4-2015/2016 Štvrťročník Technickej univerzity v Košiciach

Obsah

4

Ing. Ján Bačík - rozhovor

6

Študenti TUKE úspešní
na Zimnej univerziáde 2016

Každé leto má svoj
vlastný príbeh.

HALÓ TU, číslo 4, ročník 24.
Vydáva Rektorát Technickej univerzity
v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice.

9

ZUSR 2016 v číslach

10

Prvé motokárové preteky na akademickej pôde

12

Deň kariéry 2016

13

Ani TUKE nesmela chýbať

14

Ocenenie v súťaži Vedec roka 2015

15

Girl’s day 2016 na TUKE

16

Ocenená vyhliadková veža TOKAJ

17

Young Scientist 2016

18

Guangzhou, moja zimná stáž v Číne

19

Stáž vo Wuppertale

20

Typy, ako na jar naštartovať organizmus

22

Kráľom florbalovej extraligy je košické ATU

24

15. výročie založenia florbalového klubu

25

Biatlon a ZUSR 2016

26

Metalurgia 2016

27

Erasmus+ príležitosť aj pre teba

28

Vzdušný priestor pre všetkých

29

Vzdelávanie kadetov na LF

30

Všetko o automobiloch

31

Výzva pre všetkých mladých

32

Technológie budúcnosti už dnes

33

Medzinárodná ŠVK na FBERG

33

Projekt HECOS

34

Celoškolská konferencia odborov na TUKE

35

Čo tak stráviť leto s nami?

36

Košický kuchár 2016

37

Novinky v TUKE kuchyni

38

Jazyková škola pri Katedre jazykov

Máj 2016. 40 strán.
Najbližšia uzávierka: 15.8.2016.
Kontakt: halo@tuke.sk
Tlač: VIENALA s.r.o.
Náklad: 500 ks
Redakcia:
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
šéfredaktor,
rektor Technickej univerzity v Košiciach
Ing. Adrián Harčár, PhD.,
Ing. Katarína Valentová
redakčná úprava
Eva Fulajtárová
sadzba, dizajn
Róbert Klik
foto titulná strana

Redakcia si vyhradzuje právo na krátenie príspevkov. Nepredajné.

Autor:

robotika, preto sa venujem aj robotom

a pod. Ani náš stánok neušiel záujmu

krok k autonómnemu riadeniu. Je to

Mgr. Lívia Hrabkovská

s kolesami. Skúšam na nich rôzne lo-

verejnosti. Nezastavili sme sa celé

ako s človekom, na to aby ste niekam

kalizačné a mapovacie algoritmy a tzv.

tri dni. Prezentovali sme výsledky

trafili, potrebujete vedieť kde ste. A to

plánovače trajektórií. Tie nám povedia

práve z oblasti mobilnej robotiky, mali

nedokážete, ak vám niekto zakryje oči.

ako sa dostať z bodu A do bodu B,

sme so sebou prvého slovenského

tak aby sme sa vyhli statickým, ale aj

indoor autonómne lietajúceho drona

Keďže sa tejto oblasti tak dlho

dynamickým prekážkam. Keď, napr.

a aj autonómne jazdiaceho mobilného

venujete, určite nás pobavíte aj nejakou

vojde človek do dráhy robota, robot musí

robota. Prvenstvo v rámci republiky

vtipnou historkou.

rýchlo prerátať trajektóriu a vyhnúť sa

sme si vyslúžili aj prvým implementova-

Veľmi vtipné bolo, keď som natáčal

mu, poprípade zastaviť.

ním senzorického systému do reálneho

video so SRSbotom v PK10A. V hlavnej

automobilu Škoda Fabia.

