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Ing. Clayton 
Stone, PhD.

v lese. Vystúpil som v malej dedine 

a začal som pracovať v prvom podniku, 

v ktorom som sa uchádzal o prácu. Potom 

som zistil, že nasledujúca zastávka bola 

väčšie mesto. Šiel som tam s ďalším 

Afričanom a pracovali sme v poisťovni. 

Mal priateľku zo Slovenska a jej kamarátka 

mala narodeniny. Pozvali ma na oslavu 

a ja som súhlasil. Kvôli nej som prišiel 

na Slovensko. Nevedel som, že táto 

krajina má také pekné ženy. Teraz je už 

mojou manželkou a máme dve deti.

Čo nasledovalo potom?

Keď som sem prišiel, podmienky boli 

Je evidentné, a to už len z Vášho 

mena, že Vaše korene pravdepodob-

ne nebudú mať toho veľa spoločného 

so Slovenskom. Mohli by ste nám 

priblížiť Váš život predtým, ako ste 

sa dostali až na Slovensko? 

Narodil som sa a vyrastal v Južnej Afrike. 

Keď som mal 18, povedal som rodine, že 

idem do Anglicka.  Keď som tam šiel, mal 

som jednu batožinu a nejaké peniaze. 

Po príchode na stanicu som sa rozhodol, 

že nechcem ísť do Londýna. Nastúpil som 

na vlak. Čím ďalej som išiel, tým menšie 

dediny tam boli. Tak som sa rozhodol, 

že musím vystúpiť, inak skončím niekde 

pre mňa prísne. Mal som tri možnosti. Prvá 

bola oženiť sa, ale to som nechcel, lebo 

sme sa poznali krátko. Druhá možnosť 

bola, aby som založil firmu so zamest-

nancami a posledná možnosť bola začať 

študovať.  Rozhodol som sa pre štúdium 

práve tu na Technickej univerzite 

v Košiciach na Stavebnej fakulte.

Rozprávate pekne po slovensky. Ako 

dlho Vám trvalo naučiť sa slovenský 

jazyk. Čo Vám robí najväčšie problémy? 

Keď som začínal, tak moje štúdium bolo 

platené a v angličtine, takže som sa 

zo začiatku nemusel učiť rozprávať. Taktiež 

som učil angličtinu, takže to nebolo nutné. 

Ale potom som chcel vedieť, čo ľudia 

okolo mňa rozprávajú, o čom klebetia. Ale 

nábeh bol u mňa dosť rýchly. Pomerne 

rýchlo som sa naučil vyjadriť svoje 

myšlienky. Problém nastal, keď som robil 

dizertačnú prácu, pretože som mal skúšky 

po slovensky. Okrem toho som musel písať 

e-maily a vypisovať rôzne výkazy. Keď 

hovorím, tak mi ľudia rozumejú, ale chyby 

sú viditeľnejšie, keď to musím napísať.

Ako sa Vám tu páči? Čo hovoríte na ľudí 

okolo seba?

Celkovo sa tu cítim veľmi dobre. Páči 

sa mi, že Slováci sú otvorení v ko-

munikácii. Nemal som ako cudzinec 
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problém. Ľudia sú dobrí a otvorení. 

V mojej krajine je veľká kriminalita.

Taktiež sa veľmi bránime kontaktu 

s turistami. Prívetiví sme skôr vtedy, 

keď nás zoznámi s niekým náš priateľ, 

rodina. Tu nemám problém nadviazať 

kontakty sám a bez sprostredkovania.

Ako sa Vám páči  naša kultúru 

a tradície? Je niečo, čo Vás prekvapilo?

Veľká noc. (smiech) To je úplne super. 

Tradície Slovenska a mojej krajiny sú veľmi 

podobné. Ja osobne som bol prekvapený 

z Veľkej noci. U nás túto tradíciu neudr-

žiavame a veľmi sa mi páči (smiech).

Chodíte bežne oblievať s vedrom vody 

v ruke? 

Áno, plánujem to už asi desať dní 

vopred. Čo sa týka sviatkov v Južnej 

Afrike, tak  sú podobné. Na Vianoce 

máme všade naokolo palmy, dávame 

do bazénov sviečky, stromy máme umelé, 

ale tradície sú podobné ako u Vás.

Našli by sme vo Vašom jedálničku aj 

obľúbené slovenské jedlo? Čo Vám 

zo slovenskej kuchyne chutí najviac? 

Vec, ktorú neberiem ako jedlo, je niečo 

sladké. Preto, keď jem buchty na pare, 

tak je to pre mňa veľmi zvláštne, lebo 

je to sladké a malo by to prísť po jedle. 

V Južnej Afrike máme hlavné jedlo 

večeru a tu je to obed. Takže  mám 

dve hlavné jedlá denne (smiech).

A čo bryndzové halušky?

Prvýkrát, keď som to ochutnal, bolo 

to pre mňa veľmi zvláštne, ale teraz 

to obľubujem. Nemám rád tie zabíjač-

kové jedlá. Jaternice a jedlá v aspiku 

nejem, ale oškvarky mám rád.  

Zvyknete niekedy navariť jedlo z Vašej 

krajiny?

Na začiatku som chcel ukázať naše jedlá. 

Volal som mame, aby mi dala recept 

a počúval som jej inštrukcie. V dnešnej 

dobe si to viem pozrieť aj cez google. 

Je to pestré na obidvoch stranách.

Pôsobíte na Stavebnej fakulte. Mohli by 

ste ostatným priblížiť Vaše pôsobenie? 

Čo všetko zahŕňa pozícia vedecko- 

-výskumného pracovníka?

Pôsobím tu ako vedecko-výskumný 

pracovník. Dostal som víziu, že by som šiel 

na docentúru. Musím si plniť povinnosti 

aj v rámci toho.  Väčšinou tu robím aj 

korektúry textov, pretože pre vedecký 

smer je potrebná angličtina na vysokej 

odbornej úrovni. Viem správne zmeniť 

štýl písania, slovosled, trpný rod a pod.

Keďže som bol  na pozemnom sta-

viteľstve, riešil som oblasti ako ter-

modynamika,  budovy a konštruk-

cie a biometika.  Biometika predsta-

vuje uplatnenie princípu, ktorý sa 

vyskytuje v prírode. Dostávame inšpirácie 

z prírody a aplikujeme ich. Príroda mala 

milióny rokov na vývoj. Je dobré, ak z nej 

čerpáme a tieto poznatky využívame pri 

výskumoch.  Je to ľahšie, než vymýšľať 

niečo, čo možno nebude fungovať 

na 100 percent. Je to inšpirácia k práci.

Dole v hale máte prototyp inteligent-

ného domu. Môžete nám k nemu niečo 

povedať?

Inteligentný dom by mal byť pomocníkom. 

Chceme sa venovať obnoviteľným zdrojom 

energie, chceme sa venovať simulácií 

prírody a ako ten dom reaguje na zmeny, 

keďže má okolo seba klimatickú komoru.  

Keď je napr. pokles tlaku pred búrkou, 

ako sa zmení prístup tepla cez konštruk-

cie a tiež, aké obnoviteľné zdroje energie 

sú pre naše podmienky najvhodnej-

šie a dôležitosť je v nízkonákladovos-

ti domov. Písal som o tom celý článok 

a tieto veci sú tam podrobne popísané.

Spomínali ste, že aj učíte. Keďže ste 

mladý, ako vychádzate so svojimi 

študentmi?

Nesnažím sa byť učiteľ, ale jemne ich 

motivujem, aby rozprávali. Základom 

je komunikovať. Gramatiku sa učia 

počas toho. Snažím sa viesť hodiny 

zábavne a poučne. Keď hodnotím, 

tak hodnotím aj také aspekty jeho 

práce, ktoré si on ani nevšíma.

Radi by sme počuli nejakú vtipnú 

príhodu, ktorú ste so študentmi zažili.

Mal som veľmi veľkú triedu a chcel 

som povedať, že by sme si mali 

napísať a povedal som „napíšať“. 

Takže, takéto faux pas sa mi stalo.

Ja si myslím, že takéto situácie 

sa stávajú aj ľuďom, ktorí vedia 

perfektne po slovensky.

Blíži sa univerziáda, ktorej usporiada-

teľom je práve TUKE. Mladí športovci 

si zmerajú svoje sily a budú bojovať 

o víťazstvo. Ste obľúbencom nejakého 

športu? 

Milujem šport. Mám bicykel. Bývam 

v Moldave nad Bodvou. V lete som chcel 

jazdiť bicyklom, ale to je tak ďaleko, že by 

mi to trvalo dlho. Preto som si prerobil 

bicykel prostredníctvom „pedal assist“, 

to znamená, že keď ja zaberám, tak on 

mi pridá. Do práce prídem rýchlejšie.

To je úžasné, kde zoženieme taký 

bicykel?

Postačí starý horský bicykel a dokúpenie 

potrebných súčiastok. Niekedy ho vystavu-

jeme na DOD. 

Náš školský systém v Južnej Afrike funguje 

tak, že nie je najšikovnejším ten, kto je 

najlepším študentom. Najlepší študent 

je aj najlepší športovec a zároveň je 

dobrý v štúdiu. Je to založené na starom 

gréckom systéme. Ja som si vybral 

plachtenie.  Súťažil som a páčilo sa mi, 

že som bol každý deň na pláži a pri mori. 

Chýba mi more. Každé ráno si chodím 

zaplávať a potom idem do práce.

Čo by ste odkázali našim športovcom?

Čo by som im odkázal?  

Nech vyhrá ten najlepší.

MLADÍ VEDCI TUKE

Sú mladí a majú potenciál presadiť 
meno univerzity v zahraničí. V rámci 
tejto rubriky sa vždy dozviete niečo  
viac o niektorom z nich. O ťažkých 
začiatkoch, záľubách, vtipných zážit- 
koch, pôsobení na univerzite a cieľoch  
do budúcna nám ako prvý 
porozprával Clayton Stone.
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Ing. Daniel Šlosár je naším interným doktoran-
dom na FBERG, Ústave zemských zdrojov. Je to 
mladý muž, ktorý má svoju víziu a smeruje k jej re-
alizácii. V nasledujúcom článku sa dočítate chro-
nológiu jeho prác a štúdia, niečo o jeho tech-
nológii. Ja by som však chcela, aby ste Daniela 
vnímali ako človeka, ktorý ide za hranice 
komfortnej zóny, tvrdo pracuje, nepozná pracovnú 
dobu ani víkendy a verí svojmu snu. Je to milý, 
usmievavý a veľmi inšpiratívny mladý muž.

Autor: 
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Ako sa stať 
študentskou 
osobnosťou roka

Priblíž nám prosím svoju kariéru. Ako 

vznikli tvoje nápady? Kde si sa inšpiro-

val?

Popri štúdiu v odbore Využívanie alter-

natívnych zdrojov energie som začal  

vyvíjať prvé experimentálne koncen-

tračné zariadenie na výrobu tepla. 

Po úspešnom ukončení bakalárske-

ho štúdia som pokračoval v inžinier-

skom štúdiu, popri ktorom som pracoval 

v Centre obnoviteľných zdrojov energie 

(OZE) na FBERG Technickej univerzity 

v Košiciach. Zároveň som do roku 2014 

pracoval popri štúdiu v občianskom 

združení SOSNA ako technik alternatív-

nych zdrojov energie a vyrobil ďalšie 

zariadenia, ktoré využívajú alternatívne 

Prečo obnoviteľné zdroje?

Čo sa týka môjho osobného nastavenia, 

obnoviteľným zdrojom sa venujem, 

pretože mi záleží na tom, aký svet 

budeme vytvárať pre budúce generácie. 

Aj keby som mohol ďalšej generácii 

dopriať hoci len päť minút čistého 

vzduchu naviac, stojí to za to. Je ľahké 

ukazovať prstom na firmy a ich techno-

lógie, ktoré zaťažujú životné prostredie, 

avšak priniesť inováciu, ktorá by problém 

vyriešila, je niečo iné. Je veľa problémov, 

ktoré sa dajú v technologickom svete 

riešiť, ale vyžaduje to znalosť proble-

matiky. Preto som sa rozhodol zamerať 

na vývoj zariadení na využívanie ob-

noviteľných zdrojov energie.

Prečo solárna chladnička a solárny varič 

a sprcha?

Solárna chladnička existovala už 2500 

rokov pred n.l. Ja som ju konštrukč-

ne upravil a využil dnešné materiály 

na jej stavbu, čiže nejde o nový nápad. 

Čo sa týka solárnej sprchy a slnečného 

variča, aj takéto zariadenia už existujú. 

Mojím zadaním bolo inovovať ich 

na základe dvoch požiadaviek - aby 

šetrili prírodné zdroje a boli vyrobené 

z odpadového materiálu, napríklad 

zo zrkadiel, ktoré sú zároveň nebez-

pečným odpadom. Oproti iným za-

riadeniam sú finančne dostupnejšie 

širokej verejnosti a človek si ich môže 

pomocou návodu vyrobiť svojpomocne. 

A Chargebrella?

Mojou najväčšou inováciou je aktuálny 

projekt Chargebrella, ktorá je novým 

typom alternatívneho zariadenia 

zdroje energie. Potom som nastúpil 

na doktorandské štúdium v študijnom 

odbore Využívanie a ochrana 

zemských zdrojov, kde pokračujem 

vo vývoji zariadenia pre optimalizáciu 

prevádzky koncentračných fotovoltaic-

kých systémov. Dlhoročné skúsenosti 

v oblasti obnoviteľných zdrojov som 

využil aj v projekte Chargebrella, ktorý 

sa stal pilotným projektom občian-

skeho združenia Energia na dosah, 

ktorého som spoluzakladateľom. 

Verím, že Chargebrella je projektom, 

ktorý bude mať v blízkej budúcnosti 

pozitívny dopad na stav životného 

prostredia, aj keď to bude dlhá cesta po-

zostávajúca z veľmi malých krokov. 

na výrobu elektrickej energie s využitím 

obnoviteľných zdrojov. Jedná sa 

o termo-generátor, ktorý na rozdiel 

od podobných zariadení využíva-

júcich obnoviteľné zdroje energie, 

dokáže generovať elektrickú energiu 

nielen počas dňa, ale aj v noci. Toto 

zariadenie mám v súčasnosti už paten-

tované a pokračujem v práci na jeho 

vývoji. V prípade Chargebrelly určite 

plánujeme aj komerčné využitie 

na domácom aj zahraničnom trhu. 

V súčasnosti spolu s tímom pracujeme 

na vývoji dizajnu a zdokonaľujeme kon-

štrukčné riešenie produktu. Do dvoch 

rokov by sme chceli spustiť jeho predaj.

Povedz nám niečo o tvojom súčasnom 

úspechu Študentská osobnosť 

Slovenska. Ako ju vnímaš v kontexte 

tvojho výskumu?

Ocenenie prišlo v správnej chvíli, 

kedy som potreboval dostať nejakú 

spätnú väzbu na moje šesťročné úsilie. 

Bol som veľmi prekvapený, že som 

sa stal laureátom a takisto ma potešila 

špeciálna cena BMW za udržateľný 

rozvoj a inovácie. Vďaka tejto cene som 

dostal priestor prezentovať svoju prácu 

na projekte Chargebrella v médiách. 

