po zhodnotení jednotlivých prác 

študentov komisiou boli v každej sekcii 

pripravené zápisnice s výsledkami. 

Komisie jednotlivých sekcií vyjadrili 

spokojnosť s veľmi vysokou úrovňou 

a kvalitou spracovania prezento-

vaných prác. Spoločné slávnostne 

vyhlásenie výsledkov za účasti 

zástupkyne vedenia FBERG pani 

prodekanky doc. Ing. Ľubice Kozákovej, 

PhD. sa uskutočnilo v zasadacej 

miestnosti dekanátu FBERG TUKE. 

Autori najlepších prác v jednot-

livých sekciách boli ocenení 

diplomami a finančnými odmenami. 

Ostatní zúčastnení získali pamätné 

diplomy za účasť v ŠVK 2015.

Výsledky fakultného kola ŠVK 

2015 v jednotlivých sekciách:

Logistika a geovedy:

1. miesto: nebolo udelené.

2. miesto:

• Bc. Martin Magur (ÚL, FBERG, 

TUKE), téma: Overenie simu-

lačného modelu banského 

presypu v pásovej doprave,

• Bc. Martin Eged (ÚGV, FBERG, TUKE), 

téma: Sedimenty moderného suťové-

ho kužeľa, Vysoké Tatry, Slovensko: 

Procesy a produkty - Analýza mo-

derného gravitačného prúdu,

3. miesto:

• Bc. Michal Pilát (ÚL, FBERG, TUKE),

téma: Podporný vozík skú-

šobného stroja,

• Bc. Martin Surový (ÚGV, FBERG, 

TUKE), téma: Opis a aplikácia metód 

konverzie seizmických meraní.

Zemské zdroje:

1. miesto:

• Bc. Marián Schwarc (ÚZZ, FBERG, 

TUKE), téma: Možnosti a návrh 

modelu merania konkurencieschop-

nosti destinácie cestovného ruchu,

2. miesto:

• Bc. Ivan Čižik (ÚZZ, FBERG, TUKE), 

téma: Experimentálne zisťovanie 

charakteristík teplovýmenné-

ho prvku z kovovej peny,

3. miesto:

• Bc. Michal Marcin (ÚZZ, 

FBERG, TUKE), téma: Príprava 

flotačných koncentrátov 

z mastencovej suroviny.

Riadenie a informačné technológie:

1. miesto:

• Bc. Tomáš Jaško (ÚGKaGIS, 

FBERG, TUKE), téma: Geodetické 

zameranie predmetnej lokality 

a vyhotovenie technicko-ge-

odetickej dokumentácie,

2. miesto:

• Vladimír Petrulák (ÚRaIVP, 

ŠVK 2015 na FBERG

Autor: 

doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.

Autor: 

Mgr. Katarína Szabová, PhD

FBERG, TUKE), téma: Počítačové 

riadenie modelu vozidla,

3. miesto:

• Bc. Ingrida Semančíková 

(ÚRaIVP, FBERG, TUKE), téma: 

Meranie výkonnosti dodáva-

teľov a výrobného procesu.

Zväz slovenských vedecko-technic-

kých spoločností ocenil sklenou trofejou 

a diplomom najlepšiu študentskú prácu 

ŠVK 2015 autora Bc. Tomáša Jaška.

Autori prvých dvoch najlepších prác 

v jednotlivých sekciách fakultného 

kola postúpili na medzinárodné kolo 

ŠVK 2015, ktoré sa uskutočnilo dňa 

28.04.2015 na Hornicko-geologickej 

fakulte, Vysokej školy báňskej - 

Technickej univerzity v Ostrave. 

Umiestnenie študentov FBERG 

na medzi-národnom kole ŠVK 

2015 na HGF VŠB TU v Ostrave:

• v sekcii Hornictví, geologické inženýr-

ství, aplikovaná fyzika sa na 2. mieste 

umiestnil Bc. Martin Surový,

• v sekcii Environmentální inže-

nýrství, ekonomika a systémy 

řízení sa na 2. mieste umiest-

nil Vladimír Petrulák,

• V sekcii Geoinformatika, geodézie 

a důlní měřictví sa znovu na 2. mieste 

umiestnil Bc. Tomáš Jaško.