úlohe bolo nealkoholické pivo a počas

MLADÍ VEDCI TUKE

Ing. Ján Bačík

Zatiaľ najzaujímavejším projektom, kde

Prinášame Vám ďalší rozhovor s nádejným
mladým vedcom, ktorý pôsobí na Katedre
elektrotechniky a mechatroniky Fakulty
elektrotechniky a informatiky. Dozviete sa
niečo o jeho motivácii, cieľoch a aktivitách,
ktorými reprezentuje našu univerzitu.

príprav na natáčanie niekto zaklopal

som mal možnosť simulačne pracovať

Aké sú reakcie verejnosti na Smart

na dvere haly. Išiel som otvoriť s pivom

s dronom bol projekt European Robotics

Robotic Systems?

v ruke a za dverami som zbadal rektora,

na 8 bitovom jednočipe a klasických

Challenges, ktorý bol koncipovaný ako

Ako som spomínal, Smart Robotic

prorektora a kvestora... tak som rýchlo

elektrotechnických súčiastkach, hoci

súťaž. Jednou zo súťažných kategórií

Systems som s kolegom zakladal pred

skrýval pivo za chrbát, aby si nemysleli,

som o nich v tej dobe veľa nevedel :).

bola úloha zameraná na priemyselné

dvoma rokmi, pričom sa s kolegom veľmi

že máme slabú pracovnú morálku.

využitie dronov vo výrobných halách.

dobre dopĺňame. On vytvára aplikácie

Keď niekto povie slovo „robotika“,

Kvalifikačné kolo spočívalo vo vyriešení

z oblasti priemyselnej robotiky a ja z tej

Tiež si spomínam na príhodu, keď mi

bežný človek si predstaví robota, ktorý

niekoľko typov úloh, na základe simu-

mobilnej. Venujeme sa robotike a po-

horelo v izbe a hasil som papučou. Akosi

Vám prinesie, napr. pivo a neuvedo-

lačných dát, ktoré nám poslali organi-

pularizácii robotiky. Vybudovali sme si

mi zlyhal lineárny regulátor a prepustil

muje si, že robotika je všade okolo nás.

zátori. Jednotlivé úlohy boli zamerané

dobré meno, ktoré je v súčasnosti známe

vyššie napätie. Následne na to vybuchol

Či už v každodennom živote, alebo

na lokalizáciu drona pomocou stereo

aj medzi veľkými priemyselnými firmami

tantalový kondenzátor a začal horieť.

Naši čitatelia Vás nepoznajú. Bolo by

technických noviniek. V jednej z častí

v priemyselných oblastiach. Skúste

kamery, tvorbu 3D mapy, riadenie

na Slovensku. Mojím hlavným cieľom

Nemal som nič iné po ruke, tak som ten

dobré, ak by ste sa im predstavili.

odvysielali reportáž z bratislavskej

nám priblížiť, čo všetko je robotika.

a plánovanie trajektórie letu v rámci

bolo ukázať, že aj tu na východe máme

plameň umlátil. Ešte dnes je pamiatka

Povedať meno by asi bolo dobré, že? :)

súťaže ISTROBOT. Táto súťaž bola určená

V podstate môžeme robotiku rozdeliť

budovy. Do súťaže bolo prihlásených

kvalitný výskum a vývoj a dokážeme

na plávajúcej podlahe.

Volám sa Ján Bačík a som Košičan. Dňa

pre profesionálnych ale aj amatérskych

na tri veľké skupiny. Prvú skupinu tvoria

celkovo 33 tímov a my sme v rámci

konkurovať iným vývojovým centrám

29. februára som oslávil 28 rokov, ale

tvorcov mobilných robotov. Jednou

humanoidné roboty. Napríklad taký

kvalifikácie skončili na 19. mieste.

či univerzitám viac na západ.

iba siedme narodeniny :). Momentálne

z kategórií bol takzvaný stopár. V tejto

Terminátor z klasického sci-fi filmu :)

Do ďalšieho kola postupovalo bohužiaľ

študujem v poslednom ročníku dokto-

disciplíne mal robot za úlohu prejsť, čo

Druhú skupinu tvorí mobilná robotika,

len prvých 15 umiestnených. Síce sme

A čo Vaše aplikovanie systému

to bol človek, už dávno je na invalidnom

randského štúdia na Katedre elektro-

v najkratšom čase, predpísanú dráhu,

ktorej sa venujem ja. To sú rôzne

teda nepostúpili, ale tešilo nás splnenie

na automobil Škoda Fabia?