Som rád, že som takto mal možnosť pre-

zentovať aj svoju školu, ktorá je pre mňa 

v mojom výskume veľkou oporou.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 

šťastia v ďalšej práci a výskume.
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Žiaden sen ani plán 
sa nenaplní len tak, 
sám od seba

Ako absolvent osemročného gymnázia, 

ešte stále vo veku 17 rokov, som netušil, 

čo chcem alebo čo zo mňa vyrastie. Dalo 

by sa povedať, že v tom ešte nemám 

úplne jasno ani dnes, keď už mám 25. 

Určite sa to občas pýtate sami seba aj vy. 

Tak ako mnoho iných študentov, vybral 

som sa tradičnou cestou, a tou bola cesta 

na vysokú školu. Každý by mal pochopiť, 

že byť len študentom v dnešnej dobe 

nestačí. Už počas školy by sme mali 

hľadať spôsob, ako skombinovať to, čo nás 

naučila škola s tým, čo nás naučila naša 

životná skúsenosť. Je to práve každého 

unikátna cesta za titulom a skúsenos-

ťami, ktorá nás odlíši od ostatných.

V živote každého človeka príde čas, keď 

sa spýta sám seba, či to, čo má alebo 

to, kam smeruje, je presne to, čo chce. 

Či nechce od života viac. Kedy som sa to 

naposledy spýtal sám seba? Dnes, včera 

aj predvčerom. Tú otázku som si kládol 

aj vo svojom prvom ročníku na vysokej 

škole. Samozrejme, dodnes si rád vyjdem 

von a „vyhodím z kopýtka”. Ale už vtedy 

som tušil, že to asi nebude jediná vec, 

ktorú budem v živote robiť. Chodenie 

do školy ma tiež nenapĺňalo natoľko, aby 

som mal pocit, že všetko je fajn, že som 

tým, čím chcem byť a že využívam svoj 

potenciál naplno. Všetci máme ambície, 

máme sny a plány. Niekto väčšie, niekto 

menšie, ale podstatné je, že ich máme.

Žiaden sen, ani plán sa nenaplní len 

tak, sám od seba. Často je to náhoda, 

ktorá vás privedie na cestu, o ktorej 

ste ani netušili. Bolo to 6 písmen, ktoré 

som si najprv vôbec nevedel zapamätať 

v správnom poradí, ktoré zmenili mňa, 

môj život, moju prítomnosť a moju budúc-

nosť. Prvý krát som sa o študentskej 

organizácii IAESTE dozvedel od môjho 

známeho, ktorý bol v tom čase prezi-

dent lokálneho centra v Bratislave. Prvé 

slová, ktoré mi ohľadom tejto organizá-

cie napísal bola otázka, či rád cestujem. 

Najjednoduchšia otázka akú som v živote 

dostal, a predsa zrejme najdôležitejšia.

O 7 rokov neskôr, keď ležím na svojej 

posteli v Londýne a píšem tieto riadky, 

môžem úprimne povedať, že mojich 

5 rokov v IAESTE bolo najlepšie 

obdobie v mojom doterajšom živote. 

Určite by sa dali vyzdvihnúť tie najsvet-

lejšie body, ako účasť na konferen-

cii nielen po Európe, ale aj napríklad 

v takom Thajsku. Alebo 6 týždňová stáž 

Autor: 
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v Macedónsku a pol roka, ktorý som 

strávil v New Yorku na stáži pre IAESTE 

USA. Zo všadiaľ som si priniesol 

zážitkov toľko, že si ich všetky nedoká-

žem zapamätať. Žiadne skriptá nepíšu 

o skúsenostiach, ktoré som získal 

a o situáciách, v ktorých som občas 

zlyhal, ale z ktorých som sa poučil.

Stále mám v živej pamäti mnoho 

vtipných príbehov a cenných skúsenos-

tí, o ktoré by som sa vedel podeliť. Avšak, 

každý si zo svojho členstva v IAESTE 

odnesie čosi iné, osobitné a špeciál-

ne. Nie, IAESTE vás nepripraví na život 

po vysokej škole. Na ten vás nepripraví 

nikto. Čo vám IAESTE ponúka je skúse-

nosť, vďaka ktorej sa do „dospe-

láckeho” života zaradíte s oveľa 

väčšou ľahkosťou. Osobne si na tom 

celom procese najviac cením to, že 

prebehol za pomoci ľudí, ktorí neboli 

len mojimi kolegami, ale sú mojimi 

blízkymi priateľmi, aj 2 roky po tom, 

čo som svoju IAESTE kariéru ukončil.

Tak ako som mal ja možnosť získať 

unikátnu skúsenosť a vysporiadať sa s ňou 

po svojom, tak tú možnosť máš dnes 

aj ty. Snáď všetci poznáme prvých pár 

riadkov slávnej pesničky Lose yourself:

„Look, if you had, 
one shot, or one op-
portunity. To seize 
everything you ever 
wanted. In one mo-
ment. Would you 
capture it, or just 
let it slip?“

Na to si ale odpovedz sám, ja som 

ti tú šancu práve ponúkol…
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My IAESTE summer at TUKE

My name is Anna Mercader Ardevol and 

I am an industrial engineering student 

from Polytechnic Uni. of Catalonia 

in Barcelona, Spain. Summer 2015 was 

one of the best summers in my life. I came 

to Kosice to do a 5-week internship 

through IAESTE the International 

Association for the Exchange 

of Students for Technical Experience. 

I did the internship at The Technical 

University of Kosice, Faculty of Metallurgy, 

Corrosion Control Lab with M.Sc. Maros 

Halama PhD and another IAESTE student 

from Macedonia Stefani Geleva. Our work 

was very interesting and it consisted of 

developing a special device for measuring 

corrosion rate on gas pipelines. After de-

velopment phase in lab, we went near 

the Hungarian border and to Bratislava 

to make measurements in terrain, so the 

gas industry could know the condition 

of the pipelines. We also helped with 

organizing an International Conference 

CSTI2015 as event managers. This 

internship also allowed me to travel 

and make a lot of friends with whom 

I am still in contact. During the week 

I worked at the University but almost 

every weekend I was travelling with other 

friends, most of them were also doing in-

ternships or finishing the Erasmus. And 

people of IAESTE Kosice used to organise 

activities every week like hiking in High 

Tatras and Slovak Paradise, so it was 

impossible to get bored. I am very thankful 

to Maros, all Kosice IAESTE members 

and all my new friends for making such 

an amazing experience possible.

Autor: 

Anna Mercader Ardevol 

Byť študentom vysokej školy a pritom 

viesť pobočku študentskej organizá-

cie? To je niečo, o čom sa mi pred dvoma 

rokmi ani nesnívalo. Približne vtedy 

som sedela na káve so svojou spolu-

žiačkou a rozprávala jej, že by sa mi 

asi páčilo viesť nejaký tím, s ktorým 

by sme sa spoločne snažili dosiahnuť 

nejaký cieľ. Nemyslela som si, že o pár 

mesiacov sa mi táto predstava splní. 

O AIESEC som sa dozvedela ako inak, 

na Facebooku. Našla som tam stránku, 

kde vtedajší prezident pobočky AIESEC 

v Košiciach zdieľal svoje zážitky z tejto 

pozície. Preklikala som sa k celkom 

veľkému množstvu informácií o tejto or-

ganizácii. O pár mesiacov som sa zhodou 

okolností dozvedela o tom, že sa robí 

nábor. Tak som neváhala a prihlásila sa. 

Keď som stála na chodbe pred dverami, 

kde AIESEC sídli, mala som príjemný 

pocit v žalúdku. Bolo tu vylepených 

zopár plagátov, kde sa spomínalo niečo 

o mieri a naplnení ľudského potenciálu. 

Neskôr som sa dozvedela, že to je vízia, 

na ktorej bola pred vyše 60 rokmi 

táto organizácia postavená. Vznikla 

ako iniciatíva niekoľkých študentov 

severských krajín, ktorí chceli zmeniť 

svet k lepšiemu a predísť ďalšej svetovej 

vojne tým, že sa mladí ľudia z rôznych 

krajín celého sveta budú medzi sebou 

spoznávať a pracovať na rôznych dobro-

činných projektoch. To, že tento odkaz 

je relevantný aj dnes dokazuje fakt, 

že AIESEC stále existuje, ba čo viac 

nachádza sa už vo vyše 120 krajinách 

a vychoval vyše milión mladých lídrov. 

Byť v AIESEC znamenalo pre mňa 

v prvom rade stať sa členom tímu 

a pracovať na našich spoločných cieľoch. 

Prvých pár týždňov som mala za úlohu 

viesť pohovory so záujemcami o stáže, 

robiť promo a organizovať eventy, 

kde sme prezentovali AIESEC. Moja 

prvá skutočne veľká výzva bola, keď 

som mala zohnať sponzorov na jeden 

takýto event. Išlo o oslovenie firiem, 

dohodnutie si stretnutia a pod. Bol 

to pre mňa veľký krok mimo mojej 

komfortnej zóny a veľmi ma to 

vystrašilo, keď som bola poverená 

touto úlohou. Po pár mesiacoch som 

sa stala tím lídrom a spolupodieľa-

la sa na nábore ďalších členov našej 

pobočky. Po ďalších pár mesiacoch 

sa otvorila možnosť aplikovať na pozíciu 

prezidenta pobočky. Opäť to bola pre 

mňa obrovská výzva, no rozhodla som 

sa ísť do toho a na voľbách som uspela. 

Zrazu som sa ocitla v roli manažérky 

pobočky, a približne 20 ľudí vo mne 

hľadalo svojho lídra a človeka, ktorý 

im bude ukazovať smer. V mojom tíme 

vo výkonnej rade boli 4 ľudia, s ktorými 

sme celý rok úzko spolupracovali na tom, 

aby sme prispeli k naplneniu vízie 

AIESEC aj v Košiciach. Organizovali sme 

eventy, chodili na meetingy s firmami, 

pomáhali študentom vycestovať 

na stáže do zahraničia, či zahraničným 

dostať sa na stáž v Košiciach. Okrem 

toho sme sa snažili inšpirovať a pomôcť 

ďalším približne dvadsiatim mladým 

ľuďom – našim členom poskytujúc 

im priestor pre ich osobnostný rast 

a sebarealizáciu. Všetko sme to 

robili zadarmo ako dobrovoľníci. 

Možno sa pýtate, prečo by sme obetovali 

čas a energiu angažujúc sa v práci 

zadarmo? Hovoriac za seba, posledný rok 

a pol bolo to najnáročnejšie a zároveň 

to najlepšie, čo som za celý život zažila. 

Uvedomila som si, že keď sa ľudia 

spoja, môžu dosiahnuť veľké veci, resp. 

že aj to málo, čím sa snažíte prispieť 

k pozitívnej zmene je veľmi dôležitá 

iniciatíva a môže inšpirovať mnohých 

ďalších v tom, že konať dobro pre celok 

má zmysel. Prebrať zodpovednosť 

so sebou prináša príležitosť na zmenu. 

Verím, že AIESEC je priestor pre každého 

mladého človeka. Každý si tu môže 

niečo nájsť, na niečom sa podieľať 

a prispieť k tomu, čo robíme. Veď 

podľa nášho presvedčenia, lídrom 

môže byť každý. Každý z nás dokáže 

v niečom inšpirovať a posilniť iných. 

Chceš aj ty zažiť takéto dobrodruž-

stvo a získať neuveriteľné množstvo 

skúseností? Tak neváhaj a klikni 

na http://aiesec.sk/studenti/global-le-

ader/ a prihlás sa už dnes. Jarný nábor 

členov je otvorený do 4. marca 2016.

Lídrom môže byť každý 
Autor: 

Szabina Némethová 
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Trošku histórie neuškodí

Študentská televízia z Jedlíkovej 9 

bola založená ako prvá medzi všetkými 

študentskými telkami na Slovensku. 

Za tú dlhú dobu od svojho vzniku 

sa v nej toho síce veľa zmenilo, ale 

základ stále tvorí tím študentov, ktorý 

sa rozhodol tráviť svoj voľný čas aktívne 

a tvoriť niečo nové. Prvý telkáči to 

nemali jednoduché. V roku 1989 spolu 

so založením klubu prestavali internátnu 

izbu na vysielacie štúdio a vybudovali 

rozvody, ktoré neustále rozširovali až 

do roku 2008. Vtedy dosiahli úplné 

pokrytie a vďaka nim si mohli ich tvorbu 

prezerať všetci študenti. Odvtedy 

sa štúdio niekoľkokrát rekonštruovalo 

a modernizovalo aby držalo krok 

s dobou a študenti mohli stále tvoriť. 

Súčasné fungovanie

Študentská televízia má momentálne 

približne tridsiadku členov, ktorí tvoria 

kolektív plný nápadov, kreativity 

a skvelej zábavy. Ako v správnej telke, 

tu nájdeš redaktorov, kamerama-

nov, strihačov, technikov, teda celý 

výrobný štáb. V tíme nechýbajú ani 

vlastné sily pre grafiku, projektova-

nie, či literárnu činnosť. Do kompeten-

cií študentskej televízie patrí aj správa 

3D projekčnej miestnosti, ktorá slúži 

na interaktívne prednášky a robí tak 

niekedy nudné vzdelávanie zaujímavým 

a pútavým. Tento projekt bol zrea-

lizovaný aj vďaka študentskej rade 

a sponzoringu zo strany T-systems.

V našom klube sa môžeš stretnúť 

so zaujímavým technickým vybavením, 

ako sú napríklad profesionálne FullHD 

kamery, osvetlenie štúdia, výkonné 

počítače určené pre strih a vysielanie 

videa a ešte mnoho iného. Vyskúšaš 

si prácu na prípravách potrebných 

pre tvorbu kvalitného videa. Naučíme ťa 

narábať s kamerou či inými pomôckami 

určenými pre natáčanie záznamu 

audia/videa. Ukážeme ti ako prebieha 

vysielanie na internáte prostred-

níctvom sieťového VLCstreamingu, 

Youtube stream a tvorbu videa 

v rôznych strihových programoch.

Členovia klubu zachytávajú a približujú 

vo videách atmosféru študent-

ských akcií, na ktorých si sa už aj ty 

určite zúčastnil vo V-Klube, na intráku 

či v Univerzitnej knižnici a môžeš si 

ich tak kedykoľvek pripomenúť. Práve 

tu ale aj na mnohých iných miestach 

môžeš stretnúť tím ŠTV, ktorý pre 

teba pripravuje pútavé reportáže, 

zostrihy či priame prenosy.

O nás

Naši členovia sa môžu realizovať 

v rôznych oblastiach tvorby videa 

od vymýšľania scenáru, či režíro-

vania cez moderovanie relácií až 

po vytváranie grafických animácií. ŠTV 

poskytuje priestor každému mladému 

človeku, ktorý prejaví záujem naučiť sa 

niečo nové a ukáže svoju kreativitu.

Skúsenosti nadobudnuté v našom klube 

môžeš uplatniť v rôznych oblastiach 

svojho života či už by to bola iba 

zlepšená komunikácia na priateľ-

skej či formálnej úrovni, no myslíme 

si, že sa bez problémov budeš vedieť 

uplatniť aj v profesionálnych médiách.

Naša tvorba

Nevieš ako využiť voľný čas počas na-

sledujúceho týždňa? Tak práve pre teba 

tu máme náš Týždenník, ktorý ti prináša 

výber toho najzaujímavejšieho z okolia 

intráku a Košíc. Tak, ako už z názvu 

vyplýva, vždy v nedeľu sa dozvieš na čo 

sa môžeš nasledujúci týždeň tešiť, kde 

sa zabaviť, či dozvedieť niečo nové. 

Neradi sa tým chválime, no žiaľ prepa-

dávame ľudí na ich vlastných izbách. Aj 

keď narušíme ich súkromie či pokojný 

intrákovský život, po našom prepadnutí 

nikto neostáva smutný. Naším cieľom 

je rozdávať zábavu a dobrú náladu. 

Našej relácie s názvom Prepadovka 

sa každý rád zúčastní, pretože vie, že 

má jedinečnú príležitosť zasúťažiť si 

o skvelé ceny. Veď všetky tie úlohy, ktoré 

tím ŠTV vytvorí nie sú až také ľahké, 

ako sa na prvý pohľad zdá, a preto je tá 

odmena právom zaslúžená. Nezabudni, 

že nabudúce, môžu prepadnúť aj teba!

Ak si skôr typ, čo rád zalezie na izbu 

a pozrie si nejaký dobrý film, alebo ešte 

radšej práve v kine - tak práve pre teba 

je tu staro-nová relácia CINEMA. V nej 

na teba čakajú tie najlepšie filmové 

novinky, ktoré aktuálne plnia kiná 

na celom svete a ktoré si nesmieš nechať 

ujsť ani ty. Bonusom sú dva lístky, ktoré 

môžeš vyhrať do košického CineMaxu.

Medzi ďalšie relácie, ktoré pre teba pri-

pravujeme na tento semester patria 

Vyčnievajúci a 5 za 5. Aj na našej škole 

nájdeš mnoho študentov, ktorí tak 

trochu vytŕčajú z radu. Popri štúdiu 

majú netradičné záujmy, záľuby alebo 

si jednoducho idú za svojím snom. Práve 

to ich robí malými hrdinami, ktorých 

stojí za to spoznať a ukázať svetu. Ďalšia 

relácia s názvom 5 za 5 je to pravé pre 

tých, čo majú radi zaujímavosti a túžia sa 

dozvedieť niečo nové. Päť minút - to je 

čas, za ktorý sa dozviete 5 tých naj zaují-

mavostí. Každá časť relácie je v znamení 

novej témy, v ktorej sa aj ty dozvieš 

niečo nové, čo si doteraz nevedel.

Ako správny tím, ani my v sebe 

nezaprieme športového ducha a radi 

spoločne strávime čas aj v telocvični. 

Tu si zahráme obľúbené športy 

akými sú napríklad florbal, volejbal, 

alebo futbal. To sú športy, ktoré nám 

nerobia problém, pretože aj o tom je 

členstvo v našej Študentskej televízii. 

Ako člen klubu sa taktiež naučíš aké 

to je pracovať v tíme a byť tímovým 

hráčom. Veď práve najkrajšou vecou 

čo môžeš s nami zažiť pri natáčaní 

a tvorbe videí sú pekné chvíle a veľa 

zábavy. Tou najväčšou výhodou je však 

byť členom skvelého tímu, v ktorom 

viete, že sa máte na koho obrátiť, keď 

nemáte strojnícke tabuľky na skúšku, 

alebo zháňate rýchlo octanovú 

masť, šál, či potrebujete doučiť. 

Ak by si sa dočítal až sem a mal by si 

záujem pripojiť ruku k dielu, tak neváhaj 

a napíš mail na predseda@studenttv.sk.

Radi privítame nové tváre, ktoré sú 

rovnako šialené ako my a v ich kvri prúdi 

nadšenie pre toto hobby tak ako v nás.

eŠtv - Študentská 
televízia v Košiciach Autor: 

Bc. Dalibor Modla
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Takouto cestou Vám, vážení čitatelia HALÓ TU, chceme postupne pred-

stavovať nové produkty či recepty našich dodávateľov, ktoré budete 

mať možnosť ochutnať v stravovacích zariadeniach TUKE. 

Okienko do TUKE kuchyne

Staroveká pochúťka

Spôsob spracovania pšenice 

na bulgur je starý tisícky rokov 

a pochádza z oblasti Stredozemného 

mora. Archeológovia odhadujú, že 

niečo podobné, čo dnes poznáme 

pod názvom bulgur, mohlo byť prvým 

spracovaným jedlom človeka. 

Pri predvarení dochádza k čiastočnej 

premene škrobov v zrnách 

na jednoduché cukry, vďaka čomu je 

takto spracovaná pšenica pre ľudské telo 

lepšie stráviteľná. Navyše si zachová 

dôležité vitamíny, bielkoviny a vlákninu. 

Bulgur je bohatý na vitamíny 

A a B a minerály fosfor, železo, horčík 

a selén. V jedlách sa výborne dopĺňa 

so strukovina-

mi a „zelenými“ 

zeleninami, ako sú 

brokolica, špargľa, špenát a rôzne 

čerstvé bylinky. Spomínaný proces spra-

covania pšenice robí z bulguru jedlo, 

ktoré sa dá pripraviť veľmi rýchlo. 

Najčastejšie sa používa ako príloha. 

Úplne horúcou novinkou je bulgur 

extra veľký, miešaný s pečenou 

cestovinou v pomere 75/25. Príprava 

je rovnaká ako čistý bulgur a chuťovo 

je to ozajstný zážitok. Ideálne - ako 

príloha k pečenej alebo dusenej rybe. 

Veľmi 

obľúbeným 

jedlom z bulguru 

sú namiešané zmesi obohatené 

o zdravé strukoviny či na vitamíny 

bohatú quinou. Bulgur so sušeným 

ovocím je vhodný aj ako dezert. 

Postupne budeme zaradzovať 

do jedálnička aj menej známe suro- 

viny i zdravé potraviny či recepty.

Prvou takou potravinou je Bulgur. 

Pod exoticky znejúcim názvom sa ukrýva 

predvarená celozrnná pšenica. Vyzerá 

trochu ako ryža, no chutí skôr ako 

orechy. Vzniká tak, že pšeničné zrná 

sa najskôr vyperú, potom predva-

ria, usušia a nakoniec sa melú, čím 

vznikajú rôzne veľkosti zrna. Tie, 

ktoré sa nepolámu sú zatriedené 

pod názov bulgur celý - extra veľký. 

Autor: 

Ing. Tibor Faragó
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     Stavbári
na zahraničnej  

exkurzii

Letecká fakulta 
spolupracuje na skCUBE

Ústav inžinierskeho staviteľ-

stva na Stavebnej fakulte TUKE 

v zimnom semestri v akademickom 

roku 2015/2016 využil koordinač-

nú a finančnú podporu Centra vedec-

kotechnických informácií v SR, ktoré 

zastrešuje národný projekt „Vysoké 

školy ako motory rozvoja vedo-

mostnej spoločnosti“ a zorganizoval 

pre študentov dvojdňovú zahraničnú 

exkurziu na zaujímavé inžinierske 

a dopravné stavby v Českej republike. 

Exkurzia sa uskutočnila v dňoch 

19. a 20. októbra 2015 a bolo do nej 

zapojených 25 študentov bakalár-

skeho a inžinierskeho štúdia, štu-

dujúcich na našom ústave. Exkurzia 

bola zameraná na výstavbu diaľnic, 

mostov, geotechnických objektov 

a špe ciálnych betónových konštrukcií. 

Prvý deň sme strávili na stavbe mimo-

úrovňovej križovatky v Opatoviciach 

nad Labem. Jedná sa o trojúrovňo-

vú estakádu na rýchlostnej ceste R35, 

ktorá by mala byť súčasťou prepojenia  

skCUBE – malý satelit s rozmermi 10 cm x 

10 cm x 10 cm bude onedlho vypustený 

na obežnú dráhu okolo Zeme a stane 

sa tak prvou slovenskou družicou. 

Napriek svojim malým rozmerom však 

satelit predstavoval obrovskú výzvu 

pri návrhu konštrukcie a elektroniky. 

Projekt prvej slovenskej družice má 

svoje počiatky v roku 2011. Letecká 

fakulta sa stala oficiálnym partnerom 

projektu podpisom Memoranda 

o spolupráci počas Noci výskumní-

kov dňa 26. 9. 2014. Jeho podpísanie 

je logickým vyústením činnosti našej 

fakulty v minulých dekádach. Boli 

sme pri tom, keď sa Československo 

stalo tretím štátom sveta, ktorý vyslal 

do kozmu človeka, nášho študenta. Boli 

sme pri tom, keď Slovensko vyslalo 

do vesmíru svojho prvého kozmonauta, 

taktiež nášho študenta a je nám cťou byť 

aj pri stavbe prvej slovenskej družice. 

Hlavným experimentom na palube 

skCUBE je VLF prijímač, ktorý bude 

detegovať signály v rozsahu 3 – 30 

kHz. Ionosféra je pre danú oblasť 

frekvencií nepriepustná, a preto nie 

je možné vykonávať takéto merania 

zo Zeme. Oblasť výskumu chce kolektív 

skCUBE sústrediť hlavne na de-

tegovanie nadoblačných bleskov 

(TLE - Transient Luminous Event), ktoré 

siahajú až do mezosféry a emitujú 

vo VLF spektre tzv. hvizdy. Priamo 

na palube sa realizuje digitálna 

filtrácia signálu, fourierova analýza 

spektra, detekcia udalostí na základe 

výkonovej spektrálnej hustoty a pod. 

medzi diaľnicou D11 pri Hradci Králové 

a diaľnicou D1 smerom na Ostravu. 

Estakáda bude v budúcnosti tvoriť al-

ternatívne spojenie medzi Prahou, 

Olomoucom a Ostravou, namiesto 

v súčasnosti používanej diaľnice 

D1. Prezreli sme si stavbu cestného 

telesa, rôzne spôsoby sanovania 

svahov a rôzne technológie zhotovenia 

mostov. Podrobný výklad k jednot-

livým objektom nám veľmi ochotne 

poskytol Ing. Richard Rakouš, zástupca 

firmy Metrostav, a.s. Praha.cz. Exkurziu 

nám sprostredkovala a celú ju zorgani-

zovala Mgr. Markéta Purnochová, špecia-

listka útvaru personálneho marketingu 

firmy Metrostav, a.s. Praha.cz.

Keďže sme boli ubytovaní v zariadení 

Univerzity Hradec Králové, mali sme 

nielen možnosť poprechádzať sa večer 

po tomto príjemnom východočes-

kom meste, ale aj nazrieť do priestorov 

veľmi peknej univerzitnej knižnice.

Druhý deň pre nás zástupcovia firmy 

Eurovia CS, a.s. závod Morava jih 

pripravili exkurziu na stavbu „moder-

nizácia diaľnice D1 medzi Měřínem 

Jedna skupina odborníkov z LF 

sa v rámci projektu skCUBE podieľala 

na návrhu špeciálnej tzv.  patch antény 

pre frekvenciu 2,4 GHz. Na tejto anténe 

s rozmermi len 40 mm x 40 mm x 

1,5 mm bol dosiahnutý zisk 6 dBi. Návrh 

a simulácie antény realizoval Ing. Viktor 

Képeši, PhD., merania vyžarovacích cha-

rakteristík antén realizoval Ing. Marek 

Češkovič, PhD. a konzultačne oblasť 

VF zastrešil doc. Ing. Ján Labun, PhD.

Druhá skupina našich odborníkov 

sa zamerala na meranie a určovanie 

polohy satelitu. Presná kalibrácia 

palubných magnetometrov, ako aj ná- 

vrh navigačných algoritmov sú dôležité 

pre stanovenie orientácie  satelitu voči 

Zemi. Kalibračné merania realizova-

li Ing. Pavol Lipovský, PhD. a Ing. Tomáš 

Kliment, ktorí pre tieto účely použili 

neurónové siete. Návrh riešenia na-

vigačných úloh realizoval Ing. Tomáš 

Vaispacher v spolupráci s Ing. Lipovským, 

PhD. Ďalšou úlohou bol návrh magnetic- 

a Velkým Meziříčím“, kde sme sa mali 

možnosť oboznámiť so súčasným 

stavom rekonštrukcie polovičné-

ho profilu diaľnice D1 pri Hustopeči 

na Morave. Študentom aj nám 

pedagógom bola predstavená techno-

lógia zhotovovania cementobetóno-

vých vozoviek. Keďže uvedená technoló-

gia nie je veľmi používaná na Slovensku, 

vyvolala u študentov zvýšený záujem. 

Vďaka organizačnému zabezpe-

čeniu Ing. Petra Škodu, vedúceho 

sektora závod Morava juh z firmy 

Eurovia CS, sme si podrobne a zblízka 

prezreli finišér na ukladanie horných 

vrstiev cementobetónového krytu.

Záverom môžeme skonštato-

vať, že exkurzia mala prínos nielen 

pre študentov, ale aj pre nás pedagógov. 

Sme veľmi rady a môžeme touto 

cestou vyjadriť aj pocity zúčastnených 

študentov, že sa podarila dobrá vec. 

Je to hlavne vďaka ochote a ústretovos-

ti zhotoviteľov a investorov navštíve-

ných stavieb. Preto na tomto mieste vy-

jadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí 

sa podieľali na jej hladkom priebehu. 

Vďaka patrí aj študentom za reš-

pektovanie pokynov a za aktivitu 

pri kladení zvedavých otázok.

kých aktuátorov družice. Keďže 

vo vesmíre nie je atmosféra, o ktorú by 

sa dalo oprieť, pri polohovaní satelitu 

sa bude prostredníctvom týchto 

aktuátorov využívať interakcia s magne-

tickým poľom Zeme. Návrh aktuátorov 

realizoval Ing. Miroslav Šmelko, PhD. 

a ich výroba prebehla v spolupráci 

s Ing. Viktorom Kánom a Ing. Pavlom 

Tulipánom, CSc. Odborné konzultá-

cie v oblasti magnetizmu a kalibrácií 

zastrešil doc. Ing. Dušan Praslička, PhD. 

LF si váži možnosť byť súčasťou 

tohto projektu, veď aj vďaka nemu 

a iným činnostiam Slovenskej orga-

nizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) 

sa Slovensko dostalo do prípravné-

ho programu  Európskej vesmírnej 

agentúry (ESA), čím sa otvorili nové 

možnosti realizácie vedeckého 

výskumu. Veríme, že doterajšie 

úspechy zavŕšime úspešnou misiou 

skCUBE a budeme sa môcť podieľať 

na nasledujúcich projektoch.

Autori: 

Ing. Eva Panulinová,PhD. 

Ing. Slávka Harabinová, PhD.

Autori: 

Ing. Pavol Lipovský, PhD. 

Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
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Blahoželáme prof. Tomáškovi
Ľudia prichádzajú do našich životov 

pre nejaký dôvod, na určitý čas alebo 

na celý život. Naše cesty životom 

sa stretnú ako by nám ich osud poslal. 

Väčšinou sa navzájom od seba niečo 

učíme, zažijeme niečo super, dobre 

sa zasmejeme, naučíme sa pomáhať si. 

Napísať stručný medailón k životnému 

jubileu človeka, ktorý významne 

ovplyvnil váš život, je veľmi 

zodpovedná úloha. V krátkom zhrnutí 

je ťažko vystihnúť celoživotnú prácu, 

ktorú jubilant urobil pri formovaní 

osobností a vytváraní charakteru 

pracoviska, ktorému zasvätil celý svoj 

život. Pán profesor Karel Tomášek je 

človek, ktorý nám svojou empatiou 

pomáhal vyriešiť problémy, poradil 

a podporil nás po odbornej, emočnej 

aj duševnej stránke. Dnes mu blaho-

želáme k jeho 70. narodeninám.

Celý aktívny profesijný život prof. Ing. 

Karla Tomáška, CSc. (nar. 20.01.1946, 

Moravská Nová Ves) je tesne spojený 

s Hutníckou fakultou Vysokej školy 

technickej, neskôr TUKE, už od roku 

1963, kedy bol prijatý na vysokoškol-

ské štúdium. V roku 1968 ukončil inži-

nierske štúdium v zameraní hutníctvo 

neželezných kovov a nastúpil ako 

interný ašpirant na Katedru kovohutníc-

tva HF VŠT Košice. Po obhajobe dizer-

tačnej práce ostal pracovať na katedre 

a úspešne rozvíjal svoje odborné 

aktivity. Výsledky svojej vedec-

ko-výskumnej práce publikoval v za-

hraničných a domácich odborných 

časopisoch a na vedeckých konfe-

renciách. Postupne zastával rôzne 

vedúce funkcie, v rokoch 1974-1981 

tajomník Ústavu metalurgie a materiálov 

(UMM), v r. 1982 až 1990 zástupca 

vedúceho ústavu a v rokoch 1990-2003 

ako vedúci ÚMM. V rokoch 1994 až 

1997 pôsobil ako vedúci oddelenia 

vedeckých činností na Rektoráte 

Technickej univerzity v Košiciach. 

V roku 1992 sa habilitoval ako 

docent, v roku 1996 sa inauguro-

val a získal vedeckopedagogický titul 

profesor v hutníctve kovov na HF 

TUKE. V uvedenom období sa aktívne 

zapojil do pedagogického procesu. 

Do svojich prednášok aplikoval bohaté 

praktické skúsenosti z experimen-

tálnych vedeckovýskumných prác 

ako aj realizácie výskumu v praxi. 

Významným uznaním a ocenením 

odborných a ľudských kvalít, ako 

aj rešpektu kolegov a spolupracov-

níkov bolo zvolenie prof. Ing. Karla 

Tomáška, CSc., do funkcie dekana 

HF TUKE v rokoch 2003 až 2011. 

Profesor Karel Tomášek patrí k ľudom, 

ktorí vstupujú do nášho života celo-

životne, vytvárajú celoživotné vzťahy 

a dávajú nám celoživotné lekcie. 

Dôležité je učiť sa z týchto lekcií 

a uvádzať do praxe to, čo sme sa naučili 

vo všetkých našich ostatných vzťahoch, 

vo všetkých oblastiach nášho života. 

Pán profesor ďakujeme za to, 

že si súčasťou nášho života 

bez ohľadu na dôvod, obdobie 

a veríme, že je to na celý život.

S úprimným pozdravom a blahoželaním

zamestnanci Hutníckej fakulty TUKE

Autori: 

doc. Ing. Pavol Vadász, CSc. 

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD.

Titul študentskej osobnosti 
Slovenska získal absolvent 
Fakulty umení TUKE
Súťaž Študentská osobnosť Slovenska, 

ktorá každý rok oceňuje výnimočných 

a talentovaných študentov vysokých 

škôl, nedávno vyhlásila laureátov 

pre akademický rok 2014/2015. 

V kategórii „Kultúra a umenie“ získal 

ocenenie Mgr. art. Viktor Feher z Fakulty 

umení TUKE, ktorý patrí k úspešným 

absolventom Ateliéru Nových médií 

(pod vedením doc. MgA. Michala  

Murina, ArtD.) na Katedre výtvarných 

umení a intermédií FU. Viktor Feher 

sa aktívne zapájal do umeleckých 

projektov, nielen v rámci akademic-

kého prostredia TUKE, ale aj počas 

projektu Košice – Európske hlavné 

mesto kultúry 2013. Spomedzi 

jeho aktivít treba vyzdvihnúť najmä 

unikátny medzinárodný festival Street 

Art Communication, ktorý Feher 

organizuje v Košiciach už niekoľko 

rokov a ktorý je venovaný muralistic-

kej maľbe a rôznym umeleckým in-

tervenciám do verejného priestoru. 

Titul študentskej osobnosti Slovenska 

získala Fakulta umení už po druhýkrát. 

V roku 2008 sa stal laureátom tohto 

ocenenia Mgr. art. Ing. Richard Kitta, 

v tom čase rovnako študent Ateliéru 

Nových médií (KVUaI FU). Za vyše 

15 rokov existencie Fakulty umení 

sa rôznych domácich aj medzinárodných 

prestížnych súťaží zúčastnilo viacero 

študentov a absolventov, za všetkých 

spomeňme doc. Mgr. art. Radovana 

Čerevku, ArtD. alebo Mgr. art. Jána 

Zelinku, ktorí získali titul prestížne-

ho slovenského vizuálneho umelca 

– Cenu Oskára Čepana v rokoch 2013 

a 2015. Fakulta umení aj týmito 

úspechmi potvrdzuje svoju existen-

cieschopnosť a vôľu napredovať, 

pričom úspešne reprezentuje TUKE.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska je 

realizovaná pod záštitou prezidenta SR 

Andreja Kisku a hlavným organizátorom 

projektu je Junior Chamber International 

Slovakia. Generálnym partnerom 

11. ročníka je už tradične spoločnosť 

Skanska SK, a. s. Súťaž sa uskutočňuje 

s podporou Slovenskej rektorskej konfe-

rencie a pod odbornou garanciou SAV.

Autor: 

Mgr. Lena Jakubčáková, PhD.
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Viktor Feher - Street Art Communication (Intereski Kazki, 2011)
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„European SME Week“ Nové korózne laboratórium 
v centre Promatech

From L‘Aquila with love

Na pozvanie Paul Rübiga, člena 

Európskeho parlamentu a Dave 

Elliotta, CEO Surface Engineering 

Association a prezidenta European 

Committee for Surface Treatment (CETS) 

sa 17. novembra v členskom salóniku 

EP v Bruseli konali tzv. „business 

breakfast” pre národných zástupcov 

spoločností povrchových úprav. Táto 

akcia sa konala v rámci Európskeho 

týždňa malých a stredných podnikov. 

Rezonujúcou témou boli hlavne nové 

prístupy v konkurencieschopnos-

ti európskeho priemyslu pod názvom 

„SMEs in the Surface Engineering Sector”. 

Debata bola zameraná na kľúčovú rolu 

malých a stredných podnikov na dosiah-

nutie cieľov stanovených Európskou 

komisiou v stratégii EU2020 vzťahujúcu 

sa na jej správu „Európska priemysel-

ná renesancia“ , ktorá vyzýva členské 

krajiny k podpore rastu po kríze, 

stupňovaniu inovácií a moderni-

zácie v priemyselnom odvetví. 

Na tomto podujatí sa predstavi-

lo postupne 5 rečníkov: hostiteľ 

Výskumné centrum progresívnych 

materiálov a technológií pre súčasné 

a budúce aplikácie „PROMATECH“ 

bolo vytvorené na základe projektu 

Operačného programu výskum a vývoj 

spolufinancovaného zo zdrojov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

ktorý realizuje Slovenská akadémia vied 

a partneri: Ústav materiálového výskumu 

SAV, Ústav experimentálnej fyziky SAV, 

Ústav geotechniky SAV, Ústav materiálov 

a mechaniky strojov SAV, Univerzita 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

a Technická univerzita v Košiciach. Bola 

postavená nová budova Pavilónu ma-

teriálových vied na Watsonovej 47 

v Košiciach aj s Brokerským centrom. 

Od augusta 2013 sa na výstavbu 

a zariadenie 40 nových laborató-

rií preinvestovalo vyše 22 miliónov € 

Hello, 

We are Angelo Tudini and Denise Fantozzi, 

two master students in Environmental 

Engineering from University of L’Aquila, 

a small city in the center of Italy! 

We came to Kosice from May to July 2015 

in order to carry out the experimental part 

of our diploma thesis in the Department of 

Non-ferrous Metals and Waste Treatment 

(now Institute of Recycling Technologies) 

in Faculty of Metallurgy TUKE.

We remember very well our first day: 

we were completely disoriented and 

scared about our stay there but everyone 

welcomed us very well from the beginning. 

We are thankful to Professor Miskufova for 

picking us up at the airport our first night 

Dňa 23.11.2015 sa v konferenč-

nej miestnosti univerzitnej knižnice 

Technickej univerzity v Košiciach 

odhrával už štvrtý seminár o Žia- 

rovom zinkovaní. Seminár bol or-

ganizovaný Hutníckou fakultou 

v spolupráci s Asociáciou Českých 

a Slovenských Zinkovní (AČSZ).  

Paul Rübig (Rakúsko), Tomasz Husak 

– vedúci kabinetu komisárky Elzbiety 

Bienkowskej, Stephan Raes – vedúci 

ekomického oddelenia, člen nasta-

vujúceho Holandského predsed-

níctva EÚ, Peter Faross – generálny 

sekretár UEAPME (Small and Medium 

Sized Enterprised) a pozývajúci Dave 

Elliot (SAE/CETS). Spoločným obsahom 

diskusie boli idey, ktoré môžu EÚ 

poskytnúť „priateľskejšie“ prostredie 

pre priemysel, a to hlavne zamerané 

na malé a stredné podniky (SME), ktoré 

štatisticky neinvestovali do výskumu 

posledných 5-6 rokov.  Európske SMEs, 

hlavne sektor povrchových úprav hrá 

pritom významnú rolu v Európskej kon-

kurencieschopnosti, pričom aplikuje vy-

soko-technické zručnosti a inovácie 

do veľkých priemyselných procesov 

(letecký, automobilový a potravinár-

sky priemysel, energetika atď). 

Paul Rübig vo svojom príhovore 

pochválil aj Slovensko, ako rýchlo 

sa vedelo zorientovať a etablovať 

po zmene režimu a naštartovať 

a do centra pribudli excelentné prístroje 

ako napr. magneticky odtienená ex-

perimentálna komora, „Spark Plasma 

Sintering“, HiTUS a HiPIMS technoló-

gie nanášania supertvrdých povlakov, 

AFM, FIB a STM mikroskopy atď. Oficiálne 

bolo centrum otvorené 14.1.2016 

prestrihnutím pásky primátorom 

mesta MVDr. Richardom Rašim.

Technická univerzita v Košiciach 

zastrešuje Laboratórium skúšok 

korózie (vedúci laboratória: Mgr. Maroš 

Halama, PhD.), ktoré je vybavené prís- 

trojmi v celkovej hodnote 160 000 €. 

V spolupráci TUKE a SAV tak budeme 

schopní splniť požiadavky z akéhokoľ-

vek druhu priemyslu, či už pôjde o ne-

deštruktívny korózny monitoring ply-

nárenských potrubí, testy kvality 

in Kosice, Professor Havlik’s welcoming 

speech and hours and hours of conver-

sation with Jany, Dusan, Marek, Hedviga, 

Greta, Ivana and with all other people. 

We remember that Martina came in our 

room every time to suggest us some place 

to go in Kosice and help us with tickets, 

the ladies from the analysis that baked 

for us delicious cakes were very nice, even 

though we spoke different languages! 

During this period, we gained a lot of 

new knowledge on metallurgy, the work 

in a laboratory, Slovak traditions and 

food. If we were in need there was always 

someone ready to help us with our work 

and also our life in Kosice (monthly 

pass in the blue building), to suggest us 

So sériou prednášok o moderných 

trendoch v žiarovom zinkovaní, tak 

ako po minulé roky, vystúpil Ing. Petr 

Strzyž, ktorý je riaditeľom AČSZ. 

Seminár otvorila a hosťa privítala 

pani doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., 

z HF TUKE a pani Ing. Dagmar 

Draganovská, PhD. zo SjF TUKE. 

ekonomiku, pričom momentálne je 

modelom pre ostatné krajiny. Tomasz 

Husak sa zameral na vysokú mieru eko-

nomickej súťaživosti, za kľúčové jeho 

kabinet považuje v priemysle SMART, 

CLEAN, SPEAD-UP a BEST SERVICE 

aplikácie. Stephan Raes, ktorý zastupoval 

Holandsko, oboznámil o plánoch pred-

sedníctva jeho krajiny. Za hlavnú 

prioritu, na ktorú sa zameria už prebie-

hajúce predsedníctvo je duálne vzdelá-

vanie, digitalizácia priemyslu a konfron-

tácia environmentálneho vs. ekonomic-

kého biznis modelu. Presadiť rozumné 

návrhy na podporu ekonomiky ale napr. 

aj citlivej legislatívy v odbore povrcho-

vých úprav sa môžeme pokúsiť už o pár 

mesiacov, kedy práve Slovensko bude 

predsedať EK v druhej polovici roku 

2016. Video z tejto akcie s rozhovormi 

debatujúcich môžete nájsť na http://

www.euractiv.com/video/how-rai-

se-our-game-new-approach-europea-

n-industrial-competitiveness-319815.

povlakov alebo budeme hľadať 

odpovede na otvorené otázky v bez-

pečnosti nanotechnológíí (kvantové 

výpočty neznámych termodynamických 

vlastnosti nanočastíc). Súčasťou prístro-

jového „parku“ sú stolové a prenosné 

potenciostaty, korózna komora pre testy 

v soľnej hmle,  „glovebox“ pre bezpečnú 

manipuláciu s pyroforetickými látkami, 

realizáciu testov líthiových batérií 

či QCM – „quartz crystal microbalance“. 

Centrum vytvára platformu pre rozvoj 

spolupráce medzi akademickou a prie-

myselnou sférou v oblasti materiálového 

výskumu a malo by prispieť k podpore 

implementácie nových materiálov 

a technológií do výrobných procesov 

a k posilneniu celkovej konkurencie-

schopnosti slovenského priemyslu.

some typical food (pizza for 50 cents) 

or good restaurant (the canteen near 

the library) or nice places to visit. 

Now we are in Italy, but we are so happy 

for our experience in Kosice, the most 

exiting in our life, because Kosice is 

a beautiful city and full of pleasant people 

and we will suggest everyone to come 

to your faculty and your department. 

We miss Kosice and our life there! We 

are waiting for all of you in Italy!

Prednášok sa zúčastnilo približne 

štyridsať študentov z oboch fakúlt.

Chceme sa poďakovať za ochotu 

a dlhoročnú spoluprácu Ing. Petrovi 

Strzyžovi, ktorý obohacuje a rozširuje 

poznatky ohľadom žiarového zinkovania 

nielen študentom, ale aj pedagógom.

Autor: 

Mgr. Maroš Halama PhD.

Autori: 

Ing. Jana Pirošková, PhD., doc. 

Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.

Alebo biznis raňajky v európskom parlamente 

O žiarovom zinkovaní
SEMINÁR
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Mgr. Maroš Halama PhD.
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Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Predstavenie UVP 
a VC v Bruseli

Prvá trojica firiem 
v inkubátore TUKE

2. fáza projektu UVP 
TECHNICOM

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj 

v Bruseli (SLORD - Slovak Liaison 

Office for Research and Development) 

zorganizovala prezentáciu slovenských 

Univerzitných vedeckých parkov 

a Výskumných centier (UVP a VC) v rámci 

konferencie s názvom Contribution 

of the Slovakia to the European Research 

Area. New Research Infrastructure. 

