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Veda - prax - podnikanie
Podpora inovačnej výkonnosti
východoslovenského regiónu
EXTRAPOLÁCIE 2015
Moldovans at the TUKE
Spolupráca s rakúskou
Montanuniversitaet Leoben
Najlepšia doktorandská práca na TUKE
TRANSMESA
Workshop pri príležitosti
Európskeho týždňa BOZP
Salamandrové dni v Banskej Štiavnici
Corrosion and Surface Treatment in Industry
Hutníci na zahraničnej exkurzii
Slovenskí hutníci navštívili hutníkov v Srbsku
My research experience in Kosice
HF má naďalej zástupcu v rade SPNZ
Za profesorom Ladislavom Madarászom
Národná cena kvality pre Strojnícku fakultu
Pro-tech-ma 2015
Disrupt San Francisco
Raw materials university day
ARCHITEKTONIKA
Stavbári na najvyššej budove Rakúska
Face of Katowice
Medzinárodná konferencia
Za docentom Štefanom Černákom
Inspire, Inform, Activate
Summer Internship 2015
Campus gallery FU TUKE
Fakulta umení TUKE opäť bodovala
SIEMENS PLM Fórum
Ostrava 2015
MOSATT 2015
EWC - Effective Writers & Communicators
FALINAR
Novinky Jazykovej školy pri Katedre jazykov
Myšlienky aj z TUKE na TEDx Košice
Buduj sám seba už na vysokej škole
IAESTE - Buď iný ako iní
BEST - Správna voľba pre Tvoju budúcnosť!
Rumunsko, krajina paradoxov
Rok 2015 s FS Jahodná
10 mesiacov na Novom Zélande
Nováčik víťazom súťaže MFZ Košice
Podpora študentov so špecifickými potrebami
Fitnes - príďte si zacvičiť aj vy!
Turistika
Zimná univerziáda SR 2016
Futbalová jeseň na TUKE

UVP TECHNICOM (kód ITMS:26220220182)

Antik Telecom, T-Systems Slovakia, či
Železiarne Podbrezová. Avšak moderné
technologické riešenia projektu, ako
napríklad startup inovujúci vizualizáciu
rozmiestnenia nábytku, už úspešne pracuje
ako samostatná projekčná kancelária,”
hovorí docent Jakab. Výsledky projektu
UVP TECHNICOM sú teda viditeľné,
rovnako aj jeho životaschopnosť a prínos
pre región východného Slovenska.

Podpora inovačnej výkonnosti

Veda – prax – podnikanie
3. konferencia UVP TECHNICOM

Autor:
Tím UCITT

východoslovenského regiónu
4. workshop projektu UVP TECHNICOM

Autor:
Tím UCITT

Dňa 24. novembra 2015 sa o 12:30

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Podľa viacerých účastníkov diskusie by

hod. uskutočnil v poradí už 4. workshop

Prešovskej univerzity v Prešove

mal Košický a Prešovský samosprávny

Viac ako 250 účastníkov z rôznych

„Vo svete obdobné vedecké parky existujú

rozvoja. Markéta Čadková, z firmy Saab

projektu Univerzitného vedeckého

a experti z vedeckých inštitúcií.

kraj podporovať mladých ľudí, aby

odvetví sa stretlo v septembri

už dávno. Na konferencii sme mali

AB (Švédsko) a Tőnis Mets, t.č. hosťujúci

parku TECHNICOM. Priblížil nové

Nechýbali ani zástupcovia z uznávaných

neodchádzali za štúdiom a prácou

v Spoločenskom pavilóne, aby hľadali

odborníkov z viacerých krajín. Vedecké

profesor na „Queensland University of

regionálne inovačné stratégie a ich

klastrov, akými sú Košice IT Valley,

do zahraničia. Naopak, mal by byť

možnosti prepojenia výskumu a praxe.

parky, vo svete už bežné inštitúcie

Technology, Centre for Entrepreneurship

väzby na výskumné a vývojové projekty,

AT+R a z ďalších firiem Košického

vytvorený priestor a podmienky na to, aby

Diskutovali o tom, aký potenciál majú

prepájajúce vedu s praxou, sú na Slovensku

research“ (Brisbane, Austrália) vyzdvihli

ktoré sú garantované v rámci odvetví

a Prešovského samosprávneho kraja.

mladí ľudia ostali pôsobiť na Slovensku

vedecké inštitúcie, technologické

zatiaľ fenoménom. V súčasnosti finišuje

problematiku účinného transferu

podporených týmto projektom.

parky, podnikateľské inkubátory

na Slovensku sedem projektov budovania

poznatkov a produktov výskumu do praxe

a sprostredkovatelia relevantných

7 univerzitných vedeckých parkov, ktorých

a rozvoja, tzv. akcelerácie podnikania

„Takéto semináre sú veľmi dôležité. Žijeme

Regionálnych Inovačných Stratégií

služieb v našom regióne.

riešenie je podporované zo zdrojov

v priestore akademických inštitúcií.

v dobe, kedy sa finalizujú strategické

(RIS) Košického a Prešovského kraja.

materiály RIS, ktorých cieľom je podporovať

Tou druhou bola diskusia pri okrúhlom

štrukturálnych fondov EÚ,” hovorí F. Jakab.
Primátor mesta Košice, Richard Raši,

a venovali sa inováciám, ktoré budú
Prvou časťou bola prezentácia

Súčasťou konferencie bola aj tzv.

inovácie v regiónoch, v ktorých žijeme.

stole zameraná na kľúčové zámery

spolu s rektorom Technickej univerzity

Na konferenciu prijali pozvanie aj

„burza projektov a nápadov“. Počas nej

Našou úlohou je podporovať inovačný

deklarované v prezentovaných

v Košiciach, Stanislavom Kmeťom,

významní hostia zo zahraničia. Dominique

sa účastníkom z priemyslu, verejných

potenciál východoslovenského regiónu

rozvojových stratégiách.

rektormi partnerských univerzít:

Fache, zakladateľ „Sophia Antipolis

inštitúcií a súkromných organizácií

formou siete hlavných aktérov a firiem,

Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Science Park“ (Nice, Francúzsko) a Eero

naskytla možnosť tvárou v tvár hovoriť

ktoré tu sú, či už IT firmy alebo firmy

Diskusia načrtla potenciál zaintere-

a Prešovskej univerzity v Prešove,

Pärgmäe, pôsobiaci v „Tallinn Science

s vedcami, ktorí tak využili príležitosť

iného zamerania,“ uviedol Anton

sovanej výskumnej a inovačnej

otvorili vo štvrtok 10. septembra

Park Tehnopol“ (Tallinn, Estónsko)

predstaviť svoje inovačné výstupy. Do

Čižmár, prorektor pre inovácie

komunity ako účinne podporiť naplnenie

2015 v poradí 3. konferenciu

prezentovali skúsenosti a rozvojové

tejto časti programu boli aktívne zapojení

a transfer technológií TUKE.

prezentovaných strategických zámerov

projektu UVP TECHNICOM s názvom:

trendy. Zamerali sa na poslanie svojich

odborní riešitelia 36 pilotných projektov

Potenciál a služby UVP TECHNICOM

domovských vedeckých parkov resp.

aplikovaného výskumu a vývoja UVP

Na workshope sa zúčastnili predstavitelia

a multidisciplinárnymi aktivitami,

pre účinný rozvoj podnikania

kompetenčných centier a zdôraznili

TECHNICOM. „Takmer každý z projektov

samosprávnych krajov, Technickej

projektovými zámermi, spoločenskými

a výskumnej spolupráce s praxou.

podporu inovatívneho resp. kreatívneho

už spolupracuje s firmami, ako napríklad

univerzity v Košiciach, Univerzity

a hospodárskymi akciami a pod.
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prospešné pre našu spoločnosť.

a cieľov odpovedajúcimi špecifickými
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Haló
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Moldovans at the TUKE
First interns hit out daily routine

after 6 months in the TUKE Startup centre.

Startup Center it is a real life project,

in the UCITT in September-October

I was really impressed by the activities of

with real technologies, services, some

2015. Directly from the Moldova State

the USP TECHNICOM. I hope the knowledge

that are ready to go on the market.

University there were 3 students

I have gathered at the TUKE will help me

coming to Kosice and later also

to use the practical skills at my job. Thank

Also I saw a hall for video-conferen-

2 employees arrived to staff re-tra-

you very much for your effort and time, as

ces connected to the network worldwide

ining for half October 2015.

well as contribution to my formation.“

for making virtual round tables. In my

How was their stay? How did

Margareta Chiriac, student at the

improve and to simplify communication

they like it? They shared with

Moldova State University, says about the

(not only on conferences but also for pro-

us after arrival back home.

internship: „I spent one month in Slovakia,

fessional long distance communication).

opinion, this is a big step in future to

at the TUKE. It was very new for me. I think

EXTRAPOLÁCIE 2015

Tatiana Bulimaga, officer at the TTO at

I have learnt knowledge that can be im-

One of interesting events we visited was

Moldova State University: „I had a very

plemented in our university and in my

a European Researchers‘ Night in Optima.

nice and interesting time at the TUKE.

country, too. I wish you all the best to

There we could speak about results with

For me, it was a very useful experience,

continue in the reform of your university.”

researchers active in different areas:

which is going to help me in my future

technology (robots, games, virtual reality),

job activities. The exchange of experience

Tatiana Titushkina, student in her final

chemistry, biology (insects, plants),

regarding the management of Intellectual

year of the Moldova State University

minerals, metals, space, medicine, etc.“

Property Rights will help me manage

wrote: „I was at the TUKE, visiting

some changes in this field at Moldova

UCITT, TUKE Startup Center and I have

Slovenská spoločnosť aplikova-

technológií. V rámci sprievodné-

ostali aj na ďalší deň. Možnosť vidieť

State University. Very valuable was to

seen several innovative projects, so

nej kybernetiky a informatiky (SSAKI)

ho podujatia s názvom Budúcnosť

high-tech, ktoré sú v Košiciach dostupné,

have experience regarding the startup

called startups. I was impressed by

v spolupráci s Výpočtovým strediskom

IT je tu (v Košiciach) si návštev-

prilákalo viac ako 200 návštevní-

activities that encouraged me to discuss

CropTek - project based on creation of

SAV, Slovenským technickým múzeom

níci múzea naživo vyskúšali:

kov. Tento veľký záujem povzbudil

with my colleagues. We talked about some

smart hydroponic systems for home,

v Košiciach a ďalšími partnermi, medzi

• Chargebrella - unikátne zariadenie

k oživeniu spolupráce medzi TUKE

new elements we have to implement in

small, medium and enterprises for

ktorými nechýbala ani Technická

v podobe dáždnika, ktorého paten-

a STM, v čom vidíme ako organizá-

the activity of our university as we build

indoor and outdoor growing. We have

univerzita v Košiciach (TUKE), pripravila

tovaná technológia premieňa teplo

tori veľký prínos hlavne v možnosti,

an Incubator. For instance I have learnt

similar idea of supporting startup

na jeseň 2015 jedinečnú výstavu.

na elektrickú energiu. Technológia

ako osloviť študentov stredných škôl,

about the pre-incubation support of the

activities at our university. However, it

Tematicky sa ako súčasť projektu

ukrytá v rúčke využíva tepelnú

najmä z východoslovenského regiónu.

innovation ideas and their evaluation

is only in form of an idea. At the TUKE

EXTRAPOLÁCIE 2015 venovala histórii

energiu slnka alebo iného tepel-

a budúcnosti IKT na Slovensku.

ného zdroja, vďaka ktorej dokáže

Ďalší štvrtok 22.10.2015 sa rovnako

Výstava sa uskutočnila v termíne

nabíjať batérie mobilných zariadení.

o 15.00 hod. zaplnila Univerzitná

od 24. septembra do 25.októbra 2015

• „ResponzIO“ - pestovanie bez hraníc

v priestoroch Slovenského technické-

- čokoľvek a kdekoľvek so systémom

Valley“. Zástupcovia firiem, akými sú FPT

na monitoring a kontrolu prostredia.

Slovakia, GlobalLogic, IBM, Promiseo,

ho múzea a niektoré sprievodné akcie
aj na iných miestach. Cieľom bolo
najmä motivovať mládež k budúcim
krokom vedúcim k vývoju inovácií

• Rubik Solver - robotický systém,
ktorý vie poskladať Rubikovu kocku.
• Inteligentné riadenie – praktické

knižnica TUKE počas „Popoludnia s IT

SAP, Siemens, T-Systems Slovakia a ďalší,
predstavili súčasné a budúce trendy,
s ktorými sa pri svojej práci stretávajú.

v IT v košickom regióne a zároveň dať

ukážky, ako využiť matematiku, fyziku,

Veríme, že to bude pre našich študentov

priestor pre milé spomienky tým starším.

programovanie, ako napr. kyvadlo,

inšpiráciou k štúdiu a uplatneniu v praxi.

ktoré samé vie nájsť rovnováhu.
Vo štvrtok 15.10.2015 o 15.00 h
sa do Slovenského technického múzea

Popoludnie natoľko zaujalo, že moderné

Autor:

presťahovalo viacero špičkových

technológie v oblasti IT aj prezentujúci

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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Spolupráca s rakúskou
Montanuniversitaet Leoben
Dlhoročnú históriu spolupráce

stretnutia bol doc. Anton Lavrin,

Na ďalší deň sa delegácia zúčastnila

s Montanuniversitaet Leoben sa podarilo

ktorý bol pri zrode spolupráce,

stretnutia týkajúceho sa postupu

Autor:

doplniť o nový kamienok do mozaiky.

a to v oblasti realizácie spoločných

pri budovaní knowledge innovation

MVDr. Valéria Geffertová

Oživenie vzťahov a kontaktov

projektov a odborných aktivít

centre (KIC) v predmetnej oblasti

s kľúčovými fakultami, akými sú pre-

Vývojovo-realizačného pracoviska

– surovinové zdroje a ich využitie.

dovšetkým FBERG a HF, sa uskutočni-

získavania a spracovania surovín (VRP

V tejto oblasti je do projektu zapojené

lo 23. septembra 2015 na Technickej

ZaSS). Medzi témami, o ktorých sa dis-

aj pracovisko VRP ZaSS, ako partner

univerzite v Košiciach. Pri príležitos-

kutovalo, boli napr. stratégia inter-

v medzinárodnom konzorciu.

Najlepšia doktorandská

ti návštevy prorektora pre zahraničné

nacionalizácie, podiel vzdeláva-

vzťahy na Montanuniversitaet Leoben,

cích a výskumných aktivít, posilnenie

Veríme, že stretnutia podnietili k ďalšej,

prof. P. Mosera a vedúcej oddelenia za-

vzťahov so susednými krajinami, vývoj

hlbšej spolupráci aj v oblastiach,

hraničných vzťahov, S. Feiel, sa živo

a trend výmenných pobytov študentov

kde zatiaľ nie sú rozvinuté pracovné

diskutovalo o smerovaní ďalšej

a zamestnancov. Podnetnou bola

kontakty. Iniciatíva rozvíjať ich bude

spolupráce. Stretnutia sa zúčastnil

výmena informácií týkajúca sa záujmu

v budúcnosti pokračovať, nielen

rektor TUKE, prof. Stanislav Kmeť,

uchádzačov o štúdium odborov, akými

vzhľadom na blízku históriu vývoja

prorektor pre zahraničné vzťahy, prof.

sú baníctvo, hutníctvo, spracovanie

univerzít, ale aj vzhľadom na spoločné

Vladimír Modrák, dekanka HF, doc.

surovín, technológie, výrobné systémy

montánne tradície a spoločné korene

Ministerstvo školstva SR ako gestor štát-

novených kritérií hodnotené po obsaho-

dezintegrácie rotujúcich obrobkov

Iveta Vasková, prodekanka pre vzdelá-

a ďalšie inžinierske odbory. Kľúčovou

v Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici.

nej vednej a technickej politiky v Slo-

vej (vedeckej) stránke, ako aj z pohľadu

na kvalitu obrobeného povrchu,

vanie na FBERG, doc. Ľubica Kozáková,

oblasťou je spolupráca s praxou,

venskej republike vyhlásilo na Slovensku

kvality a dizajnu. Po veľmi ťažkom výbere

Školiteľ: doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

a ďalší pracovníci TUKE venujúci sa

súkromným sektorom, možnosti stáží

„Týždeň vedy a techniky na Slovensku

komisia vybrala 4 najlepšie práce.

marketingu, spolupráci so zahraničím

v priemysle, zakladanie tzv. spin-off

Autor:

v r. 2015.“ Na Technickej univerzite v Ko-

a priemyslom. Odborným garantom

firiem v univerzitnom prostredí.

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

šiciach sa v rámci tohto týždňa uskutoč-

Po vedeckej stránke boli ako najlepšie vy-

lepšie vyhodnotené:

nila súťaž o najlepšiu doktorandskú prá-

hodnotené:

• Ing. Tomáš Lojka – FEI - téma: Teach

cu, kde denní doktorandi z jednotlivých

• Ing. Martina Kovalčíková – SvF - téma:

práca na TUKE

fakúlt odprezentovali svoje práce.

Z pohľadu dizajnu a kvality boli ako naj-

Štúdium síranovej korózie cementových kompozitov,

• Ing. Henrich Glaser-Opitz – LF - téma:

Školiteľ: prof. RNDr. Adriana

Predikčná metóda pristávacieho

ako predseda komisie a prodekani fakúlt

Eštoková, PhD.

systému lietadla,

tila jednotlivé práce, ktoré boli podľa sta-

Haló

Školiteľ: prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.

Komisia, ktorú tvorili prof. Gabriel Weiss,
pre vedu a doktorandské štúdium, hodno-

8

machines to create a better world,

• Ing. Ján Cárach – FVT - téma:
Vplyv faktorov hydroabrazívnej

Školiteľ: doc. Ing. Ján Labun, CSc.

Workshop pri príležitosti

TRANSMESA

Európskeho týždňa BOZP

Študijný pobyt v spoločnosti Transformaciones
Metalúrgicas S.A.U., TRANSMESA

Autori:
Ing. Ivana Kobialková

Národné kontaktné miesto Európskej

náške účastníkov o európskej kampani

vedúci Katedry integrovaného ma-

Ing. Gréta Maruškinová

agentúry pre bezpečnosť a ochranu

„Zdravé pracoviská bez stresu“,

nažérstva na Hutníckej fakulte TUKE,

zdravia pri práci (Focal Point EU-OSHA)

o výsledkoch prieskumu, ktorý bol

ktorý zdôraznil, že kľúčovým poslaním

organizovalo dňa 22. októbra 2015

uskutočnený v európskych podnikoch.

celej kampane je zdôraznenie faktu, že

pri príležitosti Európskeho týždňa

Stres pri práci je druhý najčastejšie

stres a psychosociálne riziká sa dajú

bezpečnosti a ochrany zdravia pri

hlásený zdravotný problém, súvisiaci

hodnotiť a riadiť rovnako systematic-

.

Národný projekt „Vysoké školy ako

venovali aj problematike charakterizá-

Mar cca. 150 km. V tejto prevádzke sme

práci (ďalej len BOZP) v spolupráci

s prácou v Európe. Podpisuje sa

ky ako iné riziká na pracovisku. Riešenie

motory rozvoja vedomostnej spoločnos-

cie výrobkov a odpadov a vzorkovaniu

sa venovali charakterizácii a vzorkova-

s Katedrou integrovaného manažér-

takmer pod polovicu neodpracova-

rizikových faktorov v oblasti BOZP

ti“ vznikol ako reakcia na potrebu lepšie

kvapalných a tuhých odpadov.“

niu kvapalných a tuhých odpadov vzni-

stva Hutníckej fakulty TUKE workshop

ných pracovných dní, čo z dôvodu straty

na pracoviskách, vrátane psychosoci-

kajúcich počas chemickej úpravy a počas

v rámci kampane „Zdravé pracoviská

produktivity, vrátane absencií zaprí-

álnych rizík, sú prínosom pre európske

trhu práce a identifikovať a podporiť tie

Spoločnosť Transformaciones

ťahania rúr. Z výsledkov jednotlivých

bez stresu“, spojený s premieta-

činených pracovnou neschopnosťou,

hospodárstvo, a to vďaka zníženiu miery

študijné programy, ktoré sú najžiada-

Metalúrgicas, S. A. U., založená v roku

štúdií sme vypracovali technické správy so

ním víťazného filmu z festivalu v

európske hospodárstvo každoročne

absencií, nehôd a úrazov a udržaniu si

Lipsku Vendanges (Vinobranie).

stojí 136 miliárd EUR. Zdôraznil,

kvalifikovaných pracovníkov, čo vedie

že psychosociálne riziká pri práci

k zdravej a produktívnej pracovnej sile.

prepojiť VŠ vzdelávanie s potrebami

nejšie trhom práce v podnikovej sfére,

1944 v Barcelone, sa špecializu-

zistenými závermi, doplnené o odporúča-

najmä v odvetviach s vysokou pridanou

je na výrobu presných za studena

nia pre ďalší výskum v oboch spoločnos-

hodnotou pre hospodársky rast SR.

ťahaných rúr a rúrok z uhlíkovej a nízko

tiach. Praxou absolvovanou v spoločnos-

Prítomných privítal príhovorom doc.

nie je možné brať na ľahkú váhu.

Vzdelávací pobyt bolo možné absolvovať

legovanej ocele. Súčasťou skupiny

ti Transformaciones Metalúrgicas, S. A. U.

Ing. Vojtech Mikloš, PhD., člen Focal

Spomenul tiež aktivity, ktoré v tejto

Touto cestou by sme sa chceli poďa-

v rámci projektu, ktorý ponúkal aj

ŽP Group je od roku 2008, kedy

sme nadobudli praktické skúsenosti v me-

Pointu pri Národnom inšpektoráte

súvislosti vyvinulo Národné kontaktné

kovať zástupcom Európskej agentúry

možnosť zahraničnej praxe študentom

spoločnosť Železiarne Podbrezová

talografickom laboratóriu a pokúsili sa

práce v Košiciach, ktorý pripomenul,

miesto za účelom šírenia informácií

BOZP, Národného inšpektorátu práce

II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

a.s. kúpila podiel spoločnos-

svoje teoretické vedomosti využiť v praxi.

že v 43. kalendárnom týždni, ktorý

o ochrane zdravia zamestnancov.

a Omnimedia za finančnú podporu

Zahraničná prax mohla byť vykonávaná

ti Transformaciones Metalúrgicas,

v podniku alebo vo výskumnej inštitúcii

S. A. U. V apríli 2012 rozšírili Železiarne

Študijnú prax, ktorú sme absolvovali

BOZP, sú na Slovensku organizova-

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia

Technickej univerzity v Košiciach.

v nadväznosti na domáci podnik.

Podbrezová a.s. svoju investíciu

môžeme hodnotiť len kladne. Po zaradení

né rôznorodé podujatia s cieľom

Národného inšpektorátu v Košiciach,

Taktiež ďakujeme všetkým zúčast-

V rámci projektu bol študentom

otvorením novej výrobnej linky T. A.

do tohto tímu, ktorý bol tvorený 4 ľuďmi,

upozorniť na témy, ktoré trápia

Ing. Laurencia Jančurová, Ing. Jarmila

neným študentom a zamestnan-

poskytnutý finančný príspevok

P. – TUBOS DE ACERO DE PRECISIÓN,

bola prax veľmi dynamická. Myslíme si, že

verejnosť v súvislosti s BOZP a ktorým

Štieberová a Mgr. Martina Galátová

com za podnetné otázky a diskusiu.

na stravu, cestovné a ubytovanie.

S. L. U., Sant Ramón, Španielsko.

projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja

je potrebné sa neustále venovať.

z Omnimedia Bratislava, ako aj študenti

je vyhlásený za Európsky týždeň

vedomostnej spoločnosti“ je výborná

pri realizácii workshopu na pôde

a pedagógovia, ktorí si odniesli

Autori:

„Sme študentky doktorandského štúdia

„Cieľom vzdelávacieho pobytu bolo aj

skúsenosť pre študentov, umožňujúca

Ing. Ivan Majer, PhD., zástupca Európskej

cenné informácie. Po diskusii uzavrel

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.

na Katedre neželezných kovov a spraco-

štúdium oduhličenia vzoriek. Jednou zo

prepojiť teóriu s praxou, zdokonaliť sa

agentúry pre BOZP oboznámil v pred-

podujatie doc. Ing. Marek Šolc, PhD.,

doc. Ing. Marek Šolc, PhD.

vania odpadov Hutníckej fakulty TUKE a

štúdií, ktorú sme spoločne riešili, bola

v cudzom jazyku, prípadne sa naučiť

tento vzdelávací pobyt sme absolvova-

optimalizácia parametrov v peci počas

nejaký nový jazyk, zlepšiť si postavenie na

li počas mesiacov júl a august v dcérskej

žíhania ťahaných rúr. Kedže sa spoločnosť

trhu práce, získať nové kontakty a v ne-

spoločnosti Železiarní Podbrezová

Transformaciones Metalúrgicas, S. A.

poslednom rade okúsiť aspoň na krátko

a.s., v spoločnosti Transformaciones

U. v tomto roku presťahovala do nových

život v zahraničí a spoznať novú kultúru.

Metalúrgicas, S. A. U. v Španielsku. Táto

priestorov a investovala do kúpy novej

Vrelo odporúčame všetkým študentom

spoločnosť je jedným z popredných dodá-

žíhacej pece, parametre pece nie sú ešte

využiť takúto možnosť. Ak by bola ďalšia

vateľov rúr ťahaných za studena. Cieľom

úplne optimalizované. Vyhodnocovanie

príležitosť, rady by sme ju opäť využili.

vzdelávacieho pobytu v zahraničí bolo

metalografických vzoriek sa vykonávalo

prepojenie teórie nadobudnutej v škole s

pomocou optického mikroskopu.

praxou v reálnom podniku. V rámci vzde-

Záverom by sme sa veľmi rady
poďakovali spoločnosti Železiarne

lávania v zahraničí sme sa v spoloč-

V dňoch 23. júla a 31. júla sme absolvo-

Podbrezová a.s. a prof. Ing. Ľudovítovi

nosti Transformaciones Metalúrgicas,

vali jednodňové stáže v prevádzke T. A. P.

Parilákovi, CSc. za ochotu a pomoc

S. A. U., TRANSMESA okrem iného

v Sant Ramone vzdialenej od Arenys de

pri vybavovaní stáže v zahraničí.“
Vedecký výbor workshopu (zľava Ing. Majer, PhD.;
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doc. Ing. Mikloš, PhD.; Ing. Jančurová a Ing. Štieberová)

Salamandrové dni
v Banskej Štiavnici

Corrosion and Surface
Autori:
doc. Ing. Jana Bidulská, PhD.
prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

Treatment in Industry

Autor:
Mgr. Maroš Halama, PhD.

Tradičná slávnosť baníkov a hutníkov

v starobylom objekte Kammerhof,

Európy, ako aj samostatná energetic-

Tri univerzity sa spojili (TUKE, STU BA

vydavateľstvo Trans Tech Publication,

Poonam Yadav z ďalekej Južnej Kórey

„Salamandrové dni“ sa konala

po ktorom nasledovalo podpísanie

ká politika, zameraná na emisné limity.

a Žilinská univerzita), aby pod záštitou

Zurich a časopis Tribotechnika.

či Bryaner Nelwani z Južnej Afriky.

opäť v Banskej Štiavnici v dňoch

Memoranda národných baníckych

Slávnostného podpisu Memoranda

SSPÚ, s podporou Asociácie korózních

10.9. – 12.9.2015 ako spomienka

a hutníckych združení Maďarska,

sa za Košický banícky a hutnícky cech

inženíru, manažovaním CorOne s.r.o.

Súčasťou oficiálneho programu

Iosif Fromondi (HOL), ako zástupca

na tradície založené akademikmi

Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska

zúčastnili Kvačkaj, Bidulská a Bidulský.

a s prispením sponzorov ako Metrohm

bol workshop „Autumn Corrosion

zlatého sponzora Metrohm Autolab

najstaršej montánnej vysokej školy

a Slovenska. Meritom Memoranda je

Autolab B.V., Pragolab, ScienceTech,

Training“ pod taktovkou Hutníckej

B.V., uzatváral druhý deň s prehľa-

na svete – Banskej akadémie.

spolupráca pre udržanie baníckych

Vo večerných hodinách bol

Straaltechniek, Labo.sk a Merck Slovakia

fakulty, CorOne s.r.o. a Metrohm

dovou prednáškou o elektrochemic-

a hutníckych tradícií na území

pre pozvaných hostí usporiadaný

pritiahli zo sveta špičkových odborníkov

Autolab B.V., ktorý zapožičal všetky

kých technikách v korózii a povrcho-

Otvorenie Salamandrových dní sa začalo

Európy, rozvoj montánnej histórie

tradičný Šachťag. V nasledujúci deň

z oblasti korózie a povrchových úprav.

prístroje. Účastníci tréningu mohli kon-

vých úpravách. Po odbornom programe

10.9.2015 privítaním delegácií a hostí

ako súčasť kultúrneho dedičstva

sa uskutočnila prehliadka expozície

Od 30.9. do 2.10., počas troch dní, sme

zultovať a experimentálne si vyskúšať

sa vybrala skupinka na golfovú akadémiu

v Bani Všetkých svätých a prehliadka

v Tatralandii konfrontovali náš slovenský

korózne testovanie obalových plechov

do Veľkej Lomnice (ihrisko Black Stork),

v Štátnom ústrednom banskom archíve.

výskum a priemysel a rozšírili odbornú

v potravinárstve, korózny monitoring

kde sa naučila držať golfové palice a ne-

V poobedňajších hodinách sa konalo

rodinu a nadviazali kontakty mimo EÚ.

potrubí, testovanie kvality automo-

odpaľovať kusy trávnika, ale zväčša

bilových plechov či testovanie Li-ion

loptičky :). Boli aj úspešné pokusy
úplných začiatočníkov za métu 200 m.

slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Banskej Štiavnice spojené

Konferencie sa zúčastnilo 112

batérií. Jedno tematické stanovište

s udeľovaním výročných cien mesta

odborníkov z univerzít a priemyslu,

„Material characterisation“ prebiehalo

a vztýčením zástavy Organizácie

z 18-tich krajín, 4 kontinentov.

predvedením mobilného spektro-

Po dvoch dňoch odborných prednášok

miest svetového dedičstva.

Hlavnou myšlienkou tohto fóra bola

metra na vzorkách z energetiky.

si účastníci užili aj spoločenský večer

ambícia spájať akadémiu a priemysel,
Bezprostredne po zasadnutí

nastoliť konštruktívnu konfrontá-

Hlavným zahraničným „patrónom“

novom mestečku a hlavným bodom

Mestského zastupiteľstva sa konalo

ciu a širokú diskusiu o trendoch a

konferencie bol Antoine Porbaix

programu bolo okrem show Petra

zasadnutie Zväzu hutníctva, ťažobného

možných riešeniach v aktuálnych

z Cebelcor (BEL), ako zástupca European

Pačuta (98% hlas Fredieho Mercuryho,

priemyslu a geológie SR, na ktorom

otázkach v plynárenskom a ropnom

Federation of Corrosion, ktorý svoje

ktorý spieval aj pre anglickú kráľovnú

boli prednesené správy o činnosti

priemysle, automobilovom, potravi-

celoživotné skúsenosti prezento-

atď., pozn. red.) aj odovzdávanie cien

a odovzdané rezortné vyznamenania

nárskom priemysle či energetike.

val prednáškou na tému „Science and

za najlepší poster a žrebovanie cien

Ministerstva hospodárstva pracovníkom

12

Haló

so slovenskou kuchyňou vo wester-

industry“ a nastolil trend, ktorý sa niesol

v tombole. Posterová komisia vedená

združených vo zväze. Medzi ocenenými

Kongresové centrum nás privítalo

počas celej konferencie – interakciu

Antoine Porbaix vybrala z 27 posterov:

bol aj zamestnanec Technickej univerzity

bez jediného mráčika, čo ohúrilo prof.

vedcov a zástupcov priemyslu. Na kon-

1. cena – L. Mýdlová (POL/SVK),

v Košiciach p. Alexander Schablik,

Yunping Li z Pekingu natoľko, že celou

ferencii okrem iného vystúpili vzácni

2. cena – M. S. Mousavi (IRAN),

ktorý prevzal vyznamenanie „Čestný

cestou z košického letiska sa „kochal”

hostia ako prof. M.A. Quraishi z B.H.U.

3. cena- E. Kubiňáková (SVK).

odznak Ministerstva hospodárstva

nádhernou modrou slovenskou oblohou

(INDIA) - uznávaný svetový odborník

SR“ za dlhoročnú prácu v hutníctve.

(v Pekingu je obloha sivá, pozn. red.).

na inhibítory; špičkový slovinský

S bonusovým zážitkom z tomboly odchá-

Profesor je odborníkom na vysokoodol-

vedec Matjaž Finšgar z Uni. Maribor;

dzali z konferencie M. Auinger, ktorý vy-

Vo večerných hodinách sa študenti,

né Ni zliatiny na Central South university

prezident DGO Joachim Ramisch (GER),

hral ubytovanie v apartmáne na Chopku

zamestnanci a priaznivci Hutníckej

v Číne, ale aj na Institute for Materials

ktorý mal zaujímavú prednášku s filo-

vo výške 2004 m.n.m a P. Pedrak, ktorý

fakulty zúčastnili slávnostné-

Research, Tohoku v Japonsku. V rámci

zofickým podtónom o udržateľnosti

si vyskúšal simulovaný voľný pád

ho Salamandrového sprievodu.

konferencie sa konala výstava firiem, kde

produktov v EÚ; Michael Auinger z Uni.

v Hurricane factory. Detailný program

okrem sponzorov vystavovali produkty

Warwick (UK); Polina Volovitch z ENSCP

a viac fotografií z CSTI2015 môžete

firmy Labimex, Saltek, Krampeharex,

Paris Tech (FRA); M. Makowska-Janusik

nájsť na konferenčnej webstránke

Renojava a mediálne akciu podporili

(POL); Berthold Sessler z Eiffo (GER),

http://www.tuke.sk/csti2015.

Haló
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Slovenskí hutníci navštívili
hutníkov v Srbsku
Hutníci
na zahraničnej
exkurzii
V dňoch 5.-7.10.2015 sa študenti HF

termicky využíva cca 80 % celkové-

Exkurzia tiež prispela k utužova-

študijných programov Spracovanie

ho množstva zmesného komunál-

niu vedomostí pedagógov a dopĺňa-

a recyklácia odpadov a Tvárnenie kovov,

neho odpadu v rámci celopražské-

niu aktuálnych informácií v oblasti

zúčastnili zahraničnej exkurzie vo výrob-

ho systému. Zariadenia na energetic-

recyklačných a výrobných procesov.

ných spoločnostiach Kovohutě Příbram

ké využitie odpadov - ZEVO je napojené

nástupnická, a.s., Přibram a PRAŽSKÉ

na tepláreň Malešice a energia vznika-

Touto cestou by sme sa chceli poďako-

SLUŽBY, a.s. Zařízení na energetické využití

júca spaľovaním odpadov je tak čiastoč-

vať všetkým zamestnancom oboch

odpadu, Praha v Českej Republike.

ne využívaná v pražskej rozvodnej sieti.

spoločností, ktorí sa nám venovali

Cieľom exkurzie bolo získať reálnu

Exkurzia mala neoceniteľný význam

trpezlivosť, profesionálny prístup

predstavu výroby neželezných kovov,

a bola prínosom pre rozvoj komplex-

pri samotnej realizácií exkurzie, konkrét-

konkrétne výroby olova, recyklácie

ného vzdelania a technickej spôso-

ne Ing. Ľubomírovi Kovářovi, PhD.

priemyselných a komunálnych odpadov

bilosti študentov. Exkurzia bola reali-

(ZEVO Malešice) a Ing. Lukášovi Kročovi

a tiež environmentálnych aspektov výrob-

zovaná prostredníctvom národné-

(Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.).

ných prevádzok týchto spoločností.

ho projektu „Vysoké školy ako motory

Srbsko je v súčasnosti kandidátskou

kovov a spracovania odpadov.

Zo strany hostiteľskej organizácie bola

krajinou Európskej únie. Najstaršou

Organizátorom kongresu bol profesor

vyjadrená ochota na ďalšiu spoluprácu

a najväčšou inštitúciou vyššieho

Željko Kamberovič, ktorý je aj vedúcim

oboch fakúlt či už v oblasti výmenných

vzdelania v Srbsku je Univerzita

Laboratória extraktívnej metalurgie

pobytov študentov, učiteľov a riešenia

v Belehrade. Univerzita má približne

na Technologicko-metalurgickej fakulte

medzinárodných projektov. Pozitívne

90 tisíc študentov a je tvorená 31

Univerzity v Belehrade. V rámci kongresu

ohlasy zo srbskej strany potvrdili, že

fakultami a 8 výskumnými ústavmi. Dňa

na pozvanie profesora Kamberoviča

aj táto návšteva prispela k zviditeľ-

3. - 5. 6. 2015 sa v Belehrade uskutočnil

sme mali možnosť navštíviť aj Katedru

neniu Hutníckej fakulty v zahraničí.

Medzinárodný kongres „Metallurgical

hutníckeho inžinierstva na spomínanej

and Materials Engineering Congress of

fakulte. Túto príležitosť sme využili

South-East Europe 2015,“ na ktorom

na prezentáciu výsledkov nášho

sme sa aktívne zúčastnili aj my hutníci.

výskumu. Mali sme možnosť vidieť

Autori:

Prezentovali sme výsledky výskumných

fakultné laboratória a zoznámiť sa

doc. Ing. Jarmila Trpčevská,

prác riešených na Katedre neželezných

s náplňou ich výskumných aktivít.

Ing. Martina Laubertová, PhD.

My research
experience in Kosice

Autor:
Ionela Birloaga
University of L’Aquila, Italy

a ktorí nám vychádzali v ústrety za ich
Hello to all!

Tomas Havlik and Prof. Andrea Miškufová,

University campus dormrooms, not very

we have decided that a traineeship and

far by the Faculty. Life in the dormitory

First of all I would like to introduce myself;

exchange experience at the Faculty of

of Jedlikova 13 was a unique experience

my name is Ionela Birloaga, third year PhD

Metallurgy, Department of Non-Ferrous

where one gets the opportunity to make

student of the University of L’Aquila, Italy,

Metals and Waste Treatment, will be

new friends from various countries. But

but as my name suggests, I am not an

useful for all of us. Therefore, here I was

after all, everything was ok with the help

rozvoja vedomostnej spoločnosti“

Taktiež ďakujeme všetkým študentom

Italian citizen, actually I am a Romanian

for three months. Since the day of my

of Jani, Marek, Anka, Hedviga. Thank you

Spoločnosť Kovohutě Příbram nástup-

ITMS kód projektu 26110230120 spolu-

za rešpektovanie pokynov a za aktivitu

one. I am a graduate of the University

arrival until the end of this period, Prof.

guys! In addition, with theirs, Professor

nická, a.s., Přibram sa zaoberá komplex-

financovanej zo zdrojov EÚ v rámci

pri kladení zvedavých otázok. V neposled-

“Politehnica” of Bucharest, with the spe-

Andrea Miškufová has helped me a lot

Andrea Miškufová, Professor Tomas Havlik

nou recykláciou odpadov s obsahom

operačného programu Vzdelávanie.

nom rade chceme poďakovať Národnému

cialization in Metallurgical Engineering,

and therefore I am really thankful to her.

and laboratory technical staff help, also

ušľachtilých kovov, odpadov z autovra-

projektu za finančnú podporu pri reali-

where I have done also my first PhD.

Living in another country, listening and

the research activity was performed in

kov a elektroodpadom. V roku 2014

Študenti si mohli rozšíriť spektrum

zácii exkurzie. Poďakovanie patrí aj

Currently, this second PhD undergo to

trying to learn a new language, meeting

a very good way and therefore I would like

vyrobila spoločnosť 44027 ton čistého

vedomostí a pochopiť zákonitosti fungo-

Fondu R. Kammela, n.f., za finančnú

the doctoral course “Innovative Chemical

new people, working in a new place, have

to express my gratitude. It was a pleasure

olova z 66587 ton olovených odpadov

vania reálnych prevádzok. Prebehli

podporu pri realizácii exkurzie.

and Biotechnological Processes”, within

getting me out of my comfort to a great

for me to come here and I am thankful

a 6,8 ton ušľachtilých kovov.

konzultácie so zástupcami podniku,

the “Department of Industrial and

extent. There were a lot of scientific and

that I had the opportunity to work and

študenti sa zaujímali o proces a kládli

Information Engineering and Economics”.

social events with enjoyable atmosphere

spend a very nice period with you all!

Spoločnosť Zařízení na energetic-

mnoho otázok, na ktoré im fundova-

Autor:

As my PhD tutor, Prof. Franceso Vegliò, has

and very friendly people. Regarding the ac-

Goodbye and thank you again for all!

ké využití odpadu (ZEVO), Praha

ne odpovedal sprevádzajúci pracovník.

Ing. Martina Laubertová, PhD.

a good and long cooperation with Prof.

commodation, I was hosted into one of the
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HF má naďalej zástupcu

Za profesorom
Ladislavom Madarászom

v rade SPNZ
Malatinský, MBA, ktorý má dlhoročné
skúsenosti v práci vo firmách zaoberajúcich sa energetikou a vo zväzoch.
V rokoch 2012 – 2014 zastával funkciu
ministra hospodárstva SR. V súčasnosti
je poradcom predstavenstva SPP.

Utorok 8.9. 2015 bol príjemný a slnečný

príbuznými pracoviskami na Slovensku

Bulletins for Applied Mathematics,

V rámci rokovania snemu bola pred-

jesenný deň nastupujúceho babieho

a v Maďarsku, na ktorej môžeme aj

či AT&P Journal. Za zásluhy, ktoré pri

stavená vízia a poslanie SPNZ na roky

leta, keď sa v priestoroch košického

naďalej stavať. Bol mimoriadne činný

týchto aktivitách vykonal, bol ocenený

2015 – 2018, kde je jedným z bodov

krematória zišli vo veľkom počte

vo vzdelávacej a vedeckej publikač-

viacerými poctami - pamätnou medailou

venovať zvýšenú pozornosť vytváraniu

príbuzní, priatelia a kolegovia profesora

nej činnosti ako autor alebo spoluautor

Technickej univerzity v Budapešti (1997),

podmienok pre prehĺbenie spolupráce

Madarásza, aby ho spolu vyprevadi-

takmer tristo pôvodných vedeckých

zlatými medailami strojníckych fakúlt

s vysokými školami, odbornými

li na cestu jeho posledného odpočinku.

publikácií, z toho 13 monografií.

univerzity v Miskolci (1999) a TUKE ako

Po úspešnom obhájení ašpirantskej

aj jeho alma mater samotnou v roku

a vedeckými inštitúciami pri výchove
Zľava: Ing. Július Kolesár, Ing. Dušan Pšenčík

mladých plynárenských odborníkov

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Ladislav

práce bol v roku 1984 vymenovaný

2002, nasledované Cenou Gábora

i pri realizácii programu Gas Advocacy.

Madarász, PhD. sa narodil 16. 6. 1949

za docenta a neskôr v roku 1994 získal

Dénesa, udeľovanej pod záštitou

v gemerskej obci Kunová Teplica,

titul univerzitného profesora. Jedno

Maďarskej akadémie vied, v 2013

Počas rokovania snemu SPNZ sa schválili

blízko historického mestečka Štítnik.

funkčné obdobie zastával funkciu

a napokon mu v roku 2014 bol prezi-

návrhy na udelenie čestného členstva

Po ukončení základnej školskej

prodekana Fakulty elektrotechniky a in-

dentom Maďarskej republiky udelený

Slovenský plynárenský a naftový zväz

aj vysoké školy a výskumné organi-

ďalším pracovníkom plynárenského

dochádzky pokračoval v štúdiu

formatiky, bol poradcom rektora TUKE,

Maďarský rytiersky kríž za vytvorenie,

(SPNZ) je nezávislé združenie firiem

zácie. Na toto miesto bol hlasovaním

a naftového odvetvia. Jedným z navrho-

na Strednej priemyselnej škole stroj-

členom vedeckých rád viacerých fakúlt

rozvoj a udržiavanie spolupráce medzi

a odborníkov pôsobiacich v plyná-

zvolený doc. Ing. Ján Kizek, PhD.

vaných členov bol aj Ing. Július Kolesár,

níckej v Košiciach, v meste, s ktorým

a univerzít, hosťujúcim profesorom

univerzitnými vzdelávacími inštitúcia-

renskom a naftovom odvetví, regis-

z Katedry pecí a teplotechniky Hutníckej

bývalý riaditeľ o.z. SPP v Michalovciach

už natrvalo spojil svoju životnú púť.

na Univerzite v Miskolci, čestným

mi na Slovensku a v Maďarskej republike.

trované na Ministerstve vnútra SR.

fakulty TUKE. Doterajším členom rady

a zároveň absolvent HF TUKE (vtedy

V rokoch 1968-73 študoval na našej

profesorom na Bánki Donát Polytechnic

Avšak najvyšším akademickým ocenením

za vysoké školy a výskumné organi-

VŠT v Košiciach). Ďalším, ktorému bolo

Technickej univerzite, kde získal diplom

a po zlúčení aj na Óbuda University

bolo jednoznačne udelenie titulu

Zväz pôsobí od roku 1993, kedy vznikol

zácie bol tiež zamestnanec HF TUKE,

navrhnuté a udelené čestné členstvo,

elektrotechnického inžiniera v no-

v Budapešti. Okrem uvedených aktivít

Doctor honoris causa univerzitami

transformáciou z Československého

vedúci Katedry pecí a teplotechniky,

bol Ing. Dušan Pšenčík, bývalý riaditeľ

vovytvorenom odbore Technická ky-

sa v neposlednej rade ako unikátne

v Miskolci (2009) a Budapešti (2014).

plynárenského a naftového zväzu

prof.Ing. Augustín Varga, CSc. a zároveň

o.z. SPP v Košiciach, s ktorým Hutnícka

bernetika ako jeden z prvých ab-

javí spoločné „Laboratórium inteligent-

ako pokračovateľ tradícií, založených

garant odboru „energetika“ a študijných

fakulta úzko spolupracovala pri výchove

solventov tejto disciplíny. Jeho

ných riadiacich systémov leteckých

V osobe prof. Madarásza nám odchádza

v roku 1919 českými a slovenský-

programov „Tepelná energetika a plyná-

absolventov plynárenstva, a to cestou

hlavnou oblasťou výskumu ako aj

motorov“ Fakulty elektrotechniky a in-

nielen erudovaný vedec, inšpiratívny

mi plynármi. Dňa 30. 9. 1993 bol zväz

renstvo“, ktorý na tomto poste pôsobil

získavania poznatkov v praxi a účasťou

výučby sa stala teória automatické-

formatiky a Leteckej fakulty, pri zrode

učiteľ, ale aj kolega, ktorý po desaťročia

prijatý Medzinárodnou plynáren-

posledné štyri volebné obdobia. Katedra

v komisiách pre štátne skúšky a ako

ho riadenia, obzvlášť oblasti rozhodo-

ktorého stál práve prof. Madarász.

formoval naše odborné poznanie

skou úniou (IGU) za jej riadneho člena.

pecí a teplotechniky na Hutníckej

konzultant záverečných prác.

vacích procesov a situačného riadenia,

Najvyššími orgánmi SPNZ sú Snem, Rada

fakulte má v tejto oblasti dlhoročnú

a Prezídium, ktoré riadia činnosť zväzu.

tradíciu a vychovala pre plynáren-

a ľudské postoje a plody, ktorého práce

ktorých základy vštepoval stovkám

Prof. Madarász, nadväzoval partner-

môžeme naďalej užívať a rozvíjať, aj

Diplomy čestných členov si prevzali

neskorších úspešných inžinierov.

stvá medzi pracoviskami, spoluor-

keď nemilosrdná a zákerná choroba ho
od nás dňa 4.9. 2015 navždy odlúčila.

ské podniky veľa úspešných absol-

z rúk Ing. Pavla Janočka, doterajšie-

Cudzia mu nebola ani problematika

ganizoval konferencie a sympóziá,

Dňa 2. októbra 2015 sa v Grand Hoteli

ventov, ktorí v oblasti plynárenstva

ho prezidenta SPNZ tiež absolventa

niektorých prvkov umelej inteligencie.

spomedzi ktorých najvýznamnejšími

Bellevue v Hornom Smokovci uskutočnil

zastávali a zastávajú významné pozície.

HF TUKE a výkonného riaditeľa

VIII. Snem SPNZ. Jedným z bodov

zväzu Ing. Jána Klepáča, MGBM.

sú sympóziá o aplikovanej strojovej inProf. Madarász bol vysoko aktívny

teligencii a informatike SAMI, ktorých

v odbornej ako aj spoločenskej oblasti

zborníky sú zaradené do renomovanej

Kto zostáva v srdci, ten neumiera.

rokovania snemu bolo aj vyhlásenie

Počas prvého zasadania novozvo-

volieb orgánov SPNZ na ďalšie triénium

lenej Rady SPNZ bol hlasovaním

Autor:

vysokoškolského a vedeckého života.

publikačnej databázy IEEE. Bol taktiež

Autor:

2015 – 2018. Jedno miesto v Rade majú

zvolený prezident SPNZ Ing. Tomáš

doc.Ing. Ján Kizek, PhD.

Obzvlášť sa zaslúžil o spoluprácu medzi

členom redakčných rád časopisov ako

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.
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Autor:

Národná cena kvality

Pro-tech-ma 2015 -

pre Strojnícku fakultu

Povrchové inžinierstvo 2015

Ing. Dagmar Draganovská, PhD.
doc. Ing. Ľuboš Kaščák, PhD.

Rokovanie slávnostne zahájil prof. Ing.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skú-

uskutočnilo zasadnutie hodnotiteľskej

Za Strojnícku fakultu ocenenie

Emil Spišák, CSc., vedúci Katedry stro-

šobníctvo SR ako koordinátor štátnej

komisie súťaže. Hodnotiteľská komisia

prevzal dekan Dr.h.c. mult. prof.

járskych technológií a materiálov, SjF

politiky kvality vo februári 2015 vyhlásil

v súlade so štatútom súťaže a na základe

Ing. František Trebuňa, CSc.

TUKE. V úvode ďalej vystúpili zástup-

16. ročník súťaže Národná cena SR za

výsledkov posúdenia na mieste na našej

a prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.,

covia spoluorganizátorov – prof. dr hab.

kvalitu. Súťaž ako jediná v Slovenskej

fakulte rozhodla, že Strojnícka fakulta

prodekan. Po ukončení slávnost-

inż. Feliks Stachowicz z Politechniky

republike ponúka organizáciám pod-

Technickej univerzity v Košiciach

ného aktu sme prijali blahoželania

Rzeszow a prof. dr hab. inż. Janusz

nikateľského sektora a verejnej správy

sa stala víťazom súťaže Národná cena

od prítomných rektorov univerzít SR.

Sikora z Politechniky Lublin.

Ocenenie je výsledkom práce všetkých

V rámci prednášok boli zahraničný-

možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky,

SR za kvalitu 2015 v kategórii C - or-

zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných

ganizácie verejného sektora.

pracovníkov SjF, ktorí svojou pe-

mi i domácimi účastníkmi konferen-

Pod záštitou prezidenta Slovenskej

dagogickou a vedeckovýskumnou

cie prezentované najnovšie poznatky

Súťaž bola vyhlásená pre tri kategórie:

republiky sa slávnostné vyhlásenie

činnosťou prispeli k výraznému

z oblastí technologických procesov

A) veľké organizácie vyrábajúce

výsledkov a odovzdávanie ocenení

úspechu fakulty na národnej úrovni,

tvárnenia, zvárania, povrchových úprav

súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015,

za čo im patrí poďakovanie.

a obrábania, hodnotenia technologic-

kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť.

výrobky a poskytujúce služby,
B) malé a stredné organizácie vyrábajúce výrobky a poskytujúce služby,

kej spracovateľnosti materiálov ako aj

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2015 a ďalších súťaží v rámci

Zároveň bol v kategórii C ocenený

tvorby povrchov a nových metód ich

Národného programu kvality Slovenskej

najlepší vedecký príspevok kolektívu

hodnotenia, z oblasti povrchových úprav

republiky uskutočnilo 10. novembra

autorov zo Strojníckej fakulty T. Tóth,

a protikoróznej ochrany, ako i ďalších,

2015 v Historickej budove Národnej

R. Hudák, J. Živčák. Cenu prevzal

ktoré sa dotýkajú povrchov výrobkov.

Strojnícka fakulta TUKE sa prihlásila

rady SR v miestnosti Sály ústavy

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD.

Vybrané recenzované príspevky z kon-

do súťaže v kategórii C - orga-

na Župnom námestí 12, Bratislava.

C) organizácie verejného sektora
(bez rozdielu veľkosti).

nizácie verejného sektora.

Blahoželáme

V dňoch 7. a 9. 10. 2015 sa uskutočni-

orientované na povrchy konštrukč-

ferencie budú publikované v časopisoch

la medzinárodná vedecká konferencia

ných materiálov vytvorených kon-

indexovaných v databáze Scopus.

Pro-tech-ma 2015 a Povrchové inžinier-

venčnými a progresívnymi technoló-

Dňa 7.októbra 2015 sa na Úrade pre nor-

sa zúčastnili pozvaní hostia, medzi

Autor:

stvo 2015, ktorú organizovala Katedra

giami, tvorbu povlakov a na problémy

Po ukončení konferenčného jednania

malizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

ktorými boli aj všetci rektori univerzít SR.

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

strojárskych technológií a materiálov

korózie a protikoróznej ochrany.

v rámci spoločenského večera

SjF TUKE v spolupráci s univerzitami

Ciele konferencie spočívali v hľadaní

si účastníci v priateľskej atmosfére

Politechnika Rzeszowska a Politechnika

stratégie nových materiálov a stro-

vymenili poznatky a praktické

Lubelska z Poľska. Konferencia

járskych technológií a ich aplikácií

skúsenosti z predmetnej oblasti.

sa konala v hoteli Hubert v Gerlachove

do produkčnej sféry, zohľadňujúc

v prostredí Vysokých Tatier.

požiadavky ekológie a ekonómie.

Konferencia bola zameraná na oblasť

Konferencie sa zúčastnilo 55 zástupcov

nie, že skúsenosti a poznatky, získané

progresívnych materiálov pre strojársku

vedecko- výskumných inštitúcií

v priebehu konferencie, vyústia

výrobu, na nové poznatky z teórie tech-

a praxe zo Slovenska, Poľska, Čiech

do vzájomnej spolupráce s užitočnými

nologických procesov strojárskych

a Ukrajiny. Tento fakt svedčí o tom,

výstupmi pre oblasť vedy, vzdeláva-

technológií ako aj na experimentál-

že konferencia má svoju tradíciu

nia a konkrétnymi aplikáciami pre prax

ne, výpočtové a simulačné metódy

a dostala sa do povedomia domácej

a že ďalší ročník opäť osloví odborníkov

postupov v strojárskych technoló-

i zahraničnej vedecko-akademic-

z akademickej oblasti a firiem z praxe.

giách. Ďalej bolo zameranie konferencie

kej obce a zástupcov praxe.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov

Na záver organizačný výbor a účastníci
konferencie vyslovili presvedče-
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Autor:
Ing. Daniel Šlosár

Disrupt San Francisco

Raw materials university day
Dňa 13.10.2015 sa na TUKE konal

Univerzitný deň nerastných surovín bol

v surovinovom odvetví uplatniteľ-

„Raw materials university day“ čo

pod záštitou Fakulty baníctva, ekológie,

ní v celej Európskej únii,“ povedal šéf

v preklade znamená: „Univerzitný

riadenia a geotechnológií a Hutníckej

parlamentu a bývalý minister školstva.

deň nerastných surovín“. Európska

fakulty. V rokoch 2013 a 2014 bol

komisia, ktorá každoročne organizuje

tento deň organizovaný v Nemecku,

Cieľom tohto dňa bolo informovať

tento deň v inej krajine, sa ho tento

Španielsku, Grécku a Taliansku, kde sa

o možnostiach uplatnenia sa v surovi-

rok rozhodla zorganizovať v Košiciach

ho zúčastnilo 700 účastníkov. V rokoch

novom odvetví a motivovať študentov,

priamo na našej univerzite. V rámci

2014-2020 je plánové zorganizovať

aby zvážili svoju profesionálnu

projektu Global Europe Európska komisia

tento deň aj v iných členských štátoch,

budúcnosť v tejto oblasti. Odvetvie

začala stratégiu EÚ v oblasti surovín

pre ktoré je surovinová politika veľmi

surovín čelí rastúcim nedostatkom

„Disrupt SF“ je najveľkolepejšia techno-

poslali usporiadatelia Disrupt SF, vás

Keď sa zastavíte pri startupe a opýtate

už v roku 2008. The Raw Materials

dôležitá. Tieto podujatia by mali ukázať

kvalifikovaných odborníkov, a to najmä

logická konferencia na svete. Jej kolíska

ohúri. Chvíľku váhate, či vás zaviedlo

sa na čom pracujú, hneď ako Vám to

Initiative – Iniciatíva surovín zdôrazňuje

praktické príklady pracovných príleži-

kvôli slabej informovanosti verejnosti

je v San Franciscu a koná sa pod záštitou

GPS niekde inde, potom ale nájdete

vysvetlia dostanete protiotázku ,,Čo

dôležitosť prístupu k surovinám.

tostí v prieskume, ťažbe a spracovaní

o význame surovín pre európsku

TechCrunch, online vydavateľom tech-

šípku „Disrupt“, ktorá smeruje presne

robíte vy?“ Takto dostanete cennú

Spolupráca medzi priemyselnými or-

surovín, ale aj v samotnej recyklácii.

spoločnosť a hospodárstvo. Dopyt

nologických noviniek od startupov

tam. Prečo je to prekvapenie? vstupenky

spätnú odozvu na váš projekt od ľudí,

ganizáciami a univerzitami špecializo-

po fungujúce firmy v Silicon Valley.

na celé tri dni stoja $2,995. Hneď, ako

ktorý sú z celého sveta a patria medzi

vanými na príslušné oblasti predpokla-

K študentom sa prihovoril aj predseda

Konferencia sa koná aj v iných mestách

vstúpite do fabriky, vaše predsudky

elitu inovátorov. Zároveň narazíte aj

dá pridanú hodnotu tejto iniciatíve.

NR SR Peter Pellegrini, absolvent TUKE,

ako sú New York, Londýn, Peking.

sa rozplynú ako raná hmla na lúke.

na investorov, ktorý sa na nič nehrajú

Obrovský priestor je úžasným spôsobom

a sú stále otvorení vypočuť si vašu

Ročník 2015 bol doposiaľ najväčším

prepracovaný tak, aby sa tam každý cítil

ročníkom Disrupt SF v jeho histórii.

dobre. Ochotný usmievavý personál vás

Vystavovalo tu 450 technologických
a 60 virtuálnych startupov a osobne

po dobre informovaných a hlavne kvalifikovaných odborníkoch stále rastie.

ktorý zdôraznil, že surovinové odvetvie

Tento deň prispel k možným budúcim

Naše pozvanie prijali významní hostia

v dnešnej dobe už nie je len o ťažbe

rokovaniam medzi priemyselnými or-

ideu. Jediný „problém,“ na ktorý tu

a absolventi TUKE ako predseda NR

a úpravách surovín, ale je najmä o

ganizáciami a univerzitou, kde sa môže

môžete naraziť je sklamanie investora,

SR Ing. Peter Pellegrini, zástupca

inováciách v priemysle a racionálnom

vybudovať spolupráca a uplatnenie

privíta a ochotne odpovie na všetky

keď od neho pýtate „smiešnych“

Európskej komisie Ing. Milan Grohol,

využívaní týchto zdrojov „Za kvalitu

pre našich budúcich absolventov.

nejasnosti. Interiér je rozvrhnutý

500 000 €. Pre investorov hľadajúcich

primátor mesta Košice MUDr. Richard

vzdelávania môžem pokojne povedať, že

navštívilo konferenciu 5000 techno-

tak, aby bol maximálne prehľadný,

nové formy medzinárodného biznisu je

Raši, PhD., MPH, predstavitelia štátnych,

budúce pôsobenie absolventov sa nekončí

logických nadšencov. Počas každého

obohatený o informačné tabule a veľ-

totižto zaujímavý rozpočet v miliónoch.

verejných i kultúrnych inštitúcií a zá-

len v Košiciach, ale vďaka kvalitným

Autor:

dňa sledovalo Disrupt SF cez online

koplošné obrazovky vysielajú živé

Pod takúto čiastku vás pošlú do banky

stupcovia priemyselnej praxe.

študijným programom sú naši absolventi

Ing. Barbora BenčÖová

portály vyše milióna ľudí. V priebehu

prenosy z hlavnej prednáškovej sály.

s výrazom na tvári „garážové firmy

týchto troch dní informovalo verejnosť

Takto majú možnosť sledovať prednášky

nie sú naša parketa“. Konferencia je

viac ako 300 zástupcov médií a vypro-

významných investorov, zakladateľov

veľmi dobrou pôdou aj na dohado-

dukovaných bolo vyše 250 článkov.

veľkých firiem a startupov aj samotní

vanie spolupráce medzi samotnými

vystavovatelia. Oddelenia vystavova-

startupmi alebo organizáciami zastupu-

Možno si kladiete otázku, prečo

teľov sú rozdelené do kategórií, ktoré

júcimi celé krajiny, firmy a vedecké tímy.

sa zúčastniť konferencie, ktorá je

sa počas trvania konferencie menia, čím

na opačnej strane planéty? Odpoveď je

sa otvára priestor pre nové startupy.

Disrupt SF je konferencia, ktorá

veľmi jednoduchá, či už ste hardwarový

Návštevník sa nemusí obávať, že sa už

určite nesklame ani tých najnároč-

alebo softwarový vývojár, každý si príde

na druhý deň nebude mať načo pozerať.

nejších. Každý si tam príde na svoje

na svoje. Je to konferencia, na ktorej

Počas celých troch dní nemusíte opúšťať

a pokiaľ máte kúsok šťastia, je dosť

máte možnosť prezentovať seba, svoju

výstavisko ani kvôli jedlu, usporia-

možné a pravdepodobné, že posuniete

ideu, školu a celé Slovensko. Zároveň

datelia sa samozrejme postarali aj

svoju skvelú ideu na medzinárod-

sa Vám otvárajú možnosti a príležitos-

o kvalitný a rýchly catering, postaču-

nú úroveň. A v tom najhoršom prípade

ti nadviazať známosti po celom svete.

júci stovkám návštevníkov naraz.

pochopíte, že Slováci sú veľmi šikovný
národ, ktorý má čo ponúknuť tomuto

Konferencia sa koná v zaujímavej

Na tejto konferencii zaručene nájdete

svetu, len si treba veriť, musíme

prístavnej oblasti San Francisca. Pohľad

veľmi veľa šikovných ľudí z celého sveta.

si začať viac vážiť sami seba.

na starú fabriku, adresu ktorej vám

Každý je otvorení pre komunikáciu.
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Stavbári na najvyššej

ARCHITEKTONIKA
Autor:
Ing. arch. Zuzana Poórová

budove Rakúska

Autor:
Ing. Katarína Kováčová, PhD.

lebo vidia viac. Zaujímajú sa o nové

Dňa 25. septembra 2015 sa 11 zástupcov

vzájomné spojenie. Pre technicky, ener-

viedenského architektonického

stavby, moderné konštrukcie, pýtajú

z radov zamestnancov a doktorandov SvF

geticky a environmentálne oriento-

ateliéru BUSarchitektur. Podľa slov

sa, chcú navštíviť staveniská, hotové

TUKE pod vedením dekana fakulty prof.

vaných zástupcov SvF boli zaujímavé

jeho zástupcov bol campus vytvorený

ukončené diela. Pomaly sa nám darí

Vincenta Kvočáka zúčastnilo seminára

systémové riešenia výškovej budovy,

na myšlienke „Walk along Park“

začleňovať ich do procesu, kde tými

firmy REHAU na tému „Energetická

ako napr. 300 tonové masívne kyvadlo

a poskytuje množstvo otvorených

aktívnymi sú oni. Posledné mesiace som

efektivita vo výstavbe kancelár-

umiestnené nad výťahovou šachtou

oddychových zón so zeleňou,

svedkom, keď veľa nápadov, myšlienok,

skych a priemyselných objektov

na vrchole budovy pre obmedzenie

vodnými plochami a fontánami, ako

pohnútok prišlo práve od študentov.

– od geotermiky až po termické ak-

úrovne kmitov vplyvom účinku vetra

aj rozmanitým vonkajším zariadením

tivovanie stavebných konštrukcií.“

alebo aktivácia betónových stropných

na sedenie. Priestor je otvorený nielen

Výstava ARCHITEKTONIKA vznikla

Seminár sa uskutočnil v priestoroch

dosiek a chladiace stropy od firmy

pre univerzitu, ale aj pre návštevní-

na základe spolupráce, priateľ-

centrály firmy pre juhovýchodnú Európu

REHAU. DC Tower1 bola postavená

kov z radov širokej verejnosti, a to 24

stva, zvedavosti, pokusu. Je prezen-

nachádzajúcej sa v Guntramsdorfe

v súlade s požiadavkami na hospodá-

hodín denne 365 dní v roku. Budovy,

táciou vybraných prác za niekoľko

pri Viedni. Úvod patril predstave-

renie s energiami a udržateľnosť budov

ako aj vonkajšie priestranstvá campusu,

rokov. Na vernisáž sa prišlo pozrieť veľa

niu firmy zo strany vedenia centrály,

v Európskej únie a ako jedna z prvých

reflektujú základné priority univerzity,

záujemcov. Boli sme svedkami úvodného

ďalej seminár pokračoval predstave-

rakúskych výškových budov sa tak

ako napr. vytvorenie čo najlepšieho

hrdí označením „green building.“

pracovného prostredia pre študentov

„Dnes je všetko len čistá táranina,“ sťažuje

Výstava Inžinierskeho kabinetu Vysokej

slova kurátora, ale aj samotného vy-

ním firemného portfólia a prezentáciou

sa rozhorčene Peter Zumthor, víťaz

školy výtvarných umení na pôde Stavebnej

svetlenia a odprezentovania jednotli-

na tému „Systémy plošného chladenia

Pritzkerovej ceny v roku 2009, koreš-

fakulty TUKE vznikla so zámerom

vých prác školiteľom. Otázkou je, ktorá

v administratívnych budovách.“

Posledným bodom v celodennom

a sociálna udržateľnosť, bezbariéro-

pondent The New York Times, Michaelovi

vytvorenia spolupráce oboch týchto

časť výstavy zaujala publikum viac. 2D

Obohatením boli aj praktické ukážky

odbornom programe seminára bola

vosť, dostupnosť denného osvetlenia

Kimmelmanovi v rozhovore zverej-

subjektov. Prináša prehľad bakalárskych

s vycibrenými pôdorysmi, rezmi, vizu-

výrobkov a inštalácií poskytova-

návšteva univerzitného campusu

a dostatok projektových miestností

nenom 28. marca. Pre švajčiarskeho

projektov a modelov vytvorených na se-

alizáciami, alebo 3D, ktoré je pre SvF

ných firmou, ako aj možnosť praktic-

Ekonomickej univerzity vo Viedni

pre prácu študentov. Srdcom celého

architekta už dnes architekti zabudli,

mestrálnych zadaniach. Význam pre-

nepoznané. „Samotný zážitok však

kého vyskúšania spájania a testovania

(WU Campus), ktorého výstavba bola

campusu je budova „Library & Learning

ako veci robíme a ako to urobiť dobre.

zentácie môže vytvárať samotný záujem

prináša vytvorenie fyzického modelu

vlastností nimi vyrábaných potrubí.

ukončená v roku 2013. Univerzitný

Center“ kde pri tvorbe vnútorného

Zatiaľ čo architekti ako Le Corbusier

o tvorbu ako aj otvoriť rôzne diskusie

z reálneho materiálu. Je to určitý návrat

a Mies van der Rohe vyšli z tradície, kde

pre riešenie špecifických konštruk-

vedeli, ako boli veci vykonané. „Všetci

cií. Tie si vyžadujú osobitú pozornosť.“

architekti chcú byť filozofi, alebo umelci,

(Sabah Shawkat, Tomáš Augustín)

a zamestnancov, ekonomická, ekologická

campus je tvorený 6 impozant-

priestoru bola základom myšlienka, že

z virtuálneho sveta do toho hmatateľné-

Po dopoludní strávenom v príjemnom

nými budovami z dielní medziná-

najlepšie miesta s najkrajšími výhľadmi

ho.“ (Sabah Shawkat, Tomáš Augustín)

prostredí centrály sa pre účastníkov

rodne uznávaných architektonic-

sú určené výhradne pre študentov.

otvorili dvere najvyššej budovy

kých ateliérov, pričom základný

Pozitívom tejto vernisáže je nenútený

vo Viedni a v celom Rakúsku, pozoru-

„masterplan“ je dielom domáceho

Výstava ARCHITEKTONIKA pred-

záujem študentov o prezentované práce,

hodnej DC Tower1, ktorá je súčasťou

bol čas strávený na seminári a pre-

stavuje 2D a 3D tvorbu študentov

kladené otázky počas výstavy, záujem

novo budovanej viedenskej štvrte

hliadkach architektonicky, konštrukč-

VŠVU. Jej druhým mottom z môjho

naučiť sa niečo podobné, šanca pretaviť

Donau City. DC Tower1 nie je pozoru-

ne a technicky zaujímavých budov

priblížiť k „ponoreniu“. V pätnástom

pohľadu je „Chápanie konštruk-

absolútne nové poznatky do závereč-

hodná len svojou výškou, dosahujú-

prínosom a inšpiráciou pre ďalšie

storočí bola Florencia príklad vzťahu

cie ako umenia a Detail ako šperk.“

ných prác. Odkazom ARCHITEKTONIKY

cou v najvyššom bode 250 m, ale aj

pôsobenie zástupcov SvF. Za skvelú or-

by mali byť slová: „Moderné technoló-

svojím technickým, energetickým a en-

ganizáciu a príjemnú atmosféru počas

viac ako architekti“, tvrdí Zumthor.
(Gonzalo Carrasco Purull + Pedro Livni)
„Bývali doby, kedy sa modely mohli tiež

s touto reprezentáciou. Slávne modely boli

Aj napriek menej priaznivému počasiu

zaslané k Brunelleschimu pre výstavbu

Stavebná fakulta začína posledné

gie nám majú pomáhať no nie zavádzať.

vironmentálnym riešením. Za archi-

celého dňa patrí vďaka v prvom rade

kupoly Santa Maria del Fiori. Tam bol

obdobie žiť aktívne aj architekto-

Často sa pohybujeme na tenkej hranici

tektonickým stvárnením budovy stojí

zástupcovi firmy REHAU Ing. Igorovi

dokonca samotný model vo veľkom

nicky. Dáva možnosť prezentovať

kedy je otázne či ovládame tieto techno-

francúzsky architekt Dominique Perrault.

Macovi, zamestnancom DC Tower1

formáte umiestnený vo vnútri kostola.

sa študentom, či už tým domácim,

logické programy, alebo oni nás. Preto je

Veža DC Tower1 s plánovanou DC

za všetky zaujímavosti a Ing. arch.

Drevené konštrukcie, postavené majstrami

alebo cudzím. Fakulta ožíva. Študenti

dôležité ich spoznať, aby sme sa nestali

Tower2 predstavujú kryštál rozdelený

Andree Borskej z TU Wien za podnetné

tesármi, slúžili predovšetkým pre archi-

sa zapájajú do mimoškolských

my ich, ale oni našim nástrojom pre ďalší

v strede na dve polovice, pričom zvlnená

sprevádzanie na pôde campusu

tektov a staviteľov ako nástroj overenia.

aktivít, sú zvedaví, chcú vedieť viac,

vývoj.“ (Sabah Shawkat, Tomáš Augustín)

fasáda v mieste rozdelenia zdôrazňuje

viedenskej Ekonomickej univerzity.
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Face of Katowice
Exkurzia študentov SvF

Obr. 7

Obr. 1

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Autor:

Obr. 2

Ing. arch. Zuzana Poórová

Christian Norberg - Schulz vo svojom

dynamickej konštrukcie zastrešenia

architektúry. New University Library

Pár metrov od múzea sa nachádza

vo voľných chvíľach, priestor je živý,

diele Genius Loci tvrdí: „Človek žije

(Obr.2). Následne hneď v podvečer sme

CINiBA (autor: HS99) sme navštívili

National Polish Radio Symphony

ľudia sa tu radi vracajú, časť mesta má

na mieste, v rámci ktorého sa môže

si prehliadli historické, ale aj zrekonštru-

na začiatku dňa. Opäť raz jednoducho

Orchestra (autor: Konior Studio).

jednoducho funkciu, ktorá je dobrá.

orientovať a identifikovať sa s prostredím,

ované centrum mesta. Mesto je rapídne

tvarovaná hmota (Obr. 3) využívajú-

Budova má niekoľko tvárí. Exteriér

alebo skrátene povedané, keď môže

rastúcou metropolou južného Poľska.

ca tehlu pripomínajúci motív na fasáde.

jednoduchý, strohý, tehlovo sklenený,

Sobota bola absolútne odlišná. Ráno

životné prostredie označiť ako

Nárast ťažby a hutníctva spôsobil jeho

Počas prehliadky sme sa dozvedeli, že

zaujímavosťou je, že z tejto jedno-

sme sa vybrali do neďalekej zóny,

zmysluplné. Sídlo teda znamená viac

rozvoj už v 19. storočí. Typický je na prvý

knižnica bola zrealizovaná za účasti

duchej hmoty vytŕča samotná sála.

Nikiszowiec, ktorá je typická svojím

než len ‚prístrešok‘. Znamená to, že

pohľad eklektizmus mesta. Prvky

dvoch univerzít, pre ktoré okrem širokej

Vstupný interiér je jednoduchý, čistý,

akoby v čase zabudnutým charak-

miesto, kde sa odohráva život predstavu-

renesancie, baroka, secesie, bauhausu,

verejnosti slúži. Interiér nás prekvapil

biely v kombinácii s tmavým drevom

terom. Tehlové budovy, červené

je priestor v pravom zmysle slova. Miesto

funkcionalistické zóny, ale aj tradičné

svojou multifunkčnosťou, konferenčnou

a červenými detailmi. A samotný

okenice, silný duch miesta.

je priestor, ktorý má zreteľný charakter.“

historické sféry centra s typickými

sálou, výstavou v rozptylovom priestore

interiér sály (Obr. 4) je ťažký, čierny,

uhlím zadymenými fasádami. Katowice

a samotným priestorom knižnice, ktorý

kombinovaný s teplým drevom.

Študenti SvF v 2.ročníku absolvujú

sú príkladným mestom teórie Christian

slúži na štúdium, vypožičiavanie kníh,

predmet Architektonické navrhova-

Norberg - Schulza. Centrum mesta je

dennej tlače, alebo príbuzných aktivít.

Poslednou budovou tohto nového

svetovej vojny a najvyššou drevenou

nie. Vďaka iniciatíve študentov bol

krásne jednoducho identifikovateľné,

Interiér je kombináciou strohého

mestského celku je International

konštrukciou v Poľsku (Obr. 7). Taktiež

letný semester v roku 2015 výnimočný.

zmysluplné. Motívy tehly, začiernených

betónu, teplého dreva a rôznych di-

Congress Centre in Katowice (autor:

sme navštívili areál Fakulty archi-

Záverečné hodnotenie tohto predmetu

fasád a červených okeníc dávajú jasne

zajnových prvkov (informačné

JEMS Architects) (Obr. 5) s výraznými

tektúry a ochutnali ručne robenú

bolo spojené so súťažou, ktorej hlavnými

najavo, že sa nachádzate v Sliezkom

tabule, regály slúžiace na ukladanie

zelenými strechami (Obr. 6) pokrý-

tradičnú zmrzlinu. Deň sme zavŕšili

cenami boli pôvodne iba knihy s ar-

Regióne. Jedna z najvýznamnejších

kníh, sedenie, svietidlá atď.).

vajúce kongresové centrum, novú

návštevou bane v meste Zabrze.

chitektonickou tematikou. V tomto

stavieb, na ktorú sme sa boli pozrieť

a starú časť. Interiéry sál, spoločen-

Návšteva bane bola pre nás všetkých

semestri taktiež prebiehal DOD fakulty,

bola Science and Musical Education

Silesian Museum Katowice (autor:

ských, vstupných priestorov využívajú

výnimočná hĺbkou, do ktorej sme

kde ako hlavní reprezentanti ÚPS

Center Symphony (autor: Konior

Riegler Riewe Architekten) je veľmi

motív čiernej farby a zakrivených

sa dostali, 335 m pod povrchom.

figurovali študenti aj z tohto ročníka.

Studio). Projekt je dielom vkusného

zaujímavo riešené múzeum umiestnené

stien symbolizujúce interiéry baní,
z ktorých mesto vzišlo a ťaží dodnes.

Druhou zastávkou bolo mestečko
Gliwice, známe začiatkom druhej

Sídlo ako miesto, kde sa odohráva život

prepojenia historickej a súčasnej archi-

celou svojou hmotou pod terénom.

Adam Skowron z Instytut Regionalny

tektúry. Moderná novostavba preberá

Neďaleko centra mesta sa nachádza

w Katowiciach prišiel s ponukou štu-

na seba črty a charakter historických

voľná zelená plocha s historický-

Vo večerných hodinách sme za spoloč-

slova. S určitosťou vieme povedať, že

dentskej exkurzie Face of Katowice.

budov, ktoré obkolesujú moderné

mi budovami s tehlovými fasádami

nosti už domácich obyvateliek mesta

Katowice majú tak silného ducha, ktorý

Traja ocenení a dvaja aktívni študenti

časti. Okrem sály, ktorá je obsahovým

a stromami, medzi ktoré sú rozhádzané

prešli toto nové centrum mesta ešte

je citeľný v starých častiach, ale aj

boli oslovení. Cieľom bola návšteva his-

nositeľom tejto budovy, je výrazným

kubusy rôznych veľkostí. Typickým

raz. Ako nám sľúbili, priestor za tmy

v nových. Autori novostavieb rešpektujú

torického centra mesta, prehliadka

prvkom sklenený kubus prepájajú-

prvkom tejto hmoty sú práve spomínané

mal úplne inú atmosféru, nasvietenie

tradíciu, berú si z nej maximum

súčasnej architektúry a postindus-

ci staré a nové. Konštrukcia zastrešenia,

sklenené kubusy v parku, ktoré slúžia

stavieb, pohľad na rozsvietené okolité

a užívaných obyvateľmi mesta, ktorí sú

triálnej zóny neďalekého regiónu.

prítomnosť zelene v blízkosti sedenia

ako svetlíky pre pod zem zakopané

budovy a vzdialenejšie časti mesta bol

na svoje mesto právom hrdí. V centre je

patriaceho k reštaurácii a baru sú

múzeum. Pod terénom sa rozkladá

jedinečný. Ani jedna z nich nepochádza

neupravené námestie, ktoré je zadaním

Vo štvrtok sme absolvovali cestu z Košíc

detaily, ktoré pomáhajú vzhľadu budovy

plocha múzea. Na 2PP je odprezento-

z Katowíc, samé povedali, že pred 7

predmetu Architektonická kompozícia.

do Ostravy a následne Katowíc. Už

a dodávali jej jedinečnú atmosféru fil-

vaná historická časť výstavy Sliezkeho

rokmi toto mesto bolo prázdne, pusté,

Záverečné návrhy budú prezentované aj

stanica nás príjemne prekvapila svojím

harmónie v tvrdo hranatom duchu.

národa veľmi moderným, interaktív-

nebolo v ňom nič, ale po tom, ako sa tu

na pôde mesta Katowice a my dúfame, že

nym spôsobom, na 1PP sa nachádza

začali objavovať funkcie, programy,

budú predpokladom pre ďalšiu exkurziu
s ďalšími študentmi Stavebnej Fakulty.

vzhľadom, ktorý sa dá popísať ako

predstavuje priestor v pravom zmysle

čistá súhra bielych a čiernych tvarov,

Piatok bol tematicky jednotnej-

výstava klasického a moderného

časť mesta dostala nový život, ľudia

línií, surového betónu (Obr.1) a veľmi

ší. 4 príkladné skvosty súčasnej

umenia obyvateľov tohto územia.

tu začali tráviť čas, prichádzajú sem
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Obr. 6
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Medzinárodná konferencia
„Partikulárne látky vo vede, v priemysle a v životnom prostredí“
V dňoch 21.- 22. septembra 2015

ako znečisťujúcich látok, ako aj tuhé

Konferencia sa konala v Učebno-

sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej

odpady v jemnodisperznom stave,

výcvikovom stredisku Technickej univer-

konferencie Particulate Solids In Science,

ktorých vznik je spojený so zavádzaním

zity v Košiciach v Herľanoch a zúčastnilo

Industry and the Eviroment 2015 pod

ekologizačných a čistiacich technoló-

sa na nej 53 účastníkov z piatich krajín.

záštitou prof. RNDr. Nadeždy Števulovej,

gií plynných exhalátov a odpadových

Medzi zúčastnenými boli významní

PhD., prodekanky pre vedu a výskum

vôd. Charakterizácia ich vlastností je

odborníci z oblasti partikulárnych látok

SvF TUKE, uznávanej odborníčky

veľmi dôležitá pre výber vhodného

ako prof. Dr. Baltakys Kestutis a prof.

v oblasti partikulárnych látok.

postupu nakladania s nimi s dôrazom

Dr. Raimundas Siauciunas, doc. Dr.

Za docentom

Štefanom Cernákom

na ich materiálové zhodnocovanie.

Barauskas Irmantas z Kaunas University

Práškové látky zohrávajú významnú

Vedecký výbor konferencie konštitu-

of Technology (Litva); prof. Dr. Vladimir

Doc. RNDr. Štefan Černák, CSc. sa narodil

Usporiadané algebraické štruktúry,

sa na čiastočný úväzok a neskôr aj ako

úlohu v širokej sfére ľudských činností

ovaný z medzinárodne uznávaných

Sepelak, DrSc. z Karlsruhe Institute

22. decembra 1938 vo Veľkej Mani,

na ktorom sa stretávajú algebraici vý-

dôchodca venoval naďalej ešte výskumu

a spotreby, používajú sa alebo sú

odborníkov v spolupráci s organizač-

of Technology (Nemecko); prof. Dr.

okres Nové Zámky. Osemročnú základnú

chodoslovenského regiónu, ako aj

na Matematickom ústave SAV, detašova-

produktmi všetkých priemyslových

ným výborom pod gestorstvom prof.

Jozsef Faitli z University of Miskolc

školu navštevoval vo svojom rodisku

na Letných školách z algebry a uspo-

nom pracovisko Košice až do roku 2009.

odvetví od potravinárstva, cez výrobu

RNDr. Adriany Eštokovej, PhD. z Ústavu

(Maďarsko); prof. Dr. Karol Jesenák

a strednú školu v Zlatých Moravciach,

riadaných algebraických štruktúr, kde

liekov, spojív, pigmentov, až po výrobu

environmentálneho inžinierstva SvF

z Univerzity Komenského v Bratislave,

ktorú ukončil maturitou v roku 1956.

bol viackrát hlavným organizátorom.

Docent Černák bol matematikom

materiálov. Ani nie je možné vyčísliť

TUKE koncepčne pripravil konferen-

doc. Dr. Tomáš Svěrák z Vysokého

Záujem o prírodné vedy ho priviedol

Jeho nadšenie, s akým prinášal nové

so všestrannými záujmami. Celý život

súbor produktov, ktoré využívame buď

ciu tak, aby sa jej účastníkom poskytli

učení technického v Brne a doc. Ing.

k štúdiu fyziky a matematiky na Fakulte

výsledky, je vskutku nezabudnuteľné.

športoval – s kolegami a priateľmi

v práškovom stave alebo v kompaktnej

najnovšie poznatky z celej šírky prob-

Vojtěch Václavík, PhD. z Vysokej školy

prírodných vied Vysokej školy peda-

forme. V štádiu prípravy a charakterizá-

lematiky partikulárnych látok. Odborné

báňskej – TU v Ostrave (Česká republika).

gogickej v Bratislave. Po ukončení vy-

V roku 1983 bol na Vysokej škole

si udržoval aj behaním. Zaujímal sa

cie práškovej sústavy je dôležité poznať

rokovanie prebiehalo v štyroch

sokoškolského štúdia v roku 1960

technickej v Košiciach vymenovaný

o literatúru a históriu, do hĺbky študoval

osobitosti vlastností práškov reprezen-

sekciách: Progressive Technologies of

Počas rokovania zaznelo 8 plenárnych

nastúpil na svoje prvé pracovisko

za docenta v odbore algebra a teória

tak minulé ako aj súčasné pramene

tované ich agregátnou a chemickou ne-

Powdered Materials´ Production and

prednášok, 12 odborných prednášok

na Dvanásťročnú strednú školu v Šali

čísel. Po nežnej revolúcii, v období

o Slovensku. Mal v krvi aj hudbu, miloval

stálosťou či reaktivitou ultrajemných

Characterization; Particulate Matter

a 13 príspevkov bolo prezentova-

v okrese Galanta, kde pôsobil ako stre-

viacerých organizačných zmien

ľudové piesne, sám hrával na klarinete

systémov v laboratórnom i priemysel-

in the Environment and Solid Waste;

ných formou posterov. Všetky pre-

doškolský profesor. Keďže mal snahu

na škole, odišiel v roku 1990 pracovať

a výborne spieval. Mal veľmi rád prírodu

pravidelne hrával futbal a kondíciu

nom meradle. Oblasť partikulárnych

Atmospheric and Indoor Particulate

zentované príspevky boli uverejnené

hlbšie sa venovať matematike, v roku

na Stavebnú fakultu, už ako súčasť

a za svoj ďalší domov prijal rázovitú

látok zahŕňa aj tuhé disperzie – aerosóly,

Matter a Environmental Aspects of

v časopise Solid State Phenomena, ktorý

1964 nastúpil na Katedru matematiky

Technickej univerzity v Košiciach, kde

obec pod Tatrami, rodisko manželky

predovšetkým ich výskyt v ovzduší

Processing and Using of Bulk Materials.

je indexovaný v databáze Scopus.

Vysokej školy technickej v Košiciach

založil Katedru matematiky a zároveň

- Važec. S radosťou tam zveľaďoval

a potom v roku 1969 aj na externú aš-

pôsobil aj ako jej vedúci až do roku

pozemok okolo domu a pracoval

pirantúru z odboru algebra a teória

2000. Počas svojho pôsobenia,

v záhrade. Po každom daždi sa tešil, že

čísel. Dizertačnú prácu obhájil

okrem základného kurzu matema-

začnú rásť huby a na druhý deň vstával

v Matematickom ústave SAV v Bratislave

tickej analýzy vyučoval aj algebra-

ešte za tmy, aby bol v lese prvý. Nuž,

v roku 1977. Jeho školiteľom bol profesor

ické disciplíny a operačnú analýzu.

zostal vo svojej prírode: od jeho hrobu

Ján Jakubík, s ktorým potom spolupraco-

Jeho odchod z TUKE v roku 2006

je krásny výhľad na Vysoké Tatry.

val štyri desaťročia. Intenzívne a aktívne

do dôchodku znamenal ukončenie ale

sa zúčastňoval na tradičnom seminári

len pedagogickej činnosti. Od roku 2003

Zbohom, náš milý Štefan!

Autor:

Autor:

prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.

RNDr. Pavol Purcz, PhD

Inspire, Inform, Activate
Novákovej (EkF TUKE) za druhé miesto,

pri implementácií vedeckých poznatkov

a inovačný potenciál nevyhnutný

Ing. Tatiane Bielikovej (Ekonomická

do praxe, informovala o aktuálnych

pre zvýšenie konkurencieschopnos-

fakulta UMB) a Ing. Janke Pálfyovej (EkF

ekonomických výzvach, problémoch

ti krajín EÚ v globálnej konkurencii.

TUKE) za tretie miesta. Prvé miesto

a možnostiach ich riešení v kontexte

sa komisia v doktorandskej sekcii

nastolených trendov vypovedajúcich

Veríme, že ďalšie ročníky konferen-

Autori:

podnikania a start-upov, ako aj v oblasti

rozhodla neudeliť. Ocenené príspevky

o súčasnej stratégii vývoja národných

cie CEFE organizované Ekonomickou

doc. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA,

špeciálnej témy tohtoročnej konferen-

boli slávnostne vyhodnotené dekanom

ekonomík a aktivovala formy vedeckej

fakultou TUKE budú minimálne

Ing. Lucia Mihóková, PhD.

cie CEFE 2015 - Manažment zdravotnej

fakulty na začiatku spoločenského

spolupráce v prepojení s praxou

také úspešné ako ročník 2015.

starostlivosti. Niektorí účastníci kon-

večera konferencie. Autorom víťazných

ferencie mali možnosť prezentovať

príspevkov srdečne blahoželáme.

moderátorom plenárneho zasadnutia

svoje príspevky aj vo forme posterov.

konaného v dvoch blokoch. V rámci do-

Neoddeliteľnou súčasťou konfe-

obedňajšieho plenárneho zasadnutia

Príjemným spestrením poobedňajších

rencie bol spoločenský večer, ktorý

vystúpili: doc. Mgr. Grzegorz Michalski,

rokovaní bol Herliansky gejzír, ktorého

bol pre účastníkov priestorom

PhD. (Poľsko), prof. Dr. Alessandro Figus

erupcia v čase medzi 16:00 a 16:30

pre uvoľnenie, či budovanie kontaktov,

V duchu troch základných cieľov

(Taliansko), doc. Vladimír Rogalewicz,

hod. podnietila všetkých účastníkov

a zároveň bol nezabudnuteľným

sa niesla 1. Medzinárodná vedecká kon-

CSc. (Česko), prof. Dr. Martin Užík

konferencie opustiť rokovacie

zážitkom tak vďaka dobrému jedlu,

ferencia s názvom Central Europen

(Nemecko) a Mgr. Iveta Nagyová, PhD.

miestnosti a užiť si tento jedinečný

programu a hudbe, ako aj výnimočné-

Conference in Finance and Economics

(Slovensko). Vystúpenia jednotlivých

prírodný úkaz. Pre zahraničných

mu vystúpeniu dekana fakulty spolu

- CEFE 2015, ktorú v dňoch 30. 09. – 01.

pozvaných hostí podnietili bohatú

účastníkov tak bola erupcia nečakaným

s folklórnym súborom Čarnica.

10. 2015 organizovala Ekonomická

diskusiu k viacerým problémom, ktoré

a krásnym doplnkom konferencie

fakulta TUKE v priestoroch učebno-vý-

sa stali predmetom rozpravy medzi

zvečneným spoločnou fotografiou.

cvikového zariadenia v Herľanoch.

účastníkmi konferencie aj v poobedňaj-

Na základe spätnej väzby domácich
i zahraničných účastníkov konferen-

ších rokovaniach v sekciách. V druhom

Súčasťou konferencie CEFE 2015 bola

cie možno konštatovať, že konferen-

bloku plenárneho zasadnutia, ktorý

súťažná sekcia Mladých vedcov, určená

cia prevýšila očakávania a splnila

covníkom, akademikom, praktikom

sa konal 30. 09. 2015 v podvečer-

pre študentov doktorandského štúdia.

stanovené ciele: inšpirovala k návrhom

a mnohým odborníkom z oblasti

ných hodinách, vystúpili doc. Ing. Juraj

Mladým vedcom bol v rámci konferencie

nových oblastí vedeckého skúmania,

financií, ekonomiky a regionálnych

Sipko, PhD., MBA (Slovensko) a doc. Mgr.

vytvorený priestor pre výmenu znalostí,

k tvorbe aktívnych programov a stratégií

politík priestor na prezentáciu, analýzu

Martin Kahanec, PhD., M.A. (Maďarsko),

skúseností a nápadov na budúci výskum

a diskusiu širokého spektra tak teore-

ktorí sa v rámci svojich vystúpení

a diskusiu výsledkov ich výskumu

tických, ako aj praktických aktuálnych

venovali problémom globálnej nerov-

so skúsenými výskumnými pracovník-

problémov, súčasných trendov aj

nováhy vo svete i v Európskej únii a vr-

mi na medzinárodnej úrovni. Zároveň

budúcich výziev v procese ekonomické-

choliacej imigračnej kríze v Európe

sekcia ponúkla doktorandom špeciálnu

ho vývoja krajín v rámci Európskej únie.

s jej možnými dopadmi na trh práce.

výhodu v podobe peňažnej odmeny pre

Konferencia poskytla výskumným pra-

tri najlepšie prezentácie príspevkov.
Konferencie CEFE 2015 sa celkovo

V rámci rokovania v sekciách mali

Hodnotiaca komisia tvorená piatimi

zúčastnilo 120 domácich i zahraničných

účastníci pod dohľadom predsedajúcich

členmi, ktorej predsedom bol doc. Ing.

účastníkov z Čiech, Poľska, Maďarska,

sekcií možnosť prezentovať a diskutovať

Tomáš Želinský, PhD., na základe vy-

Talianska a Nemecka. Na úvod konferen-

o aktuálnych problémoch v štyroch te-

hodnotenia prezentovaných dokto-

cie dňa 30. 09. 2015 privítal účastníkov

matických oblastiach, a to tak v oblasti

randských príspevkov podľa vopred

dekan Ekonomickej fakulty doc. Ing.

ekonomických problémov a verejných

určených hodnotiacich kritérií udelila

Michal Šoltés, PhD., ktorý bol zároveň

financií, financií a investovania, podniku,

ocenenia na dvoch miestach: Ing. Bibiáne
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Summer Internship 2015
U. S. Steel Košice, s. r. o.

Autor:

Autor:

Vladka Adamkovičová

Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD.

U. S. Steel Košice, s. r. o. rôznymi

že skúsenosti, ktoré som získala

ktorý pridáva oceľovému plechu

formami podporuje vzdelávanie

počas dvojmesačnej stáže na tomto

na odolnosti voči poveternostným

súčasných i potenciálnych zamest-

oddelení, nepochybne využijem

podmienkam a samozrejme aj na cene.

nancov. Neoddeliteľnú súčasť vzde-

v mojom budúcom pracovnom živote.

lávacích programov tvorí spolupráca

Počas posledných dvoch týždňov

s vysokými školami. Príležitosť zapojiť

Okrem práce v podniku boli súčasťou

stáže sme sa venovali aj riešeniu

sa do výrobných a riadiacich činností

tohto projektu aj rôzne školenia,

prípadovej štúdie, a to v rámci jednotli-

spoločnosti dostávajú vysokoškolá-

na ktorých sme získavali informácie

vých tímov. Bolo zaujímavé pozorovať,

ci formou letnej stáže, počas ktorej

týkajúce sa písania životopisov, účasti

ako konkrétny praktický prípad vníma

môžu absolvovať odbornú prax v jed-

na pracovných pohovoroch, učili sme

ekonóm, elektrikár, hutník či strojár.

notlivých prevádzkach spoločnosti.

sa ako pracovať v tíme a taktiež sme sa

Rôzne zameranie prinieslo aj odlišné

zúčastnili školenia, kde sme si prakticky

názory a pohľady na danú problematiku.

V roku 2015 sa Letnej stáže v U.S.Steel

vyskúšali naše prezentačné zručnosti.

Zavŕšením práce na riešení prípadovej

Výstava záverečných prác študentov

a to z pohľadu širšieho umeleckého

z celoslovenského či medzinárodného

Košice, s. r. o. zúčastnilo 39 študentov

Pre mňa osobne bola veľmi zaujímavá

štúdie bola prezentácia pred vrcholovým

Fakulty umení TUKE, ktorá sa konala

či odborného kontextu.

prostredia. Budova bývalého liehovaru

1. ročníkov inžinierskeho štúdia jed-

aj exkurzia po prevádzke, kde sme

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

v termíne 26. október – 26. november

notlivých fakúlt TUKE. Stretli sa

mohli vidieť proces výroby ocele od

2015 v budove PK7, bola aj oficiálnym

Na vernisáži úvodnej výstavy, ktorej

ktorým chce Fakulta umení zaujať širšie

tam hutníci, strojári, elektrikári, in-

prvej vstupnej suroviny na rudisku,

Letnú stáž v spoločnosti U.S.Steel

otvorením nového galerijného priestoru

sa zúčastnil aj rektor TUKE prof. Ing.

spektrum divákov a odbornej verejnosti,

formatici a nechýbali ani študenti

cez zložité metalurgické procesy pri

Košice, s. r. o. považujem za cennú

FU v areáli Technickej univerzity

Stanislav Kmeť, CSc., odznela dlhodobá

najmä z univerzitného campusu. Zároveň

Ekonomickej fakulty. Odborná prax

výrobe surového železa vo vysokopec-

skúsenosť, ktorú by som odporúčala

v Košiciach. Názov Campus gallery nie

vízia tejto novej výstavnej platformy,

má však ambíciu prilákať pozornosť

je dôležitou súčasťou vyučovacieho

nom agregáte, skujňovanie a úpravu

všetkým študentom, ktorí sa rozhodnú

je náhodný, má reprezentovať Fakultu

ktorej úlohou bude okrem exhibícií

mladej generácie a byť tak ďalším

procesu, a tak by som chcela priblížiť

surového železa na oceľ, z ktorej sa

stráviť leto aktívne, získavaním praktic-

umení (jej jednotlivé katedry a ateliéry)

samotných študentov a pedagógov

podnetným a úspešným projektom, ktorý

pohľad na túto prax z pozície študenta

následne odlievali oceľové kvádre, ktoré

kých zručností vo svojom odbore a ktorí

v rámci univerzitného campusu,

FU aj prezentácia špičkového umenia

má aj významný koedukačný charakter.

a podeliť sa so svojimi dojmami a skú-

sa v ďalšom divíznom závode upravovali

by chceli na vlastné oči vidieť a zažiť,

senosťami. Osobne, projekt Letnej

valcovaním na zvitky plechov, ktoré sa

ako funguje činnosť v známej oceliar-

stáže júl – august 2015, pre študentov

ako hotový produkt predávali odbe-

skej spoločnosti. Pridanou hodnotou

1. ročníkov druhého stupňa vysoko-

rateľom na ďalšie spracovanie, alebo

bolo aj to, že som tam stretla veľa za-

školského štúdia, hodnotím ako veľmi

boli posunuté do divízneho závodu

ujímavých, šikovných a talentova-

dobrú a prínosnú skúsenosť, pretože

Zušľachťovňa a Obalová vetva, kde

ných mladých ľudí, s ktorými, verím,

som mohla vidieť, ako prebieha činnosť

nadobudli pridanú hodnotu procesmi

ostanem v kontakte aj v budúcnosti. Dva

takej veľkej spoločnosti akou je U.S.Steel

galvanického pozinkovania, elektroly-

mesiace v U. S. Steel Košice, s. r. o. Vám

Košice s. r. o. Každý zo stážistov pracoval

tického pocínovania alebo nanesenia

dajú viac ako dva mesiace prázdnin....

na niektorom z oddelení, kde sme

vrstvy „lako-plastového“ náteru,

Campus gallery FU TUKE
(PK7) ponúka atraktívny priestor,

Fakulta umení TUKE
opäť bodovala

mali možnosť rozširovať a prehlbovať
si vedomosti v študovanom odbore,

Tohtoročná prestížna Cena prof. Jozefa

„Knižnica na brehu“ (pod vedením doc.

dostala aj medzi osem najlepších v al-

sledovať tok informácií medzi jednot-

Lacka 2014/2015 priniesla úspech

Ing. arch. Juraja Kobana). Ďalšia z dip-

ternatívnej súťaži pre Guggenheimovo

livými oddeleniami, ktoré navzájom

Fakulte umení TUKE v podobe hlavnej

lomových prác „Anička – rozšírenie

múzeum v Helsinkách. Treba zdôrazniť,

kooperujú a spolu vytvárajú jeden

ceny, ako aj dvoch odmien v špeciálnych

mesta na ekologickej platforme, Košice“

že študenti Fakulty umení sa aktívne

ucelený fungujúci systém. Ja som

kategóriách. V tejto celoštátnej súťaži

od Ing. arch. Martina Kossutha získala

a mnohokrát úspešne zúčastňujú

pôsobila na oddelení nákupu, v rámci

o najlepšiu diplomovú prácu absolven-

odmenu PRO TEORIA (pod vedením Ing.

rôznych súťaží doma i v zahraničí, čím

ktorého som spolu s kolegami pracovala

tov architektonických škôl na Slovensku

arch. Štefana Zahatňanského). Odmenu

vysielajú dobrý signál – reprezen-

na projekte, plnila rôzne zadané úlohy

získali traja z končiacich študentov –

PRO ART si odniesol Ing. arch. Tomáš

tujú našu univerzitu, ako aj tvorivý

a predovšetkým získavala množstvo

architektov z Fakulty umení významné

Boroš za diplomovú prácu „Helsinki

potenciál nášho regiónu.

cenných informácií od ľudí pôso-

ocenenia. Hlavnú cenu získal Ing. arch.

IŇAČ“ (pod vedením doc. Ing. arch. Juraja

biacich v praxi. Som presvedčená,

Tomáš Varga s diplomovou prácou

Kobana), ktorá sa ako samostatný projekt
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SIEMENS PLM Fórum

Autor:
Ing. Peter Korba, PhD.

Ostrava 2015

Autor:
Ing. Peter Kandráč, PhD.

„Po dvesto metroch zabočte doľava!“

simulátorů ve výcviku leteckých spe-

a školiace centrum Praha). Na prvý

nevzrušene oznámila GPS navigácia.

cialistů bola súkromná letecká firma

pohľad je účasť Katolíckej univerzity

V dňoch 27. – 28.10.2015 sa usku-

v oblasti výroby, a to z pohľadu bežného

práce v rámci programu podujatia

Šofér, trochu viac vzrušeným hlasom

Let´s Fly s.r.o., ale známe mená

trochu exotická, ale prezentujúci

točnilo tradičné stretnutie používa-

človeka, ale aj spoločností. Nový stra-

a umiestnením svojich riešení

reagoval: „Ona nás stále ťahá do centra,

vo vedeckom výbore konferencie, pre-

ukázali veľký potenciál predovšetkým

teľov produktov Siemens, na ktorom

tegický program zameraný na prípravu

v stánku. Leteckú fakultu reprezen-

podľa mňa máme ísť rovno!“ Ďalší

dovšetkým prof. Ing. Rudolf Volner,

vo výskume tzv. ľudského faktora.

CSc. garantovali, že cesta do Ostravy

sa zúčastnili aj pracovníci z Leteckej

a nábeh na Industry 4.0 v SOVA Digital

tovali pod záštitou dekana Leteckej

člen posádky, pozerajúc na smartfón

fakulty TUKE. 12. ročník konferen-

na konferencii predstavil riaditeľ spo-

fakulty prof. Ing. Františka Adamčíka,

lakonicky prehlásil, aby sa len stále

nebude zbytočná. Termín 18.-19.9.2015

Za Leteckú fakultu vystúpil nový

cie inovatívnych technológií v oblasti

ločnosti Ing. Martin Morháč. Industry

CSc. a odborného garanta doc. Ing. Jána

držali cesty č. 11 a že končí s baterkami

nebol náhodný, tradične korešpon-

vedúci Katedry letovej prípravy Ing.

životného cyklu výrobkov organizovala

4.0 zahŕňa prepojenie výrobku a ob-

Piľu, PhD., Ing. Peter Korba, PhD. a Ing.

aj s navigáciou. Takto to dopadne, keď

doval s akciou Dni NATO, teda veľkou

Róbert Rozenberg, PhD., poinformo-

spoločnosť SOVA Digital, a.s. a Siemens.

rábacieho stroja, ktorý je rovnako

Dalibor Kužma. Ich prezentácia vzbudila

sa na palube auta stretnú traja bývalí

leteckou a pozemnou šou spojenec-

val o zmenách a predstavil svoju víziu

prepojený s človekom. Vďaka tomu

záujem všetkých účastníkov konferen-

piloti, plukovníci (doc. Ing. Bálint, CSc.,

kých síl. Takže okrem počúvania a disku-

ďalšieho rozvoja spolupráce v oblasti

PLM fórum je určené pre vývojárov,

budú môcť výrobcovia lepšie plniť

cie. Letecká fakulta získala uznanie or-

Ing. Rozenberg, PhD., Ing. Kandráč,

tovania si bývalí piloti užili aj poriadny

simulačných technológií. Prezentácie

programátorov, konštruktérov,

špecifické požiadavky každého

ganizátorov ako partnera v oblasti

PhD.) a jeden radarový riadiaci (Ing.

rachot forsáže a vôňu spáleného

účastníkov pokryli celú problema-

analytikov, výpočtárov, technických

odberateľa. Výrobný stroj bude mať

riešenia kinematických systémov

Vágner, PhD.), dve GPS navigácie

kerosénu. Priestory nácviku vysokej

tiku konferencie a ukázali, že rôzni

manažérov, priemyselných a procesných

presné informácie o tom, aké špecifiká

v PLM softvéroch spoločnosti Siemens.

a nejasné spomienky z minulých

pilotáže stíhačiek boli totiž presne

účastníci sa boria s podobnými

inžinierov, vedúcich vývoja a konštruk-

má mať každý daný kus výrobku, pretože

Podľa vyjadrenia riaditeľa spoločnos-

ciest. Presvedčili sme sa, že Ostrava

nad strechou firmy Let´s Fly, takže bez-

problémami, teda je veľký priestor

cií, technických riaditeľov. Na tohto-

stroje budú s výrobkami komuniko-

ti SOVA Digital Ing. Martina Morháča,

je naozaj veľký mestský komplex

pečnosť-nebezpečnosť, prelet MiG

na spoluprácu. Prehliadka simulačného

ročnom podujatí sa stretli malé aj

vať. Industry 4.0 má zmeniť spôsob

Letecká fakulta je skvelým príkladom

a že celé Ostravsko je popretkáva-

29, historických aj moderných Saabov

centra a praktické ukážky výcviku boli

veľké podniky, univerzity zo všetkých

života. Jedným z nosných stavebných

fungovania spolupráce a odovzdáva-

né diaľnicami, cestami a cestičkami,

alebo Mirage 2000 dvadsať metrov

zavŕšením vedeckej časti konferencie.

oblastí výroby a výrobných technoló-

prvkov Industry 4.0. budú PLM riešenia

nia poznatkov mladým konštrukté-

z ktorých si každá navigácia vyberala

nad hlavou sa nezažije každý deň.

gií. Primárnym cieľom podujatia bolo

(CAD/CAE/CAM/PDM... nástroje). Firma

rom, čo potvrdil aj Ing. Jozef Ferenčík,

iné. Nakoniec došlo aj na klasiku, udržia-

prezentovať nové poznatky a techno-

Siemens je ich dlhodobým lídrom

aplikačný inžinier SOVA Digital svojim

vanie hlavného smeru postupu na seve-

Išlo o prvý ročník takejto konferencie,

vo firemnom hangári a neformálne

lógie pre zvyšovanie kvality a produk-

na trhu s jasnou víziou pre budúcnosť.

vyjadrením, že Letecká fakulta sa ako

rozápad podľa vychádzajúceho Mesiaca.

ktorý usporiadala súkromná firma, ale

kontakty potvrdili ochotu spolupracovať pri riešení danej problematiky.

tivity, znižovanie nákladov a zlepšenie

Spoločenský večer s cimbalovkou

jediná inštitúcia na Slovensku zaoberá

Po troche vzrušenia sme však nakoniec

vďaka dobrej spolupráci a skúsenostiam

logistiky a pre uľahčenie práce

Teamcenter

kinematikou v Siemens PLM softvéroch.

bezpečne zaparkovali pred hotelom.

organizátorov celý program bežal hladko

všetkým od vrcholového manažmentu,

V oblasti PLM softvérov na tohto-

Počas programových prestávok boli pre-

až po výrobného pracovníka.

a v súlade s plánom. Účastníci, okrem

Cesta späť prebehla bez problémov,

domácich, boli z Poľska (Oddelenie

podarilo sa nám odísť ešte pred

ročnej konferencii najviac zarezono-

diskutované otázky zlepšovania vzťahov,

Celé to začalo obyčajne, pozvánkou

val najkomplexnejší a najrozšírenej-

spolupráce a tvorby nových spoločných

na konferenciu v Ostrave. Nič nové,

letectva Sliezskej Univerzity Katowice),

ukončením leteckej šou, takže sme

Spoločnosť Siemens každoročne

ší PLM systém na trhu – Teamcenter.

projektov medzi Leteckou fakultou

pravidelné kontakty s Ostravákmi,

zo Slovenska (Katolícka Univerzita

sa vyhli dopravnej zápche v okolí

vylepšuje svoje PLM produkty, aby

Umožňuje sprehľadnenie všetkých

a spoločnosťou SOVA Digital, ktorá je

konkrétne s Ústavom leteckej dopravy

Ružomberok, LF TUKE, Dopravný

letiska. Pevne sme sa rozhodli,

sa tak stali atraktívnejšie a plnohod-

úkonov a úloh výroby, správy doku-

výhradným dodávateľom PLM riešení

VŠB máme už 10 rokov. Pozornejší

úrad Bratislava) a Čiech (Univerzita

že na budúci rok bude Ostrava

notnejšie pre koncového používate-

mentácie, zjednodušuje vyhľadáva-

od Siemens PLM Software pre SR.

pohľad však ukázal významnú zmenu,

Obrany Brno, Univerzita Pardubice,

opäť v septembrovom pláne.

ľa. Tieto produkty sú pre Slovensko dis-

nie potrebných podkladov v databázach

organizátorom konferencie Aplikace

Úrad civilného letectva a Výskumné

tribuované a spravované firmou SOVA

a priradzovanie úloh jednotlivým

Súčasťou konferencie bola aj výstava

Digital, a.s., ktorá má na starosti aj

sekciám či pracovníkom. Teamcenter

výrobkov zákazníkov spoločnos-

technickú podporu a odozvu zákazníkov.

bol označený ako jednoduché riešenie

ti SOVA Digital, ako napr. monopost

pri zvyšovaní produktivity podniku.

Formula Student, dizajnová re-

Industry 4.0

prosústava Emma, robot v akcii

Hlavnou témou PLM fóra bola štvrtá

Účasť Leteckej fakulty Technickej

a mnohé ďalšie produkty z dielne

priemyselná revolúcia, Industry 4.0,

univerzity v Košiciach

najrôznejších firiem od luxusných

ktorá už v súčasnosti mení formu

PLM fóra sa zúčastnili aj mladí kon-

výrobkov, cez technologické novinky,

a fungovanie podnikov. Týmto pojmom

štruktéri z Leteckej fakulty, ktorí mali

až po produkty pre zvyšovanie

možno označiť rýchlu zmenu a vývoj

možnosť prezentovať výsledky svojej

pohodlia pri práci s počítačom.
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Autori:

MOSATT 2015

Mgr. Karolína Jarná
Mgr. Katarína Szabová, PhD.

The EWC Project started in October 2013

To Business and the third module

the language covered by each chapter.

and finished in September 2015. The

It‘s a Deal, each containing three

In Vocabulary Development a parti-

EWC project’s fundamental aim was to

chapters, help a participant to cope

cipant learns and practice new words

improve professional writing and com-

with business processes in an effective

and phrases which they can use

V dňoch 16. – 18. septembra 2015

inštitúcií, ale výraznou mierou boli

Z príspevkov prezentovaných počas

munication among young SME workers

way and learn the business language

when they carry out the tasks in the

sa v priestoroch Rekreačného zariadenia

zastúpení aj účastníci z výrobných

konferencie boli na základe rozhodnu-

and entrepreneurs in the partnering

they need to reach their goals. In the

chapter. A participant reads authentic

v Zlatej Idke konala už v poradí 6. me-

a dopravných spoločností a firiem

tia členov vedeckého výboru ocenené

countries and in Europe as well, by

fourth module Project Management,

articles on a variety of topics. A par-

dzinárodná vedecká konferencia

zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska

najlepšie príspevky. Ocenenie za najlepší

providing the target groups with an

which contains four chapters, a par-

ticipant develops their reading

MOSATT (Modern Safety Technologies

a Holandska. Prezentovaných bolo

článok si prevzal Ing. Pavel Maxera

integrated training course in English.

ticipant learns how to make their

skills and learns essential business

in Transportation), ktorej hlavným

všetkých 28 prezentácií a v zborníku

z Ústavu soudního inženýrství Vysokého

This goal was achieved with the effort

project at all stages successful.

vocabulary. In Skills Focus a partici-

organizátorom bola LF TUKE.

bolo publikovaných 35 príspevkov.

učení technického v Brně a ako najlepší

of the EWC consortium that developed

pant develops essential business com-

Príjemným spestrením konferencie bola

študentský článok konferencie MOSATT

different activities and products

Each module is followed by Revision

munication skills, such as making pre-

Cieľom konferencie bolo zhodnotiť

tiež ukážka patentovaného štartovacie-

2015 bol vyhodnotený príspevok, ktorý

tailored to the project target groups.

providing further practice of the

sentations, writing various types of

súčasný stav bezpečnosti dopravy

ho zariadenia pre bezpilotné prostried-

prezentoval Ing. Tomáš Volčko z Leteckej

material covered in the chapters. Each

letters, writing project proposals

v nových podmienkach globalizá-

ky realizovaného formou katapultu.

fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

The EWC training course is divided

chapter is divided into three parts:

and reports. This part develops the

Víťazom blahoželáme a prajeme

into modules and chapters. The course

Starting-up, Vocabulary Development,

key communicative language and

mnoho ďalších pracovných úspechov.

cie a rozširovania Európskej únie
a poskytnúť inšpiráciu pri hľadaní

K vysokej vedeckej úrovni prispel

contains four modules. The first module

Skills Focus. Each chapter is followed

strategies needed to succeed in an in-

spôsobov znižovania bezpečnostných

tiež fakt, že súčasťou konferencie bol

Think Before You Write, containing

by a Self-Assessment Test.

ternational work environment.

rizík v rôznych odvetviach dopravy.

formou prezentácií a posterov or-

four chapters, deals with useful tips,
techniques and tools and advice a par-

In Starting-up a participant is offered

Eleven partners coming from

Konferencie sa zúčastnilo 39 účastníkov

na prednesenie výsledkov výskumu

Autor:

ticipant needs so as to think and com-

a variety of interesting activities

ten different countries partici-

a to nielen z univerzít a výskumných

a vývoja v rámci projektu ESPOSA.

Ing. Katarína Draganová, PhD.

municate their thoughts effective-

leading them in the topic of the chapter.

pated in the EWC project.

ly. The second module Let‘s Get Down

It contains key words and phrases of

ganizovaný aj workshop zameraný

Partners
Leader

Country

Partner's name

P1

Greece

CMT Prooptiki ltd

P2

Slovakia

Technická univerzita v Košiciach (TUKE)

P3

UK

University of Brighton Students´ Union (BSU)

P4

Cyprus

P5

Netherlands

First Elements Euroconsultants Ltd

P6

Poland

P7

Latvia

LatviaConsultant Biznesa konsultāciju un mācību centrs SIA

P8

Spain

Confederación de Empresarios de Aragón

P9

Cyprus

European Consulting Network Business Intelligence Ltd

P10

Belgium

Space European Network for Business Studies and languages

P11

Bulgaria

Bulgarian Development Agency

The Elephant Learning in Diversity BV
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Lifelong Learning Programme project no. 540346-LLP-1-2013-1-GR-LEONARDO-LNW
Effective Writers and Communicators. http://www.effectivewriting.eu/
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Novinky Jazykovej školy
pri Katedre jazykov

Mgr. Soňa Polakovičová
Ing. Lucia Michaleková

Katedra jazykov nezaháľa. Za posledné

pod zadkom)”. Študentom tento kurz

určený najmä pre všetkých vedeckých

tri semestre sa jej členom podarilo

pomôže úspešne zvládnuť skúšku či test.

pracovníkov a doktorandov. Cieľom

„oživiť“ činnosť Jazykovej školy

Nemecko kraľuje futbalu i cestovaniu a nemčina
novému jazykovému projektu

Autori:

kurzu je zlepšiť zručnosti v oblasti

pri Katedre jazykov, pričom komplexnou

V súčasnosti v rámci našej Jazykovej

písania vedeckých článkov, abstraktov

Autori:

rekonštrukciou prešli najmä typy

školy prebiehajú dlhodobé (semestrálne)

a zároveň si osvojiť rozdiely pri písaní

PhDr. Roman Sorger, PhD.

ponúkaných kurzov, ich dĺžka ako aj ich

kurzy, ktoré začali v 3.týždni aktuálneho

pre domáce a medzinárodné publikum.

Mgr. Marek Zvirinský

obsah. Nezabudli sme vynoviť cenovú

semestra a potrvajú do Vianoc. Naše

ponuku pre všetky kurzy, čím sa nám

kurzy navštevuje viac ako 60 klientov

Navyše, v skúškovom období opäť

rozdelených do ôsmich skupín.

budeme ponúkať krátkodobé konverzač-

Je všeobecne známe, že Nemecko

Hlavným produktom projektu je onli-

a jazykových kompetencií sprostred-

podarilo radikálne znížiť cenu za jednu

kraľuje nielen futbalu, ale aj cestovaniu.

ne-kurz nemeckého jazyka v odbore

kovaných v predošlých projektoch

vyučovaciu hodinu na neuveriteľných

Podľa štatistík Nemecko skutočne

cestovného ruchu so vstupnou

zameraných na odborný nemecký jazyk

3,50 €. Ponúkame kurzy pre začiatoční-

V januári plánujeme spustiť už

vedie v rebríčku zahraničných dovo-

jazykovou úrovňou B1-B2 podľa

(tourneu.eu a www.mig-komm.eu).

kov, mierne pokročilých i pokročilých,

spomínaný kurz „Horí“ špeciálne

lenkárov v rámci EÚ (cca. 32%). A stále

Spoločného európskeho jazykového

a to v štyroch jazykoch – v angličtine,

pre študentov TUKE, ktorí majú

V našej Jazykovej škole radi privítame

je ešte dosť krajín, v ktorých je práve

rámca. Tento blended-learningo-

Záverečnou časťou projektu bude

nemčine, francúzštine a ruštine.

problémy so skúškami alebo zápočtami

nielen študentov, ale aj zamest-

nemecký jazyk hlavným komunikač-

vý modulárne štruktúrovaný kurz

2-týždňový pilotný intenzívny kurz

Značnej popularite sa teší aj špeciálny

z cudzieho jazyka. Na základe preja-

nancov a doktorandov TUKE, ako aj

ným jazykom. Aj tieto skutočnosti boli

bude realizovaný na učebnom portáli

v Nemecku pre cieľové skupiny jed-

dvojtýždňový kurz pre študentov,

veného záujmu zo strany odbornej

širokú verejnosť mimo univerzity.

podnetom pre oddelenie nemeckého

v prostredí moodle a podporova-

notlivých partnerských krajín.

ktorí sú si vedomí, že svoju prípravu

verejnosti zavádzame novinku do našej

Pre viac informácií kliknite

jazyka na Katedre jazykov na vypra-

ný nástrojmi Web 2.0. Jeho cieľom je

Z každej partnerskej inštitúcie budú

v rámci semestra zanedbali: „Horí (ti

ponuky. Kurz akademických zručností je

na facebook.com/JazykovkaKJ.

covanie ďalšieho koordinátorské-

prehĺbenie cudzojazyčnej komunikácie

na základe vstupného jazykového

ho projektu s názvom FALINAR.

pre cieľové skupiny ako napr. akademickí

testu vybratí piati záujemcovia.

a vedeckí pracovníci, študenti, multiV decembri 2014 začala s finančnou

plikátori, ale aj bežní cestujúci a pod.

V rámci projektu sa v 2015 uskutočnili už

podporou EÚ v rámci programu

Ďalšími online-produktmi projektu

dve projektové stretnutia: úvodné na KJ

ERASMUS+ realizácia nemeckého

budú 5-jazyčný glosár (neskôr aj ako

TUKE a následné v Rijeke (Chorvátsko),

jazykového projektu „Produkcia

voľne dostupná aplikácia), audio-vizu-

kde boli vyhodnotené aj prvé výsledky

odborných jazykových učebných

álne a animačné cvičenia na podporu

projektu: vývoj metodickej koncepcie

nástrojov a ich využitie v rámci vzde-

simulačných vyučovacích metód.

a jazykového kurikula pre spomínané

lávania v odbore cestovného ruchu,“

aspekty, vytvorenie prvých jazykových

ktorého ukončenie sa plánuje na koniec

Na základe jazykového kurikula vy-

kvízov a interkultúrnych cvičení.

októbra 2017. Zahraničnými partnermi

pracovaného v rámci projektu sa kurz

Do najbližšieho stretnutia v Nikózii

sú: IIK (Institut für Interkulturelle

zameriava na tri aspekty – medicína,

(Cyprus) v 2016 sa ukončí vývoj jed-

Kommunikation e.V., Nemecko),

bezpečnosť a životné prostredie,

notlivých modulov s cvičeniami,

FHSS (Filozofski fakultet u Rijeci,

ktoré vyplývajú z aktuálnych trendov

ktoré tam partneri predstavia na me-

Chorvátsko) a BIOS (Bios Life Long

turizmu a nie sú doposiaľ dostatočne

dzinárodnom workshope.

Learning Centre, Cyprus). Projekt bol

alebo vôbec spracované v jazykových

schválený národnou agentúrou SAAIC

učebných materiáloch. Týmto kurz

Viac informácií o projekte nájdete

ako jediný jazykový projekt v rámci

napĺňa potrebu vyvinúť nové jazykové

na webovej stránke falinar.tuke.sk,

KA2 „Strategické partnerstvá v oblasti

učebné materiály. Absolvovanie kurzu

ktorú spolu s online-kurzom vyvíja

vysokoškolského vzdelávania“.

tvorí nadstavbu základných znalostí

a spravuje Ing. Peter Antal (ÚVT).
Tím Jazykovej školy pri Katedre jazykov

36

Haló

né kurzy. Cena všetkých našich kurzov je
jednotná: 70€ za 20 vyučovacích hodín.

Myšlienky aj z TUKE
na TEDx Košice

Prof. RNDr. Jana Kaduková, PhD.

minimálne množstvo odpadov. Dva

pôsobí na Hutníckej fakulte Technickej

roky strávila ako Marie Curie štipen-

univerzity v Košiciach. Biologička, ktorá

distka na Technickej univerzite Kréty,

študuje mikroorganizmy z extrémnych

prednášala na zahraničných uni-

Autor:

prostredí a ich využitie pri spracovaní

verzitách vo Veľkej Británii, Fínsku,

Organizátori TEDxKošice

rúd a odpadov, získavaní kovov

Česku, Grécku, Maďarsku a Poľsku. Ako

a čistení životného prostredia. Zaoberá

nezávislý expert pracuje pre Európsku

sa štúdiom biologických procesov,

komisiu pri hodnotení projektov

ktoré bežne v prírode prebiehajú a na

v oblasti životného prostredia a bi-

Konferencie TED a TEDx sú odlišné

jediný negatívny ohlas. Vytvorila sa

príbehy o obyčajnej túžbe plniť

ich základe navrhuje nové technoló-

o-ekonomiky. V prednáške s názvom

od klasických, nám akademikom

skutočná sociálna sieť, ľudia sa počas

si sny a hľadať zaujímavé miesta

gie, ktoré nám umožnia získavať kovy

„Skrotené extrémy“ predstavila mik-

známych. Stretnú sa špičkoví a nadšení

malých prestávok na kávu zoznamo-

sveta. Hana Skljarszka dokázala

z chudobných rúd alebo odpadov,

roorganizmy, ktoré dýchajú kovy

rečníci z rozličných oblastí technoló-

vali a vymieňali si nielen vizitky, ale aj

za rok zmeniť vo vzdelávaní viac než

ale zároveň sú lacné a produkujú len

alebo baktérie, ktoré ťažia platinu.

gií, vzdelávania alebo dizajnu, atmosféra

dojmy a nadšenie. Myšlienka TEDx-u

sa zdalo možným. Michal Kalman

je neformálna a pohodová, podnecu-

šíriť to dobré a pozitívne tak skutočne

hovoril o bláznivých životných príle-

júca diskusie. TEDx sa snaží prezen-

zafungovala a veríme, že jeho kvalita

žitostiach, ktoré neváhal prijať a Petra

tovať originalitu, inovatívne nápady,

bude z roka na rok rásť. Za všetko

Dzurovčinová o tom, ako moderne,

a tým spestriť dnešný svet. Nie je to

hovorí sála, v ktorej neostala voľná

ale vždy s úsmevom a obrovskou

klasická konferencia, ale stáva sa inšpi-

jediná stolička, sprievodné aktivity,

motiváciou mení Slovensko k lepšiemu.

ratívnym zážitkom. Záujemcovia si pri-

o ktoré bol veľký záujem a prázdne

chádzajú vypočuť prednášky známych

taniere po originálne chutnom menu.

aj menej známych osobností, ktoré

Posledný blok prednášok radil, ako
mať hlavu v oblakoch a zároveň nohy

majú napríklad zaujímavé povolanie,

Prvý, technologický blok mal ambíciu

stále pevne na zemi. Miroslav Oros,

navštívili exotické krajiny alebo

„vyniesť“ nás k oblakom. Premiérový

krotiteľ dlhov, odhalil dôvody, prečo

vymysleli netradičné vynálezy.

výstup mal Ondrej Geče, pracovník

chceme míňať viac peňazí než máme.

Googlu, hudobný producent a jeho

Ako si nezamieňať úspech za šťastie,

Na rôznych TEDx vo svete už vystúpili aj

príbeh o tom, ako sa dá žiť lepšie.

to pripomenula všestranná a známa

takí velikáni, ako americký podnikateľ

Architekti Soňa Pohlová a Tomáš Žáček

košická osobnosť Milan Kolcun a dula

Ing. Pavol Kaleja pôsobí na Ústave tech-

Bill Gates, bývalý premiér Veľkej

nadchli svojimi kreatívnymi ekologic-

Ľuba Lapšanská potvrdila, že byť

nológie a manažmentu v stavebníc-

Británie Gordon Brown aj astronaut

kými nápadmi a kozmický fyzik Ján

šťastnou a bez starostí dokáže žena aj

tve, v laboratóriu digitálneho výskumu

Chris Hadfield. Pozývaní rečníci majú

Baláž prerozprával fascinujúcu 10

počas tehotenstva a celého pôrodu.

stavebných konštrukcií pomocou

čosi spoločné. Atraktívne a dynamické

ročnú cestu sondy na povrch kométy.

vystúpenia, netradičné témy, kreatívne

virtuálnej reality. Venuje sa moderných
Živá atmosféra sa počas podujatia

metódam spracovania virtuálnej reality

riešenia, fascinujúce príbehy. Z našej

„Hľaďme v iných rozmeroch“ – k tomu

udržiavala konštantne na vysokej

v stavebníctve. Je spoluzakladate-

TUKE boli tohto roku pozvaní prednášať

nás vyzýval druhý blok prezentácií. Peter

úrovni. Publikum odmeňovalo prezen-

ľom projekčného štúdia Vizualizačky.

pani profesorka Jana Kaduková z HF

Nedeliak, z malého mestečka na východe

tujúcich dlhými potleskami a mnohé

sk kde poznatky z výskumu aplikuje

a doktorand Pavol Kaleja zo SvF,

Slovenska, hovoril o tom, ako sa vďaka

otázky im adresovalo aj mimo pódia. Je

v praxi. Stal sa víťazom niekoľkých

po minulé roky napríklad František

originálnym nápadom ocitol vo svete

jasné, že tento deň zomkol pod jednu

súťaží podnikateľských nápadov

Ďurovský zo SjF a Mária Virčíková z FEI.

globálneho predaja. V tomto bloku

strechu inšpiratívnych aj inšpirova-

ako“Tatra banka Business Idea 2014“,

prednášali aj Jana Kaduková a Pavol

ných ľudí. Opäť sa tak potvrdilo staré

„National Innovation Competition

V sobotu 10.10. 2015 sa košická

Kaleja, cez ktorých prednášky sme ozaj

známe klišé, že ak človek vystúpi

2014“, TUKE „Máš nápad? Prezentuj

Tabačka zaplnila zvedavými návštev-

pozerali cez iné rozmery. Jana Kaduková

zo svojej komfortnej zóny, zistí, že

svoj Start-UP“. V roku 2014 sa stal

níkmi tejto neformálnej a vo svete

ukázala, ako sa mikroorganizmy dokážu

vôbec komfortná nebola. Preklenúť svoj

absolútnym víťazom Študentskej

veľmi populárnej konferencie. Od rána

ocitnúť v ohurujúco extrémnych prostre-

sen z ideovej do reálnej podoby chce

podnikateľskej ceny. Za významné

do večera prebiehali prednášky 13

diach a Pavol Kaleja rozprával o využití

veľa odvahy, síl i času, no odmenou je

ocenenie tiež pokladá zaradenie

rečníkov rozdelené do niekoľkých

virtuálnej reality v stavebníctve.

oveľa viac slobody a lásky k tomu, čo

do rebríčka Forbes „30 POD 30“.

blokov. Téma „S hlavou v oblakoch“

robíme. Sobotňajší TEDx dokázal, že

bola veľmi pestrá a milým prekvapením

TEDxKošice nepriniesol len

pre organizátorov bolo, že sa nenašiel

inovatívne témy, ale aj všeľudské
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mať hlavu v oblakoch preto stojí za to.
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Buduj sám seba
už na vysokej škole

riaditeľ, Zelená stavba) a freelancer

príležitostí, analýzy trhu, získavania

na rôznych cvičeniach alebo pomocou

Stanley Mácha, ktorí sa podelili

financií, tvorby biznis plánu či voľby

hier, a následne diskutujeme na rôzne

so študentmi o svoje skúsenosti,

vhodnej marketinovej stratégie.

témy s využitím prebranej gramatiky.

poskytli im informácie o tom, aké maju

Na tieto a podobné témy prichádza-

možnosti po ukončení štúdia a čo

jú prednášať ľudia so skúsenosťami

Čo plánujeme v letnom semestri?

od nich budú očakávať budúci zamest-

z daných oblastí. So svojimi znalosťami

Prednášky a workshopy v rámci modulov

návatelia, čím sa im snažili uľahčiť roz-

z odvetvia startupov sa so študentmi

MENTORING a OVERENIE, ktorých

hodnutie o tom, čo budú robiť po škole.

prišiel podeliť Daniel Šlosár, ktorý

cieľom bude umožniť záujemcom

sa ich pokúsil inšpirovať k tomu, aby

prístup k osobným skúsenostiam

Modul SPOZNAJ SÁM SEBA, ktorého

problémy, s ktorými sa stretnú menili

našich mentorov a spolupracujú-

cieľom je spoznávanie vlastných

na príležitosti. Na tému „Analyzuj

cich organizácií, i motivovať študentov

možností a osobný rozvoj, vedie Mário

svoje okolie“ si pripravil prednášku

k potrebe praktickej stáže či zahranič-

Lazúr, odborný lektor zo spoločnos-

Ing. Viliam Vajda PhD., vyučujúci

ného pobytu, vďaka ktorým získajú

ti Allschola, ktorý sa venuje vzde-

na Ekonomickej fakulte TUKE. V rámci

množstvo skúseností. Tak ako v minulom

lávaniu a konzultáciám v rôznych

tohto modulu sú na zimný semester na-

letnom semestri, aj v tomto zorgani-

oblastiach. Na doterajších stretnutiach

plánované ešte prednášky na témy

zujeme v Košiciach súťaž medzinárod-

Autor:

sa venoval vylepšovaniu komunikačných

„Osobný marketing“, „Nauč sa dávať

ného formátu Startup Weekend, kde

Lenka Hudáková

schopností študentov a informáciám,

a prijímať kritiku“ a „Buď tímový hráč“.

budú mať študenti opäť príležitosť pre-

ktoré nás obklopujú. Poukázal na to, že

zentovať svoje nápady a v časovom

je viac druhov informácií, a že je dôležité

Keďže sú pre budúcnosť okrem

limite ich ďalej rozvíjať a prezen-

vedieť rozlišovať také informácie,

odborných znalostí potrebné aj tie

tovať pred odbornou porotou.

ktoré nás obohacujú, a naopak

jazykové, dávame študentom i absol-

také, ktoré nás zbytočne zaťažujú.

ventom možnosť pracovať na sebe

Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí,

AZU –AKTIVITA ZVYŠUJE ÚSPECH

Portál www.azu.sk je prepojením medzi

Témy vypisujú dané firmy a študentom,

V priebehu semestra sa bude ďalej

aj v tejto oblasti. Na stretnutiach

a preto stále rozširujeme náš tím

je projekt, ktorý vznikol z iniciatívy

podnikmi a študentmi. Okrem mikro

ktorí si ich vyberú, garantujú

venovať témam „Stanovenie cieľov“,

sa tento semester zameriavame na zo-

o nových dobrovoľníkov. Ak Ťa tento

študentov a funguje už štvrtý rok.

zákazok a projektov nájdete na stránke

spoluprácu, pomoc, či prístup

„Časový manažment“ a „Líderstvo“.

pakovanie si základnej gramatiky.

článok zaujal, a chceš pracovať na sebe,

Začiatočníkom je venované utorkové

či pomáhať v sebarozvoji i ďalším

V spolupráci s univerzitami z každého

aj informácie o podujatiach zaujíma-

k údajom/databázam potrebným

krajského mesta na Slovensku,

vých pre osobnostný rozvoj, dodatočné

pri písaní záverečnej práce a mnoho

Tretí modul s názvom BUDUJ SÁM SEBA

stretnutie, pokročilí si môžu vybrať

študentom, neváhaj a pridaj sa k nám.

sa snažíme združovať a koordino-

vzdelávanie, aktuality z oblasti školstva,

ďalších výhod (garant, odorná prax,

je zameraný na podnik a podnikanie,

z dvoch termínov - streda alebo štvrtok.

Kontaktuj nás na kosice@azu.sk.

vať komunitu mladých a nadšených

vedy, podnikania a inovácií. Zaujímavými

štipendiá, preplatenie prípadných

startupy a podobne. Študenti v ňom

V úvode stretnutia je vysvetlená daná

Tešíme sa na spoluprácu s Tebou!

ľudí, ktorí spoločne s nami veria, že

pre každého študenta sú aj zahraničné

cestovných nákladov, a pod.).

môžu interaktívne riešiť otázky hľadania

gramatika, ktorú si potom precvičíme

cesta k zlepšeniu postavenia ab-

mobility, stáže a praxe v podnikoch.

solventov vysokých škôl na trhu

Novinkami na stránke sú pracovné

Počas zimného semestra 2015/2016

práce vedie cez efektívnejšie

ponuky, part time práce a brigády, ktoré

pripravil, a stále pripravuje, tím AZU

využitie voľného času počas štúdia

sú selektované svojím zameraním a

pre študentov prednášky a workshopy

pre osobnostný rozvoj. Okrem toho, že

povahou výhradne pre študentov a ab-

z troch modulov. Prvým bol modul

počas každého semestra pripravuje-

solventov vysokých škôl, a taktiež

ROZHODNUTIE, v rámci ktorého

me pre študentov semináre, prednášky,

záverečné práce. V tejto sekcii majú

prišli na túto tému jednorazovo

diskusie a workshopy, poskytujeme

študenti možnosť vybrať si z bakalár-

diskutovať zamestnávateľ Ivan Radvák

im množstvo informácií a možností

skych a diplomových prác z praxe, ktoré

z T-Systems, doktorand Marek Lavčák,

aj na našej internetovej stránke.

im ponúkajú firmy z rôznych oblastí.

podnikateľ Ľuboš Kolesár (výkonný
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novinka
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Záverečné
Práce

oD TERAZ MÔŽETE PROSTREDNÍCTVOM
NÁŠHO PORTÁLU WWW.AZU.SK
NÁJSŤ FIRMY, V KTORÝCH MÔŽETE PRACOVAŤ
NA REÁLNYCH ZADANIACH Z PRAXE

ABC

PRE ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Buď iný
ako iní

Správna voľba
pre Tvoju budúcnosť!

Čaute.
BEST (Board of European Students

stretnutie, kde sa stretlo 60 členov

„The world of mobile develop-

Som Lenka. Študentka. Človek, čo

ťažilo. Neváhala som ani chvíľu a chopila

of Technology) je medzinárodná

BEST-u z Poľska, Ukrajiny, Slovenska,

ment – Slovak edition“. Na tomto

neustále niečo hľadá. No nie vždy vie

sa šance vyniknúť. A čuduj sa svete,

študentská organizácia, ktorá spája

Rumunska a lektori z krajín ako sú

kurze sa zúčastní 22 zahraničných

presne zadefinovať čo :). Myslím si, že

dodnes som hrdou členkou IAESTE. :)

od roku 1989 študentov európskych

Čierna Hora, Chorvátsko a Maďarsko.

študentov a 15 študentov TUKE, ktorí

takýchto jedincov sa nás nájde viac.

technických univerzít. Na pôde

Na začiatku novembra našu univerzitu

sa budú zdokonaľovať v programova-

A samozrejme zaryto verím v staré

Hľadala som inakosť a našla som bláznov

Technickej univerzity v Košiciach pôsobí

zastupovala delegátka na 8-dňovom

ní androidových aplikácií za pomoci

známe: „Kto hľadá, ten nájde“. A verte

bažiacich po výstrednosti. Hľadala

od roku 1994 pod názvom BEST TUKE.

prezidentskom mítingu v Belgicku.

odborníkov z katedry KPI FEI.

či nie, ja som predsa niečo našla! :)

som voľnočasovú aktivitu a našla som

Od začiatku svojej činnosti zabezpeču-

Je to druhá najväčšia udalosť roka,

zmysluplnú činnosť, ktorá ma napĺňa.

je pre študentov študujúcich na TUKE

kde sa stretlo 200 členov BEST-u

To stále nie je všetko, čo ti ako

možnosť podieľať sa na pripravova-

zo všetkých 97 lokálnych skupín. Prácou

študentovi TUKE BEST TU Košice ponúka.

Čo hľadám? Aké sú moje očakávania od
života? Kde sa chcem vidieť o pár rokov?

Hľadala som uplatnenie v odbore

ní a sprostredkovaní rôznych aktivít

v takomto tíme si zlepšíš svoje soft

Workshopy ohľadom rôznych tech-

„Basic future questions“-

a našla som skúsenosti v praxi – široké

zameraných nielen pre študentov zo

skills, naučíš sa ako správne komuni-

nických tém či súťaž zručností EBEC,

všetkých mladých.
Jedného dňa som došla do štádia,

spektrum stáží popretkávaných dob-

Slovenska ale taktiež pre študentov

kovať s firmami, koordinovať tím ľudí,

ktorá sa koná na začiatku decembra je

rodružstvom, priateľstvami, vedo-

technických univerzít z celej Európy.

a to hlavne zadarmo. Všetko závisí len

takisto určená pre všetkých študentov.

mosťami a kontakt s „iným“ svetom.

Momentálne má zastúpenie na 97

na tebe a tvojej snahe. Ver, že to, čo

keď som si uvedomila, že absolvo-

univerzitách v 33 krajinách Európy.

zažiješ v BEST-e, nezažiješ nikde inde

Dôležité informácie o akciách, kurzoch,

vanie vysokej školy mi nezabezpe-

Hľadala som ľudí s podobným zmýšľaním

Na medzinárodných akciách tu máš

a budeš na to ešte dlho spomínať.

či možnostiach ako sa dostať do nášho

čí úžasnú prácu a šťastný život. Škola

a našla som skvelý kolektív s rovnakým

možnosť stretnúť študentov z teplého

Autor:

nám len pomaly odhaľuje nástrahy

cieľom. Hľadala som kamarátstva

Portugalska až po študentov študu-

Hlavnou pracovnou náplňou našej or-

na našej FB-ovej stránke, cez ktorú

Lenka Novysedláková

súčasného sveta a pomáha mladým

a našla som rodinu – IAESTE rodinu.

júcich v chladnom Jekaterinburgu.

ganizácie sú každoročné organizo-

nás môžeš takisto kontaktovať.

do života. Je teda akýmsi mostom

IAESTE spája mladých, šikovných

Naša lokálna skupina BEST-u ti ponúka

medzi nevzdelanosťou a vzdela-

a ambicióznych ľudí, ktorí majú elán

doplnkové vzdelávanie, množstvo prí-

nosťou, medzi naivnou predstavou

a chuť niečo meniť. Ak máš podobné

ležitostí na zdokonaľovanie tvojich

Aj ty sa môžeš zúčastniť kurzov orga-

o živote a skutočným životom. Z môjho

pohnútky aj ty, pridaj sa k nám. Nemáš

zručností a schopností, ktoré určite

nizovaných v takmer 100 európskych

uvažovania mi vyplynulo, že škola nie

čo stratiť, len získaš :). Ja som hľadala

využiješ v tvojom profesijnom živote

mestách. Stačí ti na to napísať zaujímavý

je indikátor úspešnosti. Úspech človeka

a našla som podstatne viac, ako som

a v neposlednom rade možnosť

motivačný list, poplatok maximálne 30

robí jeho aktivita, šikovnosť a vý-

chcela. Je to jedno z mojich najlepších

cestovať. Pri svojich cestách po Európe

eur a zabezpečiť si dopravu do mesta

nimočnosť. Jednoducho inakosť.

životných rozhodnutí. Skús sa opýtať

máš obrovskú šancu spoznať rôzne

konania. Počas kurzu (7-12 dní) budeš

ktoréhokoľvek IAESŤÁKA, čo mu

kultúry, získať nové kontakty, naučiť

mať postarané o ubytovanie, stravu

Dnes je v móde byť INÝ. „Aj ja chcem

IAESTE dalo do života. Garantujem ti,

sa množstvo cudzích jazykov alebo

a celkový program. V prípade otázok

byť výnimočná,“ vravela som si

že zápornej odpovede sa nedočkáš.

sa zdokonaliť v tých, ktoré už ovládaš.

nás môžeš kedykoľvek kontaktovať

v duchu. Ale ako na to? Túto otázku mi

Tu sa radšej nedrž hesla „Kto hľadá,

zodpovedal plagát vylepený na inter-

ten nájde!“, lebo nenájdeš! :)

ľuďom vstúpiť plynulým krokom

vané akademické kurzy ohľadom

nátnom výťahu s heslom: „Buď iný ako
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tímu a osladiť si študentský život nájdeš

iní. Pridaj sa k nám!“ Bola to z čista

Buď INÝ AKO INÍ!

jasna odpoveď na to, čo ma v ten deň

Buď IAESTE :)

rôznych technických tém.
Autor:

na www.facebook.com/BESTKosice/.
V októbri sme vyslali 5 delegátov
z našej lokálnej skupiny

Naša lokálna skupina organizuje

do Poľska na Regionálne

vo februári 2016 kurz s názvom

Jozef Humeník

Rumunsko, krajina paradoxov

Rok 2015 s FS Jahodná

S radosťou Vám prinášame jeden

Svoju skúsenosť by som charakterizo-

najkrajšia v noci! Cez deň preplnené

Činnosť FS Jahodná bola orientova-

Válek, Krista Bendová, Dana Podracká,

tanečníkov v ľudovom tanci „Šaffova

(z mnohých) farebných a šťavnatých

val ako plnú paradoxov, tak ako sa týmto

mesto sa večer svojimi farebnými

ná na prípravu repertoáru, s ktorým

Samo Bohdan Hroboň, Ivan Krasko, Jana

ostroha“ (marec 2015), z ktorej tanečník

AIESEC príbehov so šťastným

slovom dá charakterizovať aj samotné

fontánami a harmonickým spojením

sa súbor predstavil vo februári

Wernerová, Branislav Bajus, Kristína

a vedúci súboru Ivan Zezulka postúpil

koncom. Hovorí v ňom Lukáš, ktorý

Rumunsko. Rozvinuté mestá sa striedajú

starého a nového stáva skvelou kombi-

2015 v ŠD Košice pri príležitos-

Bendíková, Ivan Fleischer, Lukáš Godla,

na celoslovenskú prehliadku.

sa po skončení štúdia rozhodol hodiť

s menej rozvinutým vidiekom bez as-

náciou všetkých Rumunských paradoxov.

ti 30. výročia založenia súboru.

Barbora Bobovčáková. Autor odvážne

svoju kožu na trh v Rumunsku. Aby

faltových ciest, kde nenarušene vládne

ste zistili, aké to celé bolo a ako to

tradičná ľudová atmosféra. Ďalším

Stále som presvedčený, že rozhodnu-

skončilo, začítajte sa do nasledujú-

paradoxom je, že napriek tomu, že je

cich riadkov. Lukáš bude rozprávať

Rumunsko situované vo východnej

o svojej unikátnej skúsenosti, čo všetko
získal a stratil, a v neposlednom rade
o krásnych bizarnostiach Rumunska.

a nebojácne pristúpil k spracova-

FS Jahodná sa v termíne 18. - 25.

Umelecký program spracoval tradičné

niu rôznych tém (protikladov života)

septembra 2015 zúčastnil na V. me-

tie ísť na stáž bolo jedno z najlepších,

hodnoty ľudovej kultúry svojským,

a prepojením rôznych štýlov dal celému

dzinárodnom folklórnom festivale

aké som urobil. Ako všetci dobre vieme,

invenčným prístupom, s využitím

dielu formu, ktorá podľa vyjadrenia zú-

v Číne. Spolu s ním účinkovali Spevácka

časti Európy, vládne tam nefalšova-

vždy sa prihodia dobré aj zlé veci, je

rôznych žánrov, ktoré tvoria kompaktný,

častnených aktérov ako aj divákov,

skupina Harčarki z Pozdišoviec

ný južanský pokoj, ležérnosť a časová

však na nás, čo si z toho vyberieme.

zaujímavý a netypický celok. Autor

šokuje, provokuje, núti k zamysleniu,

a zberateľ, hudobník, spevák a in-

relativita. Autobusy nechodia podľa

Stretol som mnoho inšpiratívnych ľudí

v ňom spojil prvky slovenského ľudo-

povznáša a baví… V programe účinkovali:

štrumentalista Michal Smetanka

určitej schémy, jednoducho sa postavíte

a dozvedel som sa dosť aj o sebe samom.

vého umenia (hudba, tanec, spev)

FSK BLANCAR, POLE DIVA – umenie

z Brutoviec, s ktorými FS Jahodná

Moje celoživotné heslo „Be better today,

na zastávku a čakáte. Niekedy minútu,

Získal som skúsenosti a vedomosti,

s prvkami vážnej i modernej hudby, ďalej

vertikálneho tanca, HANDS UP

nadviazal úspešnú spoluprácu. FS

than you were yesterday,“ sa mohlo

inokedy hodinu. Napriek tomu sa vždy

ktoré sú nenahraditeľné a unikátne.

tak humor, experiment a mieru štylizácie

CREW – basketbalový a futbalový

Jahodná predviedla v ďalekej Ázii svoje

začať uplatňovať, viac ako kedykoľvek

všetko stíha. Bez stresov. Vo vlaku

(akú si vyžaduje javiskové spracovanie).

freestyle, FS JAHODNÁ, JAMPAM.

umenie, radosť z folklóru a reprezento-

predtým, po tom, čo som prijal životnú

si môžete pokojne zapáliť a veľmi prav-

Viete čo je na Rumunsku najkrajšie?

Využil všestrannosť moderného žánru,

výzvu a vycestoval na stáž do Rumunska.

depodobne to nikomu nebude vadiť,

Keď si myslíte, že už Vás nič neprekvapí,

akým je filmová produkcia. Tá dotvárala

Súbor vystupoval na rôznych akciách

a Slovensko, o čom svedčili ohlasy,

Rumunsko nebolo mojím jednoznačným

revízorovi už tobôž nie. Môžete okúsiť

vždy sa niečo také nájde!

celkovú atmosféru. Neoddeliteľnou

regionálneho a nadregionálne-

nadšenie a uznanie divákov a takisto

a výnimočným cieľom, zaujala ma však

pocit malosti pri druhej najväčšej

súčasťou bolo i slovo – poézia. Zazneli

ho charakteru, napr. oslavy obcí,

i pozvanie nášho súboru organizátor-

ponuka, poskytnuté podmienky a príle-

budove sveta, kvôli ktorej zbúrali

Ak máte pocit, že Váš život je príliš

úryvky z diel významných sloven-

folklórne slávnosti... Naši tanečníci

mi na účasť na ďalších festivaloch.

žitosť situovaná práve na tomto mieste.

celú jednu časť Bukurešte. Predtým

predvídateľný, nečakajte ani chvíľu

ských básnikov: Pavel Koyš, Miroslav

sa zúčastnili krajskej súťaže sólistov

Okrem skúseností z HR oddelenia me-

bola táto budova sídlom diktátora

a choďte navštíviť Rumunsko!

dzinárodnej firmy Deutsche Telekom

a momentálne je sídlom parlamentu,

som spoznal životné príbehy ľudí z

a po prejdení 10 km Vám sprievodca

Pre viac informácií o AIESEC dob-

celého sveta, od úplne každodenných

ohlási, že sa Vám podarilo úspešne

rovoľníckych a pracovných stážach

až po tie najbizarnejšie (Nemec, ktorý

zvládnuť prejsť päť percent z budovy.

liknite na: www.aiesec.sk alebo nám

odišiel do Tibetu, aby sa stal mníchom;

Keby ste chceli vedieť - Bukurešť je

napíšte na Facebooku: AIESEC Košice.

vala Technickú univerzitu v Košiciach

Argentínčan, ktorý si jedno ráno povedal,
že prejde východnú Európu na bicykli
či New Yorčanku, ktorá chcela spoznať
Baltické štáty a odmietla tvrdenie, že
sa momentálne nachádza na Balkáne).
Stáž mi priniesla príležitosť zlepšiť si komunikáciu s ľuďmi tak, aby som dokázal
problémy efektívne riešiť a zároveň ľudí
upokojiť, čo je schopnosť užitočná nielen
pre môj pracovný život. Komunikácia
v business angličtine bola každodenná
súčasť mojej práce. V určitej fáze stáže
som dostal príležitosť byť súčasťou
budovania celkom nového projektu,
čo upevnilo moju dôveru vo vlastné
kreatívne schopnosti a zvládanie
nečakaných úloh. O tzv. hardskilloch,
ktoré som si odniesol ani nehovoriac...

Autor:

Autor:

AIESEC

Ivan Zezulka
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ROZHOVOR

10 mesiacov na Novom Zélande
V roku 2013 uspela TUKE pri podávaní

a nemal som za sebou ešte žiadne

bolo množstvo doktorandov a ich usilov-

veda a výskum v zahraničí. Obzvlášť

na kávu. Spočiatku to bol mierny šok

a pol. No a pre budúcnosť viem, že

projektu v rámci Erasmus Mundus, ako

výsledky a vedecké publikácie, ktoré

nosť. To sa potom samozrejme odráža

podnetné boli každotýždňové stret-

aj vzhľadom na ich veľmi špecific-

nemám otvárať fotobrašňu na lanovom

jedna z mála univerzít na Slovensku.

by mi mohli zvýšiť šance vo výbero-

na výskumných výsledkoch a množstve

nutia v rámci výskumnej skupiny (cca.

ký „Kiwi“ prízvuk, na ktorý vás žiadna

moste 30 metrov nad potokom :).

Projekt „THELXINOE: Erasmus

vom procese, rozhodol som sa, že sa

a kvalite publikácií, keďže podľa môjho

25 ľudí), na ktorých mal stále niekto

jazyková škola nepripraví, ale veľmi

Karta bola našťastie prázdna.

Euro-Oceanian Smart City Network“

vyskúšam prihlásiť. No a na moje veľké

názoru práve doktorandi by mali byť

iný prezentáciu o tom, na čom práve

rýchlo sa na to dalo zvyknúť. Spoločnosť

tak otvoril dvere pre doktorandov, aby

prekvapenie to vyšlo a mohol som

hlavnou pracovnou silou vo výskume.

pracuje. Následne sa diskutova-

na Novom Zélande je veľmi tolerant-

Ako by ste motivovali našich študen-

mohli študovať na univerzitách v Austrálii

stráviť 10 mesiacov vo Wellingtone

Bol som svedkom toho, že tam to tak

lo, vznikali rôzne zaujímavé podnety

ná a otvorená, Kiwáci sú silní pacifis-

tov, aby sa vybrali na „takú dlhú“ stáž

a na Novom Zélande. Prvým študen-

na plne hradenom výskumnom pobyte.

naozaj fungovalo, a to na veľmi vysokej

a nápady a človek mal možnosť učiť sa

ti a chránia si prírodu tak ako asi nikde

a do „takej ďalekej“ krajiny?

tom bol minulý rok Ján Pastirčák, dokto-

úrovni. Na množstve výskumných projek-

aj z práce iných kolegov pracujúcich

na svete. A asi v žiadnej inej krajine

Pre mňa to bolo určite jednoduchšie

rand z Katedry elektroniky a multime-

Na čo bol váš pobyt odborne zameraný?

tov spolupracuje univerzita aj so súkrom-

aj na zdanlivo nesúvisiacich témach.

nestretnete také množstvo ľudí chodia-

aj tým, že som na Nový Zéland neces-

diálnych telekomunikácií na Fakulte

Počas môjho pobytu na Novom Zélande

nými vedeckými inštitútmi (v samotnom

cich na boso bez topánok. Zrejme majú

toval sám ale s priateľkou. Verím, že

elektrotechniky a informatiky. O tom,

som sa venoval výskumu v oblasti

Wellingtone ich bolo hneď niekoľko)

Ale nebolo všetko iba o práci. Z tých

s Hobitmi spoločné viac než len to, že

pre mnohých ľudí môže byť ťažké nechať

ako bolo vo Wellingotne na Novom

kooperatívnej detekcie neznámych

a vôbec súkromným sektorom. Úroveň

10 mesiacov som zhruba mesiac čistého

sa u nich natáčali rovnomenné filmy :).

takmer na rok všetko doma a vycesto-

Zélande, sa dozviete viac z rozhovo-

signálov pod vedením Dr. Pawela

výučby neviem zhodnotiť, keďže

času cestoval po Novom Zélande. Ani

ru, ktorý nám po návrate poskytol.

Dmochovskeho a prof. Petera Smitha,

do výukového procesu som sa nezapá-

zďaleka som ho nestihol prejsť celý, ale

Mali ste aj nejakú nepríjemnú skúse-

sa to. Skúsenosť so životom v cudzej

ktorí pôsobia na School of Engineering

jal. Stretol som sa však aj so študen-

zážitkov a krásnych spomienok som si

nosť/stretli ste sa s nejakou kompliká-

krajine v inej kultúre je na nezapla-

Ako ste sa dostali na pobyt na Novom

and Computer Science na Victoria

tami a všimol som si, že štúdium berú

domov priniesol kopec. A k tomu asi

ciou pred alebo po ceste príp. počas

tenie. Rozširuje obzory a robí človeka

Zélande?

University of Wellington. Aby som čitate-

naozaj vážne a zodpovedne. Zrejme to

180 GB fotiek. Navyše som sa tam naučil

pobytu?

rozhľadenejším a otvorenejším k novým

Niekedy v novembri 2013 mi prišiel

ľov neodradil od zvyšku tohto rozho-

bude tým, že univerzitné vzdelanie je

uvariť si vlastné domáce pivo, to je

Našťastie sa celý môj pobyt zaobišiel bez

veciam. To je ale len taký osobný rozmer

z dekanátu hromadný email, v ktorom

voru, tak asi zostanem iba pri názve

na Novom Zélande spoplatnené pomerne

teraz vo Wellingtone strašne „in“ :).

nejakej väčšej komplikácie. Na Zéland

dlhodobého pobytu v zahraničí. Je

sa informovalo o možnosti prihlásiť sa

témy a vynechám detaily :).

vysokou sumou a študenti si preto

som prišiel spolu so svojou priateľ-

tu podľa mňa ešte aj rozmer spojený

Verím, že ste stretli veľmi zaujímavých

kou Paulou, ktorej sa podarilo získať

s akademickým prostredím. Slovensko

ľudí. Viete nám priblížiť, akí ľudia žijú

tzv. Working Holiday víza a na riešenie

už dlho nie je izolovanou krajinou. Sme

na výmenný program pre doktoran-

dvakrát rozmyslia, či to budú flákať :).

vať na opačný koniec sveta. Ale oplatí

dov a výskumníkov v rámci programu

Ako hodnotíte úroveň univerzity,

THELXINOE: Erasmus Euro-Oceanian Smart

fungovanie, úroveň výučby/výskumu

Čo ste si priniesli domov (odborne prip.

na Novom Zélande? (čím sú zaujímaví,

akéhokoľvek problému sme boli dvaja.

na globálnom trhu, a to aj v oblasti

City Network, do ktorého je zapojená aj

a technické vybavenie?

súkromne)?

iní, originálni...)

Asi najnepríjemnejšou situáciu bolo,

výskumu a vedy. Pre mladých výskumní-

naša univerzita. V rámci tohto programu

Ťažko mi je hodnotiť celú univerzi-

Myslím si, že pobyt na Novom Zélande

Novozélanďania sami sebe hovoria

keď som v jeden deň dostal pokutu

kov je preto dôležité vidieť a zažiť to,

bolo možné stráviť niekoľko mesiacov

tu ako takú, keďže som väčšinu pracov-

ma po odbornej stránke dosť silno

Kiwi podľa druhu vtáka, ktorý je typický

za parkovanie a pár hodín nato utopil

ako sa robí veda v zahraničí, nechať sa

na jednej z troch zapojených univer-

ného času strávil v úzkej skupine ľudí

obohatil. Mal som možnosť pracovať so

pre túto krajinu. Z vlastnej skúsenos-

pamäťovú kartu v novozélandskom

inšpirovať a v ideálnom prípade priniesť

zít v Austrálii a jednej na Novom

na School of Engineering and Computer

špičkovými odborníkmi v oblasti bezdrô-

ti môžem povedať, že sú veľmi otvorení

potoku. Ale jedno aj druhé bola moja

nejaké know-how aj naspäť domov.

Zélande, konkrétne Victoria University

Science vo výskumnej skupine zamera-

tových telekomunikácií a mnoho som

a je pre nich prirodzené viesť rozhovor

chyba. Nevšimol som si, že parko-

of Wellington. Hoci som bol v tom čase

nej na telekomunikácie a spracovanie

sa od nich naučil. Bolo veľmi zaují-

s úplne neznámym človekom na ulici,

vacie miesto je iba na 10-minútové

Autor:

v prvom ročníku doktorandského štúdia

signálov. Prvá vec, ktorú som si všimol

mavé a prínosné vidieť, ako sa robí

zastávke autobusu, či čakajúc v rade

státie a bol som tam zhruba hodinu

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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Podpora študentov

Slávia TUKE

Autor:
prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

so špecifickými potrebami
Technická univerzita v Košiciach vytvára

hneď pri zápise na začiatku akademic-

telesným a viacnásobným postih-

všeobecne prístupné akademické

kého roka alebo semestra, ale centrum

nutím, s chronickým ochorením,

prostredie aj vytváraním zodpovedajú-

je k dispozícii počas celého roka.

so zdravotným oslabením, s psychickým

cich podmienok štúdia pre študentov

Odborní pracovníci centra pri Vašej re-

ochorením, s autizmom alebo

so špecifickými potrebami (ďalej len

gistrácii vykonajú pohovor, pri ktorom

ďalšími pervazívnymi vývinovými

,,študentov so ŠP“), ktorých podporu

vyhodnotia Vaše špecifické potreby

poruchami či s poruchami učenia.

počas štúdia na vysokej škole upresňuje

a navrhnú zaradenie do príslušnej

zákon o VŠ podľa § 100 ods. 5 zákona

kategórie študenta so ŠP v zmysle

Študent so ŠP má podľa rozsahu a druhu

Nováčik víťazom

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách

vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 458/2012 o mini-

špecifickej potreby nárok na podporné

a o zmene a doplnení niektorých

málnych nárokoch študentov so ŠP, ako

technológie a služby, najmä na zabez-

zákonov v znení zákona č. 57/2012 Z. z..

aj odporúčania pre formu individuálnej

pečenie možnosti využívať špecifické

podpory, či úpravy podmienok štúdia.

vzdelávacie prostriedky, individuál-

súťaže MFZ Košice

Podporu študentov a záujemcov

Pre potreby vyhodnotenia špecifických

ne vzdelávacie prístupy (napr. indivi-

Autor:

o štúdium so ŠP na Technickej univerzite

potrieb a určenia podporných služieb,

duálnu výučbu vybraných predmetov),

Ing. Ľubomír Hlivák

v Košiciach zabezpečuje Bezbariérové

študent predkladá Bezbariérovému

osobitné podmienky na vykonávanie

centrum ako špeciálne celoškolské

centru TUKE lekárske vysvedčenie,

študijných povinností bez znižovania po-

pedagogické pracovisko, ktorého

či vyjadrenie psychológa, špeciálne-

žiadaviek na študijný výkon, individu-

hlavnou úlohou je vyhodnocovanie

ho pedagóga a pod.. Návrh predkladá

álny prístup vysokoškolských učiteľov,

Premiérový ročník v najvyššej mestskej

55:22. Útočník Marcel Hvozdík bránku

Veľas (SvF), E.Weiss (Z), R.Weiss (Z),

schopností študentov so ŠP a príprava

centrum prodekanovi príslušnej

odpustenie školného v odôvodni-

súťaži Mestského futbalového zväzu

súperov zaťažil až 20 gólmi, čím sa stal

Končik (SvF), Lazúr, Sinčák (HF), Ľoch (Z).

návrhov vhodných podporných tech-

fakulty a po jeho schválení študent

teľných prípadoch, ak ide o štúdium

Košice dopadol nad očakávania.

aj najlepším strelcom celej súťaže.

nológií, metód a služieb pre zlepšenie

získava štatút študenta so ŠP; študijné

dlhšie, ako je štandardná dĺžka príslušného študijného programu.

Futbalisti Slávia TUKE sa stali víťazom
6. ligy MFZ Košice v sezóne 2014/2015.

Osobitné poďakovanie patrí vedeniu

prístupu k informáciám (slabozrakí,

oddelenie zaregistruje študenta

O prvenstvo sa zaslúžili títo futbalisti

Technickej univerzity v Košiciach

nevidiaci, osoby s poruchami sluchu

v centrálnej databáze študentov so ŠP

(zamestnanci a študenti TUKE): Minda

a OZ Slávia TUKE za podporu a pomoc

a pod.) a zvýšenie ich sebestačnosti

na MŠVVaŠ a vydá kópiu rozhodnu-

Bezbariérové centrum Technickej

Po úspešnom ťažení v jesennej

(HF), Behún (Z), Budzák (SjF), Ečegi (FEI),

pri fungovaní klubu, ktorý sa snaží

pri štúdiu. Prostredníctvom účelovej

tia študentovi pre potreby komunikácie

univerzity v Košiciach sídli v hlavnej

časti, svoju pozíciu lídra po kvalitnej

Friga (FEI), Gajdoščík (FEI), Gašparovič

dôstojne reprezentovať našu univerzitu.

dotácie z MŠVVaŠ reaguje Bezbariérové

s pedagógmi, či inými pracovníkmi školy.

budove univerzity, Letná 9, prízemie

zimnej príprave potvrdili aj v jarných

(Z), Harčarik (Z), Ľ.Hlivák (Z), M.Hlivák

kolách. Súťažný ročník 2014/2015

(BERG), Hvozdík (FEI), Kušnírik (FEI),

zakončili s bilanciou 14 výhier,

Lavčák (Z), Lišuch (Z), Marcin (BERG),

2 remízy, 2 prehry a celkovým skóre

Mišík (SvF), Štofa (FEI), Tomečko (EkF),

centrum na konkrétne špecifické potreby
Športu zdar a futbalu zvlášť.
Konečná tabuľka:

B-blok, miestnosť č. 09, telefonic-

a požiadavky individuálnych študentov

Za študenta so špecifickými potrebami

ký kontakt: 055 602 2140, 2377,

a obstaráva pre ich potreby podporné

sa považuje študent so zmyslovým,

http://accesscentre.tuke.sk/.

technológie a služby. V roku 2015 sme
poskytli v rôznej forme priamu technologickú podporu 23 študentom so ŠP

Poradie
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Skóre

Body

v celkovej hodnote vyše 11 000,- EUR.

1

FK Slávia TUKE

18

14

2

2

55-22

44

2

MFK Košice Krásna

18

14

1

3

64-11

43 (-3)

3

CF Athletico Košice B

18

9

4

5

36-24

31

4

ZKŠ Poľov

18

6

2

10

35-45

20

5

FK Košická Belá

18

6

2

10

33-36

20

Základným predpokladom získania indi-

Ako si môžete uplatniť nárok
na získanie podporných technológií?

6

TJ Mladosť Kavečany

18

3

4

11

24-44

13

viduálnej podpornej technológie je re-

7

CF Athletico Košice A

18

2

3

13

22-87

9

gistrácia a žiadosť o priznanie štatútu

8

FK Košice Barca odstup.

0

0

0

0

0-0

0

„študenta so ŠP“. Najlepšie je to urobiť

Haló

Haló
Haló
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Fitnes - príďte si zacvičiť aj vy!

Turistika

Autor:

Autor:

Mgr. Marián Žigala

Mgr. Júlia Fejerčáková

Podľa štatistiky výučby telesnej

podrobujú diagnostike vybraných

tréningovej jednotky sa riešia naplá-

Najprirodzenejší pohyb pre človeka

pracujú v striedavom rytme spolu

Turistická obuv by mala byť aspoň

výchovy sa v letnom semestri 2014/15

faktorov za účelom posúdenia

nované ciele a trvá približne 50 minút.

je chôdza, preto by sa dalo povedať,

s nohami.

o pol čísla väčšia ako bežná obuv,

na hodiny povinne voliteľnej telesnej

aktuálneho zdravotného stavu. Pri dia-

Úlohou záverečnej časti je upokojiť

že pešia turistika je najrozšírenejším

2. Vhodné oblečenie – obliekame sa

výchovy prihlásilo 2385 študentov

gnostike sa používajú antropomotoric-

organizmus, veľakrát cvičeniami

športom. Nezáleží na veku, na počasí,

pomocou viacerých vrstiev – ako

TUKE. Z pestrého programu výučby po-

ké údaje – výška, obvod pása a bokov,

na kardio strojoch nízkej intenzity

na ročnom období, či je deň, alebo

„cibuľa“. Prvá vrstva by mala spĺňať

V batohu by nám nemali

núknutých Katedrou telesnej výchovy,

hmotnosť, BMI, množstvo telesného

a strečingovými cvičeniami, kompen-

noc. Samozrejme, pre jednotlivé

funkčnú stránku. Najvhodnejšie je ter-

chýbať tieto veci:

ktorý zahŕňal 25 druhov športov, bol

tuku, množstvo svalovej hmoty a visce-

zovať zaťaženie z hlavnej časti hodiny

podmienky je vždy špecifická. V lete

moprádlo z rýchloschnúcich a synte-

• nádoba na vodu či čaj (v zime

najväčší záujem o fitnes (457 študentov).

rálneho tuku. Študenti na základe

a napomôcť regenerácii organizmu.

je dôležité dodržiavať pitný režim,

tických materiálov (polyester, poly-

je dobré mať termosku),

diagnostických výsledkov a úrovne po-

V závere hodiny fitnes sa vykonáva

v zime je nevyhnutná zvýšená

propylén...), ktoré v lete chladia, od-

• malá lekárnička (najmä ná-

Pohybovú aktivitu vo forme fitnes si volí

kročilosti cvičia na hodinách fitnes

strečing kompenzačného charakteru

pozornosť, pretože meniaca sa snehová

sávajú pot a v zime zahrejú. Ďalšia

stále viac študentov, ktorí nielenže

v skupinách podľa rôznych pohybových

na svaly, ktoré boli namáhané a taktiež

pokrývka komplikuje orientáciu.

vrstva je izolačná, ktorá odvádza pot

• náhradné oblečenie, ponožky,

túžia po náraste svalovej hmoty, ale

programov. Informácie o pohybovom

na skrátené svaly, s cieľom zvýšiť

z prvej vrstvy a zabraňuje strate tepla.

• pršiplášť, návleky,

zaujímajú sa aj o správnu životosprá-

programe sú podávané zo strany vy-

elasticitu svalov a kĺbovú pohyblivosť.

Turistika dokonca nie je závislá ani

Vhodné sú tenké materiály zo syntetic-

• v lete slnečné okulia-

vu, nutričné hodnoty potravín, či

učujúceho v úvodnej časti hodiny.

od konkrétneho miesta a terénu.

kého mikrovlákna ako je napr. fleece.

tréningové programy s účinnou su-

V následnej rušnej časti dochádza

V priebehu trinástich týždňov si študenti

Ponúka od najjednoduchších

Vrchná vrstva je ochranná, chráni pred

perkompenzáciou. Väčšina študentiek

k zahriatiu organizmu zväčša kardio

vytvárajú pozitívny vzťah k pohybu

prechádzok pre ľudí so slabšou

nepriaznivými poveternostnými pod-

svoju pozornosť sústreďuje na redukciu

strojmi (bežiace pásy, stacionárne

a zdravému životnému štýlu, čo im

fyzickou kondíciou, až po náročnej-

mienkami ako je dážď, sneh a vietor.

V rámci povinnej telesnej výchovy, ale

tuku a získanie pružných, tuhých

bicykle, veslovacie trenažéry, eliptické

pomáha aj pri zvládaní psychickej

šie výstupy a prechody vo vysoko-

Materiál musí byť priedušný a nepre-

aj voliteľnej, si študenti môžu zvoliť

svalov stehien, spevnenie prsných

trenažéry) alebo inou aktivitou, ktorá

záťaže počas skúšobného obdobia.

horskom teréne, kde je nevyhnutná

mokavý (goretex, aquatex...).

predmet turistika. Počas semestra majú

svalov, tricepsov, vypracovanie pásu

sa vykonáva nízkou intenzitou v trvaní

alebo problematických partií (brucho,

približne 2 – 10 minút. Po zahriatí

„Kto nemá čas na cvičenie,

výbavy. Výber vhodnej obuvi záleží

ktoré sa konajú nie len v okolí Košíc,

boky, sedací sval). Na hodinách fitnes

organizmu nasleduje všeobecné rozcvi-

bude ho mať dosť na stonanie.“

Čo je potrebné vedieť pred túrou:

od zvoleného terénu a náročnos-

ale aj v našich národných parkoch.

zisťujú, že výhody silových tréningov

čenie pozostávajúce z 10 – 15 cvičení.

Katedra telesnej výchovy ponúka

1. Technika chôdze – zlé pohybové

ti túry. Pri ľahkej prechádzke v lesnom

Medzi študentmi je veľmi obľúbený

na spaľovanie tukov ďaleko prevažujú

Používajú sa strečingové, krúživé

všetkým zamestnancom a doktoran-

návyky môžu viac uškodiť ako osožiť.

a menej náročnom teréne posta-

a vyhľadávaný, nakoľko umožňuje

nad výhodami kardio tréningov.

a švihové cvičenia (dynamický strečing)

dom možnosť bezplatného vstupu

Dôležité je správne našľapovanie,

čia nízke a ľahké trekingové topánky.

spoznávať krásy prírody, „vyčistiť si

v trvaní 10 – 15 minút. Po všeobecnej

do fitnes centra v telocvični T3

najprv vykračuje päta, potom chodi-

Do náročnejšieho kamenistého terénu

hlavu“ na čerstvom vzduchu a zároveň

sú vhodné vysoké trekingové topánky,

si zlepšovať fyzickú kondíciu. Ani za-

veľmi dobrá fyzická kondícia.

3. Správna obuv – najdôležitejšia časť

ktorú nosíte.

plaste na otlaky),

re, pokrývka hlavy,
• v zime rukavice, čiapka.

na výber z piatich pripravených túr,

Hodiny fitnes prebiehajú v 90 minú-

rozcvičke nasleduje špeciálne rozcvi-

na Jedlíkovej 7 v pracovných dňoch

dlo a tak prsty. Nechodíme po špič-

tových intervaloch od 7.30 do 15.00

čenie pozostávajúce z cvičení špeci-

medzi 15:00-17:00. Je potrebné

kách a špičky nevytáčame smerom

ktoré chránia členky, sú z odolnejšie-

mestnanci TUKE nemusia byť sklamaní,

hod. na Jedlíkovej ul. v telocvični T3.

fického charakteru, ktoré úzko súvisia

preukázať sa zamestnaneckým

von. Chôdza by mala byť v pravidel-

ho materiálu a majú tvrdšie vibramo-

pre nich sa taktiež organizujú rôzne

Študenti sa v úvodných hodinách

s hlavnou časťou. V hlavnej časti

preukazom, resp. ISIC, ITIC kartičkou.

nom rytme, s ľahkými a pravidelnými

vé podrážky. Dôležitý je tiež správny

turistické a cykloturistické výstupy.

krokmi. Ruky sú voľne pri tele, pričom

výber strihu a veľkosti topánok.

Do skorého videnia v horách :)!
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Futbalová jeseň na TUKE
Autor:
Mgr. Ľuboš Vojtaško

Turnaj o majstra TUKE

Autor:
Mgr. Matej Timkovič

Tohtoročné futbalové zápolenia začali

Novotný (SAINTS) a najlepšie brániacim

Všetkým účastníkom podujatia patrí

futbalovým turnajom „O MAJSTRA

hráčom sa stal Martin Konček (UNITED).

poďakovanie za predvedené výkony

TUKE“, v stredu 14. októbra 2015, kde

Mužstvá na prvých troch miestach

a korektné športové súťaženie, ktoré

si svoje sily zmeralo desať tímov. Tie boli

boli ocenené pohárom a medailami,

charakterizovalo toto veľmi vydarené

rozdelené do dvoch skupín, v ktorých

najlepší jednotlivci pamätnými soškami.

športové podujatie organizované KTV.

hrali systémom každý s každým.
Po odohratí základných skupín postupovali do semifinále prvé dve mužstvá
z obidvoch skupín. Po rozlúštení semifinálovej tajničky sa v súboji o tretie
miesto stretli mužstvá „SAINTS“
a „IBN“, v ktorom jasne dominovalo
Výkonný výbor Slovenskej asociácie

športoch. Na Skalke pri Kremnici budú

prorektor pre oblasť vzdelávania.

mužstvo SAINTS a zvíťazilo presvedči-

univerzitného športu na zasadnutí

študenti v termíne 6.-7.2.2016 súťažiť

Slávnostné otvorenie tohto športového

vo 8:5. O víťazstvo v turnaji sa zviedla

11.11.2014 schválil Technickú univerzitu

v bežeckom lyžovaní. Vo Vyšnej Boci,

podujatia so zaujímavým programom

dramatická bitka medzi „EXCELLENCE“

v Košiciach ako organizátora Zimnej uni-

v časti Bačova roveň sa bude konať

sa uskutoční 15.2.2015 o 18:00 v spo-

a „UNITED“, kde o víťazovi muselo

verziády Slovenskej republiky 2016.

súťaž v zjazdovom lyžovaní, pričom

ločenskej sále kultúrno-spoločenské-

rozhodnúť až predĺženie. V ňom boli

Naša univerzita tak získala prestížnu

podujatie je naplánované v termíne

ho centra na Jedlíkovej 7 v Košiciach.

nakoniec úspešnejší hráči UNITED

možnosť organizovať zimnú časť naj-

19.-21.2.2016 a Osrblie sa dňa 5.3.2016

Viac informácií nájdete na adrese

a zvíťazili tesne pomerom 1:0.

väčšieho univerzitného športového

stane dejiskom univerziádnych bojov

www.univerziada2016.tuke.sk

podujatia na Slovensku v roku 2016.

v biatlone. Ako sprievodné podujatie

Najlepším strelcom turnaja sa stal

Zimnej univerziády 2016 bude súťaž

Všetkých Vás srdečne pozývame

Arnold Kónya (EXCELLENCE), za najlep-

V termíne 15.-18.2 2016 privítame

v pretláčaní rukou – Armwrestlingu,

na toto najvýznamnejšie akademické

šieho hráča bol vyhodnotený Dominik

na pôde našej univerzity najlepších

ktoré sa uskutoční dňa 17.2.2016 v spo-

športové podujatie. Príďte povzbudiť

univerzitných športovcov Slovenska.

ločenskej sále na Jedlíkovej ulici.

svojich študentov, spolužiakov

Do programu Zimnej univerziády 2016

a známych v ich športovom snažení.

sa dostalo desať športov. V akademic-

Predsedom organizačného výboru

kom športovom centre na Jedlíkovej 7

je prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.,

Pohár rektora TUKE vo futsale

Termíny a miesta jednotlivých súťaží:

sa bude súťažiť v bedmintone, stolnom

Otvorenie tohto ročníka pripadlo do rúk

si zahrá vo finále a kto zabojuje o bronz.

Najlepším strelcom sa stal Dávid Mano

prof. Ervinovi Lumnitzerovi, prorek-

O tretie miesto si to rozdali hráči SvF a LF

(FBERG) so 4 gólmi, za najlepšieho hráča

torovi pre oblasť vzdelávania. Tento

a po nerozhodnom výsledku v riadnom

MultiHala, Alejová

bol zvolený Martin Zima (FEI) a najlepším

turnaj je každoročne zárukou kvalitných

hracom čase 2:2 zvládli pokutové kopy

15.-16.2.2016

Angels aréna

brankárom sa stal Adrián Noga (SvF).

športových výkonov a napínavých

lepšie hráči SvF a obsadili tak konečnú

Karate

18.2.2016

Jedlíkova 7, telocvičňa T1

Najúspešnejší boli odmenení cenami,

futsalových zápasov. Nebolo tomu

tretiu priečku. Rovnako napínavé

17.2.2016

Jedlíkova 7, telocvičňa T1

pohárom a diplomami. Všetci účastníci

aj súťaže v zjazdovom a bežeckom

Stolný tenis

inak ani vo štvrtok 12.11.2015, kde

bolo aj finálové stretnutie medzi

predviedli kvalitné športové výkony,

lyžovaní, chýbať nebude ani biatlon.

Tanečný šport

15.2.2016

Jedlíkova 7, telocvičňa T1

sa predstavilo 8 družstiev rozdele-

družstvom FBERG a FEI, ktoré skončilo

zmysel pre fair-play a v neposled-

Univerziádne súťaže v týchto športoch

Bežecké lyžovanie

6.-7.2.2016

Skalka pri Kremnici

ných do dvoch skupín. Zo skupiny po-

v riadnom hracom čase 3:3. Pevnejšie

nom rade záujem o pohybovú činnosť

sa uskutočnia v rámci oficiálnych

Zjazdové lyžovanie

19.-21.2.2016

Vyšná Boca – Bačova roveň

stupovali do semifinále najlepšie dve

nervy v rozstrele ukázali hráči FBERG

a šport ako súčasť životného štýlu.

podujatí organizovaných jednotli-

Biatlon

5.3.2016

Osrblie

družstvá. Semifinálové zápasy určili, kto

a tešili sa tak zo zisku prvenstva.

vými športovými zväzmi v daných

Pretláčanie rukou

17.2.2016

Jedlíkova 7, spoločenská sála

tenise, karate a v tanečnom športe.

Športová disciplína

Čas

Miesto

V Angels aréne si zmerajú sily futsalisti

Bedminton

16.2.2016

Jedlíkova 7, telocvičňa T1

a v MultiHale hale na Alejovej ulici budú

Florbal

15.-16.2.2016

zápoliť najlepší univerzitní florbalisti.

Futsal

Zimná univerziáda 2016 bude zahŕňať

Haló
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LPH Vranov n/T s.r.o.

Pod dolami 838
093 02 VRANOV NAD TOPĽOU
SLOVAKIA

Company profile
The main activity of company is the
production of plastic components,
including of assemblies of higher units.
We are only private company with 100%
share of Slovak capital.
Company LPH Vranov n/T s.r.o. has been
enterprising in the field of plastic
products manufactures since 1989.

Quality
- Quality certification ISO/TS 16949:2009
EN ISO 9001:2008
EN ISO 14001:2004
- Metrology equipment ( Mitutoyo, Mettler )
- Statistical methods for scoring

Our Main Partners

Services offered
-

Devising and Design
Design and Production of products
Sampling and Measurement
Validation products
Pre-serial production
Samples production and
measurements
Pre-serie production
Plastic injection
Vacuum coating
Assembly
Serial production
Metrology
Warehousing and Logistics
Advisory and Consulting

-

Technologies
Our company insists to inovation of
technologies and of course to productivity
and of process which are covering a quality
of production.

Branches
-

Automotive
Household appliances
Electroappliances
Other equipments

References

www.lph.sk

Our priorities
-

Quality
Flexibility
Development of technologies
Complexity
Advantageous prices

Advantages competitive
Toolshop - 1.PN, s.r.o.
- moulds and tools design and construction
- maintenance, services
- mould flow analyses
- 3D measurements
R.P.I.C.
Regional Advisory and Information Centre
- new informations and contacts
- financial resources possibilities
- counselling
- education

Company profile

1. prešovská nástrojáreň spol, s.r.o. is a private
company, the main production programme of
which is represented by the production of
tools injection moulds for thermoplastics and
dies shear and bending tools.
Using its more than 50 years tradition in the
production of special tooling, we provide our
customers with seriousness at collaboration,
professionalism of order solving and
accommodating production terms with
support by modern technologies, software
equipment and quality working team.
The company employs 70 employees and the
estimated turnover in 2015 is 1.750.000 EUR.
Company vision:
”Achievement of prominent place on the
Slovak market of producers of tooling”

Clamping
force (T)
1 000
800
650
650
550
530
420
410
400
360
350
350
260
250
250
230
200
160
150
150
150
150
150
125
120
120
110
100
100
80
80
80
60
60
60
60
50
40
25
6,5

DEMAG ET 1000/1400 - 11500 system
DEMAG ET 800/1120 - 6400 system
DEMAG 650/1000 - 5400 - BI-INJECTION
DEMAG 650/1000 - 6400
ENGEL E - DUO 500
HT 5300/840-5000 MARS - BI-INJECTION
DEMAG ET 420/810 – 2300 concept top
ZHAFIR VE4100 - 1100 - FULLELECTRIC
ARBURG 820 S
Zhafir-VE 3600/ 1400
Engel-Victory 1050H/330W/330V 350 COMBI
DEMAG 350/810 - 3300
ENGEL 260 VICTORY
DEMAG 250/630 - 1450
HAITIAN MA2500 1000
ZHAFIR VE2300/750B - BI-INJECTION
Demag Ergotech 200/560 840 EXTRA
HAITIAN MA1600 600
ZHAFIR VE1500/430B - FULLELECTRIC
DEMAG 150/500 - 610
DEMAG 150/520 - 410 - ELECTRIC
DEMAG 150/MULTI - BI-INJECTION
ENGEL E - VICTORY 160
Demag ET 125/475 – 440
DEMAG 120-430/ECQ
ZHAFIR VE1200/300B - FULLELECTRIC
ARBURG 470 S 1100-290/170 - BI-INJECTION
DEMAG 100/400 - 430
ARBURG 420 M
DEMAG 80/400 - 430
DEMAG 80/370 - 150 - ELECTRIC
ARBURG 370 U
ARBURG 320 C/M - VERT/HORIZ.
ARBURG 320 - BI-INJECTION
Demag -D-60-3
DEMAG 60/182
DEMAG 50/330 - 150 - ELECTRIC
ARBURG 270 C
ARBURG 170 CMD
BABYPLAST
WELDING MACHINES
BRANSON 2000 IW+
USW
SURFACE TREATMENT
HIGH VACUUM COATING SYSTEM FOR ALUMINIUM LAYER
HOT STAMPING GEBA 8 HY
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Complex Solution Under Our Roof...

Production

3D printing

Priority objectives of company

The production by the help of sintering from
the MS1 material (MaragingSteel or highstrength steel – it is a metallic powder
optimized firstly for the work at the EOSINT M.
systems)

Technologies

References

Limiting dimensions of tooling currently are
1100x800 mm and the weight 5 T.
Production programe:
= moulds for pressure, for direct pressing of
thermosets, for injection type of thermosets
and others
Investing in the modernization of technologies
ond software equipment in order to reduce
the production terms and increase the quality
and effectiveness of production.
”the priority goal of company is to invest into
modernization, technologies and software
equipment in order to shorten delivery terms
and increase the quality and effectiveness of
production.“

Software equipment:

Quality

Machines park
Machine

1 st Presov tool making company Ltd.

In the long term, the company has the
procedures for the quality achievement
implemented in the time when the tool
making division, as the part of the KŘIŽÍK a.s.,
was
certifies by
RV TUV,
The
company
has
proudly
benn ISO
9001
certified
since
January 2004.

Control and
coordination
of
information
flow is
realized by
means of electronic information system from
the very first phase of project recording up to
the releasing approval package for either
tooling or pressing production stages.
CAD/CAM
Four installations of Pro/Engineers are the
basis of the software equipment of the desing
department. Other programes are those for
NC code generation for 3D or 2D machining
for machining centres.

Production of 3D wire bended parts

Contact & location map

Since 2015 :

1. prešovská nástrojáreň spol, s.r.o.
Ľubochnianska 2407/2
080 06 PREŠOV – ĽUBOTICE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

- from diameter 3 to 12 mm (Bending
machine AFM-3D12-T)
- from diameter 2 to 8 mm (Bending machine
AFM-3D8-T)
AFM-3D8-T

AFM-3D12-T

Tel.:
Fax.:
Mob.:
Email:
www:

+421.51.7485051
+421.51.7485050
+421.905.255230
info@1pn.sk
http://www.1pn.sk

3D printing (sintering of metallic powder) from
the tool steel. Design and production of
comfort cooling. Repair of broken parts by
applying the metallic powder.

The pressings from both moulds and tools
produced 1. prešovská nástrojáreň are
applied, directly by our customers of
indirectly, in the assemblies and on assembly
lines of several companies, i.e.:

Machinery equipment