dôchodku. :)

techniky a mechatroniky. V podstate som

ktorá bola vyznačená čiernou izolačnou

kolesové podvozky, ktoré sa vedia dostať

podmienok kvalifikácie. Bola to obrovská

Často sme sa pri prezentovaní autonóm-

na tejto katedre 9 rokov, no robotike som

páskou na bielom podklade. Práve vtedy

z bodu A do bodu B a drony. A potom je

skúsenosť. Na projekte som pracoval

neho pozemného robota stretávali s pri-

Keďže sa tomu dlho venujete, čo

sa začal venovať už na strednej škole.

som si povedal, že toto chcem skúsiť aj

to priemyselná robotika. Predstavujú ju

spolu s kolegom Ferom Ďurovským

pomienkami, že náš mobilný robot je to

hovorilo v začiatkoch Vaše okolie

ja. Problém bol ako začať a hlavne s čím.

priemyselné ramená, ktoré využívame

a práve táto súťaž podnietila vznik Smart

isté ako robotické vysávače v domác-

a čo hovoria teraz.

Kam ste chodili na strednú školu?

V tej dobe už existovala prvá programo-

v automobilkách, pri triedení,

Robotic Systems, ktorý počas svojej

nostiach, ale nie je to tak. Náš robot je

Väčšinou sú len pozitívne hodnotenia,

Chodil som na Gymnázium Poštová

vateľná LEGO kocka, ktorá umožňovala

podávaní materiálu na linku a pod.

dvojročnej existencie pracoval a pracuje

určený pre priemysel. Pracuje na iných

nestretol som sa s negatívnymi.

a práve s týmto gymnáziom sú spojené

stavbu jednoduchých robotov. Tým bola

na množstve zaujímavých projektov

princípoch a je určený do veľkých

A našťastie ani s neprajníkmi :)

počiatky mojej robotickej kariéry.

zodpovedaná otázka s čím začať, zostala

Prečítala som si o Vás, že sa venujete

zameraných na pokročilé robotické

priemyselných hál. Aby sme širokej

už iba otázka financií. Na základe pri-

práve problematike dronov. V súvislosti

aplikácie.

verejnosti ukázali, že tento systém

Aká je Vaša vízia do budúcna?

Robotike sa venujete už jedenásty rok.

pravenej prezentácie mojich cieľov

s nimi ste boli na týždňovom kurze

je naozaj iný, ako ten, čo používajú

Plány sú veľké. Rád by som pokračoval

Prečo ste sa rozhodli pre TUKE a práve

sa mi podarilo vybaviť od U.S.Steel

v Nemecku. Vidím, že jeden máte

Prvýkrát bola FEI odborným partnerom

vysávače, rozhodli sme sa demon-

vo vývoji dronov, mojím snom je

pre Katedru elektrotechniky a mechat-

Košice čiastku 30 000 korún a za tieto

na stole. Povedzte nám o tom viac.

veľtrhu v Brne. Boli ste tam aj Vy.

štrovať jeho vlastnosti na novom type

samostatne lietajúci dron v priemy-

roniky? Čo bolo tým impulzom?

peniaze sme na gymnázium kúpili

Drony mi učarovali už dávno. No tým, že

Popíšte nám Vaše skúsenosti.

podvozku. A čo je dnes populárnejšie

selnej hale a helikoptéra s robotickým

Dobré referencie a zaujímavé predmety.

vysnívanú LEGO stavebnicu. Prvý

sa pohybujú vo vzduchu sú oveľa zlo-

Veľtrh bol obrovský. Ampér je najväčší

ako autonómne automobily? :) Bolo teda

ramenom pripevneným k jej podvozku.

LEGO robot sa volal Gyrobot a na štart

žitejšie ako klasické roboty s kolesami.

stredoeurópsky veľtrh zameraný na au-

rozhodnuté a začali sme s prestavbou

Takáto kombinácia dron a robotické

Až tak dávno hádam nie :).

sa postavil v roku 2005. Síce sme

Vo vzduchu totiž nemáte žiaden oporný

tomatizáciu. Videli sme mnoho známych

Fabie na prvého slovenského „K.I.T.T.-a“

rameno sa zvykne označovať aj ako

Tak ako sa to vezme, čas rýchlo letí.

s robotom nevyhrali, ale bola to cenná

bod, o ktorý by ste sa mohli oprieť. A ako

firiem, veľkých hráčov na trhu automati-

:) V súčasnosti sa vieme lokalizovať bez

lietajúca ruka :).

Prvotným impulzom bola pre mňa

skúsenosť. Po súťaži som si povedal, že

sa medzi letcami hovorí, hore môžeš,

zácie, a univerzity zo Slovenska a Čiech.

použitia GPS na ulici dlhej približne 200

relácia Zem. Chodila každú nedeľu

túto skúsenosť treba zúročiť a začal som

dole musíš. Preto logický medzikrok,

Mali sme možnosť vidieť výsledky

až 300 metrov a chystáme sa na pokusy

Tu si môžete pozrieť našu prácu:

a bola zameraná na reportáže z oblasti

plánovať prvého robota postaveného

ako sa dostať k dronom, je kolesová

výskumu univerzít z Bratislavy, Brna

v podzemnej garáži. Je to taký prvý

www.smartroboticsys.eu

4

Haló

No a dron si tiež užil svoje. Spadol
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Autor:

umiestnenia pohár a v párových dis-

v semifinále sme mali veľmi tesný zápas.

Čo sa Vám ešte páčilo?

Mgr. Lívia Hrabkovská

ciplínach iba za I. miesto. Ale boli to

A dvojhra, keďže bola po niekoľkých

Univerziáda bola pekne zorganizo-

pekné ceny. Taktiež som v dvojhre

zápasoch, tak tú sme vyhrali. Obaja

vaná, len podlaha nebola prispôso-

dostal od LF tašku s vecnými cenami.

sme boli unavení a súperovi nevyšiel

bená. Bedminton sa hrá na špeciál-

záver. Slovenská extraliga, ktorá bola

nych gumených kobercoch a tu to bolo

Aké boli reakcie Vášho okolia,

mesiac neskôr, nás opäť postavila

klzké. Bolo prítomné aj publikum, medzi

profesorov a spolužiakov?

proti sebe a vtedy som tretí set

nimi aj iní bedmintonisti, ktorí v ten

Nikto sa nepýtal. Pochválil som sa

proti nemu prehral. Boli to zhruba

deň nehrali. Páčilo sa mi nahrávanie

na internete, takže to vedeli. Nebolo

vyrovnané sily. Aj rebríčkovo sme tesne

Študentskou televíziou a na youtube

to veľmi rozšírené. Nebolo tam veľa

vedľa seba, ja som 12. a on je 11.

sa dá pozrieť celý záznam z turnaja.

na Zimnej univerziáde 2016
Sú medzi nami. Majú talent a chuť
súťažiť. Úspešne sa umiestnili
na Zimnej univerziáde 2016.
Tomáš Dratva a Martin Madeja sú
tí, ktorí sa zúčastnili a vyhrali.

študentov ani učiteľov, pretože
vyučovanie prebiehalo normálne.
Aké máte plány do budúcnosti? Budete
sa uberať smerom svojho odboru, ktorý
študujete? Alebo to bude športová
kariéra?
Rozhodol som sa už dávno, pretože
na Slovensku nie je šanca sa týmto
športom uživiť, takže určite sa športom

„Volám sa Tomáš Dratva. Venujem sa bedmintonu
už 11 rokov. Začali sme s tým s bratom. Sused
bol trénerom, zavolal nás na tréning a odvtedy
hráme. Venujeme sa tomu profesionálne. Máme
tréningy 4x do týždňa. Popritom chodím do školy.
Som na Fakulte elektrotechniky a informatiky.“

Dá sa to stíhať? Aj škola, aj šport?

Aká bola konkurencia?

Nahlásili sme sa, dostali sme menovky,

Dá sa to. Popri výške sa to dá.

Neprišlo veľa ľudí, ktorí sú v tomto

balíček s občerstvením a pekné tričko.