Konferencie, ktorá sa konala 

v Bruseli v dňoch 14. – 16.10.2015, 

sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia 

projektu Univerzitný vedecký park 

TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

Začiatok roka 2016 možno považovať 

za „raketový“ – zdá sa byť plný zhonu, 

blížiacich sa termínov, ale aj nových 

výziev a príležitostí. V areáli TUKE rastie 

nová, centrálna budova Univerzitného 

vedeckého parku TECHNICOM, ktorého 

ambíciou je stať sa uznávaným centrom 

výskumu a transferu technológií v oblasti 

inovačných aplikácií s podporou 

znalostných technológií v regióne 

východného Slovenska. UVP bude 

v rámci svojho poslania zabezpečovať 

otvorené služby pre široko-spektrálnu, 

účinnú a vzájomne prospešnú výskumnú 

a vývojovú spoluprácu s partnerskými 

pracoviskami, podporovať, akcelerovať 

a zabezpečovať inkubačný proces 

pre vznik malých a stredných „Hi-Tech“ 

firiem resp. „Start-up a Spin-off“ 

firiem, ktoré budú založené na báze 

relevantných výsledkov výskumu a vývoja 

realizovaného v rámci výskumných 

a inovačných aktivít UVP TECHNICOM. 

Budú tak vytvárať podmienky pre trvalý 

rozvoj špičkového aplikovaného výskumu 

a vývoja so stálym dopadom na transfer 

znalostí a technológií, resp. inovačnú prax 

v rámci celého Slovenska. Predpokladá 

sa, že UVP sa stane miestom prvého 

kontaktu pre firmy, ktoré budú mať 

záujem o spoluprácu s výskumnými 

a vývojovými tímami z pracovísk TUKE, 

resp. excelentných výskumných centier 

partnerských  univerzít, ústavov SAV 

a ďalších relevantných subjektov, že  

bude poskytovať poradenstvo, vzde- 

lávacie a výcvikové aktivity a vykonávať 

1. fáza implementácie projektu 

UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie 

s podporou znalostných technológií 

bola dňom 31. 12. 2015 ukončená. 

Od začiatku jeho realizácie (apríl 2013) 

bolo snahou jeho manažmentu vybu- 

dovať novú a skvalitniť existujúcu 

priestorovú laboratórnu infraštruktúru, 

a tým podporiť aplikovaný výskum, 

vývoj a spoluprácu s praxou v piatich 

vybraných oblastiach vedy:

1. informačné a komunikačné techno-

lógie, 

2. elektrotechnika, automatizácia a ria-

diace systémy, 

3. strojárstvo, 

4. stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, 

doprava, geodézia), 

s podporou znalostných technológií 

(UVP TECHNICOM) – doc. Ing. František 

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

a Ing. Michaela Durkáčová, PhD. 

Cieľom podujatia bolo predstaviť 

záujemcom a zástupcom Európskej 

komisie novú výskumnú infraštruktúru, 

ktorá sa vybudovala na Slovensku 

v rokoch 2007-2013 s dôrazom 

na väčšie celky – univerzitné vedecké 

parky a výskumné centrá. Podujatie 

vytvorilo predpoklady na spoluprácu 

s výskumnými inštitúciami z ostatných 

expertíznu činnosť v aplikovanom 

výskume, vývoji a inovačných 

zámeroch a projektoch.

Snahou je vytvoriť prostredie a pod- 

mienky pre rozvoj tvorivej vedeckej  

práce a účinnej výskumnej a vývo- 

jovej spolupráce s verejným 

a komerčným sektorom s vysokým 

inovačným dopadom. Akcelerácia 

transferu technológií, lepšie využitie 

inovačného a expertného potenciálu 

TUKE, spolupráca s priemyselnou 

praxou a podpora podnikania sú 

kľúčovými oblasťami, na ktoré 

sa UVP bude zameriavať. 

V ekosystéme UVT TECHNICOM bude 

významnú úlohu zohrávať Inkubátor 

TUKE. V januári 2016 podpísali 

s Technickou univerzitou v Košiciach 

krajín EÚ, keďže sa konalo v Bruseli počas 

tzv. Otvorených dní, v rámci ktorých mali 

zástupcovia UVP TECHNICOM možnosť 

zúčastniť sa viacerých sprievodných 

aktivít, ako napríklad podujatia 

s názvom „Excelentnosť bez hraníc“, 

ktoré bolo zamerané na spoluprácu 

s holandskými výskumnými inštitúciami 

a stretnutia s generálnym riaditeľom JRC 

(Spoločné výskumné centrum Európskej 

komisie) prof. RNDr. Vladimírom 

Šuchom, DrSc., ktorý je prvým 

slovenským generálnym riaditeľom tejto 

inštitúcie v rámci Európskej Komisie.

zmluvy o spolupráci prvé tri inovatívne 

podnikateľské subjekty: Vizualizačky.

sk, CEELABS a CropTech, ktoré predtým 

pôsobili v Startup centre TUKE. 

V súčasnosti prebiehajú rokovania 

s ďalšími inovatívnymi subjektami 

o podmienkach vstupu do Inkubátora 

TUKE. Prajeme týmto mladým 

spoločnostiam veľa úspechov a veľa 

inšpirácie pri hľadaní inovatívnych riešení 

a ich zavádzaní do priemyselnej praxe.

Autor:

Tím UCITT

Autor:

Tím UCITT

Autor:

Tím UCITT

5. environmentálne inžinierstvo (ba-

níctvo, hutníctvo, vodohospodárske 

vedy). 

Viaceré objektívne príčiny však boli 

dôvodom oneskorenia dodávok 

špeciálnych prístrojov, technológií, 

prototypov a unikátnych laboratórnych 

zariadení. Vzhľadom na kumuláciu 

obdobných problémov u prijímateľov 

nenávratnej finančnej pomoci (NFP) 

na projekty budovania univerzitných 

vedeckých parkov a výskumných centier 

(UVP a VC), poskytlo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(MŠVVaŠ SR) univerzitám možnosť 

tzv. fázovania projektov – ukončenia 

nerealizovaných výskumno-vývojových 

prác v 2. fáze projektu v roku 2016. 

Podstatou fázovania je využitie 

nevyčerpaných prostriedkov 

plánovaných na výskumné aktivity 

v priebehu roka 2016, už v rámci 

nového operačného programu 

Výskum a inovácie. Tento priestor 

na pilotnú implementáciu a realizáciu 

plánovaných unikátnych vývojových 

riešení počas 2. fázy využilo viacero 

univerzít v SR, ktoré implementujú 

projekty budovania UVP a VC.

Uchádzaním sa o tieto zdroje dostane 

TUKE možnosť ešte významnejšieho 

posunu v realizovaných excelentných 

výskumných aktivitách. Oficiálne 

otvorenie UVP TECHNICOM sa následne 

predpokladá v druhej polovici roku 2016.
Prvý vstupujúci subjekt do Inkubátora 

TUKE (Ing. Kaleja, Vizualizačky.sk)

NOVINKY UVP TECHNICOM (kód ITMS: 26220220182)
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Mini-Erasmus 
po prvýkrát na TUKE

SP4CE

„Poslaním Mini-Erasmu je poskytnúť 

študentom stredných škôl možnosť 

zažiť univerzitný život na vlastnej koži, 

a tak si ujasniť víziu budúcnosti.“

Študenti stredných škôl sa ťažko 

rozhodujú na základe neprehľadných 

informácií o štúdiu na vysokej škole. 

Získavajú len málo informácií o tom, ako 

vyzerá ozajstná realita odboru, na ktorý 

sa hlásia. Dôsledkom je to, že študenti 

strácajú doslova roky života štúdiom 

niečoho, čo pre nich nemá význam. 

Prečo Mini-Erasmus? Mini-Erasmus 

umožňuje stredoškolským študentom 

z celého Slovenska zažiť dvakrát 

ročne (jeseň, jar) skutočné prednášky 

a semináre vysokých škôl. Študenti 

tak majú možnosť získať nadštandard-

né informácie a podklady pre rozhod-

nutie sa o svojej budúcnosti, pre svoju 

kariéru! Je to projekt občianskeho 

združenia Future Generation Europe 

(FGE), projektovo-orientovanej mládež-

níckej organizácie, ktorá sa zameriava 

na zlepšenie vzdelávania a prospechu 

mladých ľudí vo veku 16 až 26 rokov.

Tento pomerne nový národný projekt 

nabral nové rozmery počtom účastníkov 

a rozšírením do iných krajín na jeseň 

v roku 2015. V dňoch od 23. - 25. 11. 

2015 vďaka Mini-Erasmu približne 500 

stredoškolákov zo 60 rôznych stredných 

škôl Slovenska malo možnosť zažiť 

na vlastnej koži jednu z 10 slovenských 

vysokých škôl, ktoré sa do projektu 

zapojili. Projekt sa po prvýkrát konal aj 

na východe Slovenska. Jednou z hosti-

teľských fakúlt sa stala EkF TUKE, ktorá 

v uvedenom čase privítala 32 študentov.

Projekt „Strategické partnerstvo 

pre podporu kreativity a podnikania - 

SP4CE“ priamo adresuje ciele a potreby 

definované v Bruges Communiqué 

o posilnení európskej spolupráce 

v oblasti vzdelávania, a to najmä zlep-

šovanie kvality vysokoškolského vzde-

lávania a zvýšenie jeho príťažlivos-

ti pre študentov. Podporuje kreativitu, 

inovácie a podnikanie medzi študentmi 

vysokých škôl. Projekt stavia na skúse-

nostiach dvoch projektov programu ce-

loživotného vzdelávania, v rámci ktorých 

boli vytvorené nové pedagogické a or-

ganizačné modely pre inštitúcie ako aj 

pre jednotlivcov. Tieto modely umožňujú 

preskúmať inovačný potenciál pomocou 

IKT nástrojov, podporiť podnikanie 

a zlepšiť kreativitu. Konzorcium 

projektu sa skladá zo šiestich partnerov 

zo štyroch krajín EÚ (Grécko, Maďarsko,  

Poľsko a Slovensko). Projekt SP4CE 

(2014-1-PL01-KA200-003341) je 

plánovaný na roky 2014-2017 a je fi-

nancovaný Európskou komisiou 

v rámci programu ERASMUS+.

Projekt SP4CE je zameraný na nadviaza-

nie úzkej spolupráce medzi partnermi 

projektu prostredníctvom výmeny ino-

vatívnych vzdelávacích postupov. Toto 

bude slúžiť pre návrh a vypracova-

nie inovatívnych spoločných nástrojov 

na uľahčenie vzájomnej  spolupráce 

medzi študentmi, podnikmi a uni-

verzitami. Nástroje budú k dispozícii 

ako IKT riešenie s WWW rozhraním 

určeným pre použitie pre tri hlavné 

cieľové skupiny, ktorými sú kouči 

z podnikov a priemyslu; mentori 

z univerzít a iných vzdelávacích 

inštitúcií a študenti vysokých škôl.

Program, ktorý študenti absolvovali, 

vychádzal z klasických učebných osnov. 

Na Ekonomickej fakulte Technickej 

univerzity v Košiciach bol obohatený 

dvojodborovou výučbou, v rámci 

ktorej si mohli študenti vybrať odbor 

Financie, bankovníctvo a investova-

nie (FBI), alebo Ekonomika a manažment 

verejnej správy (EaMVS). Navyše, 

program sa podarilo zostaviť tak, aby 

si študenti mohli vyskúšať nielen 

učivo prvákov „Bc.“ štúdia, ale aj učivo 

druhákov „Ing.“ štúdia, či dokonca ang-

lofónnej alebo frankofónnej skupiny 

v odbore FBI. Vyučovanie väčšinou 

prebiehalo v doobedňajších hodinách 

s výnimkou posledného dňa, kedy mali 

študenti prvú rannú hodinu dekanské 

voľno vzhľadom k imatrikulácií, na ktorú 

boli pozvaní priamo dekanom EkF. 

Poobedňajší program bol v čase 

od 13.00 - 17.00 hod. venovaný 

rozvoju tzv. soft-skillových zručností 

študentov, a to pomocou prednášok 

vedených organizáciou vzdeláva-

cích podujatí projektu AZU a predsta-

veniu možností študovať, či pracovať 

v zahraničí v rámci programov 

Erasmus+ a Work and Travel. Vďaka 

Startup centru Eastcubator v Košiciach, 

ktorého hlavnou víziou je pomôcť 

vybudovať úspešný biznis mladým pod-

nikateľom z východného Slovenska, 

sa študenti zúčastnili na prednáške 

a prehliadke priamo v jeho priestoroch. 

Okrem toho, študenti mali možnosť 

absolvovať prehliadku aj v priesto-

roch TUKE, kde ich najviac zaujali: 

pracoviská SjF so zameraním na robotiku, 

pracovisko FBERG so simulovaným 

Cieľom projektu je  podporiť kreativitu 

a inovatívne riešenia študentov 

v oblastiach, ktoré zodpovedajú 

reálnym potrebám podnikov. Podpora 

bude realizovaná v úzkej spolupráci 

študent – učiteľ – podnik. V rámci 

projektu bude pripravená elektronic-

ká platforma pre nové pedagogické a or-

ganizačné modely s využitím konceptu 

otvorených inovácií. Projektové aktivity 

sa zameriavajú na rozvoj vzájomne pro-

spešných vzťahov medzi študentmi, 

učiteľmi a podnikmi prostredníctvom 

identifikácie aktuálnych požiadaviek 

podnikov v praxi a následnom priradení 

študentov na riešenie tejto požiadavky. 

Proces bude prebiehať vo vzájomnej 

interakcii študent-kouč-mentor, formou 

poradenskej a konzultačnej činnosti, 

prostredníctvom koučov z podnikov 

a mentorov zo vzdelávacích inštitúcií.

V rámci projektu bude vytvorený portál, 

ktorý umožní podnikom nájsť vhodných 

mladých pracovníkov a študentov, ktorí 

chcú vstúpiť na trh práce a zároveň 

umožní on-line koučing a mentoring. 

Princíp portálu bude nasledujúci: firma 

ochotná prijať nových mladých pra-

covníkov (najlepšie študentov vstupu-

júcich na trh práce), predloží aktuálnu 

požiadavku a umiestni ju na portál. 

Táto požiadavka bude sprístupne-

ná študentom, ktorí sa budú snažiť 

nájsť riešenie tejto požiadavky. Firma 

si vyberie študentov, ktorí sa budú 

podieľať na riešení požiadavky/

problému. Následne im bude pridelený  

kouč z daného podniku a učiteľ-men-

tor z univerzity, ktorí budú dohliadať 

na proces a usmerňovať študentov 

v procese riešenia. Tento postup 

kameňolomom, či aktuálna výstava 

v Campus Gallery na FU TUKE.  

O úspešný priebeh Mini-Erasmu 

sa v rámci EkF postaralo nielen vedenie 

fakulty a vysokoškolskí pedagógo-

via, ale aj študenti, ktorí zabezpečo-

vali funkciu mentorov. Zaujímavosťou 

a spestrením pre študentov na pôde 

EkF bolo aj využitie indexov (dokladov, 

ktoré slúžia na zapisovanie predmetov 

a skúšok). Aj keď podľa zákona už nie 

sú povinné a v súčasnej dobe sa ne-

používajú, EkF ich pre účely projektu 

využila ako formu spätnej väzby 

pre vedenie fakulty. Raritou bolo 

to, že v indexe neboli hodnotení 

študenti, ale naopak, stredoškolskí 

študenti (na stupnici A-FX) hodnotili 

pedagógov. Priemernou známkou, 

ktorú si pedagógovia vyslúžili bolo 

„A“. K výbornému výsledku blahoželá-

me nielen zapojeným pedagógom, ale 

aj vedeniu fakulty k skvelým učiteľom.

Aj táto forma kreativity zo strany 

tvorcov programu prispela k tomu, že 

v závere pri odovzdávaní certifiká-

tov o úspešnom absolvovaní štúdia, 

prišli okrem objatí  na rad aj prísľuby, 

že pri najbližšom „jarnom“ pokračovaní 

programu budú absolventi „jesenného“ 

programu opätovne pozvaní na príjemné 

strávenie času na EkF. Už v tomto období 

sú v plnom prúde plány a príprava 

pokračovania letného semestra 

Mini-Erasmu. Veríme, že každým rokom 

bude počet študentov tohto programu 

rásť, čím sa EkF a FGE podarí naplniť 

stanovené ciele, v rámci tohto jedi-

nečného a unikátneho projektu.

umožní prípravu študenta na reálny  

pracovný život, a môže následne 

viesť k zamestnaniu študenta v tejto 

spoločnosti v budúcnosti. Učiteľ 

na univerzite môže využiť tento proces 

na vedenie študentov v rámci ich ba-

kalárskych a inžinierskych prác. Tieto 

práce sa takto budú spolupodieľať 

na riešení reálnych problémov praxe 

a zároveň umožnia ľahšiu zamestna-

teľnosť absolventov v praxi. Budú rea-

lizované školenia mentorov a koučov, 

pripravené výukové materiály a portál.

Projekt ovplyvní potenciálnych 

užívateľov portálu: študentov, zamest-

nancov podnikov a učiteľov. Študenti 

budú mať príležitosť dozvedieť sa 

o reálnych požiadavkách praxe, ko-

munikovať s koučmi z podnikov, čo 

im následne umožní ľahšie vstúpiť 

na trh práce. Učitelia budú informova-

ní o progrese prác svojich študentov, 

o potrebách praxe, čo podporí rozvoj 

ďalších vzdelávacích aktivít a rozvojo-

vých vzdelávacích programov priamo 

prepojených na prax. Podniky dostanú 

možnosť riešiť požiadavky v spolupráci 

s univerzitami a následne doplniť za-

mestnancov o študentov s potrebnými 

zručnosťami a kompetenciami. 

SP4CE Portál bude k dispozícii 

v angličtine, gréčtine, maďarčine, 

poľštine a slovenčine. V rámci projektu 

prebehne testovacia fáza portálu. 

Anglická verzia portálu zaistí medziná-

rodnú dostupnosť výsledkov a podporí 

prípadné mobility mladých pracovníkov.

Autor: 

Bc. Mária Merry Franková

Autor: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.
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V pondelok 18. januára k nám 

na univerzitu zavítal zahraničný hosť, 

Ing. Han-Ping Yang(楊涵評), PhD. 

z Industrial Technology Research 

Institute (ITRI) v Hsinchu, Taiwan. 

Po úvodnom privítaní na TUKE nám 

predstavil ich technický inštitút 

a možnosti spolupráce s taiwanský-

mi univerzitami. Potenciálnou oblasťou 

spolupráce je činnosť na spoločných 

projektoch, tvorba spoločného 

študijného programu s možnosťou získať 

dvojitý diplom a stáže pre pracovníkov 

Jednou z úloh Úseku zahraničných 

vzťahov je aj príprava spolupráce 

s firmami zo zahraničia. Na základe 

prvotného kontaktu pri návšteve 

delegácie nového vedenia TUKE 

na Univerzite v Miškolci v roku 2015 

sa 20. januára 2016 uskutočnilo prvé 

rokovanie so zástupcami medziná-

rodnej firmy Konecranes Standars 

Lifting Corporation (www.konecranes.

com). Tento gigant zo sveta žeriavov 

má riadenie vo Fínsku, pôsobí v 50tich 

v špičkových laboratóriách. Zaujímavou 

novinkou, ktorá sa po vzájomných rozho-

voroch črtá, je príprava tzv. International 

Branch Campus (IBC) na Taiwane.

IBC predstavuje špecifický typ me-

dzinárodnej spolupráce medzi aka-

demickými a výskumnými inštitúcia-

mi, ktorej primárnou úlohou je zaistiť 

vyššiu konkurencieschopnosť part-

nerských inštitúcií na globálnom ve-

decko-výskumnom a akademic-

kom poli. Štruktúra IBC sa vo svete 

krajinách sveta a jeho európska centrála 

sídli vo Viedni. High-tech produkty, 

ktoré Konecranes vyrába, nachádzajú 

uplatnenie v širokom spektre priemy-

selných odvetví, ako napríklad v ťažkom 

strojárstve, energetike, doprave a pod. 

Možnosti potenciálnej spolupráce s TUKE 

sú zo strany Konecranes ponúkané 

v oblasti výskumu logistických riešení 

v medzioperačnej doprave a manipu-

lácii, ďalej sú to stáže pre študentov, 

školenia pre pracovníkov, prednášková 

líši od príkladu k príkladu. V prípade 

IBC medzi Stavebnou fakultou, TUKE 

a ITRI bolo stretnutie s pánom Yangom 

prvým krokom k postupnému fyzickému 

vysunutiu Stavebnej fakulty TUKE 

do ITRI campusu, ktoré je pripravené 

v časovom horizonte do roku 2020. IBC 

je vyústením už existujúcich projektov 

a dohôd medzi TUKE a Taiwanom 

od roku 2011. Predpokladáme, že prví 

študenti a vysokoškolskí pracovníci 

budú môcť odcestovať na Taiwan v rámci 

výmenných pobytov od januára 2017. 

činnosť pracovníkov z firmy na pôde 

univerzity vo vybraných odboroch. 

Priestor pre spoluprácu TUKE s touto 

nadnárodnou spoločnosťou sa otvára 

v oblasti bezpečnosti ich technických 

systémov, ergonómie a kvality. Na jar 

v tomto roku je plánovaná prezentácia 

tejto firmy pre študentov, výskumných 

a pedagogických pracovníkov ako aj 

zástupcov praxe z nášho regiónu. 

Príprava Taiwansko- 
-Slovenskej spolupráce

Rokovanie s gigantom 
medzi žeriavmi Autor: 

Ing. Zlatica Dolná, PhD.

Autor: 

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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Spolupráca EkF s vysokými 
školami na Ukrajine

Prečo byť v odboroch?

EkF TUKE má rozvinutú medzinárodnú 

spoluprácu, tak vo výmenách učiteľov 

a študentov, ako aj v rozsahu a kvalite 

medzinárodných výskumných a vzde-

lávacích projektov. Na základe bila-

terálnych zmlúv prichádzajú na pred-

náškové pobyty na EkF odborníci z part-

nerských univerzít (BU Wuppertal 

v Nemecku, University of Nice Sophia 

Antipolis a University of Versialles 

vo Francúzsku, atď). Intenzívnejšie 

sa začala rozvíjať aj spolupráca s or-

ganizáciami pri zahraničných veľvy-

slanectvách Francúzska a Kanady.

V rámci programu Erasmus+ 

má fakulta podpísané bilaterál-

ne dohody o výmene študentov 

a pedagógov s viac ako 40 univerzi-

tami v Bulharsku, Čechách, Estónsku, 

Francúzsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, 

Nemecku, Poľsku, Portugalsku, 

Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku, 

Španielsku, Taliansku a Turecku.

Vedenie EkF systematicky prehodnocu-

je doterajšiu medzinárodnú spoluprácu 

a snaží sa ju rozširovať na mnohostran-

nú bázu. Usiluje sa uzatvárať zmluvy 

o spolupráci, založené na špecific-

kých potrebách fakulty alebo katedier, 

ako aj zmluvy v rámci medzinárodných 

projektov. Podstatným znakom zahra-

ničných vzťahov v roku 2015 bolo po-

kračovanie v dohodnutých formách 

spolupráce so zahraničnými partnermi, 

širšie zapojenie pracovísk do medzi-

národných programov a študentov 

do využívania rôznych foriem štúdia 

v zahraničí, ale predovšetkým nad-

väzovanie spolupráce s inštitúcia-

mi podobného odborného zamerania 

a na získavanie zahraničných 

odborníkov, ktorí prednášajú na fakulte.

V súčasnej globalizovanej spoločnos-

ti hrozí neopodstatnené znižovanie 

sociálnej ochrany a zhoršenie 

pracovných podmienok zamestnan-

cov na úkor kapitálu. Silnejú tlaky 

na väčšiu flexibilitu pracovnej sily 

a zavádzanie nových flexibilných foriem 

práce. Odbory sa usilujú negatívnym 

dopadom takýchto zmien predísť, 

alebo ich aspoň čo najviac zmierniť.

Čo dosiahli odbory?

Kolektívne vyjednávanie patrí medzi 

najvýznamnejšie práva zamestnan-

cov. Toto právo však môžu uplatňovať 

len prostredníctvom odborov, ak tieto 

pôsobia na pracovisku. Ak vo firme 

odbory neexistujú, kolektívna zmluva 

nemôže byť uzatvorená. Ak vo firme 

existujú odbory, pre vyjednanie ko-

lektívnej zmluvy sú jedinými 

zástupcami všetkých zamestnan-

cov a zmluva platí pre všetkých za-

mestnancov bez výnimky.

Prehľad výsledkov odborov 

od roku 2012 doteraz:

• v r. 2012 skrátenie týždenného pracov-

ného času v podnikových kolektívnych 

zmluvách pre zamestnancov na 37,5 

hodiny týždenne a jeho adekvátne zní-

ženie v nadväznosti na zmennosť, 

• zvýšenie výmery dovolenky 

o 1 týždeň pre pedagogických a ne-

pedagogických zamestnancov,

• výška príspevku na DDS 

sa dohodla najmenej na 2 % 

z objemu zúčtovaných platov,

• výška tvorby sociálneho fondu, 

povinný prídel 1 % a ďalší 

prídel vo výške 0,05 %,

• v r. 2013 zvýšenie platových taríf 

o 5 % pedagogickým  zamestnan-

com a odborným zamestnancom, 

Od roku 2015 EkF rozšírila svoju 

spoluprácu s univerzitami na Ukrajine, 

v rámci ktorej podpísala zmluvy 

o spolupráci s Ternopoľskou 

národnou ekonomickou univerzi-

tou v Ternopoli, Doneckou národnou 

univerzitou so sídlom vo Vinnici, 

Poltavskou národnou technickou uni-

verzitou Jurija Kondraťuka v Poltave 

a Ekonomickou fakultou Užhorodskej 

národnej univerzity v Užhorode.

V priebehu mesiacov september 

– december 2015 prebehol celý 

rad stretnutí vedenia EkF, na čele 

s dekanom doc. Ing. Michalom 

Šoltésom, PhD., so zástupcami 

uvedených ukrajinských vysokých škôl, 

za účelom určenia prioritných foriem 

a oblastí spolupráce, vypracovania 

programov spolupráce a uskutočne-

nia spoločných projektov. Zúčastnené 

strany vyjadrili záujem o budovanie 

plodnej a produktívnej spolupráce, 

ktorá sa hneď začala rozvíjať, o čom 

svedčí viacero stretnutí a projektov.

Na pozvanie ukrajinskej strany 

sa v dňoch 12. – 13. novembra 2015 

zástupcovia EkF (PhDr. Daniela 

Palaščáková, PhD. a Ing. MVDr. Ján 

Buleca, PhD.) zúčastnili na medziná-

rodnej vedecko-praktickej konferencii 

„Public Financial, Banking and Consulting 

Services Management: Problems and 

Prospects of Development“ , ktorú or-

ganizovala Ternopoľská národná 

ekonomická univerzita v Ternopoli.

V termíne od 29.11. do 2.12.2015 EkF 

v spolupráci s Doneckou národnou uni-

verzitou a Akademickou spoločnos-

ťou Michala Baluďanského zorganizo-

vali medzinárodnú vedecko-praktickú 

a u nepedagogických zamest-

nancov v regionálnom škol-

stve a na vysokých školách sa do-

siahlo zvýšenie 5 % k tarife,

• zvýšenie odstupného a výška od-

chodného sa dohodla o 1 plat nad 

rámec zákona priamo v kolektív-

nej zmluve vyššieho stupňa,

• v r. 2014 zvýšenie platových taríf za-

mestnancov vrátane zamestnancov vy-

sokých škôl predstavovalo 2 % z cel-

kového objemu financií, čo pre každú 

platovú triedu znamenalo nárast o 16 

€. Pedagogickým zamestnancom vy-

sokých škôl sa zvýšil plat ešte o 3 

% k tarifnému platu. Stupnica plato-

vých taríf pedagogickým zamestnan-

com a odborným zamestnancom v re-

gionálnom školstve sa zvýšila o 5 %,

• v r. 2015 zvýšenie platových taríf 

pre nepedagogických zamestnancov 

regionálneho školstva, a pre pedago-

gických zamestnancov vysokých škôl 

bolo 1,5 % od 1. januára a ďalšie 1% 

od 1. júla 2015. Tarifné platy pedago-

gických a odborných zamestnancov re-

gionálneho školstva sa zvýšili o 5 %,

• po náročných rokovaniach sa v otázke 

platov sociálni partneri dohodli, 

že v roku 2016 dôjde k zvýše-

niu tarifných platov o 4 % pre 

všetkých zamestnancov školstva, 

aj pre zamestnancov vykonávajú-

cich prácu vo verejnom záujme.

Len v prípade aktivity, združovania sa 

v odboroch, budeme silnejší pri presa-

dzovaní a obhajobe našich oprávnených 

pracovných, ekonomických, mzdových, 

sociálnych a profesných záujmov.

Odbory majú výnimočné postavenie 

v tom, že zastupujú ľudí resp. za-

mestnancov, a tým  môžu vystupovať 

konferenciu „Ekonomicko-právne 

paradigmy rozvoja súčasnej spoloč-

nosti“ , ktorá sa uskutočnila v priesto-

roch UK TUKE. Pre veľkú spokojnosť 

a záujem z ukrajinskej strany ďalšia me-

dzinárodná vedecko-praktická kon-

ferencia je naplánovaná na termín 

21. – 22.3.2016. Na uvedené konferen-

cie bude nadväzovať celý rad spoločných 

stretnutí a projektov, ktoré sú na-

plánované na prvý polrok 2016, ako 

zo slovenskej, tak i z ukrajinskej strany. 

Spolupráca medzi EkF a vysokými 

školami na Ukrajine predpokladá 

výmenu akademických a výskumných 

pracovníkov, doktorandov ale aj 

študentov, za účelom prednášok, 

spoločnej odbornej prípravy 

a výskumu, spoločných konferencií 

a seminárov o dohodnutých témach, 

výmenu odbornej literatúry, publi-

kovanie vedeckých prác a výsledkov 

spoločných výskumných aktivít 

v časopisoch a novinách univerzít, 

spoločnú účasť na medzinárodných 

študijných programoch, vykonáva-

nie spoločného výskumu v rámci me-

dzinárodných grantov, spoluprácu 

v programoch výmeny študentov, post-

graduálnych študentov, pracovné stáže, 

spúšťanie programov dvoch diplomov 

v ekonomických odboroch a ďalšie.

S cieľom zvýšiť informovanosť 

vedeckých a odborných kruhov sloven-

ských a ukrajinských vysokých škôl, EkF 

presadzuje myšlienku pre pravidelné 

odborné diskusné fórum pre medziná-

rodnú spoluprácu. Vedenie EkF vyjadruje 

presvedčenie o úspešnej a dlhodobej  

spolupráci medzi EkF a partnerský-

mi vysokými školami na Ukrajine, ktorá 

bude v prospech celej akademickej obce.

voči zamestnávateľovi prostredníc-

tvom odborových zväzov, KOZ SR i voči 

štátnym orgánom, vláde SR i regio-

nálnym správnym orgánom. Odbory 

kladú veľký dôraz na princíp solidarity, 

ktorý sa dá vyjadriť touto jednoduchou 

formulou: Ľudia sú nevyhnutne odkázaní 

jedni na druhých a rozličným spôsobom 

závisia jedni od druhých. Byť členom 

odborového zväzu vyjadruje realizáciu 

ústavného práva slobodne sa združovať.

Čo Vás to bude stáť ?

• členský príspevok vo výške 1 % 

z čistej mzdy, ktorým je krytá 

najmä Vaša právna ochrana a vy-

jednávanie zvyšovania platov 

a ďalších sociálnych výhod, 

• pri aktívnom členstve (ak sa za-

pojíte do aktivít výboru odboro-

vej organizácie) okrem príspev-

ku aj trocha osobného času.

Ako sa stať členom odborov?

• Je to veľmi jednoduché, stačí vyplniť 

prihlášku, ktorá je na webovej stránke: 

www.odbory.tuke.sk alebo pri-

hlášku získate od predsedu danej 

Základnej organizácie (ZO), pod ktorú 

spadáte, kde Vám budú poskytnu-

té všetky potrebné informácie.

Staň sa členom odborov, 

odbory ti môžu pomôcť.

Autori: 

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD. 

PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Autor: 

Ing. Klaudia Šándorová



Hodnotenie kvality prostredia

Prednáška viceprezidenta 
ZAP SR

Dňa 27.11.2015 sme na pôde 

Strojníc-kej fakulty TUKE privítali 

vzácneho hosťa z odboru, ktorý hýbe 

naším priemyslom a ekonomikou v 

tom kladnom slova zmysle. Zavítal 

medzi nás výkonný viceprezident 

Zväzu automobilového priemyslu 

Slovenskej republiky Ing. Jaroslav 

Holeček, PhD. Cieľom jeho návštevy 

bola prednáška s názvom Vysoká škola 

ako príprava na povolanie alebo aby 

každý absolvent mal uplatnenie.

Ing. Jaroslava Holečka, PhD. ako hosťu-

júceho profesora SjF TUKE predstavil 

Dr.h.c.mult. prof. Ing. František 

Trebuňa, CSc., dekan SjF TUKE. 

Ing. Jaroslav Holeček, PhD. je odbor- 

níkom v oblasti riadenia ľudských 

zdrojov a priemyselného manažér-

stva v automobilovom priemysle. 

Počas svojej viac ako 30 ročnej praxe 

prešiel viacerými riadiacimi funkciami 

v školstve a v priemysle; pracoval v SOU 

Trnava, Volkswagen Slovensko, VW 

Portugalsko, VW Group RUS v ruskej 

Kaluge. Od roku 2012 je uvoľneným 

Hodnotenie kvality prostredia je kon-

ferencia, ktorá sa už šiestykrát konala 

v učebno-výcvikovom zariadení TUKE 

v Herľanoch v dňoch 8. – 10. decembra 

2015. Ako hovorí jej názov, konferen-

cia je zameraná na kvalitu prostredia, 

v ktorom žijeme, pracujeme, oddy-

chujeme, na procesy merania, moni-

torovania, objektivizácie, hodnotenia 

a posudzovania faktorov prostredia. 

Organizátorom konferencie je Katedra 

procesného a environmentálneho in-

žinierstva, Strojníckej fakulty TUKE 

v spolupráci s Úradom verejného zdra-

votníctva SR a Slovenskou akustickou 

spoločnosťou. Odborným garantom kon-

ferencie je prof. Ing. Ervin Lumnitzer, 

PhD. Celá konferencia sa už tradične 

konala pod záštitou hlavného hygienika 

SR prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH 

a svojou účasťou konferenciu podporilo 

aj vedenie Slovenskej akustickej spo-

ločnosti. Medzi ďalších významných 

účastníkov patril riaditeľ Slovenskej 

manažérom VW Slovakia pre projekt 

spolupráce s univerzitami. V súčasnosti 

je výkonným viceprezidentom ZAP SR. 

Vďaka jeho bohatému profesijné-

mu životu bol stále spätý s personál-

nou prácou v priemysle a školstve. Jeho 

prednáška sa niesla v duchu transferu 

jeho bohatých skúseností na mladšiu 

generáciu. Zdôraznil, že základom 

úspechu profesijného smerovania 

každého človeka je kvalitné vzdelanie 

na každom stupni školského systému. 

Načrtol definície potrieb zamestná-

vateľov v automobilovom priemysle 

a s nimi spojené navrhované zmeny 

v systéme vzdelávania. Dôraz kládol 

na dobrú prípravu stredného odborného 

personálu pre potreby zabezpečenia 

výroby. Spomenul systém duálneho 

vzdelávania kedy sa teoretická príprava 

stredného odborného školstva spája 

s odbornou praxou vo výrobných 

podnikoch. Poslucháčov našej fakulty 

utvrdil v tom, že rozhodnutie študovať 

strojárske vedy je správnou voľbou. 

V súčasnosti automobilový priemysel 

národnej akreditačnej služby Mgr. Martin 

Senčák, zástupcovia významných spo-

ločností, ktoré na Slovensku pôsobia 

v oblasti merania a objektivizácie fy-

zikálnych faktorov prostredia, tiež 

množstvo odborníkov z regionálnych 

úradov verejného zdravotníctva a pra-

covno-zdravotných služieb z celého 

Slovenska. Celkovo sme na konferen-

cii privítali viac ako 100 účastníkov. 

V rámci konferencie boli okrem 

prednášok v jednotlivých sekciách pre-

zentované aj reklamné prednášky, 

na ktorých spoločnosti (Armstrong, 

Brüel & Kjær, Norsonic) prezentova-

li svoje produkty, softvér, prístrojo-

vú techniku a tiež absolútnu novinku, 

prototyp zariadenia pre monitoro-

vanie hluku s možnosťou určovania 

jeho smerovosti. Uvedené zariadenie 

bolo v SR prezentované po prvýkrát. 

Okrem bohatého odborného programu 

sme účastníkom dopriali aj malé 

na Slovensku zamestnáva niečo okolo 

220 000 pracovníkov. V najbližších 

piatich rokoch sa počíta s rozvojom tohto 

odboru, ktorý by mal zamestnávať okolo  

300 000 ľudí. Tieto čísla naznačujú 

vysokú zodpovednosť v oblasti prípravy 

odborníkov pre automobilový priemysel. 

Prednáška bola ocenená mohutným 

aplauzom a zaujímavou diskusiou. 

Na záver sa študentom prihovoril 

Dr.h.c.mult. prof. Ing. Juraj  

Sinay, DrSc., súčasný prezident 

Zväzu automobilového priemyslu SR. 

Ubezpečil študentov, že „nedávno“ 

sedel v laviciach posluchární aj on, a že 

je absolventom rovnakej univerzity 

ako oni. Načrtol úlohy, ktoré ho 

vo funkcii prezidenta ZAP SR čakajú 

a verí, že sa mu ich s podporou novej 

generácie inžinierov podarí zvládnuť.

Bližšie zaujímavé fakty z prednášky 

sú prístupné na http://www.

sjf.tuke.sk/sites/default/files/

doc/prednaska-holecek.pdf.

odreagovanie v podobe ochutnávky 

pív z pivovaru Kaltenecker, tombolu 

a špeciálnu „konferenčnú“ tortu. 

Pravidelnou súčasťou konferencie 

je súťaž o najlepší príspevok, ktorú 

v tomto ročníku vyhral príspevok 

„Výsledky projektu ochrana obyvateľ-

stva SR pred účinkami elektromagne-

tických polí“ od autorov Ľuboš Skurčák, 

Michal Savčák z VUJE, a. s., Trnava. 

Konferencia si počas svojej existencie 

dokázala získať záujem množstva 

stálych účastníkov a teší nás, že tento 

počet neustále rok čo rok narastá. 

Bližšie informácie o konfe-

rencii a jej budúcom ročníku 

nájdete na www.hkp.elfa.sk.

Autori: 

prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. 
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Futbalisti Slávie TUKE využili zimnú 

prestávku a zúčastnili sa 2. ročníka  

Memoriálu Štefana Sedláka v halovom 

futbale organizovaného Mestským 

futbalovým zväzom Košice. Turnaj 

sa uskutočnil 16. januára v Angels 

aréne za účasti 6 tímov 6. ligy MFZ. 

Hralo sa systémom každý s každým 

a Slávia si postupne zmerala sily 

s celkami Athletico Košice, Kavečany, 

Poľov, Košická Belá a Lokomotíva 

2.miesto na Memoriáli 

Štefana Sedláka Autor: 

Ing. Ľubomír Hlivák

Košice. Hráči TUKE sa s bilanciou 

2 výhier, 2 remíz a 1 prehry umiestnili 

na peknom 2. mieste. Najlepším 

strelcom turnaja sa stal s 3 gólmi 

hráč Slávie Michal Marcin. 

Celkovým herným prejavom a kolek-

tívnym výkonom študenti a zamest-

nanci TUKE zanechali na turnaji veľmi 

dobrý dojem, čo ocenili aj funkcioná-

ri klubov a zástupcovia futbalového 

zväzu. Memoriál bol pre mužstvo 

výborným doplnkom pred začiatkom 

zimnej prípravy, ktorej štart je na-

plánovaný na 22. februára. 

FK Slávia nastupovala v tomto zložení: 

M.Hlivák – Kaščák, Ľ.Hlivák, 

Marcin, Tomečko – Jaroš, Mišík, 

Lazúr, Lišuch – Veľas, Gajdoščík, 

Gašparovič, Rahman, Smatana.

Slávia TUKE

Telesná výchova na TUKE je zaradená 

ako vyučovací predmet hodnotený 

jedným kreditom za semester. Študent 

teda môže získať počas prvých dvoch 

ročníkov štúdia až štyri kredity. Vyučuje 

sa v rozsahu jednej dvojhodinovky 

týždenne (1 dvojhodinovka=90 minút). 

Kredit môže študent získať aj absolvo-

vaním telovýchovných sústredení.

Okrem pravidelných hodín povinnej 

telesnej výchovy a telovýchovných 

Hýb sa aj v roku 2016!
sústredení, za ktoré môže študent získať 

kredity, Katedra telesnej výchovy organi-

zuje aj vysokoškolské ligy vo futbale, 

basketbale, florbale, bedmintone a volej-

bale, ako aj jednorázové športové 

podujatia, ktoré sú organizované v spolu-

práci s klubom ŠPV pri ATU Košice. V roku 

2016 to bude 36 športových podujatí 

v 18 druhoch športu. Vysokoškolských líg 

sa môžu zúčastniť študenti všetkých troch 

stupňov štúdia (bakalárskeho, inžinierske-

ho, doktorandského), ako aj foriem štúdia 

(dennej, externej). Na jednorázových 

športových akciách sú vítaní aj zamest-

nanci univerzít a členovia ATU Košice.

Bližšie informácie o jednotlivých športo-

vých akciách budú uverejnené na inter-

netovej stránke KTV, resp. je ich možno 

získať u učiteľov, ktorí sú zodpoved-

ní za organizáciu jednotlivých akcií.

Názov Šport Termín Zodpovedná osoba

1. ZTS – Jahodná január lyžovanie Mgr. Hančin

2. ZTS – Chopok január lyžovanie Mgr. Hančin

3. ZTS – Kubínska Hoľa február lyžovanie, snowboarding Mgr. Hlaváčová

4. Memoriál  Mgr. Jána Gála február stolný tenis Mgr. Vojtaško

5. ZTS – Cervinia-Zermatt( (Alpy) marec lyžovanie, snowboarding Mgr. Hančin

6. Veľkonočný turnaj v nohejbale apríl nohejbal Mgr. Žigala

7. Pohár dekana Ekonomickej  fakulty  apríl futbal PaedDr. Harčarik

8. Jarný maratón aerobik apríl aerobik Mgr. Barcalová, Mgr. Hlaváčová

9.  Mixvolejbalový  turnaj apríl volejbal Mgr. Murín

10. Plavecká stovka apríl plávanie Mgr. Vasilišin

11. Majster TUKE v tenise apríl tenis Mgr. Vasilišin

12. Salibandy cup apríl florball Mgr. Dudovič

13. Zlatý košík apríl bedminton Mgr. Dudovič

14. Železný muž máj posilovanie Mgr. Žigala

15. LTS – Splav rieky Hron máj vodné športy Mgr. Hančin

16. KTV Plážo máj beachvolejbal Mgr. Murín

17. Májové preteky v bouldrovaní máj bouldering Mgr. Hančin

18. Pohár dekana Strojníckej  fakulty máj futbal PaedDr. Harčarik

19. Turtistické podujatie máj turistika Mgr. Stášiková

20. Kurz  wakeboardingu jún wakeboarding Mgr. Hlaváčová

21. Aktívny pobyt pri mori jún - september Mgr. Hlaváčová, Mgr. Hančin

22. Turistické podujatie september turistika Mgr. Stášiková

23. Pohár TUKE október futbal PaedDr. Harčarik

24. O majstra TUKE október st. tenis Mgr. Vasilišin

25. Memoriál  Mgr. Valéra Orlovského október volejbal Mgr. Murín

26. Excel cup november florball Mgr. Dudovič

27. Basketbalový turnaj ku dňu študentstva november basketbal Mgr. Švicky

28. Volejbalový Student cup november volejbal Mgr. Murín

29. Študentské dni  s aerobikom november aerobik Mgr. Hlaváčová, Mgr. Barcalová

30. Pohár rektora TUKE november futbal PaedDr. Harčarik

31. O majstra TUKE november nohejbal Mgr. Žigala

32. Yonex cup november bedminton Mgr. Dudovič

33. Vianočný turnaj v tenise december tenis Mgr.  Vasilišin

34. O majstra TUKE december bedminton Mgr. Žigala

35. Mikulášsky boulder cup december bouldering Mgr. Hančin

36. Vianočný turnaj vo futbale december futbal PaedDr. Harčarik

Autor:

Mgr. Peter Murín

Zápas Výsledok Strelci gólov

FK Slávia TUKE - Athletico KE 1:1   Jaroš

FK Slávia TUKE - Kavečany    0:0 

FK Slávia TUKE - Poľov 5:1   Marcin - 2 góly, Gašparovič, Lazúr, Jaroš 

FK Slávia TUKE - Koš. Belá    1:4   Ľ.Hlivák

FK Slávia TUKE - Lokomotíva 2:0   Marcin, Lazúr

Kompletné výsledky:
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SAPTU, n.f. zblízka

Cena rektora TUKE

Vzhľadom k tomu, že sa blíži obdobie 

podania daňových priznaní, resp. 

ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 

2015 u tých, ktorí sú v pracovnopráv-

nom vzťahu, využívam túto možnosť 

priblížiť Vám touto formou Spoločnosť 

absolventov a priateľov Technickej 

univerzity v Košiciach, neinvestič-

ný fond, viac známy ako SAPTU, n.f.

SAPTU, n.f. vznikol transformácou 

z bývalej Nadácie Spoločnosť absol-

ventov a priateľov Technickej univer-

zity v Košiciach a úspešne pracuje 

od 01.12.1997.  Je založený za účelom 

podpory rozvoja vzdelávacieho procesu, 

podpory študijných aktivít talento-

vaných študentov, podpory vedecké-

ho bádania v rámci Technickej univer-

zity v Košiciach, podpory kultúrnych 

aktivít univerzity, športu, športových 

klubov, ako aj prezentácie samotnej 

univerzity navonok. V neposlednom 

rade účelom vzniku fondu je aj pomoc 

pri modernizácii technického vybave-

nia jednotlivých organizačných zložiek 

Technickej univerzity v Košiciach.

Najvyšším orgánom SAPTU, n.f. je Správna 

rada, ktorú v zmysle jej štatútu tvorí jeden 

zástupca z každej fakulty TUKE, zástupca 

zriaďovateľa (ktorým je TUKE), prípadne 

ďalší členovia, ktorých menuje Kolégium 

rektora TUKE. Celkom má 12 členov. 

Na činnosť fondu dozerá 3-členná 

Dozorná rada. Viac o nás a o našej 

činnosti sa môžete dovedieť  

na webovom sídle TUKE: 

http://www.tuke.sk/tuke/univerzi-

ta/zdruzenia-a-zvaezy/saptu-1.

SAPTU, n.f. je každoročne prijíma-

teľom 2% podielu zaplatenej dane 

z príjmov od fyzických a 1,5 % podielu 

zaplatenej dane z príjmov od právnic-

kých osôb, ktoré sa rozhodnú prispieť 

na podpou aktivít TUKE v súlade 

s účelom neinvestičného fondu.

Rektor Technickej univerzity v Košiciach 

(TUKE)  vyhlasuje súťaž v kategóriách:

• vedec TUKE za rok 2016,

• vedec TUKE za rok 2016 do 35 rokov,

• cena rektora za publikačnú činnosť  

v kategórii „vedecká monografia v tech-

nických vedách“, vydaná v r. 2016,

• cena rektora za publikačnú  

činnosť v kategórii „vedecký 

článok“, publikovaný v r. 2016.

Do súťaže sa môže prihlásiť každý 

vedecký alebo pedagogický pracov-

V tejto činnosti - prijímateľa a následne 

darcu finančných prostriedkov získaných 

z 2 % podielu zaplatenej dane z príjmov 

od fyzických a 1,5 % od právnických 

osôb - tkvie celkom slušná úspešnosť 

fondu. Prečo si myslím, že úspešnosť? 

Je to síce len môj neskromný názor ako 

jeho správkyne, ale myslím si, že za našu 

prácu hovoria jej výsledky. Ročne SAPTU, 

n.f. získa v priemere 20 až 25 tisíc € 

(čo si myslím, že na naše pomery je to 

celkom slušná suma a viac ako nič=0,00), 

ktoré následne rozdelí vo forme darova-

cích zmlúv organizačným zložkám TUKE, 

jej kultúrnym a športovým združe-

niam. Je jasné, že niekedy sme hospo-

dárili aj so sumou 54 tis. €, ale doba 

sa mení aj v tejto oblasti, a to jednak 

v dôsledku zmeny legislatívy, ale aj 

celkovou spoločenskou a hlavne ekono-

mickou situáciou darcov a v neposled-

nom rade aj tým, že dnes je takmer už 

zvyklosťou, aby  každá väčšia spoločnosť 

mala takúto vlastnú „pomocnú ruku“.  

Tak, ako som uviedla na začiatku tohto 

príspevku, je čas podania daňových 

priznaní, ročného zúčtovania dane 

z príjmov, a teda čas, aby ste sa rozhodli, 

ako naložíte s daňou z Vašich príjmov 

- či bude v celej výške poukázaná 

prostredníctvom daňových úradov štátu, 

alebo apoň minimálnu časť vo výške 

2% (1,5 % právnické osoby) pouká-

žete niekomu inému - inej oprávnenej 

osobe, ktorá musí spĺňať zákonom stano-

vené podmienky.  Tým iným, oprávne-

ným, môže byť aj SAPTU, n.f., za ktorý 

Vám môžem garantovať, že sa poukáza-

né prostriedky vrátia tam, kde si určíte. 

Dosť často ale počujem aj kritiky na tému, 

že „ale SAPTU si necháva 10%“. Ten, 

kto to tvrdí, asi nemá úplnú informáciu. 

Na vysvetlenie: SAPTU, n.f. je prijímate-

ľom 2% zaplatenej dane z príjmov fyzic-

kých osôb (1,5 % právnických osôb) 

a v tejto pozícii prijala jeho správna 

rada uznesenie, na základe ktorého 

ník, ktorý je  zamestnancom TUKE 

so 100% pracovným úväzkom.

Prihlášky do súťaže sa zasielajú 

v elektronickej forme na adresu  

valeria.geffertova@tuke.sk a v tlač-

enej forme (2 kópie) na Referát vedy, 

výskumu a DŠ do 30.10.2016.

Prihláška a podmienky súťaže sú  

zverejnené na stránke www.tuke.sk.

Ocenenia v jednotlivých kategó-

riách sú nasledovné:

nehodlá byť len v pozícii štatistu, nakoľko 

za prijaté prostriedky zodpovedá (musí 

ich viesť na osobitnom účte, viesť účtov-

níctvo, zverejňovať špecifikáciu rozde-

lených prostriedkov), a tak si vo forme 

uznesenia vyhradila právo na to, že 

z prijatých prostriedkov sa síce odpočíta 

10%, ale z týchto 10% je vytvorený  

osobitný fond, z ktorého sú financované 

celouniverzitné aktivity TUKE v pomere 

30-30-30-10 (vzdelávanie - veda, výskum 

- kultúra, šport - SAPTU). SAPTU, n.f. 

svojich 10% z 10% využíva na úhradu 

platieb súvisiacich s vedením účtu, regis-

tráciou prijímateľa 2% na notárskom 

úrade, účtovníctvo, audit účtovníctva.

Verím, že som Vám dostatočne vysvet-

lila „finančné toky“ prijatých finanč-

ných prostriedkov získaných zo zapla-

tenej dane z príjmov a že si získame 

Vašu priazeň v blížiacom sa období. 

Okrem transparentného hospodá-

renia Vám garantujem aj ochranu 

Vašich osobných údajov, ktoré v tom 

prípade okrem iných je aj výška 

2% podielu zo zaplatenej dane. 

Na záver chcem ešte touto cestou 

poďakovať mnohým zamestnan-

com TUKE, ako aj mimo TUKE, firmám 

a obchodným partnerom fakúlt z praxe, 

ktorí postavenie a činnosť SAPTU, n.f. 

podporili a využili jeho možnosti.

O možnostiach a formách posky-

nutia 2% podielu zaplatenej dane 

z príjmov Vás ako tradične budeme infor-

movať na už uvedenej adrese, resp. 

na stránke TUKE, časť „Aktuality“.

Všetkým Vám vopred ďakujem v mene 

SAPTU, n.f., ako aj vo svojom mene.

• vedec  TUKE za rok 2016 – 1000 €,

• vedec TUKE za rok 2016 

do 35 rokov – 700 €,

• cena rektora za publikačnú činnosť  

v kategórii „vedecká monografia  

v technických vedách“ – 500 €,

• cena rektora za publikačnú činnosť 

v kategórii „vedecký článok“ – 500 €.

Jednotlivé ocenenia budú udelené 

v rámci „Týždňa vedy a techniky“ 

na Slovensku 2016“.

Autor: 

JUDr. Jarmila Ferenčíková 

správkyňa SAPTU.n.f.

Autor: 

MVDr. Valéria Geffertová

Spoločnosť absolventov a priateľov TUKE, neinvestičný fond 
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PRO EDUCO 2015

Najpopulárnejšie druhy 
súčasného fitnes

Našu TUKE sa kolektív ŠIPC rozhodol 

aj tento rok prezentovať mladým 

nádejným študentom na medziná-

rodnom veľtrhu PRO EDUCO, ktorý 

sa konal v novembri 2015 v priestoroch 

Spoločenského pavilónu v Košiciach. 

Takto sme sa zaradili medzi 21 vysokých 

škôl zo Slovenska a z Čiech, ktoré vyslali 

svojich vystavovateľov, aby počas troch 

dní zodpovedali na množstvo zvedavých 

otázok. Svojou účasťou sme mohli 

poradiť a usmerniť stovky stredoškolá-

kov, ktorí sa rozhodujú, akým smerom 

budú svoj život do budúcna orientovať. 

S radosťou sme reagovali aj na opatrné 

vyzvedanie žiakov základných škôl, 

z ktorých nás viacerí prekvapili tým, 

čo všetko o našej univerzite vedeli. 

Na výstave nás sprevádzali zamestnanci 

a študenti zo Strojníckej fakulty, Fakulty 

výrobných technológií, Hutníckej fakulty 

Účelom fitnes je získať telesnú 

a duševnú rovnováhu. Jednoducho 

povedané byť fit, či cítiť sa úplne zdravý. 

Fitnes znamená mať rozvinuté nielen 

kondičné a koordinačné schopnosti, ale 

aj všetky telesné zložky, teda pohybový 

systém a vegetatívne autonómne 

systémy, a to v rovnováhe s úrovňou 

psychických vlastností a dosiahnuť 

vysokú úroveň zdatnosti v somatickej, 

funkčnej i mentálnej oblasti.

Krátka charakteristika najpopulárnej-

ších štýlov, metód a princípov, ktoré 

sa v súčasnosti využívajú vo fitnes:

1. ZUMBA – kombinácia aerobiku a la-

tinsko-amerických tancov;

Nový dynamický aeróbny program, 

ktorý kombinuje dynamickú latinsko-

americkú hudbu s unikátnymi exotic-

kými tanečnými aeróbnymi pohybmi. 

Efektivita zumby vychádza z princí-

pu intervalového tréningu, ktorý ma-

ximalizuje výdaj kalórií, spaľovanie 

tukov a tonizáciu svalov. Na hodine 

zumby nezáleží na vašom tanečnom 

nadaní, pretože pri zumbe je najdôle-

žitejší pohyb a radosť z neho.

a Fakulty elektrotechniky a informati-

ky, ktorí si pri tejto príležitosti pre náv-

števníkov veľtrhu pripravili zaujímavý 

sprievodný program. Najakčnejší záu-

jemcovia si mohli posedieť v Eco Shell 

Autor: 

Kolektív ŠIPC 2. SPINNING – skupinové šliapanie 

na bicyklovom trenažéri;

Patrí medzi aeróbne skupinové cvi-

čenia, kde si každý cvičenec volí 

záťaž podľa svojich možnosti a cieľov. 

Tempo určuje rytmus hudby. Hodina  

je nenáročná na koordináciu pohybov, 

nezaťažuje kĺbový aparát a jeho 

cieľom je rozvoj aeróbnych schopnos-

tí a precvičovanie svalov na dolných 

končatinách, sedacích svalov a sval-

stva trupu. Veľký dôraz sa kladie 

na správnu techniku jazdy na bicykli 

a získané návyky možno využiť 

v teréne na cestnom aj na horskom 

bicykli. 

3. BOOTCAMP – skupinové cvičenie dri-

lových, väčšinou vojenských cvičení; 

Patrí medzi skupinové cvičenia, ktoré 

svoju podstatu prebrali z vojenských 

drilových a poradových cvičení s vyu-

žitím prírodných prekážok. Fitnes bo-

otcamp je outdoorová aktivita, ktorá 

kombinuje rýchlu chôdzu, beh, inter-

valový tréning a cvičenia s breme-

nami alebo s  hmotnosťou vlastné-

ho tela.  Bootcamp podporuje kama-

rátstvo a tímového ducha. Bootcamp 

fitnes tábory sa využívajú v rámci „te-

ambuildingov“ na budovanie a upev-

nenie spolupráce v kolektíve.

4. TABATA – tréning v trvaní 20 sekúnd 

s vysoko intenzívnym zaťažením, 

10 sekúnd odpočinku  

v 5 až 8 sériách.

Je to druh intervalového tréningu 

a nesie meno po japonskom vedcovi, 

ktorý našiel spoločnú cestu zvý-

šenia aeróbnej a anaeróbnej kon-

dície v jednom tréningu. Tabata je 

veľmi jednoduchá, rýchla, dynamic-

ká a nepotrebuje špeciálne vybave-

nie. Jednotlivé cvičenia sa vykonávajú 

maximálnou intenzitou. Jednoducho 

povedané „vyber si cvičenie, urob 

za 20 sekúnd maximálne množstvo 

opakovaní, aké si schopný vykonať, 

oddýchni si 10 sekúnd, urob ešte 

7 sérií a za 4 minúty si hotový. Pozor! 

Nie je to také jednoduché, ako sa zdá. 

Samozrejme, že cvičenia môžu byť 

modifikované podľa úrovne kondič-

ných schopností.

5. TRX závesný systém – cvičenia Navy 

SEALS vo fitnescentre; 

Závesný systém TRX je revolučná 

pomôcka využívajúca funkčné cvi-

čenia s vlastným telom. Bola vyvinu-

tá pre US Navy SEALS na udržiava-

nie kondície vojakov mimo základne. 

Jednoduchá manipulácia a nastavenie 

zabezpečuje počas cvičenia plnú kon-

trolu nad vlastným telom. Bezpečné 

vykonávanie množstva cvičení rozvíja 

silu, výkon, flexibilitu, rovnováhu, 

funkčnosť. To všetko v intenzite, ktorú 

si sami zvolíte.

Marathon vozidle, odísť s píšťalkou 

vytlačenou na 3D tlačiarni, vyraziť si 

vlastnú mincu s logom HF či ponúknuť 

sa cukríkom, ktorý pomedzi študentov 

roznášal robot z našej FEI. 

Autor: 

PaedDr. Darina Hlaváčová, PhD.
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Spoločnosť SOVA Digital vyhlasuje
SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU

technických univerzít na Slovensku

www.sova.sk

SOVA Digital tento rok opäť vyhlasuje súťaž o najlepšiu bakalársku 
a diplomovú prácu pre študentov technických univerzít.

Podmienky pre zaradenie práce do súťaže:

■   prihlásenie sa do súťaže prostredníctvom 
     elektronického formulára do 06.06.2016
■   odovzdanie práce v elektronickej podobe
■   odovzdanie kópie hodnotenia vedúcim práce 
     a oponentom
■   práce budú vyhodnotené do 21.6.2016

Kritériá hodnotenia prác:

■   prínos práce 50 %
■   využitie technológií PLM pri riešení 30 %
■   forma spracovania 20 %

BAKALÁRSKE PRÁCE

Odmenení budú traja víťazi z fakúlt:

■   Košický a Prešovský kraj 
■   Žilinský, Trenčiansky a Banskobystrický kraj
■   Trnavský, Nitriansky a Bratislavský kraj
     (z každého regiónu je 1 víťaz)

Odmeny:

1.   miesto – výkonný notebook
2.   miesto – vecný dar v hodnote najmenej 100,- €
3.   miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €

DIPLOMOVÉ PRÁCE

Do záverečnej obhajoby postúpi 6 najlepších prác.  

Prezentácie diplomových prác sa uskutočnia 24.6.2016 v priestoroch 
spoločnosti SOVA Digital (v Bratislave) za účasti zaujímavých hostí 
z priemyselnej oblasti. Budú sa hodnotiť dve kategórie – PLM:

■  PLM dotýkajúce sa návrhu výrobku
■  PLM dotýkajúce sa návrhu výrobných procesov

Odmeny:

1.   miesto – niekoľkodňový pobyt v SILICON VALLEY 
2.   miesto – vecný dar v hodnote najmenej 150,- €
3.   miesto – vecný dar v hodnote najmenej 50,- €