Pri slávnostnom vyhlásení boli dekanom 

HGF prof. Ing. Vojtechom Dirnerom, CSc. 

ocenené najlepšie práce pamätnými 

diplomami a finančnými odmenami.

Cieľom ŠVK 2015 bolo nielen 

podporiť súťaživosť, nápaditosť 

a kreativitu študentov, ale aj zvýšiť 

záujem o vedeckú a odbornú činnosť 

v príslušnom študijnom odbore.

Konferencia FORLANG 
už 18. - 19.6.2015
Konferencia FORLANG sa stala miestom 

periodického stretávania odborníkov 

na výučbu cudzích jazykov v aka-

demickom prostredí. Na spoločnom 

odbornom programe sa zúčastňujú vy-

sokoškolskí pedagógovia na Katedre 

jazykov TUKE už siedmy raz. Prednesené 

vedecké práce sa týkajú didaktiky 

a metodiky výučby cudzích jazykov 

v špecifickom prostredí, nových trendov, 

výstupov z projektov, ale i  konkrétnych 

The Department of Languages and 10 

project partners under the coordina-

tion of CMT Prooptiki, a Greek consul-

tancy firm, have developed the pilot 

version of the Effective Writers & 

Communicators e-learning package. 

The aim of the package is to offer 

learning material to young SME 

lingvistických prípadne aj transla-

tologických otázok prípravy výučby 

jazykov pre nefilologické odbory. 

Po každej konferencii vyšiel recenzova-

ný zborník. Našu katedru už navštívili 

odborníci z vyše desiatich krajín. 

Najbližší termín je 18.-19.júna 2015, ako 

sa možno dočítať na stálej stránke kon-

ferencie http://web.tuke.sk/forlang/.

employees and entrepreneurs and 

to everyone interested in improving 

their business communication skills. 

Radi medzi sebou privítame aj 

Vás, resp. Vašich známych!

For more information visit the project 

website http://effectivewriting.eu/.

Autor: 

Mgr. Kristína Mihóková, PhD
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Od zimného semestra tohto školského 

roku sa ponuka športov na Katedre 

telesnej výchovy TUKE rozšírila o nový 

predmet – sebaobranu. Naši študenti tak 

majú možnosť prihlásiť sa, v rámci ab-

solvovania povinne voliteľnej telesnej 

výchovy, na tento predmet a zúčast-

ňovať sa tak jeho výučby. Skúsme si 

ho teda trochu bližšie predstaviť.

Väčšina z nás si pod pojmom sebaobrana 

predstaví situáciu, pri ktorej dochádza 

k fyzickému stretu dvoch alebo 

viacerých osôb, pričom u napadnutej, 

brániacej sa osoby, ide o bezprostred-

nú reakciu na fyzický útok vyvolaný 

zo strany agresora. Cieľom tejto 

obrannej reakcie je ochrana života 

a zdravia, či majetku vlastnej osoby, 

prípadne tretích, teda iných napadnu-

tých osôb a spacifikovanie útočníka. 

Zneškodnenie útočníka je potrebné 

vykonať tak, aby bol vyradený z boja, 

prípadne aby upustil od ďalšej agresie. 

Z tohto pohľadu je sebaobrana súhrnom 

všetkých možností brániacej sa osoby, 

vedúcich k tomuto cieľu. Ako príklad sem 

patria pohybové predpoklady a úroveň 

zvládnutia sebaobranných zručností, 

psychická odolnosť, schopnosť reagovať 

na nepredvídané stresové situácie, im-

provizácia, prispôsobenie a využitie 

osobitostí terénu miesta stretu, intenzita 

útoku, fyzické dispozície útočníka a pod. 

Z tohto opisu sa pojem sebaobrana 

javí ako jednoznačný. Avšak v plnej 

Prežiť leto v Južnej Kórei považujem 

za tú najúžasnejšiu príležitosť, akej 

som sa kedy chopila. Zažila som 

kopec zábavy a spoznala množstvo 

ľudí. Pohybovať sa po krajine 

posiatej kórejskými znakmi ma 

však vôbec nedesilo. Kórejčania sú 

neskutočne priateľskí a vedia veľmi 

dobre po anglicky, takže som nikdy 

nemala problém sa tam dorozumieť. 

Splynúť s atmosférou a čarom histórie 

moderného mesta Soul bolo úžasné. 

Na stáži som si precvičila angličtinu 

a dozvedela sa veľa zaujímavých 

informácií o Kórejskej prírode a eko-

logickom živote, ktorý ma len utvrdil 

v tom, ako veľmi myslia aziati na svet 

a svoje zdravie. Ako Európan som 

sa tam cítila veľmi vítane. Nedokážem 

porátať, koľko krát sa mi ľudia priho-

vorili a opýtali, ako sa mi tam páči, 

alebo sa so mnou chceli len tak poroz-

právať. Nedá mi ešte nespomenúť, že 

...rozhodol som sa pre Rumunsko, 

ktoré by mnohí odmietli s prikývnu-

tím, že krajina s takým názvom nie je nič 

atraktívne. Je to spojené s mnohými ste-

reotypmi, ktoré nám hneď po príchode 

boli vysvetlené. Človek by si povedal, 

že ak tam dorazím vlakom a ešte 

k tomu „do toho Rumunska“ možno 

to nebude bohvie čo a to z akéhokoľ-

vek pohľadu. Opak je pravdou. Hneď 

prvý deň som sa dostal medzi svojich 

spolubývajúcich, ktorí pochádzajú 

z rôznych kútov sveta (Egypt, Mexiko, 

Hong Kong) a hneď mi bolo jasné, že 

predstava o tom, že do Rumunska 

by nik nešiel, nie je pravdivá. 

Sebaobrana Stážisti z EkF

miere nevystihuje vývoj situácie 

pri fyzickej konfrontácii medzi 

útočníkom a obrancom, kde často 

dochádza k zmene vo vývoji stretu. 

Zriedkavo ide o jednostrannú obranu, 

prípadne útok. Veď ak má byť obranca 

úspešný, musí po odrazení útoku 

prejsť do útoku sám, aby zneškodnil, 

prípadne vyradil protivníka z boja. 

Tu by bol možno výstižnejší pojem 

stretný boj, prípadne boj zblízka, 

ako to je napr. v izraelskom bojovom 

systéme Krav–Maga, čo v preklade 

z hebrejčiny znamená práve boj zblízka.

Podľa praktického využitia by 

sme sebaobranu mohli rozdeliť 

na sebaobranu laika, čo je praktická 

sebaobrana zameraná na ochranu 

vlastného života a zdravia, či majetku 

napadnutej osoby, resp. tretích 

osôb a profesijnú sebaobranu, 

ktorej cieľom je úspešné zvládnutie 

služobných zákrokov, a ktorá je 

súčasťou výcviku ozbrojených 

zložiek ako napr. armády, polície, 

zásahových jednotiek, súkromných 

bezpečnostných služieb a pod.

Prvky sebaobrany tvoria špecifické 

vybrané techniky z rôznych druhov 

bojových umení a úpolových športov 

ako napr.: ju-jitsu, karate, aikido, džudo, 

box, kickbox, thajský box, zápasenie, 

sambo a pod., ktoré sú vhodné 

a použiteľné v stretnom boji. Podľa 

spôsobu prevedenia ich môžeme zadeliť 

pobyt v krajine obsiatej sympatický-

mi chlapcami sa mi nesmierne páčil. 

Medzi moje nezabudnuteľné zážitky 

patrí napríklad návšteva najstráženej-

šieho miesta na svete – hranicu medzi 

Severnou a Južnou Kóreou, Watergun 

festival či radosť, ktorú som pocítila, 

keď som videla, ako si deti pamätajú 

a využívajú to, čo som ich naučila. 

Za veľký úspech tiež považujem to, že 

som stretla veľa skvelých K-popových 

spevákov či skupín a to, že som bola 

na natáčaní hudobných vystúpení, ktoré 

som potom pozerala v TV. O rozdieloch 

medzi našou a ich kultúrou by som 

vedela hovoriť hodiny. Dalo by sa 

povedať, že výrazným rozdielom je 

pohľad na svet a stanovenie priorít 

v živote. Sú to milí a dobrosrdeční ľudia, 

ktorí dodržiavajú zásady, ktoré sa im 

takto postarajú o pohodový a príjemný 

život. Nikde sa tam nekradne a všetci 

Mojou úlohou bolo pomôcť v marketin-

govej komunikácií Fakulty fyziky na UBB 

v Cluj. Bol to projekt, ktorý ste si vybrali 

ešte keď ste sedeli doma. V tíme 

som bol s Kanaďankou a Estónkou, 

ktoré sa postupom času stali moje 

najlepšie kamarátky a s ktorými som 

v úzkom kontakte dodnes. Postupom 

času sme vytvorili akýsi obraz fakulty, 

ktorý sme zdokumentovali prostred-

níctvom interview do videa. Tým, že 

sme zapojili všetkých z fakulty, sme 

si každý jeden zlepšili komunikač-

né zručnosti s ľuďmi z akademickej 

sféry a poviem vám úprimne, že tak 

často, ako som ja bol v kontakte s ľuďmi 

medzi: údery, kopy, seky, prehody, 

držania, škrtenia, zovretia, páky a obrana 

proti nim, ďalej sú to pády, bloky, 

úhyby, podrazové techniky, uvoľňovacie 

techniky, techniky boja na zemi, obrana 

proti rôznym druhom zbraní (strelné, 

bodné, sečné, krátke, dlhé a pod.).

Aby bol obranca v reálnej sebaobran-

nej situácii úspešný, je nevyhnutná 

jeho príprava formou pravidelného 

tréningu, ktorý by mal pozostávať z:

1. technickej prípravy (samotný nácvik 

a osvojovanie si jednotlivých prvkov 

sebaobrany),

2. kondičnej prípravy (rozvoj pohybo-

vých schopností – sily, rýchlosti, vytr-

valosti, obratnosti),

3. taktickej prípravy (taktika vedenia boja 

proti rôznym typom útočníkov, taktika 

vedenia boja proti presile a pod.),

4. psychologickej prípravy (príprava 

na nepredvídané záťažové a stresové 

situácie).

Podrobnejšie informácie o výčbe 

nájdete na: http://www.tuke.

sk/ktv/sporty/sebeobrana

radi a nezištne pomáhajú ostatným. 

Chápu, čo je v živote naozaj dôležité, 

a preto sa k iným chovajú s úctou a život 

si naplno vychutnávajú. Slovenská 

strava mi vôbec nechýbala a obratom 

by som ju vymenila za ázijskú. Keďže 

rada experimentujem, vyskúšala som 

veľa neidentifikovateľného a bola to 

veľká zábava. Na štipľavú stravu som 

si zvykla pomerne rýchlo. Ochutnala 

som toľko rôznych jedál a nikdy by 

mi ani nenapadlo, na koľko spôsobov, 

a z akých surovín sa dá niečo pripraviť. 

Na otázku či sa oplatí vycestovať 

do zahraničia na stáž môžem jed-

noznačne odpovedať – URČITE. Ako 

mladému človeku sa nám vo svete 

otvára neskutočne veľa možností a prí-

ležitostí. Zábava pri adaptácii a užívanie 

si slobody a života v nepoznanom svete 

je to najlepšie, čo si môžeme priať. Nikdy 

by som preto nemenila a ak by sa dalo, 

tak sa tam stále vraciam a vraciam…

z fakulty v Rumunsku, som nebol ani 

s tými zo svojej. Naučil som sa tiež 

zvládať rôzne neočakávané situácie 

ako tzv. „kultúrny šok“, čo vás určite 

čaká, keďže náš projekt nebol jediný.

Projekty začali rásť ako huby po daždi 

a prišlo nám nových 30 ľudí, čo znamená 

novú skúsenosť, ktorú, ak ste nikdy ne-

cestovali, ste zažiť nemohli. Po čase 

sa človek naučí ako zvládať samého 

seba a ako vychádzať s druhými, a to 

v cudzích jazykoch. Hovorím o tom, že 

ak na jazyky nie ste zdatní, urobte niečo 

ako ja a slovo neistota v inom jazyku 

doslova opadne a nahradí ju skúsenosť!

Autor: 

Mgr. Filip Priganc

Eva Krajňáková

Michal Džuba
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Budeš v roku 2015 čerstvým  
absolventom vysokej školy?
Hľadáš zaujímavú prácu v medzinárodnej výrobnej spoločnosti, ktorá bude  
pre teba výzvou?
Ak áno, potom ťa určite zaujme adaptačný program pre absolventov vysokých 
škôl spoločnosti Slovalco The Young Graduates Program 2015.

Čo je The Young Graduates Program 2015?
Ide o program rotácie absolventa počas 12 mesiacov. Po jeho úspešnom skončení dostanete  
ponuku konkrétneho pracovného miesta a zmluvu na dobu neurčitú.

Kto sa môže prihlásiť?
• absolvent VŠ v roku 2015 v technickej oblasti (prioritne hutníctvo, strojárstvo, informačné  
technológie, elektrotechnika)
• hľadáme motivovaných a flexibilných mladých ľudí s plynulou znalosťou anglického
jazyka a chuťou na sebe ďalej pracovať.

Ako sa môžeš prihlásiť?
Stačí vyplniť prihlášku na webovej stránke spoločnosti Slovalco www.slovalco.sk.
Po jej odoslaní dostanete potvrdenie o jej doručení. Registráciu a predvýber  
absolventov zabezpečuje poradenská spoločnosť  Timan.

Viac informácií nájdete na
www.slovalco.sk, www.timan.sk alebo kontaktujte spoločnosť  
Timan s. r. o. mobil: 0907 841 976, e-mail: ygp@timan.sk.

O Slovalcu
Akciová spoločnosť Slovalco vznikla v roku 1993 v Žiari  
nad Hronom, v sídle s dlhoročnou tradíciou výroby a spracovania  
hliníka. Hlavným predmetom činnosti je výroba primárneho  
hliníka moderným ekologickým spôsobom. Vďaka význam- 
nému postaveniu na medzinárodnom aj domácom trhu  
a sociálnemu prístupu k zamestnancom si spoločnosť  
dlhodobo udržiava kredit atraktívneho a spoľahlivého  
zamestnávateľa v regióne.

Najvýznamnejšou udalosťou 

v činnosti FS Jahodná v tomto roku 

bolo uvedenie nového premiérové-

ho programu. Ten vznikal v svislosti 

s 30. výročím založenia FS Jahodná. 

Program nepredstavil (ako tomu býva 

zvykom pri výročných programoch 

súborov) prierez doterajšou tvorbou či 

výber najlepších programových čísel. 

Autor si vytýčil iný cieľ: Spracovať 

tradičné hodnoty ľudovej kultúry 

svojským, invenčným prístupom, 

s využitím rôznych žánrov, ktoré tvoria 

kompaktný, zaujímavý a netypický 

celok. Predstavenie Balady a Nálady je 

program určený pre diváka, ktorý nielen 

konzumuje predkladané, ale popustí 

uzdu svojej fantázie a v myšlienkovom 

procese prijímania diela sa zúčastňuje 

na predstavení i ako autor - dotvára 

si jednotlivé podľa chuti a vlastného 

precítenia. Autor spojil prvky sloven-

ského ľudového umenia (hudba, tanec, 

spev) s prvkami vážnej i modernej 

hudby, ďalej tak humor, experiment 

a mieru štylizácie (akú si vyžaduje 

javiskové spracovanie). Využil všestran-

nosť moderného žánru, akým je filmová 

produkcia. V programe, kterého súčasťou 

bola i poézia slovenských autorov, 

zazneli úryvky z diel významných slo-

venských básnikov: Pavel Koyš, Miroslav 

Válek, Krista Bendová, Dana Podracká, 

Samo Bohdan Hroboň, Ivan Krasko. Autor 

FS Jahodná

Autor: 

Jozef Mačejovský

odvážne a nebojácne pristúpil k spra-

covaniu rôznych tém a prepojením 

rôznych štýlov dal celému dielu formu, 

ktorá podľa vyjadrenia zúčastne-

ných aktérov ako aj divákov, šokuje, 

provokuje, núti k zamysleniu, povznáša 

a baví… V programe spolu s FS Jahodná 

účinkovali: FSK BLANCAR, POLE DIVA 

– umenie vertikálneho tanca, HANDS 

UP CREW – basketbalový a futbalový 

freestyle, FS JAHODNÁ, JAMPAM.

FS Jahodná bude v termíne 3. – 7. 6. 

2015 reprezentovať TUKE na me-

dzinárodnom festivale v Plzni 

v rámci osláv meta Plzne – EHMK.
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