Chodíme na rôzne súťaže a darí

športe dobrí, pretože boli stanovené

Dali sme si rozcvičku, a potom bolo

sa nám celkom dobre.

určité podmienky. Majstrovstvá

privítanie. Boli tam prítomní organizáto-

Európy sa tiež konali v tom čase, takže

ri a vedúci. Po privítaní bolo zahájenie

to bol ďalší dôvod nízkej účasti.

súťaže. Začalo sa zmiešanou štvorhrou,

Zúčastnili ste sa aj Zimnej univerziády
2016, povedzte nám, aké bolo Vaše

a potom pokračovala dvojhra a štvorhra.

živiť nebudem. Ako koníček to budem
praktizovať, ale nie ako zamestnanie. Mňa informatika baví a chcel
by som v tejto sfére pracovať.
Mrzelo Vás, že ste nedosiahli
vo všetkých kategóriách prvé miesto,
že ste to mohli zahrať lepšie?
Mrzela ma zmiešaná štvorhra, pretože

„Som Martin Madeja, pochádzam z Kežmarku
a momentálne študujem na TUKE, FEI. Čo
sa týka záľub, hlavne ma zaujíma tanec.
Môj kouč je dokonca z Košíc a volá sa Jozef
Kováč. Je to kouč hlavne za štandardné
tance a latinsko-americké tance. Okrem
toho obľubujem aj lyžovanie a futbal. Nerád
športy pozerám, ale rád ich praktizujem.“

umiestnenie.

Predpokladám, že ste sa poznali

Mali sme prvé miesto v dvojhre a tretie

s hráčmi, ktorí tam boli, pretože

Aké boli ceny?

v mixe a vo štvorhre. Mix som hral

sa s nimi určite bežne stretávate aj

Na súťažiach organizovaných

so svojou spoluhráčkou od detstva.

na turnajoch.

Slovenským zväzom bedmintonu

Na štvorhru som si najprv nevedel

Tých, ktorí boli z TUKE som veľmi

je zvykom, že dostaneme poháre.

nájsť partnera, pretože môj klubový

nepoznal, nestretávame sa na turnajoch.

Na Majstrovstvách Slovenska áno, ale

Ako ste sa k tancovaniu dostali?

Nakoniec mi rodičia asi v 9.ročníku

z Kežmarku. Tá ma pozvala na sústre-

Boli to poväčšine neznáme tváre.

na obyčajnom celoslovenskom turnaji

K tancu som sa dostal v 3. ročníku

povedali, aby som šiel do niečoho

denie. Vtedy sa začala moja kariéra.

nič. Bolo pekné, že sa na Zimnej univer-

na základnej škole. Tancoval som

individuálneho, napr. spoločen-

hráč bol mimo Slovenska, tak som
si pozval kamaráta. Darilo sa nám
dobre, ale nepodarilo sa nám vyhrať

Ako to prebiehalo v deň súťaženia?

ziáde za I., II. a III. miesto dávali hlavne

ľudové tance, neskôr som prešiel

ské tance. Práve v tom čase som

Ako často trénujete?

semifinále, a tam sme skončili.

Prišli sme ráno, mali sme check-in.

medaily. V dvojhre dávali za prvé tri

na scéniku, balet a podobne.

sa náhodne stretol s vedúcou klubu

Trénujem každý deň, aspoň tri
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Autor:
Mgr. Ľuboš Vojtaško
hodiny denne. Prispôsobuje sa to

Boli ste z výhry prekvapení alebo ste

Ako je to s priateľstvami medzi súťažia-

škole a súťažiam. Mám individuál-

to aj očakávali?

cimi? Sú úprimné?

ny študijný plán. Na súťaže chodím

V kategórii desiatich tancov sme boli,

Tie priateľstvá nie sú naozaj

takmer každý týždeň, či už v rámci

nedovolím si tvrdiť, že presvedče-

často také úprimné...

Slovenska, alebo vo svete.

ní, ale tým, že sme akademickí majstri
Slovenska, tak sme to aj očakávali.

Stane sa vám občas, že niečo nevyjde

Ktoré krajiny ste už súťažne navštívili?

Samozrejme, nie je to len tak. Výkon sme

tak ako má?

Hlavne Európu: Dánsko, Nemecko,

museli podať s tým, že sme chceli vyhrať.

Niekedy to prepukne aj do veľkej hádky.

Česko, Ukrajina, Maďarsko.

V ČÍSLACH

Na súťaži to nechávame tak, sústredíme
V latinsko-amerických tancoch bolo

sa na výkon. Vždy niečo nevyjde,

V Zimnej univerziáde ste sa prihlásili

niekoľko párov, ktoré boli pre nás

a preto sa od tohto odosobníme.

Zimná univerziáda je v súčasnosti

s piatimi prvými priečkami. Technická

s 23,25 bodu. V tejto súťaži sa nebrali

rovno do troch kategórií. Boli to

dosť konkurenčné. Boli tam aj obavy.

Zopárkrát sa stalo, že som partnerku tak

považovaná za výkladnú skriňu univer-

univerzita v Košiciach získala tri

do úvahy výsledky z pretláčania rukou,

latinsko-americké tance, kombinácia

O to viac sme boli nadšení, keď sme

nešťastne udrel, že krvácala z nosa. Ja

zitného športu na Slovensku a nebolo

zlaté kovy a obsadila v tejto kategó-

ktoré bolo zaradené do Zimnej univer-

10tich tancov a štandardné tance. Aké

sa umiestnili na 1. mieste. A v štandard-

tiež idem často domov poškriabaný.

tomu inak ani na Zimnej univerziá-

rii 6. priečku a to zásluhou taneční-

ziády len ako sprievodné podujatie.

boli Vaše pocity, čo sa Vám páčilo, ako

ných tancoch sme tiež mali ambície

de 2016 organizovanej na Technickej

ka Mateja Madeju (2x) a bedmintonis-

sa Vám tancovalo?

na prvé miesto, ale porota rozhodla inak.

Vnímajú Vás na škole ako víťaza?

univerzite v Košiciach. Štartovalo na nej

tu Tomáša Dratvu (1x). Medailová zbierka

Najvyšší počet súťažiacich až 61 bolo

Zatiaľ nie, možno nesledovali ten

množstvo reprezentantov Slovenskej

mohla byť rozšírená zásluhou lyžiara

podľa očakávania vo florbale, najnižší

Na súťaž sme išli s cieľom vyhrať. Čo
sa nám podarilo. Aj pri štandardných

Aké boli ocenenia? Kedy sa oceňovalo?

správny šport :). Tých ľudí z univerzity

republiky a športovcov najvyšších výkon-

Mateja Falata, ktorý však pre nabitý

(10) v bežeckom lyžovaní. Z individu-

tancoch sme mali ambície na obsadenie

Oceňovalo sa hneď pri vyhlasova-

tam nebolo až toľko. Spolužiaci

nostných kategórií. Zúčastnilo sa jej až

kalendár pretekov nemohol štartovať.

álnych športov bola milým prekvape-

prvého miesta, ale nevyšlo to. Bola

ní výsledkov. Dostali sme víťazné

vraveli, že niektorí učitelia sa na mňa

314 štartujúcich z 23 vysokých škôl

to pre nás taká „light“ súťaž. Bolo tam

poháre. Každý dostal svoj, čo nebýva

pýtali, na môj výkon v súťaži, ale

a približne 25 stredných škôl z celého

Z hľadiska úspešnosti univerzít v jednot-

tenise. Najúspešnejšími športovcami

asi desať párov a súťažilo sa v dvoch

zvykom, je to výnimočné. Dostali sme

osobne sa ma nikto neopýtal.

Slovenska, pričom štartovalo 240 mužov

livých športoch UMB Banská Bystrica

so ziskom dvoch zlatých a jednej striebor-

kolách. Bežne súťažíme aj s osemde-

aj nádherné medaily a vecné ceny.

a 74 žien. Počet 264 vysokoškolá-

dominovala v bežeckom lyžovaní,

nej medaily sa stali spolutancujúci Matej

Finančne je to náročné. Ako to

kov doplnilo 50 študujúcich v maturit-

biatlone a v karate. UPJŠ v Košiciach

Madeja (TUKE) a Lenka Šepeľová (UPJŠ).

Aké zaujímavé situácie sa Vám

zvládate?

ných ročníkoch stredných škôl. Najvyšší

dominovala vo futsale a v bedminto-

prihodia? