1-2015/2016 Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach

Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky, milí študenti!
Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil pri príležitosti otvorenia akademického roka 2015/2016 na Technickej univerzite v Košiciach. Ďakujem najmä Vám, novým poslucháčom, že ste si zvolili našu univerzitu za miesto svojho ďalšieho
štúdia. Blahoželám Vám k tomuto rozhodnutiu a uisťujem Vás, že to bolo správne a rozumné rozhodnutie pre Vašu ďalšiu
budúcnosť. Nastupujete v období, kedy naša univerzita prešla veľmi úspešne komplexným akreditačným procesom
a patrí medzi popredné výskumné a vzdelávacie univerzity na Slovensku. Mali ste možnosť zvoliť si zo širokého spektra
takmer 60 bakalárskych študijných programov na niektorej z našich deviatich fakúlt. Vďaka úspešnosti v projektoch Vám
v súčasnosti univerzita ponúka veľmi dobré materiálne podmienky pre štúdium, novodobé informačné a komunikačné
technológie, modernú prístrojovú a technickú infraštruktúru.
Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých jej činnostiach, najmä vo výskume a vzdelávaní. Technická
univerzita v Košiciach je v rámci svetových ratingových agentúr hodnotená ako jedna z najlepších univerzít na Slovensku.
Snažte sa poctivým a svedomitým plnením študijných povinností získať diplom, ktorý má hodnotu nielen doma, ale aj
v zahraničí.
Učitelia a pracovníci našej univerzity sú pripravení, prostredníctvom svojich schopností a vedomostí, pomáhať Vám
pri dosahovaní tohto cieľa. Záleží iba od Vás ako túto šancu využijete a zhodnotíte vo svoj prospech. Želám Vám veľa
úspechov v štúdiu a mnoho nezabudnuteľných chvíľ strávených počas vysokoškolského života.
V súčasnosti sa rozpracováva do konkrétnych krokov strategický plán univerzity založený na prioritách a čiastkových
cieľoch smerujúcich k upevňovaniu nasledovnej vízie:
„Technická univerzita v Košiciach ako popredná výskumná a vzdelávacia inštitúcia na národnej úrovni a uznávaná
v zahraničí, ako príťažlivé miesto s kolegiálnou a vľúdnou atmosférou pre tvorivé aktivity svojich študentov a zamestnancov, spoluvytvárajúcich kultivované súdržné spoločenstvo, vybavená modernou infraštruktúrou, ako sebavedomé a atraktívne centrum kreativity a inovatívnych počinov na prospech poznania a spoločnosti.“
Všetkým nám záleží na tom, aby sa sebavedomie a pozícia Technickej univerzity v Košiciach vo všetkých oblastiach naďalej
upevňovali, aby sa k nej jej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo hlásili. Úspechy, ktoré naša Alma mater v uplynulom
období dosiahla sú výsledkom zodpovednej práce a snahy po neustálom zdokonaľovaní sa zamestnancov a študentov
tejto univerzity, ktorým za to patrí moje úprimné poďakovanie.
Záverom mi dovoľte aby som Vám všetkým zaželal veľa zdravia, odhodlania a tvorivej invencie, mnoho osobných a pracovných úspechov.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor
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VEDENIE UNIVERZITY
Po jarnej voľbe rektora akademickým senátom a po vymenovaní prezidentom republiky, sa 16. augusta 2015 ujal svojej
funkcie prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. spolu s ostatnými členmi nového vedenia, ktorých si Vám dovoľujeme predstaviť:

Posledná rozlúčka
s prof. Viktorom Špánym

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

17. júla 2015 sme so smútkom prijali

ktoré významne prispelo k výchove

do poznávania toho, čo nás obklopuje,

správu o poslednom výdychu prof.

novej generácie inžinierov elektro-

práca sa stáva zábavou a nie nepríjemnou

Ing. Viktora Špányho, DrSc., bývalého

nikov (okolo 2000). Absolventi tejto

povinnosťou. Pre nás kolegov, ktorí sme aj

vedúceho Katedry elektroniky a nezabud-

katedry našli uplatnenie v podnikoch

s trochou obáv prednášku sledovali, bolo

nuteľného pedagóga, ktorý vo veku 88

a firmách na Slovensku i v zahraničí.

prekvapením, akú úctu a uznanie si získal

rokov ukončil svoju pozemskú púť.

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
prorektor pre inovácie a transfer technológií

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.
prorektor pre vzdelávanie

medzi týmito o dve generácie mladšími
Profesor Špány všemožne podporoval

študentmi. Podobné pocity vzbudzo-

Prof. Ing. Viktor Špány, DrSc. sa narodil

a povzbudzoval každého kolegu v jeho

val aj v nás, ktorí sme mali tú česť byť

20.6. 1927 v Bytči, okr. Žilina. Po ukončení

bádaní. Veľkorysosť bola charakteristickou

nejaký čas jeho študentmi aj kolegami.

štúdia na SVŠT v Bratislave v roku 1950

črtou jeho nezlomnej povahy. Kolegovia

a po pôsobení v priemyselnej praxi začal

zblízka sledovali jeho zápas s dlhoroč-

To, že prof. Ing. Viktor Špány, DrSc. bol

v roku 1952 pôsobiť na novovzniknu-

nou chorobou, ktorá značne obmedzo-

významnou osobnosťou, ktorá výrazne

tej Vysokej škole technickej v Košiciach.

vala jeho možnosti cestovať a stretá-

prispela k rozvoju vysokého školstva

Nastúpil ako jeden z prvých elektrotech-

vať iných kolegov. Svojím príkladom

na Slovensku a Technickej univerzi-

nických inžinierov na Banícku fakultu VŠT

nás učil, aký význam má sebadisciplí-

ty v Košiciach, k rozvoju priemysel-

v Košiciach, kde začal rozvíjať výchovu

na. Často hovorieval, že aj z nepríjemnos-

ného zázemia východoslovenské-

inžinierov v oblasti elektrotechniky.

ti sa dá vyťažiť niečo, čo dokáže človeka

ho regiónu, potvrdzuje Cena mesta

Po založení Elektrotechnickej fakulty VŠT

posilniť a urobiť jeho život krajším.

Košice za významný prínos v oblasti

v Košiciach v roku 1969 začal pôsobiť

Dr.h.c. prof. Ing. Gabriel Weiss, CSc.
prorektor pre vedu a výskum

prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
prorektor pre zahraničné vzťahy

elektronizácie priemyselného zázemia

na tejto fakulte a stal sa vedúcim Katedry

Pred rokom sa profesorovi Špánymu

východoslovenského regiónu, ktorá

elektroniky, ktorú viedol až do roku 1986.

naplnila túžba ešte raz prehovo-

mu bola udelená v roku 2007.

riť k študentom aj napriek jeho imobiProfesor Špány patril medzi priekopníkov

lite. Tento zdanlivo neuskutočniteľný

Bývalí kolegovia a študenti budú

polovodičovej elektroniky na Slovensku.

sen sa podarilo realizovať vďaka úsiliu

navždy spomínať na výnimočného

Bol autorom viacerých patentov v oblasti

našich kolegov. Študentom sa prihovo-

vedca a človeka. Jeho život je pre nás

spotrebnej elektroniky a bol uznávaným

ril v predmete, ktorý kedysi zakladal.

veľkým príkladom i povzbudením.

odborníkom doma i v zahraničí. Napísal

Najprv o tom, ako sa elektronika rozví-

aj prvú monografiu o tranzistore, a to

jala počas jeho života a akým otázkam

„Milý Viktor, všetko zmizne, len stopy

v čase, keď niektorí elektronici nevedeli

sa v tejto oblasti vedecky venoval. Temer

Tvojej práce a lásky zostanú.“

ani to „koľko má tranzistor nožičiek“.

hodinovú prednášku zakončil opisom, akú
radosť mu prinášalo odhaľovať harmóniu

Ing. Marcel Behún, PhD.
kvestor

doc. RNDr. Dušan Olčák, CSc.
predseda akademického senátu

Počas svojho pôsobenia na VŠT, resp.

zákonitostí v odbore, ktorému zasvätil

TUKE vybudoval špičkové pracovisko,

svoj život. Hovoril im, že keď sa zahĺbime

Autori:
prof. Ing. Linus Michaeli, DrSc.
Ing. Mária Gamcová, PhD.

Autor:
Tím UCITT

Vízie inteligentnej

Tretí workshop projektu „Univerzitný

ako 50 zástupcov kľúčových hráčov

tieto odvetvia deklarované v Stratégii

vedecký park TECHNICOM pre inovačné

z priemyselnej praxe a akademickej sféry.

výskumu a inovácií pre inteligentnú

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

aplikácie s podporou znalostných

špecializáciu SR (RIS3 SR) a majú

technológií (kód ITMS: 26220220182,

Cieľom workshopu organizovaného

významné zastúpenie v Košickom

Operačný program Výskum a vývoj)“,

v rámci projektu UVP TECHNICOM

a v Prešovskom samosprávnom kraji.

ktorý bol organizovaný pod názvom

bolo analyzovať a zhodnotiť

Úspešné aktivity asociácie Košice IT Valley,

„Súčasný stav a vízia inteligentnej

súčasný vývoj v dvoch vedných

z. p. o. a klastra AT+R, z. p. o. prepájajú

(SMART) špecializácie v kľúčových

oblastiach podporovaných

vedecko-výskumne, ale aj geograficky

sektorom vo východoslovenskom

spolupráca a následná produkcia v rámci

Tešíme sa na ďalšie stretnutie v jeseni

odvetviach východoslovenského

projektom UVP TECHNICOM:

Košický a Prešovský samosprávny

regióne. Inovačná spolupráca a následná

aktivít jednotlivých klastrových štruktúr

2015 na 4. workshope, ktorý bude

regiónu“, sa uskutočnil v priestoroch

1. informačné, komunikačné produkty

kraj. Môžeme konštatovať, že obidva

produkcia v rámci klastrových aktivít

je zameraná na produkty s uplatnením

venovaný ďalším trom odvetviam:

klastre už niekoľko rokov prispievajú

jednotlivých členov je zameraná

v globálnom trhovom prostredí.

Udržateľná energetika a energie,

k zvýšeniu zamestnanosti veľkého počtu

na export produktov pre globálny trh,

vysokokvalifikovaných odborníkov, pričom

k čomu významnou mierou prispieva

Vyjasnili sa postoje k potrebe

sú významnými garantmi inovácií, ako

kvalitne rozvinutá znalostná základňa.

účinnej spolupráce medzi základným

hotela Yasmin Košice, vo štvrtok 11.
júna 2015. Akcia bola zabezpečená
Technickou univerzitou v Košiciach

a služby,
2. automatizácia, robotika a digitálne
technológie.

v spolupráci s partnermi projektu
Univerzitou P. J. Šafárika a Prešovskou

Výber uvedených odvetví pre rokovanie

aj dobrým príkladom spolupráce medzi

univerzitou v Prešove za účasti viac

III. workshopu bol cielený, nakoľko sú

súkromným, verejným a akademickým

Materiálový výskum a nanotechnológie,
Biotechnológie a biomedicína.

a aplikovaným výskumom na jednej
III. workshop UVP TECHNICOM

strane, a inovačnými aktivitami

poskytol reálny pohľad na odvetvia

v komerčnom sektore na druhej strane.

IKT, automatizáciu, robotiku a digitálne
technológie v strojárenstve. Počas dvoch

Bol prezentovaný názor, že je potrebné

panelových diskusií sa vytvoril priestor

s maximálnou intenzitou sa sústrediť

na prezentovanie nových spoločných

na dobudovanie potrebnej infraštruktúry

výskumno-vývojových aktivít medzi

pre zlepšenie medzinárodnej

firmami, univerzitnými vedeckými

spolupráce. Toto sa dá dosiahnuť

parkmi, výskumnými centrami a územnou

jednak prostredníctvom Európskych

samosprávou. Prínos oboch panelových

Technologických Platforiem ako sú

diskusií spočíval v návrhoch spoločných

Robotika, MANUFUTURE, EFFRA. Ďalšou

odvetvových a medziodvetvových

cestou je podpora cez klastrové iniciatívy

projektov pre naplnenie strategických

v oblasti transferu know-how a nových

vízií Košického a Prešovského

technológií a podpora tréningových

samosprávneho kraja v rámci napĺňania

aktivít inovačným manažérskym

pripravovaných Regionálnych inovačných

a projektovým poradenstvom.

stratégií vo Východoslovenskom regióne.

Dôležité je samozrejme aj pomáhať
zvyšovať podiel účasti v rozvojových

8

Haló

V rámci diskusie, účastníci workshopu

projektoch a grantoch z národných

zdôraznili, že úspešná inovačná

a štrukturálnych fondov EÚ.

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

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

(SMART) špecializácie

Inkubátor TUKE – začíname
Po polroku v Startup centre TUKE nastal

Fixer a Gruveo. Aj s tými, ktorí nepo-

Autor:

pre sedem startupov „deň zúčtovania“.

stúpili, ostávame v kontakte, keďže

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

Výsledky 3. kola súťaže Máš

Vo štvrtok 30. júla 2015 sa vo veľkej

ich inovatívny potenciál je nesporný.

nápad? Prezentuj svoj startup!

zentovať svoj progres, podnikateľ-

zasadačke Technickej univerzity
v Košiciach (TUKE) odohral „zápas“
siedmich tímov. Tie mali za úlohu preský zámer a plány do budúcnosti.
Odmenou bola možnosť postúpiť
do inkubačnej fázy, kde je hlavný dôraz
kladený na rast, uplatnenie na trhu
a podporu podnikateľskej činnosti.

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

rozhodla odborná komisia, v ktorej

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

sa stretli odborníci z Crowdberry (Patrik
Horný), CVTI SR (Miroslav Kubiš), Fondu
inovácií a technológií (Radoslav Vašina),
zástupca z Košického samosprávneho

krídla inovatívne projekty na obdobie

kraja (Peter Ťapák), Neulogy Ventures

šiestich mesiacov. Veríme, že sa nám

(Ivan Štefunko), Saab AB (Markéta

za toto obdobie podarí „naštartovať“

Čadková), Slovak Business Agency

procesy, ktoré podporia realizáciu pre-

(Monika Pohlová), TUKE (Stanislav

zentovaných inovatívnych myšlienok

Kmeť, František Jakab, Anton Lavrin,

a pomôžu premeniť ich do komerčne vy-

Marcel Behún, Viliam Vajda), U. S. Steel

užiteľných produktov alebo služieb.

Košice, s.r.o. (Milan Polča) a ZTS VVÚ

Výhodou Startup centra TUKE je spojenie

Košice a.s. (Jaromír Jezný). Pod vedením

kvalitnej infraštruktúry s mentorskou

predsedu komisie, v tom čase rektora

podporou. Mentori majú skúsenosti

TUKE, Antona Čižmára, komisia vy-

nielen zo slovenskej akademickej

hodnotila rast inovatívnych startupov.

a komerčnej sféry, ale prostredníctvom

Každý startup mal 10 minút na prezen-

Vo štvrtok 30. júla 2015 sa odohral

napokon všetky štyri tímy „zelenú“

projektov financovaných z európskych

táciu svojho podnikateľského plánu

na TUKE ešte jeden „súboj“ – v poradí

pre vstup do Startup centra TUKE.

zdrojov a európskeho komerčného

a pokroku v rozvoji svojej inovatívnej

už tretie kolo súťaže inovatívnych

Projekt EMOMIME získal svoje miesto

prostredia sú schopní naplno rozvinúť

myšlienky, ktorý dosiahol počas pobytu

myšlienok – Máš nápad? Prezentuj svoj

už ako víťaz ceny rektora na Startup

potenciál myšlienky a pretransfor-

v Startup centre TUKE. Po každej pre-

startup! Do užšieho výberu postúpili

Weekende 2015 v Košiciach, a týmto

movať výsledky pôsobenia v Startup

zentácii prebehla 5 minútová diskusia.

4 tímy s inovatívnymi nápadmi:

oficiálne vstúpil do pred-inkubačnej

centre TUKE do priemyselnej praxe.“

V nej bol priestor na otázky prítomných,

EMOMIME, HoneyLOG, Chargebrella

fázy. Ako sa vyjadril riaditeľ UCITT, ktorý

a VARIM. Počas 5 minútovej prezen-

zodpovedá aj za riadenie Startup centra

Hlavným partnerom podujatia bola

podľa 4 hlavných kritérií: Produkt/

tácie a 5 minútovej diskusie, kedy zá-

TUKE, doc. Ing. František Jakab, PhD.:

už tradične Slovak Business Agency.

Služba, Trh, Financie, Tím. Pri hodnotení

stupcovia startupov odpovedali

„Startup centrum TUKE už po tretí krát

Víťazom srdečne gratulujeme a prajeme

komisia zohľadňovala jasné definova-

na zvedavé otázky komisie, dostali

berie pod svoje „pomyselné“ ochranné

veľa tvorivosti v Startup centre TUKE.

nie produktu, potenciálnych zákazníkov,

a to pomohlo ohodnotiť projekty

riziká a celkový trhový potenciál.
Do inkubácie postupuje päť zo sedem
startupov: Ceelabs, Croptech, EFEOS,

10
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„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

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

O zaradení startupov do inkubácie
Autor:

U. S. Steel a TUKE -

Autor:

Autor:

Tím UCITT

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

Súčasnosť a budúcnosť
Posledný júnový deň v roku privítal tím

pracovníkov. Počas stretnutia zdôraznil:

U.S. Steel Košice, s.r.o. do RIS. Zároveň

pracovníkov TUKE spolupracovníkov

„TUKE a U. S. Steel Košice, s.r.o. sú už

prezentoval ako zaujímavú možnosť

z U. S. Steel Košice, s.r.o. O organizáciu

teraz prepojené, a to okrem oblasti

vytvorenia clustra v oblasti oceliarstva.

odborného seminára s názvom: U. S.

výskumu aj v oblasti výchovy budúcich

Steel Košice, s.r.o. a TUKE – súčasnosť

zamestnancov.“ Zástupcovia výskumných

a budúcnosť sa postarali pracovníci

a odborných pracovísk prezentovali

Univerzitného centra inovácií,

témy, ktoré v U.S. Steel Košice, s.r.o.

transferu technológií a ochrany

identifikovali ako perspektívne

duševného vlastníctva (UCITT).

pre budúcu spoluprácu s TUKE. Inova-

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

čné tímy vedia prispieť aj k novým

EXTRAPOLACIE
2015
HISTÓRIA A BUDÚCNOSŤ

TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V KOŠICIACH

IT

V KOŠICIACH

V úvode privítal domácich aj hostí, spolu

smerom a trendom pri vzájomnej

viac ako 60 účastníkov, vtedajší prorektor

spolupráci, napr. v oblasti vývoja

pre vedu a výskum, prof. Ing. Stanislav

informačných systémov a možnosti

Kmeť, CSc. Do programu seminára

nasadzovania nových technológií

technickým múzeom v Košiciach a ďalšími partnermi, medzi

sa zapojili všetky fakulty našej univerzity,

do praxe, ale aj v oblasti ľudských zdrojov.

ktorými nechýba ani Technická univerzita v Košiciach, pripravila

Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky
(SSAKI) v spolupráci s Výpočtovým strediskom SAV, Slovenským

na jeseň 2015 jedinečnú výstavu. Tematicky sa ako súčasť

čo svedčí o tom, že spolupráca s U. S.
Na záver programu vystúpil aj

projektu EXTRAPOLÁCIE 2015 venuje histórii a budúcnosti

zástupca Ing. Peter Ťapák z Košického

IKT na Slovensku. Veríme, že vystavované exponáty (historické

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA,

samosprávneho kraja, ktorý predstavil

a súčasné počítače), ale aj sprievodné podujatia budú slúžiť ako

viceprezident pre vonkajšie vzťahy,

4 hlavné oblasti Regionálnej

inšpirácia pre mladú generáciu a ako milá spomienka pre tých

riadenie a rozvoj podnikania, prijal

inovačnej stratégie a navrhol možnosť

starších, ktorí tieto technológie používali. Výstava sa uskutoční

pozvanie spolu s tímom 15-tich

zapracovať témy/oblasti výskumu

v termíne od 24. septembra do 25. októbra 2015 v priesto-

Steel Košice, s.r.o. je naozaj lákavá.

roch Slovenského technického múzea (Hlavná 88, Košice)
a niektoré sprievodné akcie aj na iných miestach. Cieľom nie
je len zaspomínať si, ale najmä motivovať mládež k budúcim
krokom vedúcim k vývoju inovácií v IT v košickom regióne.
Vychádzajúc tak zo slovenskej histórie v oblasti IT a využitím
tradícií a potenciálu vo vzdelávaní v oblasti IT vo vysokoškolskom priestore sa snažíme podporiť aktivity výskumných
a podnikateľských subjektov pre vývoj v budúcnosti.
Prihlásenie a informácie o jednotlivých expozíciách, sprievodných podujatiach a ďalšie podrobnosti nájdete
na webovej stránke: http://www.extrapolacie2015.sk/.
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Prof. Ing. Mikuláš

fakultu TUKE. V rokoch 1997 a 1998

V roku 1998 odišiel do dôchodku, ale

na jeho dielo a na všetko, čím obohatil

Matherny, DrSc.

pôsobil aj na Fakulte výrobných techno-

ako emeritný profesor sa na katedre

náš život. Lúčime sa s mottom „umierajú

lógií so sídlom v Prešove. Za celú dobu

ešte niekoľko rokov (do 2013) aktívne

len tí, na ktorých sa zabudne“.

svojej pedagogickej činnosti viedol

zapájal do vedecko-výskumnej činnosti

diplomantov z chemických špecializácií

a veľmi ochotne odovzdával svoje skúse-

3.7.1930 – 22.6.2015

a z tematiky ochrany životného prostre-

nosti doktorandom a mladším kolegom.

dia. Vďaka svojej vedeckej erudícii

Pri príležitosti 50. výročia založenia

sa v roku 1986 stáva koordinátorom

TUKE mu bola udelená Zlatá medaila

hlavnej úlohy ŠPZV, jedinej svojho druhu

Technickej univerzity v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

Dňa 26. júna sa smútiaca rodina, príbuzní,

košická spektroskopická škola. Svojich

1970 dlhoročne organizoval tradičné

na fakulte a v rámci nej vytvára spoločné

kolegovia a žiaci ako aj priatelia a širšia

žiakov aj spolupracovníkov motivuje

„Výberové semináre o atómovej spektro-

pracovisko so SAV. Toto úspešné praco-

Žiaci a spolupracovníci spomína-

Autori:

košická a prešovská verejnosť rozlúči-

Faradayovským heslom „work – finish

skopii“, ktoré časom prerástli svoj rámec

visko zaniká v roku 1990 pre neochotu

jú na pána profesora s vďakou za jeho

prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.

li so vzácnym človekom, uznávaným

– publish“, ktoré bolo aj jeho životným

a v 90-tych rokoch minulého storočia

vtedajšieho vedenia fakulty, ale SAV jeho

usmernenia, podporu a dobré rady, bez

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

vedcom, učiteľom, kolegom a priateľom,

mottom a svojimi nárokmi na kvalitné

sa pretransformovali na Slovenskú

činnosť ocenila udelením Zlatej čestnej

ktorých by iste nedosiahli v živote to, čo

prof. Ing. Mikulášom Mathernym, DrSc.

vedecké práce, ktoré sú dnes samozrej-

spektroskopickú konferenciu. Dlhoročná

plakety Dionýza Ilkoviča za zásluhy

dosiahli. Sľubujeme, že nezabudneme

mosťou, predbehol dobu, pričom nie vždy

aktívna činnosť pána profesora bola

vo fyzikálno-chemických vedách.

Pán profesor Matherny sa narodil

nachádzal pochopenie. Systematicky

ocenená udelením Plakety Jana Marca

3.7.1930 v Prešove, kde maturoval

buduje aj zahraničné kontakty, pred-

Marci z Kronlandu (1982), ako aj medailou

Vedecká činnosť pána prof. Mathernyho

na známom evanjelickom kolegiál-

nostne s oboma časťami Nemecka

Konkoly-Thege Slovenskej spektro-

bola zameraná na spektroskopic-

nom gymnáziu a následne odchádza

a Maďarskom, čoho výsledkom sú desať-

skopickej spoločnosti v roku 2010.

ké analytické metódy, prednostne

do Bratislavy študovať na Chemicko-

ročia pretrvávajúce úspešné bilaterálne

technologickú fakultu vtedajšej SVŠT.

aj mnohostranné spolupráce. Maďarská

Pedagogická činnosť pána profesora

miu a chemometriu. Výsledky vedecké-

Svoju profesnú kariéru začínal na

spektroskopická spoločnosť ocenila

sa v rokoch 1952 až 1960 sústreďova-

ho výskumu publikoval v domácich aj

UK v Bratislave na Katedre mineraló-

túto jeho činnosť v roku 2001 udelením

la na kryštalografické a mineralogické

zahraničných renomovaných časopisoch.

gie a kryštalografie Prírodovedeckej

pamätnej medaily Tibora Töröka.

disciplíny, ako aj na analytickú mikro-

Publikoval cca 250 samostatných a kolek-

chémiu a metódy laboratórneho výskumu

tívnych vedeckých prác, z toho cca 90

fakulty Univerzity Komenského, kde

na optickú emisnú atómovú spektroché-

pôsobil v rokoch 1952 až 1960. Toto

Nie menej významná bola i jeho organi-

nerastov. V rokoch 1962 až 1966 predná-

v prevažne zahraničných karentovaných

pracovisko musel koncom roku 1960

zátorská činnosť vo vedeckých spoloč-

šal tiež na Prírodovedeckej fakulte

časopisoch. Bol školiteľom 16 ašpiran-

v dôsledku politických perzekúcií

nostiach SAV a ČSAV. V roku 1962 založil

UPJŠ v Košiciach Všeobecnú a anorga-

tov (CSc.), z ktorých sa 8 habilitova-

opustiť, odchádza do Košíc na rozví-

v Košiciach krajskú pobočku Slovenskej

nickú chémiu. Na VŠT (od roku 1990

li za docentov analytickej chémie a dvaja

jajúcu sa Hutnícku fakultu vtedaj-

chemickej spoločnosti a viedol ju

TU) v Košiciach prednášal analytic-

jeho spolupracovníci dosiahli aj hodnosť

šej VŠT, na jednu z jej zakladajúcich

až do roku 1990. SCHS udelila prof.

ké a po roku 1980 aj environmentál-

DrSc. Traja z jeho spolupracovníkov boli

katedier – Katedru chémie, ktorej riadenie

Mathernymu za jeho záslužnú činnosť

ne disciplíny. V roku 1982 opätovne

menovaní profesormi analytickej chémie.

onedlho preberá a vedie až do roku 1973.

Zlatú medailu SCHS (1990) ako aj

preberá vedenie Katedry chémie, ktoré

Paralelne pôsobí aj na Prírodovedeckej

čestné členstvo (1995). V spektroskopic-

končí v roku 1990. Opäť predbieha-

fakulte UPJŠ, kde zakladá a takisto

kých spoločnostiach pracoval od roku

júc dobu zakladá nový študijný odbor

do roku 1973 aj vedie Katedru analy-

1963, najprv v Združení pre spektro-

„Ochrana životného prostredia“, v rámci

tickej chémie. Cielene vyberá svojich

skopiu a potom v Hlavnom výbore

ktorého vychováva rad odborníkov v tejto

spolupracovníkov a vytvára pracovis-

Československej spektroskopickej

oblasti. Z nepochopiteľných dôvodov

ko, ktoré sa do domáceho ale aj zahra-

spoločnosti pri ČSAV v Prahe. V spolu-

vedenie fakulty stráca záujem o tento

ničného povedomia dostáva ako

práci s oboma spoločnosťami od roku

študijný odbor, ktorý prechádza na inú
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200. výročie profesora

Príprava keramických

A. L. Ruprechta

materiálov
11. ročník medzinárodnej konferencie
Herľany, 9.- 11. 6. 2015

Profesor Anton Leopold Ruprecht

na Banskej akadémii. Bol banský

uplatnení Bornovej amalgamačnej

sa narodil 14.11.1748 v Smolníckej

radca a od roku 1792 dvorný radca vo

metódy. Bol spoluorganizátorom prvej

Hute a zomrel 6.10.1814 pravdepo-

Viedni pre baníctvo, hutníctvo a min-

medzinárodnej vedeckej spoločnos-

dobne vo Viedni. Bol profesorom

covníctvo. Vychoval mnohých vyni-

ti baníkov a hutníkov vo svete, založenej

na najstaršej montánnej vysokej škole

kajúcich odborníkov v montánnych

pri konaní svetového kongresu o amal-

Uplynuli dva roky a opäť malebné,

Vedľa prednášok odborný program

Dva roky uplynú ako voda. Aj vy

vo svete zriadenej Rakúsko – Uhorskou

vedách, vybudoval unikátnu zbierku

gamácii v Sklených Tepliciach v roku

pokojné prostredie Herlian privítalo

obohatili práce prezentované

sa môžete zúčastniť ďalšieho ročníka

cisárovnou Máriou Teréziou 16.12.1762

minerálov, bol autorom prvých origi-

1786, kedy boli položené tiež základy

účastníkov medzinárodnej konferen-

plagátovou formou. V sekcii postrov

konferencie, ktorá spája pracoviská

v Banskej Štiavnici s názvom Banská

nálnych pokusov metalizácie jedno-

odborného časopisu BERGBAUKUNDE

cie „Preparation of Ceramic Materials“

mladých odborná komisia udelila ceny

vysokých škôl (VŠCHT Praha, FCHT

akadémia. Zastával pozíciu vedúceho

duchých zemín, ktoré viedli k objavu

orientovaného na montánne vedy.

(PCM). Tento rok, 9. - 11.6. 2015, sa konal

Ing. I. Danilovej z TU v Liberci za prácu

Univerzita Pardubice, STU Bratislava,

prvej katedry „Katedry chémie, mi-

viacerých chemických prvkov. Mal

neralógie a metalurgie“ zriadenej

zásluhy na zdokonaľovaní a praktickom

už 11. ročník. Konferenciu otvorila

Immobilization of biomolecules on silica

UK Bratislava, Trenčianska univerzita

Hutnícka fakulta TUKE si vysoko váži

a hostí privítala dekanka Hutníckej

nanofibers, Ing. T. Sopčákovi z ÚMV

A. Dubčeka v Trenčíne, TUKE,

činnosť profesora Ruprechta, ale aj

fakulty, pani doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

SAV Košice za prácu Influence of the

Univerzita Miskolc a i.), vedecko-vý-

všetkých profesorov pôsobiacich

pH value on phase composition and

skumné inštitúcie a obchodno-výrob-

na Banskej akadémii v Banskej Štiavnici,

Ani sa nechce veriť, že je tomu už 20

morphology of CaO–SiO2–P2O5 bioactive

né spoločnosti zamerané na vývoj,

čo bolo prezentované aj v laudatóriu

rokov, čo sa tu stretli prví účastníci kon-

glasses synthesized by sol – gel pre-

výrobu a aplikácie materiálov rady

prednesenom zástupcami Hutníckej

ferencie PCM 95. Za toto obdobie sa tu

cipitation a Ing. B. Holubovej z VŠCHT

silikátov (keramika–sklokerami-

fakulty, ktorí sa zúčastnili 28.mája

v Herľanoch vystriedalo množstvo

Praha za prácu Protective silica coatings

ka–sklo–anorganické spojiva–žia-

2015 odborného seminára „Život

odborníkov z oblasti keramiky, skla a žia-

on glass: effect of silane functionaliza-

ruvzdorné nekovové materiály).

a dielo profesora Banskej akadémie

ruvzdorných materiálov, ktorí prezen-

tion. Oceneným sekcie postrov srdečne

Antona Leopolda Ruprechta (1748

tovali svoje práce na tomto odbornom

ešte raz gratulujeme. Víťazi sú ale

-1814)“ konaného v Banskej Štiavnici.

fóre, získavali nové kontakty a nové

všetci. (Kompletný zoznam účastníkov

Autor:

HF a FBERG vychádzajúc z histo-

impulzy do svojej výskumníckej práce.

a prezentovaných prác je uvedený

Organizačný výbor PCM

rických odkazov Banskej akadémie

Konferencia získala stabilné zázemie

na http://web.tuke.sk/seminar_PKM/.)

a hlásiac sa k jej koreňom, založili

účastníkov. Na prednáškach nechýbali

v roku 2012 spoločný stavovský cech

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc./ TrU; doc.

„Košický banícky a hutnícky cech“,

Ing. P. Exnar, CSc./ TU Liberec; Prof. Dr.

kedy boli do pôvodného „Baníckeho

L.A. Gőmze, University of Miskolc; doc.

cechu“ implementovaní aj hutníci.

RNDr. František Lofaj, DrSc./ÚMV SAV

Hlavným organizátorom seminára boli

Košice; Ing. K. Lang, P-D Refractories

Banskoštiavnicko – hodrušský banícky

CZ.,a.s. a ďalší. Potešiteľná je aj účasť

spolok a mesto Banská Štiavnica.

našich absolventov, ktorí sa s radosťou

Spoluorganizátormi seminára, okrem

na tejto konferencii stretávajú s kolegami

iných inštitúcií nadväzujúcich na slávne

a bývalými učiteľmi. Hlavný cieľ konfe-

banské tradície, boli aj HF a FBERG

rencie, tak ako ho stanovil 1. predseda

Technickej univerzity v Košiciach.

organizačného výboru doc. Ing Tarzícius
Kuffa, CSc., „zachovať spoluprácu
v oblasti silikátového priemyslu medzi

Autori:

vzdelávacími a vedecko-výskumnými

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

pracoviskami bývalého Československa

doc.Ing. Róbert Bidulský, PhD.

a okolitých štátov“ tak pretrváva.

Najstaršie chemické
laboratórium v novom šate
Autor:
doc. RNDr. Alena Fedoročková, PhD.

uvedené do prevádzky výučbové
chemické laboratórium, zrekonštruované
prevažne z prostriedkov projektu „Balík

• z prostriedkov projektu ITMS
26110230093 vo výške 53 323,76 € ,
• z iných zdrojov v celkovej výške 16

doplnkov pre ďalšiu reformu vzdeláva-

383,00 €, pričom prostriedky z projek-

nia na TUKE“, kód ITMS 26110230093.

tu VEGA 1/0378/14 tvorili 1 383,00 €.

Rekonštrukcia a modernizácia naj-

Pôvodný stav laboratória

staršieho chemického laboratória

Touto cestou si dovoľujeme vysloviť

na pôde TUKE, ktorým prešli od jeho

naše poďakovanie vedeniu Technickej

vzniku (1953) tisícky študentov rôznych

univerzity v Košiciach a pracovní-

fakúlt Technickej univerzity v Košiciach

kom Inštitútu celoživotného vzdelá-

(HF, FBERG a SjF), sa začala v januári

vania za prípravu tohto úspešného

2015 a ukončená bola v prvej polovici

projektu ako aj za administratívne

marca 2015. V rámci rekonštrukcie bola

a technické zabezpečenie realizácie,

vybudovaná nová infraštruktúra, bolo

vedeniu OHS TUKE, dodávateľským

vymenené osvetlenie a podlaha. Nový

firmám a zainteresovaným pracovní-

vzhľad dostali strop aj steny miestnosti.

kom Technickej univerzity v Košiciach

Prírodovedné predmety sa na základ-

úžasné možnosti, nikdy úplne nenahradí

Interiér laboratória bol zariadený novým

za pomoc pri samotnej rekonštruk-

ných a stredných školách netešia

bezprostredný kontakt s realitou,

laboratórnym nábytkom, ktorých použité

cii a modernizácii laboratória.

v súčasnosti veľkej obľube a žiaci či

ktorý ponúkajú laboratórne pokusy.

materiály a povrchová úprava zodpove-

študenti ich radia medzi náročnejšie.

dajú očakávaniam 21. storočia. Súčasťou

Rekonštrukcia chemického labora-

Zvyknú sa vyučovať formou tvrdých

Vzbudiť záujem u vysokoškolákov, aby

modernizácie bola aj kompletná obnova

tória prispeje k skvalitneniu výučby

faktov, poučiek, definícií a deťom chýba

zdvihli hlavy od mobilov a aktívne

prístrojového vybavenia a laboratórnych

a zvýšeniu úrovne vzdelávania

možnosť si pod odbornými pojmami

sa zapojili do deja je možné iba pro-

pomôcok. Moderný učebno–laboratórny

študentov s ohľadom na aktuálny stav

predstaviť niečo konkrétne. V prípade

fesionálnou popularizáciou predmetu

priestor ponúka možnosť využitia nielen

v rozvoji prírodovednej gramotnosti.

výučby chémie je najväčším problémom

s dôrazom na podporu experimentálnej

pre pedagogické aktivity, ale aj pre usku-

Realizácia laboratórnych prác prostred-

ústup od experimentov. Legislatíva,

zložky. Poslucháči sa tak často dozvedajú

točnenie odborných seminárov, popula-

níctvom aktívneho poznávania umožní

ktorá upravuje prácu s chemikáliami,

prekvapujúce skutočnosti, ktoré ležia

rizačné aktivity súvisiace s propagáciou

lepšiu prípravu študentov na budúce

výrazne obmedzila možnosti učiteľov

skryté v ich učebniciach a začnú chápať

štúdia aj výskumu, prípadne pre pre-

povolanie. Veríme, že výsledok niekoľ-

chémie na základných a stredných

súvislosti. Základným predpokla-

zentáciu priemyselných partnerov.

komesačného úsilia, ktorý dokumen-

školách realizovať pokusy, bez ktorých

dom je však vybudovanie moderných

je náročné deti v škole zaujať. A hoci

experimentálnych laboratórií.

modernizácia vzdelávacieho procesu

tujú fotografie porovnania pôvodného
Celkové náklady na rekonštruk-

a súčasného stavu, zodpovedá

ciu a vybavenie laboratória pred-

novým trendom a predstavám našich

s podporou digitálnych technoló-

V priestoroch Katedry chémie HF TUKE

stavujú 69 706,76 €, pričom fi-

študentov a v novom prostredí a pod-

gií poskytuje pre vyučovanie chémie

v pavilóne PK 19 bolo dňa 13.3.2015

nancovanie bolo zabezpečené:

mienkach sa budú cítiť lepšie.
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Nové vzdelávacie
centrá na HF

Autori:
Ing. Martina Laubertová, PhD.
Ing. Štefan Eperješi, CSc.

získanie kompetencií potrebných
pre úspešné uplatnenie sa v praxi.
Na HF boli preto zriadené dve výučbové
centrá. Nachádzajú sa na pracovisku
KNKaSO na adrese Letná 1/9, v učebni
č. L9_A-421 a na pracovisku KMŽaZ
Park Komen-ského 14 v učebni č.
PK14-14. Tieto učebne boli vybavené
modernými vzdelávacími pomôckami
ako sú počítače, softvér, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, odborná literatúra,
učebnice a podobne. Učebné pomôcky
sú prístupne nielen pre študentov perspektívnych študijných programov
vybraných pre túto etapu (Spracovanie
Národný projekt Vysoké školy ako

a.s., Podbrezová. Doktorandi tohto

a recyklácia odpadov, Tepelná

motory rozvoja vedomostnej spoloč-

študijného programu sa zapojili

energetika a plynárenstvo a Hutníctvo

nosti vznikol ako reakcia na potrebu

do podnikovej praxe v spoločnosti

železa a ocele), ale tiež sú prístupné

lepšie prepojiť VŠ vzdelávanie

Peter Bolek - EKORAY, Sapa Profily a.s.

pre študentov ostatných študijných

s potrebami trhu práce a identifiko-

programov Hutníckej fakulty. V týchto

vať a podporiť tie študijné programy,

Na základe zapojenia sa uvedených

vzdelávacích centrách je študentom

ktoré sú najžiadanejšie v podnikovej

pracovísk fakulty a študentov

poskytnutý skvalitnený vzdelávací

sfére, najmä v odvetviach s vysokou

do aktivít ako prax a exkurzie a účasťou

obsah a formy v súlade s pravidlami

pridanou hodnotou pre hospodársky rast

v rankingu študijných programov boli

Operačného programu Vzdelávanie

Slovenskej republiky. Takýmto príkladom

tieto študijné odbory na HF vybrané

a Európskeho sociálneho fondu. Študenti

Hutnícka fakulta TUKE sa v dňoch 19.

Hutnícka fakulta TUKE vo svojom

široká verejnosť. V stánku sa teda

sú aj študijné programy na Hutníckej

do ďalšej aktivity 1.3 Operačného

si tu môžu študovať odbornú literatúru,

až 22. mája zúčastnila už tretíkrát

stánku prezentovala výstupy z oblasti

pristavili aj študenti stredných škôl

fakulte, ktoré zabezpečujú nasledu-

programu Vzdelávanie. Cieľom tejto

konzultovať s lektormi a zúčastniť sa

na výstave Techfórum s podtitulom

vedy a výskumu, možnosti spolupráce

a rodičia, ktorí získali informácie o mož-

júce pracoviská: Katedra neželezných

aktivity s názvom „Skvalitnenie vzde-

odborných seminárov organizova-

prezentácie výstupov vysokých škôl

s praxou a možnosti štúdia na fakulte.

nostiach štúdia na Hutníckej fakulte

kovov a spracovania odpadov (KNKaSO),

lávacieho obsahu a podpora inovatív-

ných jednotlivými katedrami HF.

a univerzít technického zamerania.

Počas veľtrhu bol záujem o aktivity

TUKE. Okrem nich náš stánok navštívili

Katedra tepelnej energetiky a plyná-

nych foriem vzdelávania pre potreby

Táto výstava bola súčasťou 22.

fakulty z rôznych strán. Do stánku

aj ostatní návštevníci veľtrhu, ktorí

renstva (KTEaP) a Katedra metalurgie

trhu práce vo vybraných perspektív-

Touto cestou by sme sa chceli preto

Medzinárodného strojárskeho veľtrhu,

zavítali predstavitelia viacerých spo-

si radi vypočuli zaujímavé informácie

železa a zlievarenstva (KMŽaZ). Tieto

nych študijných odboroch“ je zameranie

poďakovať Národnému projektu „Vysoké

ktorý sa konal v Nitre. Tento veľtrh

ločností z oblasti hutníctva, strojár-

o našej oblasti záujmu, čo nám

katedry sa zapojili do realizácie aktivity

sa na skvalitnenie a prehĺbenie vzde-

školy ako motory rozvoja vedomost-

priniesol novinky a inovácie z oblasti

stva a recyklácie odpadov, medzi

umožnilo aj takouto formou predstaviť

1.2, v rámci ktorej sa napríklad študenti

lávania študentov vysokých škôl

nej spoločnosti“ ITMS kód projektu

strojárstva, zvárania, metalurgie,

ktorými boli aj naši absolventi. Niektoré

a propagovať Hutnícku fakultu TUKE

študijného programu Spracovanie

smerom k reálnym potrebám trhu práce

26110230120 za finančnú podporu

plastov pre strojárstvo, automatizá-

domáce a zahraničné spoločnos-

a význam hutníctva pre spoločnosť.

a recyklácia odpadov zúčastnili

vybavením pracovísk prispôsobených

pri realizácii týchto vzdelávacích centier

cie, ako aj z oblasti stavebných a ma-

ti mali eminentný záujem o našich ab-

celodennej exkurzie v spoločnos-

podmienkam pre úspešné uplatnenie

na HF TUKE a taktiež Centru vedecko-

nipulačných prostriedkov. Na veľtrhu

solventov, čo potvrdzuje, že potreba

Autor:

tiach ElektroRecycling s.r.o, Slovenská

sa na trhu práce v podnikovej sfére

technických informácií a ministerstvu

bola možnosť objavovať nové

hutníckych inžinierov neustále narastá.

doc. Ing. Dusan, Oráč, PhD.

Ľupča a Železiarne Podbrezová,

a vzdelávacími pobytmi zabezpečiť

školstva, ktorí zastrešujú tento projekt.

produkty, materiály a trendy, tech-

Tento veľtrh, okrem odborníkov

nologické riešenia a poznatky.

z uvedených oblasti, navštevuje aj
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Výmena medzi

Mattias Berwanger
Andrea Garth

					 Slovenskom
								 a Nemeckom

Hello, our names are Andrea Garth and
Mattias Berwanger. We are research
assistants and Ph.D. students at the

Hutnícka fakulta súčasťou

Department of Processing and Recycling
of RWTH Aachen University in Germany.
We came to the Department of Non-

process chains as well as their modeling

Ferrous Metals and Waste Treatment of

and assessment. With this approach, we

the Technical University of Košice for two

conduct thorough technical and economic

weeks through a DAAD exchange project

studies for planning, organization and

(Germany Academic Exchange Service).

assessment in the field of secondary raw

Family Safety Day

Autor:
doc. Ing. Dusan, Oráč, PhD.

materials. At TUKE we have an opportu-

part in the Košice City Run on May 6,

Our interdisciplinary project is aimed

nity to get insights into the connection

2015. On a leisure trip to Jasov we saw

at investigating mechanical and me-

between mechanical and metallurgi-

a UNESCO World Heritage stalactite cave

Hutnícka fakulta sa v sobotu 6. júna

súťaž v pipetovaní, kyslosť/zásaditosť,

formou. Aj tento aspekt na podujatí naši

tallurgical processing options for

cal processing of metallic waste.

of the Slovak Karst. In and around Košice

2015 zúčastnila na podujatí Family

experimenty s výrobou elektriny, pričom

hutníci zvládli a diskutovali a odpovedali

we were shown several enjoyable places,

Safety Day s podtitulom Kde pracuje

sa veľakrát do aktivít zapojili aj prítomní

na všetky zvedavé otázky nielen

for example Kembridž and Alpinka.

môj otec, moja mama? v areáli spoloč-

rodičia. Každý si tiež mohol osobne

od detí. V podvečer podujatia pozitívna

printed circuit boards from entertainment electronics. Of course, we also

At the Department of Non-Ferrous

like to learn about each other’s systems

Metals and Waste Treatment, we worked

nosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Išlo o už

vyraziť pamätnú mincu fakulty. Počas

atmosféra v stánku fakulty vygradova-

and cultural backgrounds. Košice and

on hydrometallurgical leaching expe-

The exchange program will continue at the

štvrtý ročník podujatia, ktoré je určené

dňa sa konali aj dve slávnostné promócie

la a hutníci si zaspievali a aj zatanco-

Aachen are perfect places for this.

riments under varying parameters. We

end of the year by a visit from Košice

len pre zamestnancov spoločnos-

pre detičky, ktoré dostávali z rúk

vali na piesne skupiny Drišľak. Všetci

also learned about analytical methods

to Aachen. Mechanical experiments and

ti U. S. Steel Košice, s.r.o. a dcérskych

dekanky diplomy za aktivitu na pódiu,

zúčastnení budú určite súhlasiť, že

The Department of Processing and

and gave small presentations about our

excursions will connect with experience

spoločností a ich rodiny. Hutnícku

čo malo veľký úspech. Do stánku fakulty

podujatie sa nadmieru vydarilo a určite

Recycling investigates research issues

own department’s work. On an excursion

and information gained at TUKE.

fakultu na podujatí zastupovali zamest-

zavítal aj nový prezident spoločnos-

sa oplatilo vydržať aj horúčavu, ktorá

of solid waste management with a holistic

to Banská Bystrica we were able to

nanci, ale aj aktívni študenti na čele

ti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso,

v ten deň panovala. Prítomným zamest-

approach. Three aspects are central to our

visit two recycling plants for electronic

Finally, we would like to thank Prof.

s pani dekankou doc. Ivetou Vaskovou

ktorý si pozorne nechal vysvetliť

nancom a študentom patrí veľká vďaka

research and teaching: material systems,

equipment (elektro recycling, s.r.o.) and

Havlík and Dušan Oráč for organizing our

a spolu vytvorili atraktívnu atmosféru

jednotlivé aktivity v stánku a vyrazil

za organizáciu a vytvorenie výbornej

aluminum smelting (Confal, a.s.).

visit to Košice and for the very pleasant

počas celého horúceho júnového dňa.

si aj pamätnú mincu fakulty. Podobné

atmosféry v našom stánku. Veľké po-

atmosphere at their department. Many

V stánku Hutníckej fakulty bolo po celý

akcie sú veľmi prospešné pre zvýšenie

ďakovanie patrí spoločnosti U. S. Steel

During Košice Days a team of the

thanks go to the staff and students for

deň rušno, navštívili ho deti všetkých

povedomia o hutníctve a jeho tradíciách

Košice, s.r.o., že umožnila Hutníckej

Department of Non-Ferrous Metals

welcoming and helping us throughout

vekových kategórií, kde mohli prejaviť

u detí a mladých ľudí. Okrem toho

fakulte TUKE účasť na tomto krásnom

and Waste Treatment and Mattias took

our stay, for spending their time

svoju kreativitu pri rôznych atrakciách.

sa vytvára priestor pre diskusiu a vysvet-

podujatí a už teraz sa tešíme na budúci

with us and teaching us some useful

Veľký úspech malo maľovanie sadrových

lenie základných princípov a postupov

rok.

Slovak phrases. Especially Johnny

odliatkov, výroba kovových náramkov,

v hutníctve jednoduchou prijateľnou

Zdar Boh!

was patient in explaining laboratory
22
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Pozdrav do neba
V živote človeka sú chvíle, o ktorých
vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod

Ing. Marián Gál, PhD.
* 21.4.1976 - † 26.5.2015

prekvapí. Prekvapivo a bolestne prišla
na EkF TUKE aj smutná a nečakaná
správa o náhlom odchode Ing. Mariána

Autori:

GÁLA, PhD. Väčšina z nás v ňom videla

bankovníctvo a investovanie v roku

priateľského a otvoreného kolegu,

1999. Po skončení vysokoškolského

športovca telom i dušou. Rozdával

štúdia nastúpil na Ekonomickú fakultu

smiech i radosť. Bol skromný, čestný,

Technickej univerzity v Košiciach ako ve-

úprimný, a preto ho mali všetci radi.

decko-výskumný pracovník. Od roku

So zápalom športovca a jemu vlastnou

2007 pracoval na fakulte ako odborný

odbor Business and Organisational

šikovnosťou zvládal ťažké situácie. Bol

asistent. Viedol prednášky a semináre

Sciences, vedeckou hodnosťou PhD.

spokojný s tým čo mal, bol vyrovnaný

z predmetov Verejné financie, Dane

a šťastný. Takto si chceme stále pamätať

podnikateľských subjektov, Finančná

Niekoľko rokov pôsobil aj v samo-

nášho kamaráta i kolegu z práce.

kontrola, Financie územných samospráv,

správnej politike. Bol poslancom

Kolektív zamestnancov EkF TUKE

Financie tretieho sektora. Viedol

v miestnom zastupiteľstve MČ

náhle 26.5.2015 vo veku 39 rokov. Keď

Plánoval si život. Čo bude robiť cez

bakalárov i diplomantov, bol členom

Nad Jazerom, kde kandidoval za koalíciu

nás niekto takto náhle opustí, ostáva

víkend, v lete, najbližšie roky. Všetko

komisií na štátnych záverečných

Sieť a Most –Híd. Druhé volebné

po ňom prázdne miesto pri stole, v izbe,

mal pred sebou a zrazu sa všetko

skúškach v bakalárskom aj inžinier-

obdobie pôsobil aj v mestskom zastu-

v práci. No po Mariánovi neostane

zmenilo v krátkom zlomku sekundy.

skom odbore. Vyučoval domácich aj

piteľstve ako člen finančnej komisie,

prázdne miesto v našich srdciach.

Jeho život bol ohraničený smrťou ako

zahraničných študentov v anglickom

ale aj školstva, športu a mládeže

Spomienky naňho nás presviedča-

deň dvadsiatou štvrtou hodinou. Krátky

jazyku. Bol vedúcim i spoluriešiteľom

a člen komisie životného prostredia,

jú o veľkej potrebe ľudskej spolupat-

bol jeho život, krátky, ale bohatý...

domácich a zahraničných projektov.

verejného poriadku a ochrany zdravia.

ričnosti a vzájomnej pozornosti. Možno
to zisťujeme až teraz, keď spomíname.

Publikoval v domácich aj zahraničIng. Marián GÁL, PhD. sa narodil

ných vedeckých časopisoch a na kon-

Hoci „hodiť s Mariánom reč“, tak ako

No spomienky sú niekedy zreteľ-

21.4.1976 v Košiciach. Po ukončení

ferenciách. Aktívne sa podieľal na spo-

vždy hovorieval, bola pohoda, dnes

nejšie ako prežívaná skutočnosť.

základnej školy pokračoval v štúdiu

ločenskom živote univerzity, známym

sa len ťažko hľadajú tie správne slová.

na Gymnáziu na Kováčskej ulici

bol najmä organizovaním športových

Jeho smrť bola nečakaná, nestihli

Mariánovi posielame veľa pozdravov

v Košiciach, kde svoje stredoškolské

podujatí. Externe vyučoval aj na Fakulte

sme sa s nim rozlúčiť, nestihli sme

do neba, kedykoľvek, kedy sa nám

vzdelanie ukončil maturitnou skúškou

verejnej správy UPJŠ v Košiciach

mu povedať ako veľmi ho máme radi.

bude chcieť a budeme to tak cítiť.

v roku 1994. V tom istom roku začal

a Bankovom inštitúte Vysokej školy

Druhú šancu povedať mu, čím všetkým

študovať na Ekonomickej fakulte TUKE,

v Prahe. V roku 2007 ukončil post-

pre nás bol, už nedostaneme. Žiaľ, osud

ktorú úspešne absolvoval záverečnou

graduálne štúdium na Univerzite

mu naplánoval inú cestu, po ktorej

štátnou skúškou v odbore Financie,

v Miškolci na Ekonomickej fakulte

sa musel vydať. Tento svet opustil

24

Haló

Česť jeho pamiatke!

Haló

25

úplne anonymne (uvádzali sme len naše

štvrtok sa v „študentskom“ bare

pravda! Zdokonalili sme sa v jazyku,

osobné číslo) a mali sme na ne iba jeden

Le Sansas organizujú stretnutia zahra-

spoznali sme Francúzov a získali iný

pokus. Bol to presne stanovený termín,

ničných študentov pod záštitou štu-

pohľad aj na rozličné kultúry. Vytvorili

kedy sa skúšky zúčastnili študenti

dentskej organizácie ESN. Aj vďaka nej

sme si priateľstvá, ktoré majú nevyčís-

celého ročníka. Tvrdým orieškom

sme mali možnosť spoznávať nových

liteľnú hodnotu. V horších chvíľkach

bolo tiež „zháňanie si“ poznámok

ľudí, ochutnávať špeciality z rôznych

sme sa podržali, v lepších sme sa spolu

z prednášok, keďže nie vždy sa nám

kútov sveta a spoznávať okolité mestá.

smiali. Na vlastnej koži sme si odskúšali,

podarilo zachytiť všetko, čo sa preberalo.

aký Erasmus v skutočnosti je. Vo vše-

Francúzi majú totižto dosť tvrdú

Prvým zaujímavým podujatím bol deň

obecnosti je tento program podceňo-

povahu, čo znamená, že sú uzavretí

otvorených dverí nového futbalové-

vaný a panuje klamlivá mienka, že čas

a nadviazať s nimi komunikáciu nemusí

ho štadióna v Nice. Vo februári sa v Nice

strávený v zahraničí je plný zábavy,

Študenti EkF

byť vôbec ľahké. V porovnaní s našou

konal jeden z najväčších karnevalov

párty a ideálneho študentského

TUKE, univerzita v Nice študentom

v Európe, ktorého sa zúčastnilo niekoľko

života bez veľkej námahy v škole. Tým

ponúka okrem širokej škály športových

tisíc návštevníkov. Pozostával z rôznych

nechceme povedať, že sme si neužili

činností aj možnosť zadarmo sa zú-

sprievodov v centre mesta a trval

aj pekné chvíľky, no v našom prípade

dvojití bakalári

častňovať rôznych kultúrnych podujatí.

necelé dva týždne. Súčasne sa v meste

to bolo v škole práve naopak. Počas

Zvláštnosťou je aj doprava v Nice.

Menton konal Festival citrónov, ktorý

roka v Nice sme museli vynaložiť veľa

Vždy bolo otázne, kedy niečo príde,

predstavil rôzne gigantické sochy

námahy, aby sme úspešne zvládli všetky

pretože na každej zastávke sú vypísané

a iné diela vytvorené z úrody citru-

skúšky (každý z nás chcel totiž získať

na Azúrovom pobreží

odchody autobusov iba z konečnej

sových plodov. V máji sme navštívili

dvojitý diplom). Cesta k jeho získaniu

zastávky. Najväčším nedostatkom bola

neďaleké mestečko Cannes a na vlastnej

bola často tŕnistá, najväčšie problémy

doprava v noci, keďže premávala iba

koži sme okúsili atmosféru prestíž-

sme mali s francúzskou administratí-

do jednej hodiny nadránom. Aj preto

neho filmového festivalu. Večer

vou a zároveň sme po prvý raz zažili, aké

sa veľkej obľube v Nice teší využívanie

po premiérach sa na pláži na veľkom

to je mať 7 skúšok v priebehu troch dní

mestských bicyklov VéloBleu.

plátne premietali filmy. Usadiť sa

za sebou. Momentálne sú z nás čerství

na piesku, piť víno a popri tom sledovať

„dvojití“ bakalári a na tento vybojovaný

Písal sa rok 2012, keď sa naša šestica

vo Francúzsku môžeme zhodne potvrdiť,

v internátnej izbe s rozmerom – 9 m2,

prvýkrát stretla na pôde EkF TUKE.

že táto veta je viac než pravdivá.

dovtedy nevie, čo všetko sa môže vojsť

Najzaujímavejšou časťou Nice je okrem

film, to človek nezažíva každý deň.

titul sme patrične hrdí. Už teraz sa roz-

Napriek tomu, že sme sa vôbec

Francúzi všeobecne, ale najmä tí

na takúto plochu. Je to napríklad -

čerstvého morského vzduchu aj jej

Ku koncu pobytu sme sa zúčastnili aj

hliadame po ďalších možnostiach

nepoznali, spájalo nás hneď niekoľko

pri Azúrovom pobreží, majú na všetko

posteľ, stôl, obrovská skriňa, otvorená

historické centrum, z ktorého priam

Veľkej ceny F1 v blízkom Monaku, čo

nasýtenia našich cestovateľských a štu-

podstatných vecí: dobrodružné duše,

čas. Ako príklad môžeme uviesť vy-

poličková skrinka a okrem toho

dýcha typická južanská romantická

potešilo najmä mužskú časť osadenstva.

dentských chúťok. Každej takejto prí-

podrezané jazyky a chuť zažiť niečo

bavovanie internetového pripojenia

ešte jedna malá kúpeľňa. Na druhej

atmosféra. Dá sa v ňom nájsť veľa

nové. Všetky naše túžby a nádeje sme

do bytu, ktoré trvalo mesiac; založenie

strane, keď si nájdete byt, ktorý patrí

obchodíkov so suvenírmi, drobné reš-

Hovoriť o tom, že náš pobyt nám

aby aspoň na chvíľu vyšli z komfortnej

vložili do francúzskeho programu

a fungovanie bankového účtu - 3 týždne;

do rezidencie s vlastným bazénom, nie

taurácie a taktiež údajne najlacnej-

priniesol nezabudnuteľné zážitky

zóny, ktorú ponúka domáci „mama-

dvojitých diplomov, ktorý nám núkal

výsledky zo skúšok - mesiac a pol; či

je to na škodu. Rôzne grilovačky, na-

šie pivo v Nice - 5 eur/0,3l. Každý

a skúsenosti je asi klišé. Avšak je to

hotel” a navarili si vlastné špagety.

priestor pre našu realizáciu. V rámci

podpísanie finálnej podoby zmluvy

rodeninové oslavy či bezdôvodné

bakalárskeho ročníka nám priniesol

o dvojitých diplomoch - 2 a štvrť roka.

párty nám ponúkali možnosti útulného

možnosť vycestovať na celý akademický

Rozhodnutí o ubytovaní/neubytova-

balkónika či vlastnej terasy s palmami.

rok do prímorského francúzskeho mesta

ní z internátu sa štyria z nás dodnes

Nice. Ani sme sa nenazdali a po dvoch

dokonca ani nedočkali. Keď však prídete

Našou hlavnou náplňou dňa, resp.

rokoch sme si už varili prvý slávnostný

do Nice, zistíte, prečo to tak asi je. Živé

pracovného týždňa, bola škola.

trojdňový chod v Nice - špagety.

mesto, niekoľko kilometrová pláž pozdĺž

Vyučovanie prebiehalo skoro rovnako

nebesky modrého mora a zväčša horúce

ako u nás, no s tým rozdielom, že

Autori:

Celým naším pobytom nás sprevádza-

slnečné dni vás nenechajú chladnými

prednášky trvali až 3 hodiny (3x60

Miriama Tarhaničová,

lo ikonické motto: „Soyez patients,

ani v práci, ani v škole, ani doma.

minút). Museli sme sa popasovať

Andrea Boldyová,

on est en Mediterranée“. Najlepšie

ležitosti by sa mali študenti chopiť,

so zápočtami, so školskými projektmi,

Matej Tvrdoň,

to hádam preložiť ako: „Majte pevné

Keďže internát bol pridelený len

rovnako ako domáci študenti.

Zuzana Kardosová,

nervy, my v Stredozemí sa neponáhľa-

dvom z nás, ďalší štyria spolužiaci boli

Zvýhodnení sme boli len v oblasti fran-

Veronika Bubánová,

me”. Spočiatku sme mu príliš neverili,

odkázaní na hľadanie si ubytovania

cúzštiny - odpúšťali nám gramatiku.

Tibor Lejko

avšak po desaťmesačnom pobyte

samostatne. Pokiaľ človek nežije

Skúšky mali inú podobu. Prebiehali
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Otvorenie Ústavu

technológií a nových spôsobov

Tie ale nedokážu komunikovať

univerzity, prodekanovi pre vedu

práce. Technológie 21. storočia sú

s neúplnými alebo chybnými údajmi.

a výskum, tajomníčke fakulty a vedúcim

zamerané na tvorbu virtuálneho sveta,

Poriadok v dátach je prvý krok k di-

katedier, ktorí budú laboratóriá pre-

ktorý podporuje inovatívne prístupy

gitalizácii výroby i podniku. Druhým

vádzkovať, všetkým členom aka-

automatizácie,

k riešeniu problémov reálneho sveta.

krokom je digitalizácia výrobkov.

demickej obce za podporu, pomoc

Vyjadril sa k významu pojmu 4. prie-

Zdôraznil, že i v tomto období chceme

skej správy rektorátu za promptnosť

myselnej revolúcie, resp. Industry

byť opäť lídrami a Strojnícka fakulta

a spoločnosti SIEMENS SOVA

4.0. V tejto súvislosti sa najviac

na to má, ako v oblasti materiálnej, tak

DIGITAL za programové produkty.

používa slovné spojenie „Internet

i personálnej. Lídri pedagogiky si musia

veci“ alebo SMART systém. Tento vi-

odpovedať na otázku: „Aká je úloha

Úplné znenie príhovoru

zionársky koncept sa prvýkrát objavil

vedomostí a zručností v meniacom sa

p.dekana Strojníckej fakulty je

na výstave v Hannoveri v roku 2011.

prostredí 21. storočia?“ Ak učitelia im-

zverejnené na http://www.sjf.

Hovorí sa teda o štvrtej priemysel-

plementujú prístupy, ktoré podporujú

tuke.sk/otvorenie-pk8

nej revolúcii, ktorej predchádza-

výučbu a učenie 21. storočia, potom

a pochopenie, vedúcemu hospodár-

mechatroniky a robotiky
Medzi priority Strojníckej fakulty

vysokých škôl, vedy a výskumu prof.

vysokých škôl, ale aj k úniku najlepších

la prvá na konci 18. storočia a súvisela

budeme všetci úspešní. Tieto laborató-

Technickej univerzity v Košiciach

Ing. Peter Plavčan, CSc., za Akreditačnú

študentov do zahraničia. Aj to je

s využitím pary. Rozbeh pásovej výroby

riá budú tomu mimoriadne nápomocné.

dlhodobo patrí vedecko-vý-

komisiu jej predseda prof. Ing. Ľubor

dôvod prečo Strojnícka fakulta venuje

na začiatku minulého storočia bola

skumná činnosť jej tvorivých pracov-

Fišera, DrSc., podpredseda Ing. Jaroslav

takú veľkú pozornosť materiálnemu

druhá a tretia súvisela s automati-

V závere svojho príhovoru dekan

Autor:

níkov, zvyšovanie atraktívnos-

Holeček, PhD., jej členovia: prof. Ing.

vybaveniu laboratórií fakulty. Pre do-

záciou a robotizáciou a jej začiatky

poďakoval rektorovi a vedeniu

prof.Ing. Miroslav Dovica, PhD.

ti a záujmu o štúdium na fakulte, im-

Jozef Mihok, PhD. a prof. Ing. Jozef

siahnutie adekvátnych výsledkov

sú v 70. rokoch minulého storočia.

plementácia moderných vzdeláva-

Vilček, PhD. a prezident Zväzu au-

univerzít je potrebné učiť študentov

cích metód a kvalitní absolventi,

tomobilového priemyslu SR Dr.h.c.

to, čo prax potrebuje, a nie to, čo

Je presvedčený, že štvrtá priemysel-

o ktorých je veľký záujem na trhu

mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.

na univerzitách vieme. Strojnícku

ná revolúcia bude založená aj na ko-

fakultu prezieravosťou a stratégiou

munikácii technických zariadení.

práce. Jedným spôsobom, akým
sa niektoré priority dajú dosahovať, je

Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili

aj zvyšovanie počtu predmetov orien-

predseda Správnej rady Technickej

tovaných na projekčnú a laboratór-

univerzity v Košiciach Dr.h.c. JUDr. Ing.

Dekan je presvedčený, že vzde-

nu výučbu s posilnením samostat-

Ján Bílek, prorektori TUKE, kvestor,

lávacie programy je potrebné

nej práce študentov v laboratóriách.

dekani fakúlt a ich zástupcovia, vedúci

meniť a rozšíriť tak, aby vyhovovali

katedier a tvoriví pracovníci ústavu.

potrebám digitalizovanej spoločnos-

Pre napĺňanie týchto priorít a do istej

takýto problém nezasiahol.

ti, v ktorej budú absolventi pôsobiť.

miery jedinečnosti fakulty, čo predsta-

Po privítaní všetkých prítomných

vuje spojenie tradičných strojárskych

dekan SjF veľmi stručne zdôvodnil ne-

Spomenul začiatok 21. storočia, ktorý

disciplín a aplikovaných vied, ktoré

vyhnutnosť krokov vedenia Strojníckej

je charakterizovaný nástupom infor-

sú so strojárstvom v úzkom prepojení,

fakulty TUKE pre otvorenie týchto la-

mačnej revolúcie, v ktorej sa informácia

boli dekanom Strojníckej fakulty prof.

boratórií a predovšetkým pre vzde-

stáva základnou výrobnou a ekono-

Františkom Trebuňom, za prítomnos-

lávanie študentov všetkých stupňov

mickou silou. Znalostná spoločnosť má

ti vtedajšieho rektora TUKE prof. Antona

v odboroch Automatizácia a me-

šancu nielen zmeniť ekonomickú pro-

Čižmára, dňa 26.6.2015 slávnostne

chatronika, ale aj pre vedecko-vý-

duktivitu spoločnosti, ale podieľať

otvorené laboratóriá Ústavu automa-

skumnú činnosť tvorivých zamestnan-

sa aj na celkovej zmene podmienok

tizácie, mechatroniky a robotiky na

cov a študentov III. stupňa štúdia.

ľudského života v dobe veľkých premien.

Strojníckej fakulte Technickej univerzity

Zároveň je nevyhnutné venovať

v Košiciach v modernizovanej budove

Zdôraznil, že nízka adaptabilita a ne-

PK8 – Park Komenského 8 v areáli TUKE.

dostatočná odborná pripravenosť, ako

pozornosť neustálej podpore inovácií.

aj zastaranosť náplne štúdia spolu

Zdôraznil, že digitalizácia informácií

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili

so slabou technologickou úrovňou

radikálne zmenila spoločnosť

za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu

pracovísk vedie k nízkej konkurencie-

v každom aspekte. Študenti musia

a športu SR generálny riaditeľ sekcie

schopnosti absolventov technických

byť pripravení na príchod nových
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Možnosť uplatnenia sa pre študentov SjF

Výzva pre všetkých mladých

Continental Matador

„Čo po škole? Ako

Rubber, s.r.o.

byť úspešný?“

Cieľom prednášky bolo oslovenie

Dňa 15.04.2015 o 09.00 hod.

hydroponického pestovania rastlín.

študentov I. a II. ročníka in-

sa na Technickej univerzite v Košiciach

Technológia Croptechu umož-

žinierskeho štúdia.

v priestoroch Auly Maxima konala

ňuje zákazníkom pestovať rastli-

• Ing. Juraj Probala – bývalý pro-

prednáška „Čo po škole? Ako byť

ny bez pôdy, iba pomocou rozto-

fesionálny športovec, v súčasnej

úspešný?“. Prednáška bola konaná

kov minerálnych živín vo vode.

dobe manažér vo firme T-Systems,

via spoločnosti zamerali na:

pod záštitou JCI (Junior Chamer

• predstavenie spoločnosti Continental

International – Slovakia) a taktiež

vývojové aktivity v oblasti biome-

dentská osobnosť s profesionál-

pod záštitou Strojníckej fakulty.

dicínskeho inžinierstva, diagnostiky

nou orientáciou na oblasť robotiky,

• informácie o možnosti tréningo-

• CEIT – zameriava sa na výskumno-

a merania pre priemyselnú prax a ak-

vých programov pre študentov II.

Podujatie oficiálne otvorila prof. Ing.

ročníka inžinierskeho štúdia,

Janette Brezinová, PhD., prodekanka

• predstavenie možností spoluprá-

tivity projektového manažmentu.
2. Panelová diskusia – v druhej časti išlo

• Ing. Mária Virčíková – TOP štu-

• Bc. Matúš Ondáš – predstaviteľ Eastcubator.
3. Podpora mladých podnikateľov (ino-

SjF TUKE pre pedagogickú činnosť

o organizovaný rozhovor stálej skupiny

vatívnych nápadov) – v poslednej časti

ce so študenti I. ročníka inžinierske-

v I. a II. stupni štúdia a prof. Ing.

osôb (panel) na danú tému. Panelovej

vystúpili zástupcovia spoločností:

ho štúdia v rámci letných stáží, ako aj

Michal Kelemen, PhD., prodekan

diskusie sa zúčastnili:

• Slovenská sporiteľňa,

pri vypracovaní diplomových prác,

pre vedecko-výskumnú činnosť,

• Ing. Jozef Vojtko, PhD. – pred-

• Eastcubator,

• priblíženie postupu výbero-

zahraničné styky a III. stupeň štúdia.

vého procesu.

staviteľ firmy FPT,
• Ing. Peter Bobík – predstavi-

Prednáška bola rozdelená na 3
Prednáška sa stretla s veľmi pozitív-

ťažiskové časti, ktorými boli:
1.Grilovanie Startupov – v prvej časti

Dňa 16.04.2015 o 11.00 hod.

V rámci prednášky vystúpili 3 zástup-

nymi ohlasmi a zo strany zástupcov

sa na Strojníckej fakulty TUKE

covia spoločnosti Continental Matador

spoločnosti Continental Matador

vystúpili predstavitelia 3 novovznik-

v miestnosti P26 konala prednáška

Rubber, s.r.o., konkrétne Ing. Libor

Rubber, s.r.o. bol vyjadrený prísľub

nutých firiem. Išlo o firmy:

spoločnosti Continental Matador

Heger (riaditeľ technologického centra),

spolupráce aj do budúcnosti.

• SpaceSpy – je kombináciou sociál-

Rubber, s.r.o. s názvom „Let your

Ing. Silvia Vráblová (oddelenie perso-

nej siete a vyhľadávača. Z pohľadu

ideas shape the future“.

nálneho marketingu a rozvoja) a Ing.

sociálnej siete, si užívateľ môže pri-

Arpád Jakab (člen skupiny pracujúcej

dávať ľudí medzi priateľov, chato-

Prednášku oficiálne otvorila prof.

na vývoji zimných pneumatík a tiež

vať s nimi a pokiaľ to dovolia, zo-

Ing. Janette Brezinová, PhD.,

úspešný absolvent Strojníckej fakulty

braziť ich polohu a aktivitu.

prodekanka SjF TUKE pre pedagogic-

Technickej univerzity v Košiciach,

Autor:

kú činnosť v I. a II. stupni štúdia.

odboru Priemyselné inžinierstvo).

Ing. Peter Malega, PhD.

Haló

úrad Košice Staré mesto,

V rámci prednášky sa zástupco-

Matador Rubber, s.r.o., divízie R & D,

30

• Ing. Rastislav Trnka – Miestny

teľ firmy Ernest a Young,

• FPT.
Autor:
Ing. Peter Malega, PhD.

• Croptech – slovenský technologický startup v oblasti
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Strojári TUKE - víťazi

Sova Digital

vysokoškolskej ligy v hokeji

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku
a diplomovú prácu 2015

vedeniu SjF TUKE za zasponzorova-

Spoločnosť SOVA Digital vyhod-

2. miesto – Viktor Halčin, TUKE, SjF,

nie a preplatenie ľadovej plochy.

notila súťaž o najlepšiu bakalársku

3. miesto – Miloš Galanda, TUKE, FVT.

2. miesto – Tomáš Zelenay, Slovenská
technická univerzita v Bratislave,

a diplomovú prácu strojárskych odborov
Finále sa hralo v hracom čase 2x20 min

technických univerzít na Slovensku.

gól stretnutia sa dlho nečakalo, vsietili

Kritériá hodnotenia pri bakalár-

ho Strojári, presnejšie študent SjF A.

skych a diplomových prácach boli:

Dimun. Zápas bol veľmi vyrovnaný,

• prínos práce – 50%,

aj keď výsledok na to nepoukazuje.

• využitie technológií PLM

mali. Právnici sa v koncovke trápili,

Žilinský, Trenčiansky
a Banskobystrický kraj

podľa platných pravidiel ĽH. Na prvý

Strojári premenili každú šancu ktorú

Materiálovotechnologická

pri riešení – 30%,
• forma spracovania – 20%.

fakulta so sídlom v Trnave,
3. miesto – nebolo udelené.

1. miesto – Martin Bavolár, Žilinská univerzita v Žiline, SjF,
2. miesto – Patrik Martinka, Žilinská uni-

VÍŤAZI DIPLOMOVÝCH PRÁC:
1. miesto – Bc. Zoltán Bohuš, Slovenská

verzita v Žiline, SjF,
3. miesto – Mikuláš Fúra, Žilinská univerzita v Žiline, SjF.

technická univerzita v Bratislave, SjF,
2. miesto – Bc. Radovan Kovács, TUKE, LF,
3. miesto – Bc. Miroslava Kramárová,

nakoniec ju rozlúštili až v poslednej
VÍŤAZI BAKALÁRSKYCH PRÁC:

Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj

Konečný výsledok je 9:3. Finálový

Košický a Prešovský kraj

1. miesto – Dávid Petruľa, Slovenská

zápas fotila firma Tuning foto.

1. miesto – Jozef Trojan, TUKE, SjF,

Víťazom sezóny 2014/2015 v hokeji

podpory resp. len s minimálnou

sa stali Strojári, keď vo finálovom

podporou fandiacich spolužiakov,

Nasledujúca sezóna 2015/2016 sa ešte

zápase vyhrali nad Právnikmi 9:3.

vzhľadom na skutočnosť, že sa konali

rieši, nakoľko náklady na prenajímanie

po 22:30 hod. (niekedy aj neskôr) kvôli

ľadovej plochy sú vysoké. Začiatkom

Všetko to začalo v školskom roku

vysokým nákladom na prenájom ľadovej

zimného semestra 2015/2016 je na-

2013/2014, keď medzi sebou začali

plochy, z toho dôvodu sa družstvá

plánovaný hokejbalový turnaj.

hrávať hokej partie študentov fakúlt

museli zaobísť aj bez tréningov.

technická univerzita v Bratislave, SjF,

Zdroj:
www.sova.sk

Družstvo Strojárov vytvorili študenti

z UPJŠ. Po čase sa k ním pridali aj

Žilinská univerzita v Žiline, SjF.

5-minútovke, kedy vsietili 3 góly.

Slovenská

Autor:
Ing. Jana Tkáčová, PhD.

zváračská spoločnosť

študenti z internátov na Jedlíkovej

1.časť ligy bola ukončená koncom

Strojníckej fakulty, ale nakoľko by sa ne-

a po nich začali hrávať aj družstvá z TUKE

zimného semestra 2014/2015, pokra-

vyskladali jednotne, sa k družstvu

ako prvé z EkF neskôr zo SjF. Strojári

čovalo sa na začiatku letného semestra

pripojili aj študenti FBERG a FEI.

vytvorili družstvo pod vedením kapitána,

v nadstavbovej časti. Nadstavbovú

študenta Ondreja Homolu. Dokopy hralo

časť vyhrali Strojári, ktorí prehrali

Základ družstva tvorili kapitán Ondrej

proti sebe počas sezóny 2013/2014 7

len posledný zápas s Ekonómami 7:8,

Homola, asistent Tomáš Martinčín,

družstiev (4 z UPJŠ, 2 z TUKE, 1 internát).

a tým pádom sa umiestnili na 1. mieste.

hráči Adrián Dimun, Rastislav Dimun,

Táto sezóna bola pomenovaná

Po nadstavbovej časti začalo play-off,

Michal Mihályi, Peter Ferenčík, Peter

ako 0.ročník Vysokoškolskej

v ktorom nastúpili proti sebe dvojice

Drotár, Ondrej Juruš. Z ostatných fakúlt

Tohto roku, podobne ako pred rokom

pri výrobe sedadiel osobných

hokejovej ligy v Košiciach.

Medici vs. Právnici a Strojári vs.

to boli Marián Fečo, Stanislav Vojtek,

ocenila Slovenska zváračská spoločnosť

automobilov.

Ekonómovia. Hralo sa na 1 víťazný

Peter Hricko, Matúš Socha, Martin

vybrané bakalárske a diplomové práce

Autor: Bc. Jakub Brezina

Na začiatku sezóny 2014/2015

zápas, z prvej dvojice postúpili

Susa, Samuel Hrivňák, Daniel Fečko,

študentov SjF TUKE za a.r. 2014/2015

sa prihlásilo 5 družstiev z UPJŠ Medici,

Právnici, ktorí vyhrali nad Medikmi

Michal Šimaľ, Rastislav Müller a jeden

v študijnom odbore Výrobné technoló-

na výrobnej linke a navrhnutie

výrobe motorov v KIA Motors Slovakia

Právnici, Zubári a z TUKE Ekonómovia

7:9. Z druhej dvojice postúpili Strojári,

študent UPJŠ Martin Jobbágy. Brankári

gie. Ocenenia odovzdal Ing. Pavol Radič,

hniezda pre zámkový mechanizmus.

Autor: Ing. Marek Jánoš

a Strojári. Tieto družstvá si dohodli

ktorí vyhrali 5:0 nad Ekonómami.

boli zo strednej školy Dávid Rusňák

prezident Slovenskej zváračskej spo-

Autor: Bc. Ján Tkáč

a zo základnej školy Miroslav Kunc.

ločnosti 30. júna 2015 v Aule Maxima.

pravidlá a začali hrávať proti sebe

Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu bakalársku
a diplomovú prácu 2015

po večeroch zápasy podľa rozpisu

Finále bolo odohrané v Crow aréne

zápasov v hracích dňoch pondelok

dňa 21.04.2015 o 16:30 hod. Touto

Autor:

Ocenené boli 4 práce. Dve bakalárske:

a streda. Bohužiaľ, zápasy boli bez

cestou by sme sa chceli poďakovať

Ondrej Homola

1. Metódy zvárania komponentov

2. Inovácia testovacieho postu

z CrNi ocelí.
Autor: Ing. Daniel Goduš
2. Vyhodnotenie a optimalizácia
vybraných rezných nástrojov pri

Gratulujeme všetkým oceneným!
Dve diplomové práce:
1. Aplikácia hybridného spôsobu
zvárania pri výrobe tlakových nádob
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Rotterdam 2015
30. výročie pretekov Shell Eco marathon

ani popredné vozidlá. Zo 4 jázd bol

keď doňho zboku narazilo ďalšie.

započítaný najlepší výsledok, v našom

Našťastie si to odniesla len odretá

prípade 355 kilometrov na liter paliva.

karoséria a vystrašený vodič, ktorý s tým

Tento výsledok znamenal 25. miesto

nepočítal. Celý tím však zo seba vydal

Autori:

v kategórii z 38 vozidiel, ktoré preteky

maximum a podarilo sa mu prekonať aj

Ing. Branislav Konečný

dokončili. Celkovo bolo v našej kategórii

niekoľko porúch ešte počas testovania.

prof. Ing. Aurel Sloboda

prihlásených 56 vozidiel. Vodičom

Naše vozidlo na jazdy vyšlo vždy plne

vozidla B&S 3 bol Peter Kentoš, ktorý

pripravené a úplne spoľahlivo zajazdilo

absolvoval časový limit pre jeden zapo-

všetky súťažné pokusy. Cieľom tohto-

v každom vozidle a je rovný 39 minút.

čítateľný pokus s presnosťou 15 sekúnd

ročnej účasti bolo mimo dosiahnu-

Po prejdení uvedenej vzdialenosti

do ukončenia limitu. Ostatní členovia

tia čo najlepšieho umiestnenia aj

sa doplní palivo do kalibrovanej – certifi-

realizačného tímu, ktorí pripravovali

formovanie realizačného tímu, ktorý

kovanej nádoby, odčíta sa jeho spotreba,

a kontrolovali vozidlo na jazdu boli: Ing.

by rok čo rok dokázal reprezentovať SjF

vyhodnotí a môže sa v pretekoch

B. Konečný ako vedúci kolektívu, doc.

TUKE. Súčasne by aj naďalej pokračoval

pokračovať ďalším pokusom. V priebehu

Ing. T. Bugár, CSc., prof. Ing. A. Sloboda,

v inováciách, či stavbe nových

3 dní môžu absolvovať súťažné vozidlá

PhD., Ing. J. Petroci, Ing. M. Biroš, Ing.

vozidiel na súťaž Shell Eco marathon

túto trať 4 krát. Najlepší výsledok je

Viktor Šlapák, O. Kička a T. Sčerbák.

pre nasledovné ročníky pretekov.

započítaný do celkového hodnotenia.
Počas preteku sa môžu motory vypínať.

Tohoročné preteky komplikovalo

Pred vstupom na súťažný okruh každé

náročné počasie, ktoré sa veľmi rýchlo

vozidlo musí prejsť technickou kontrolou.

menilo. Jednalo sa o nízke teploty – ráno

Kontroluje sa všetko – brzdy, výhľad

bolo 4 – 6 stupňov a silný vietor. Skoro

z vozidla, hasiaci prístroj, päťbodové bez-

každý deň pršalo, a to niekoľkokrát

pečnostné pásy, bezpečnostné oblúky,

denne. Ešteže v sobotu a nedeľu bolo

klaksón a podobne. Splnenie podmienok

pekné, ale chladné počasie. Takisto

sa označí na vozidle nálepkou –

trať vykazovala pomerne nekvalitný

Jubilejný 30 ročník medzinárodných

z celého sveta. Za tridsať rokov súťaže

tohoročné kontroly boli zvlášť prísne,

povrch, ktorý predstavoval o problém

pretekov Shell Eco-marathon sa konal

najlepšie tímy dokázali znížiť spotrebu

dá sa povedať, že najprísnejšie počas

naviac pre zúčastnené tímy. Trať mala

v dňoch 22 – 24.5.2015 v holandskom

paliva približne na jednu štvrtinu.

nášho pôsobenia v priebehu 20 rokov.

niekoľko pravouhlých zákrut, do ktorých

meste Rotterdam na okruhu AHOY.

Kým v roku 1985 by víťazné vozidlo

Každý tím musel počas pretekov

sa mohlo vchádzať maximálne vo dvojici

Preteky sú určené na dosiahnu-

prešlo na jeden liter paliva zhruba 680

každodenne absolvovať inštruktáž

súťažných vozidiel. Takže často vznikal

tie minimálnej spotreby paliva, ale aj

km, dnešný francúzsky víťazný tím,

o bezpečnosti na trati, skúšobnom

problém ak šli štyri, resp. päť vozidiel

na prezentáciu vlastných konštrukcií

Microjoule-La Joliverie prešiel 2552 km.

okruhu a v boxe, čo sa potvrdzova-

vedľa seba, kto prvý prejde zákrutou.

lo nálepkou na vozidle. Viesť vozidlá

Toto sa stalo osudné aj nášmu vozidlu,

vozidiel, použitých materiálov, technológií, elektroniky, dizajnu, prehĺbenie

Jednotlivé tímy boli rozdelené v rámci

mohli len piloti, ktorí boli na školeniach

vedomostí o motoristickej technike

kategórie na prototypy a urban

a boli označení páskou na ruke.

ako aj zlepšenie jazykových znalostí

concept. Ďalej sa delili na podka-

Minimálna hmotnosť pilota bola 50 kg.

účastníkov. Po niekoľkoročnej prestávke

tegórie podľa používaného paliva,

sa na pretekoch zúčastnil aj tím

ktorými mohli byť: benzín, nafta, CNG,

Vozidlo B&S 3 zo SjF TUKE súťažilo

študentov a pedagógov zo Strojníckej

elektrická energia, etanol a vodík.

v kategórii prototypov na benzínový

fakulty (SjF) Technickej univerzity

pohon. Tím z TUKE bol organizač-

v Košiciach. Prvýkrát sa náš tím zúčastnil

Súťažný okruh v Rotterdame meria

ne zložený z účastníkov, ktorí boli

pretekov v roku 10. výročia, čiže aj

približne 1 600 metrov. Túto vzdiale-

zo Strojníckej fakulty, z Fakulty elek-

náš tím oslávil 20. výročie pôsobenia

nosť musia súťažiace vozidlá v priebehu

trotechniky a informatiky a zo SPŠ

na medzinárodných pretekoch Shell

jedného preteku absolvovať 10

strojníckej v Košiciach. Nášmu tímu

Eco marathon. Tím zo SjF si v priebehu

krát – čo je vzdialenosť približne 16km,

sa podarilo v priebehu skúšobných

3 závodných dní skúsili zmerať sily

priemernou rýchlosťou 25 km/hod. Čas

jázd „vychytať“ všetky muchy, a tak

s ostatnými tímami. Potvrdených

na okruhu je limitovaný a zachytáva

úspešne absolvovať všetky 4 súťažné

bolo viac ako 200 súťažných tímov

ho časová bója, ktorá je umiestnená

jazdy, čo v mnohých prípadoch nezvládli
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Študenti LF sa presadili
na medzinárodnej úrovni
Prezentácia výsledkov práce Ing. Jozefa Kozára, doktoranda
Leteckej fakulty v Bruseli pred Európskou komisiou

Dvaja študenti Leteckej fakulty TUKE získali ročnú
stáž na pracovisku EUROCONTROL v Bruseli

Globálne navigačné satelitné systémy

vývoja sú aj pravidelné stretnutia odbor-

na ktorom pracuje doktorand Leteckej

Dňa 14.5.2015 navštívil Leteckú fakultu

Challenges From Safety I to Safety

Franková a Peter Olexa. Vzhľadom

(GNSS) tvoria v súčasnosti jeden

níkov na rôznych technických úrovniach,

fakulty Technickej univerzity v Košiciach

vrcholný predstaviteľ Európskej or-

II“ na 4. vedeckej konferencii dok-

na ich vynikajúcu pripravenosť

z najdôležitejších sektorov v priemys-

ako aj na vrcholovej úrovni v rámci

Ing. Jozef Kozár v rámci svojej dizertač-

ganizácie pre bezpečnosť letectva

torandov a mladých vedeckých pra-

po odbornej aj osobnostnej stránke,

le a vo vede a výskume. V súčasnos-

Európskej komisie a vedenia ESA a GSA

nej práce s názvom„Teoretický koncept

a leteckú navigáciu Eurocontrol v Bruseli

covníkov, cieľom jeho návštevy

pracovníkov Eurocontrol-u pre-

ti využívané systémy je možné rozdeliť

v Bruseli. Na jednom z posledných stret-

satelitného navigačného systému

Antonio Licu (Head of Safety Unit), člen

na Leteckej fakulte bolo výberové

svedčili a obidvaja získali stáž

do viacerých kategórií – globálne a regio-

nutí odprezentoval súčasný technický

pre planétu Mars“. Uvedená prezentá-

Kráľovskej aeronautickej spoločnos-

konanie na výber študentov na stáž

na jeden kalendárny rok.

nálne a taktiež systémy v plnej prevádz-

manažér pre GNSS v Európskej vesmír-

cia a pozitívne reakcie na uvedenú prácu

ti v Londýne a Ing. Mária Kováčová,

do pracoviska Eurocontrol-u v Bruseli.

ke a systémy vo vývoji. Európska únia

nej agentúre Dr. Marco Lisi (špeciál-

prispeli k tomu, že sa Technická univer-

vedúca odboru bezpečnosti ATS

v úzkej spolupráci s Európskou vesmír-

ny poradca Európskej komisie pre GNSS

zita v Košiciach dostala do povedo-

Letových prevádzkových služieb SR, š.p.

nou agentúrou (ESA) a Európskou agentú-

systémy), možnosti využitia GNSS

mia špecialistov a manažérov pracujú-

rou pre globálne navigačné satelit-

v prípade výskumu iných planét a telies

cich v tejto oblasti v Európskej komisii.

Okrem toho, že pán Antonio Licu

študenti 3. ročníka bakalárske-

né systémy (GSA) vyvíja a buduje svoj

Slnečnej sústavy. Do svojej prezen-

vystúpil s pozvanou prednáškou

ho študijného programu „Pracovník

Autor:

vlastný GNSS systém „Galileo“. Súčasťou

tácie zaradil aj GNSS systém FATIMA,

„Future Air Traffic Management Safety

riadenia letovej prevádzky“ Simona

prof. Ing. František Adamčík, CSc.
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Blahoželáme!
Po splnení náročných kritérií,
sa do užšieho výberu dostali dvaja
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nenastúpil,

2. Peter Čižmár (R) – 155,50 b,

prekvapenie pri vyhodnotení turnaja

8. Ján Štofa (FEI) – 132,21 b,

3. Miroslav Köver-Dorčo

vo forme permanentiek pre každé

9. Róbert Bidulský (HF) – 132,14 b,

(FBERG) – 147,50 b,

družstvo a najlepších jednotlivcov.

129,78 b,

Ceny víťazom odovzdali kvestor TUKE

Zároveň chceme poďakovať pánovi

11. Ján Buša (O) 129,25 b nenastúpil,

Ing. Marcel Behún, PhD., predseda

Jurajovi Vincejovi za vytvorenie

RADY ZO OZ PŠaV TUKE doc. RNDr.

web stránky a priebežné zapi-

Vo finále sa na prvých troch

Blažej Pandula, CSc., predseda

sovanie výsledkov na adrese

priečkach umiestnili:

športovej komisie RADY ZO OZ PŠaV

http://37.9.171.150/tuke/.

10. Miroslav Köver-Dorčo (FBERG) –

TUKE doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.,
Ženy:

prezident Slovenského bowlingo-

Všetkým účastníkov ďakujeme

1. Jana Trelová (FEI) – 118,50 b,

vého zväzu Vladimír Merkovský

za skvelé výsledky a tešíme sa

2. Jana Bidulská (HF) – 115 b,

a tajomníčka RADY ZO OZ PŠaV

na stretnutie s vami na ďalšom

3. Gabriela Alexandrová (R) – 110,50 b.

TUKE Ing. Klaudia Šándorová.

ročníku Bowling TUKE tour 2016.

Autori:

Muži:

Pánovi Vladimírovi Merkovskému

doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.

1. Ján Štofa (FEI) – 167 b,

patrí naša vďaka za spoluprácu a milé

Bowling TUKE tour 2015
5. ročník o Putovný pohár rektora TUKE,
prezidenta TJ Slávia TUKE

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

V pondelok 29.06.2015, bol vyhodno-

Najlepšie sa darilo družstvu SJF (20 b),

2. Jana Bidulská (HF) – 123,39 b,

tený 5. ročník bowlingového turnaja za-

ktorý zároveň získali putovný pohár

3. Božena Dopiráková (ŠDaJ) – 121,90 b,

mestnancov TUKE o Putovný pohár

rektora TUKE, prezidenta TJ Slávia

4. Jana Trelová (FEI) – 119,80 b,

rektora TUKE Dr.h.c. prof. Ing. Antona

TUKE na rok 2015 a tým obhájili svoje

5. Katarína Lukáčová (SJF) – 119,25 b,

Čižmára, CSc., prezidenta TJ Slávia

minuloročné víťazstvo. Na druhom

6. Mária Šafranková (FU) – 119,17 b

TUKE, za prítomnosti kvestora TUKE Ing.

mieste sa umiestnilo družstvo LF (16 b)

nastúpila M. Bujňáková – 105,72 b,

Dňa 29.6.2015 sa ukončil v poradí už 5.

poradí jednotlivcov sa najlepšie

v nastúpenom trende v nasle-

Marcela Behúna, PhD. Organizátorom

a na treťom mieste družstvo ŠDaJ (14 b).

7. Eva Hanudelová (OHSaE) – 101,92 b

ročník súťaže Bowling TUKE tour 2015

umiestnil Matej Antoško – na 3. mieste!

dujúcom ročníku 2016!

nastúpila Monika Hybeľová – 100,79 b,

o Putovný pohár rektora TUKE. Na turnaji

Medzi ženami v celej súťaži najlepší

8. Ľudmila Pavliková (EKF) – 100,81 b,

sa zúčastnilo celkom 11 zmiešaných

Blahoželáme členom nášho

turnaja bola RADA ZO OZ PŠaV
TUKE a Galéria bowling Košice.

LF na Bowling TUKE tour 2015

výkon dosiahla Gabriela Alexandrová

9. Klaudia Šándorová (O) – 98,38 b,

družstiev z pracovísk TUKE (F BERG, HF,

STRIEBORNÉHO TÍMU k víťazstvu

Autor:

Turnaj prebiehal v mesiacoch

(R) 124,50 b a medzi mužmi najlepší

10. Denisa Balintová (F BERG) – 98,12 b,

SJF, FEI, EKF, FU, LF, OHSaE, R, ŠDaJ, O).

a držíme palce pre pokračovanie

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

január - jún pod taktovkou predsedu

výkon podal Pavol Sopko (FU) 169,85 b.

11. Lucia Společníková (LF)

Leteckú fakultu reprezentovali: Jozef

– 88,50 b nenastúpila.

Drabiščák, František Adamčík ml., Matej

športovej komisie RADY ZO OZ PŠaV

Antoško, Vladimír Begera, Ján Bodnár

TUKE doc. Ing. Jany Bidulskej, PhD.

Do finále jednotlivcov sa klasifi-

a prezidenta Slovenského bowlingo-

kovali najlepšia hráčka a najlepší

Muži:

ml., Martina Dombajová, Peter Kaľavský,

vého zväzu Vladimíra Merkovského.

hráč z každého družstva (prípadne

1. Pavol Sopko (FU) – 169,85 b

Peter Koščák, Lucia Melníková, Lucia

náhradník) v tomto poradí (hodnotil

nastúpil Peter Javorík – 138,07 b,

Společníková, Jozef Szabo. Po predchá-

Turnaja sa zúčastnilo 11 zmiešaných

sa dosiahnutý priemer za zápasy

2. Adrián Rjabušin (SJF) – 168,39 b,

dzajúcich ročníkoch, kedy sa Letecká

družstiev (muži, ženy), ktoré súťažili

a podmienkou zaradenia bolo, že

3. Matej Antoško (LF) – 151,50 b

fakulta umiestnila postupne na 8., 6., 4.

systémom každý s každým, v celkovom

museli mať odohraté min. 4 zápasy

nastúpil Ján Bodnár ml. – 140,85 b,

a minuloročnom 3. mieste, zaznamenal

počte 119 hráčov. V jednom kole

z celkového počtu zápasov):

4. Marek Dufala (ŠDaJ) – 150,80 b,

náš tím veľký úspech – Letecká

5. Peter Čižmár (R) – 137,57 b,

fakulta sa dostala na stupeň víťazov -

proti sebe nastúpilo 7 hráčov, pričom
najlepší a najhorší výkon sa nehodnotil,

Ženy:

6. Andrej Hopko (OHSaE) – 137,15 b,

v celkovom hodnotení sa umiestnila

aby sa zvýraznila sila družstva.

1. Gabriela Alexandrová (R) – 124,50 b,

7. Marek Gróf (EKF) – 132,50 b

na „medailovom“ 2. mieste! V celkovom
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Zvládni nový akademický
rok s prehľadom

Mapa areálu

L9A

Hlavná budova TU, A blok

L9B

Hlavná budova TU, B blok

PK2

Katedra fyziky FEI

PK3

Kat. keramiky HF
Kat. integr. manažérstva HF
Kat. teoret. elektrotechniky
a el. merania FEI

PK4

Aula fyziky TU

PK5

Katedra environmentalistiky SjF

PK6

Počítačové centrum FEI

PK7

Poslucháreň L4

PK8

Lab. automobil. techniky SjF

PK9

Katedra automatizácie, riadenia
a komunikačných rozhraní SjF

Po čase oddychu a zábavy v čase letných

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

vo výške 1 € / deň v prípade, ak ste

PK10

Lab. tvárnenia a teplotech. HF

prázdnin začíname nový akademic-

štúdia má každý študent v elektronic-

počas dňa minuli minimálne 2€ na stravu,

PK10a

Centrum technologických inovácií

ký rok, v ktorom je nutné dbať na svoje

kej podobe v MAIS Študent. Na tomto

alebo vo výške 2 € / deň ak ste počas

PK11

Katedra náuky o materiáloch HF

študentské povinnosti, a preto vám

portály si vie študent uskutočniť

dňa použili minimálne 4 € na stravu.

PK12

Lab. hliníka, sprac. odpadov

prinášame niekoľko informácií, ktoré

zápis predmetov do nasledujúceho

Dotácie sa týkajú študentov a doktoran-

sú dôležité pre všetkých študentov.

ročníka, nájde tam aj rozvrhy. Pomocou

dov denného štúdia. Karta tiež zaručuje

tohto systému sa takisto prihlasujete

poskytutie zľavy na cestovnom v MHD

Akademický rok trvá 2 semestre

na skúšky a môžete si prezrieť študijné

Košice, SAD - do miesta bydliska a ŽSSR.

(ZS od 21.9. do 20.12., LS od 15.2.

výsledky. V prípade zabudnutia prihla-

Karta je platná od 1.9. - 30.9. nasledu-

a zlievarenstva HF

do 15.5., s výnimkou posledných

sovacích údajov, je možné ich získať

júceho roka, okrem končiacich ročníkov

Ústav logistiky priemyslu

ročníkov, ktoré majú skrátený letný

na stránke Ústavu výpočtovej techniky

bakalárskeho/inžinierskeho/doktorand-

a dopravy FBERG

semester podľa pokynov fakulty).

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

ského štúdia, ktorým končí platnosť

PK15

Katedra geovied FBERG

v deň absolvovania štátnej skúšky.

PK19

Banícky pavilón

a keramiky HF
PK13

Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií FEI

PK14

Kat. metalurgie železa

Na úspešné zvládnutie vysokoškol-

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

BN1

Študentský domov

ského štúdia je potrebné získať 60

Každý študent je povinný sledovať

Jedálne - ŠJ Boženy Němcovej 1,

BN3

Ústav výpočtovej techniky

kreditov za akademický rok. Často

aspoň raz do týždňa emailovú schránku,

ŠJ Ferka Urbánka 2, ŠJ Jedlíková 7,

BN5

Združené posluchárne

sa však stáva, že sa niektorá zo skúšok

ktorá mu je automaticky pridelená

Bistro ZP, Vysokoškolská 1, Košice,

BN32

Ekonomická fakulta

nepodarí, avšak neznamená to, že vás

od prvého ročníka štúdia. Jej tvar

ŠJ Budovateľská 31, Prešov.

V4

Stavebná fakulta

okamžite vylúčia zo štúdia. Na prechod

je meno.priezvisko@student.tuke.sk.

W

Štadión TJ Akademik

do letného semestra je potrebné

Prihlasovacie údaje sú totožné

Študentská rada - zastupuje študen-

W4

Ateliéry Fakulty umení

získať min. 12 kreditov, na prechod

s prihlasovacími údajmi do systému

tov pred vedením fakulty a podporu-

FU2

Študentský domov

do ďalšieho akademického roka aspoň

MAIS. Emailová schránka je určená

je ich športové, kultúrne a iné záujmy.

UK

Univerzitná knižnica

36 kreditov (každá fakulta však môže

primárne na komunikáciu s vyučujúcimi,

V priebehu akademického roka organi-

TECH

TECHNICOM vo výstavbe

tento počet navýšiť, odporúčame infor-

ktorí majú emailovú adresu v tvare

zuje akcie určené pre študentov.

movať sa na študijnom oddelení).

meno.priezvisko@tuke.sk. Odporúčame

Študent môže opakovať/prenášať

si poštu presmerovať na takú emailovú

Zároveň je vhodné pravidelne

adresu, ktorú používate najčastejšie.

sledovať webovú stránku študijné-

predmet iba raz. Po druhom neúspešnom

ho oddelenia, na ktorom študujete.

pokuse bude vylúčený zo štúdia. Kredity

ISIC karta – Po zaplatení poplatku získa-

študent získava za úspešne absolvované

vate množstvo zliav, prehľad o nich

Tieto a ďalšie informácie vám posky-

predmety, s tým, že na úspešné vykona-

nájdete na internetovej adrese www.

tuje ŠIPC - Študentské informačné

nie predmetu je potrebné od tohto

ckm.sk. ISIC zároveň slúži aj ako preukaz

a poradenské centrum, kde si môžete

akademického roku dosiahnuť viac

do univerzitnej knižnice, počítačo-

zakúpiť aj reklamné predmety

ako 50% bodov za zápočet a zároveň

vých učební a ako stravovacia karta.

s logom TUKE. www.tuke.sk/sipc

viac ako 50% bodov za skúšku.

Výhodou stravovacej karty je dotácia
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Autor:
Ing. Mária Tkáčová

Úspešný a obľúbený projekt detskej

TRUMPF Slovakia, s.r.o. a Gabriel Vinter

v jazde na elektromobile. Samozrejme to

univerzity na TUKE „Sme TU pre deti“

zo spoločnosti HANDTMANN Slovakia

nemohlo byť inak ani tentokrát. Vďaka

sa realizoval aj tento rok. Program ju-

s.r.o. Následne sa deti zoznámili s TUKE

obetavým doktorandom, ktorí striehli

bilejného 10. ročníka pripravili

teoreticky v podobe prednášky, ale

na bezpečnosť pri pretekoch, dopadla

garanti všetkých 9 fakúlt, zapojila sa

aj prakticky prostredníctvom súťaže

súťaž úspešne. Popoludnie bolo v réžii

aj Univerzitná knižnica a Akademické

Krížom - krážom po TUKE. Prekvapením

Fakulty umení. Mgr. Lena Jakubčáková

futbal, vybíjanú, florbal a rôzne iné

na SjF bol program, ktorý pripravil

v tento slávnostný deň podporiť svojich

športové centrum. Projekt prebehol

pondelkového dopoludnia boli narode-

predstavila deťom kyanotypiu, vďaka

športy. Všetci sme boli za svoje výkony

doc. Ján Semjon spolu s kolegami,

malých študentov. Po povzbudivých

v 2 turnusoch - v dňoch 6.-10.7.2015

ninové muffiny, ktoré všetkým deťom

ktorej si mohli vyrobiť vlastné fotografie.

odmenení medailou, ktorú nám na krk

rozdelený do stanovísk. Malí študenti

príhovoroch prorektora Juraja Sinaya

boli na našej univerzite juniori, t.j. žiaci

veľmi chutili. Pondelkový popoludňaj-

Študenti mali možnosť tvoriť a stať sa

zavesili PhDr. Marek Mryglot a Ing.

sa naučili ako sa chodí s robotom

a zástupcov hlavného reklamného

3.-5. ročníka ZŠ a v dňoch 13.-17.7.2015

ší program pripravila deťom Hutnícka

na chvíľu sochármi. Posledným stanovis-

Ľubomír Hlivák. Na záver sme si pozreli

cez prekážky, načo všetko sa využíva

partnera VSE, a.s. a partnerov projektu

to boli seniori, t.j. žiaci 6.-8. ročníka ZŠ.

fakulta. Prof. Beatrice Plešingerová

kom bola poslucháreň, v ktorej juniori

ocenenia najlepších športovcov TUKE

stlačený vzduch, súťažili s Rubikovými

TRUMPF Slovakia, s.r.o. a Handtmann

spoločne s mnohými kolegami pripravili

simulovali hru Hadík a seniori Tetris.

a sieň slávy. Tento rok sme necesto-

kockami a taktiež si vyskúšali

Slovakia, s. r. o. sa vykonal promočný

Vopred prihlásení účastníci

stanoviská, na ktorých deti mohli zistiť,

Výsledkom sú videá, ktoré sú uverejnené

vali na Fakultu výrobných technoló-

ovládanie robotických ramien, ktoré

akt, po ktorom sa čerství absolventi

sa v pondelok oficiálnym zápisom stali

že existuje horúci ľad či slonia pasta,

na stránke detskej univerzity.

gií do Prešova, ale doc. Sergej Hloch

sa používajú v priemyselnej výrobe.

detskej univerzity 2015 rozišli držiac

študentmi detskej univerzity TUKE.

skúmať pod mikroskopom aj makrosko-

Svojimi slávnostnými príhovormi

pom mravca, muchu či včelu, a dokonca

V stredu boli na pláne 3 fakulty. Prvou

pre juniorov o sile vody a seniorom

Posledný deň patril Leteckej fakulte.

otvorili prof. Juraj Sinay a hovorkyňa

vyrobiť odliatky z tekutého hliníka.

z fakúlt bola Ekonomická fakulta.

predstavil úlohu vedy, ale aj potrebu

V úvodnej prednáške predstavil Mgr.

Veríme, že bohatý program naplnený

Východoslovenskej energetiky a.s.,

prišiel k nám do Košíc s prednáškou

v rukách svoje univerzitné diplomy.

Mladším účastníkom prvého turnusu

vzdelávať sa. Prijali sme pozvanie spo-

Peter Čekan rôzne typy lietadiel,

predovšetkým objavovaním

hlavného reklamného partnera projektu,

Utorok dopoludnia strávili deti

vysvetlila Ing. Daniela Petríková, prečo

ločnosti TRUMPF Slovakia, s.r.o. a išli

súčasný stav aj budúce smerovanie

a putovaním za vedou a technikou

Andrea Danihelová, Detskú univerzitu

na Fakulte elektrotechniky a informa-

je ekonómia mikro a makro. Pre starších

sme ich navštíviť. Zamestnanci firmy

letectva. Študenti mali možnosť vidieť

bol pre deti nielen veľkým zážitkom,

2015 a zapriali deťom týždeň plný výni-

tiky. Pestrý svet robotov predstavil

študentov druhého turnusu pripravil

nám ukázali prístroje, na ktorých

staršie vojenské lietadlá, zblízka

ale aj prínosom pre ich budúcnosť.

močných objavov a zážitkov. K prianiam

zvedavým študentom v úvodnej

prednášku doc. Peter Džupka s témou

sa z plechu dali vytvoriť veľmi pekné

si prezreli kokpit bojovej stíhačky

sa pripojili aj zástupcovia partnerov

prednáške Ing. Ján Bačík. Každý rok je

„Ako sa stať milionárom“. Dopoludňajší

a zaujímavé veci. Na pamiatku si každý

a tiež videli simulátor pre cvičenie

Za úspešné ukončenie detskej univerzity

projektu Norbert Kuchta zo spoločnosti

jedným z najväčších zážitkov detí súťaž

program pokračoval na FBERG. Juniorom

odniesol skladací 3D kvietok so svojím

letových dispečerov. Pondelkové naro-

2015 patrí vďaka garantom za jednotlivé

predstavil doc. Radim Rybár proces

menom, ktorý mu na mieste vyrobili.

deninové muffiny neboli jediným pre-

fakulty TUKE, Univerzitnej knižnici,

ťaženia nerastných surovín a mnoho
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kvapením pri príležitosti osláv 10.

Akademickému športovému centru,

strojov, ktoré sa pri ťažbe využívajú.

Štvrtý deň patril Stavebnej a Strojníckej

ročníka detskej univerzity „Sme TU

Libressu, Jedálni na ul. Boženy Němcovej,

Program pre seniorov pripravil

fakulte. Ing. Slávka Harabinová zo SvF

pre deti“. V piatok popoludní dostal

zamestnancom rektorátu a v neposled-

Ing. Slavomír Drevko. Hovorilo sa

spolu s kolegami pripravila pre deti

každý študent balón vo farbe svojej

nom rade realizačnému tímu v zložení:

o zlate - kde a ako sa ťaží, aká je jeho

stanoviská, kde si mohli vyskúšať rôzne

skupiny a spoločné púšťanie balónov

animátori Bc. Eva Fulajtárová, Bc. Lenka

cena a pod. Po prednáške prišlo na

meracie nástroje a techniky merania,

bolo krásnym zážitkom nielen pre deti,

Štefanská, Bc. František Nehila, Bc. Ivana

rad ryžovanie „zlata“ a každý úspešný

„zázračné okuliare“, vďaka ktorým

ale aj animátorov a náhodných okoloi-

Salajová, Bc. Ľuboslav Ilečko, Lenka

zlatokop si mohol svoj vyryžovaný kúsok

videli vizualizáciu interiéru bytu alebo

dúcich. S blížiacou sa 14-tou hodinou

Novysedláková, fotograf Ing. Róbert Klik,

„zlata“ vziať domov. Po obede sme

domu, tiež si „narysovali“ pôdorys,

sa Aula Maxima postupne zapĺňala

kameraman Ing. Pavol Verčimák, garant

zavítali do Akademického športového

a nakoniec si aj zasúťažili v pretekoch

rodičmi, starými rodičmi a inými

projektu Ing. Mária Tkáčová a spolu-

centra, kde sme si zabehali, zahrali

v robotníckej výstroji. Podobne aj

rodinnými príslušníkmi, ktorí prišli

koordinátor Ing. Katarína Valentová.
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Otestujte si svoju zdatnosť!
Autor:
Mgr. Ľuboš Vojtaško

Znižovanie podielu pohybovej aktivity

Bunc, veľmi známy odborník na šport,

a zistiť, ako je váš srdcovo-cievny systém

v životnom štýle dneška sa stáva

vyslovil dokonca názor, že pre človeka

pripravený znášať fyzickú záťaž.

závažným problémom takmer všetkých

a jeho zdravie je pravidelné športo-

vekových kategórií a sociálnych

vanie a dosiahnutie určitej úrovne

Najjednoduchším spôsobom

skupín. Niektorí odborníci tento stav

telesnej zdatnosti dôležitejšie ako

odmerania si pulzovej frekvencie je

dokonca považujú za kritický. Dôsledky

to, či má jedinec ideálnu hmotnosť.

počítanie úderov srdca nahmataním

týchto javov sú všeobecne známe,

si krčnej tepny prstami na krku.

pričom tie najzávažnejšie súvisia

V nasledujúcich riadkoch Vám

Tento postup si pred samotným

aj so znižovaním telesnej zdatnosti

ponúkame tri jednoduché spôsoby

testovaním dôkladne odskúšajte.

a motorickej výkonnosti. Profesor

ako otestovať svoju telesnú zdatnosť

Ortostatická skúška
Najjednoduchšou funkčnou skúškou vy-

priložením prstov na krčnú tepnu, pričom

si pulzovú frekvenciu v stoji (PF2)

užívajúcou zmenu polohy tela je or-

je potrebné aby meraniu predchádza-

počas jednej minúty. Na zhodno-

tostatická skúška. Pri tejto metóde

lo 5 minútové zotrvanie v polohe ľahu,

tenie úrovne telesnej zdatnosti

si odmeriame v priebehu minúty

aby bol organizmus v úplnom pokoji.

využijeme nasledovnú tabuľku, ktorá

pulzovú frekvenciu v ľahu (PF1)

Následne sa postavíme a odmeriame

zohľadňuje rozdiely medzi PF1 a PF2:

Rozdiel medzi PF1 a PF2

6 - 12

13 - 19

viac ako 20

Hodnotenie úrovne

dobrá

uspokojivá

neuspokojivá

Ruffierova skúška
Existuje viacero metód, ktoré využívajú

drepov v priebehu 45 sekúnd a hneď

frekvenciu. Výsledné hodnoty dosadíme

na zistenie odozvy srdcovo-ciev-

si odmeriame druhýkrát pulzovú

do nasledovného vzorca, ktorý nám určí

neho systému na záťaž zaťaženie

frekvenciu (PF2) za 10 sekúnd.

hodnotu tzv. Ruffierovho Indexu:

drepmi. Štandardne využívanou je tzv.

Ihneď prejdeme do polohy sedu

RI=[(PF1+PF2+PF3)-200]/10.

Ruffierova skúška, pri ktorej si po 5

a po minútovom sedení si odmeriame

minútovom sedení meriame prvýkrát

tretíkrát pulzovú frekvenciu PF3 za 10

Hodnotiaca škála Ruffierovho Indexu

pulzovú frekvenciu (PF1) v stoji za 10

sekúnd. Hodnoty si vynásobíme šiestimi

pre bežnú populáciu (Šimonek, 2007)

sekúnd. Následne vykonáme 30

aby sme zistili minútovú pulzovú

Hodnoty Ruffierovho
indexu
Hodnotiaca
charakteristika
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0
výborná

0-5
dobrá

5 - 10
priemerná

10 - 15
slabá

Skúška s poskokmi
Odborník na telovýchovu a šport

do polohy stoja, pri ktorej si odmeriame

organizmu použijeme nasledovnú

profesor Šimonek uvádza ako ďalšiu

prvýkrát pulzovú frekvenciu (PF1).

hodnotiacu škálu využívajúcu per-

jednoducho realizovateľnú metódu

Následne v polohe v stoji spojnom

centuálny rozdiel hodnôt PF1 a PF2.

na určenie funkčného stavu organizmu

dáme ruky v bok a vykonáme v priebehu

skúšku s poskokmi. Treba poznamenať,

30 sekúnd 60 výskokov do výšky

Hodnotiaca škála výsledkov skúšky

že táto metóda je určená predo-

5-6cm. Následne si v stoji meriame

s poskokmi (Šimonek, 2007)

všetkým mladým ľuďom. Pri tejto skúške

druhýkrát pulzovú frekvenciu (PF2).

po 5 minútach sedenia prechádzame

Na posúdenie úrovne funkčného stavu

Rozdiel medzi
PF1 a PF2
Hodnotenie úrovne

> 15
nedostatočná

< 25 %

25 - 50 %

50 - 75 %

> 75%

výborná

dobrá

uspokojivá

zlá

Ak ste sa pri testovaní dostali do ne-

2-3x v týždni s trvaním pohybovej

Intenzitu pri cvičení sa snažte regulovať

gatívnych pásiem, nezúfajte. Je to

činnosti nízkej intenzity minimálne

tak, aby ste boli schopní venovať sa

pre vás signál, že sa treba začať venovať

45 minút, alebo pohybovej činnosti

jej požadovaný čas a aby ste činnosť

cielenej pohybovej aktivite. A aby vaša

s vyššou intenzitou aspoň 30 minút.

nemuseli prerušovať. Nemenej dôležitý

aktivita mala zmysel snažte sa dodržať

Netreba zabúdať na to, aby po cvičení

je výber takej pohybovej aktivity, ktorá

základne zásady, ktoré treba rešpektovať

nasledoval minimálne jeden až dva

vás bude jednoducho povedané „baviť“

pri vytvorení si správneho pohybového

dni bez fyzického zaťaženia, keď bude

a budete z nej mať pozitívne pocity.

režimu. Je potrebné venovať sa cvičeniu

mať organizmus čas na regeneráciu.
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audiovizuálna
tvorba

divadlo

hudba

literatúra

Celouniverzitná
konferencia odborov
Dňa 05.05.2015 sa uskutočnila v učebno

Toropilu, CSc., podpredsedu RADY

Požiadal o podporu petície

- výcvikovom stredisku Herľany ce-

ZO UVLaF doc. Roberta Ondrejku,

a informoval o blížiacom sa

loškolská konferencia odborov

CSc. a predsedkyňu ZO OZ PŠaV

zjazde OZ PŠaV na Slovensku.

Technickej univerzity v Košiciach.

Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Darinu Mičkovú, CSc.

Robíš umenie, ktoré si zaslúži
podporu? Odovzdaj svoj projekt
z oblasti audiovizuálnej tvorby, divadla,
hudby, literatúry či výtvarného umenia
do 30. septembra 2015 a získaj
podporu, s ktorou je radosť tvoriť.
www.viacumenia.sk

V závere odovzdal ďakovné listy OZ
PŠaV na Slovensku 13 - tim oceneným

Konferencia začala minútou ticha

členom odborov za ich obetavú prácu.

na pamiatku zosnulej dlhoročnej

Predseda RADY ZO OZ PŠaV na TUKE

členky odborov zo ŠDaJ Technickej

v správe o činnosti zhodnotil činnosť

univerzity v Košiciach. Podpredseda

odborov na úrovni konfederá-

Konferencia prijala uznesenie,

Rady Ing. Faragó privítal hostí konfe-

cie odborových zväzov, OZ PŠaV

ktorým navrhuje na predsedu OZ

rencie predsedu OZ PŠaV na Slovensku

na Slovensku, združenia VŠ a PRO

PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka

Ing. Pavla Ondeka, predsedu združenia

na Slovensku a hlavne bohatú činnosť

a za predsedu Združenia VŠaPRO

VŠ a PRO doc. Ing. Miroslava Habana,

na úrovni RADY a ZO na TUKE. V diskusii

doc. Ing. Miroslava Habana, PhD.

PhD., členov predsedníctva OZ PŠaV

vystúpil predseda OZ PŠaV na Slovensku

Mgr. Jána Mikluša, predsedu RADY

Ing. Ondek, ktorý uviedol dosiahnuté

ZO PU v Prešove a Mgr. Zuzanu

výsledky a prognózu na rok 2016.

Piliarovú, predsedníčku RADY ZO UMB

Predseda združenia VŠ a PRO vo svojom

Autor:

v Banskej Bystrici, predsedu RADY

vystúpení vyzdvihol bohatú činnosť

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.

ZO UVLaF v Košiciach prof. Michala

združenia VŠ a PRO na Slovensku.

Ing. Klaudia Šándorová

Grantový program
Viac dizajnu
Grant, ktorým podporujeme kreatívne,
vizionárske a experimentálne projekty
mladých dizajnérov. Pošli svoj projekt
do 30. októbra 2015 a získaj
1 500 eur na jeho realizáciu.
www.nadaciatatrabanky.sk
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Haló

:už 10 rokov ideme za najlepšími

výtvarné
umenie

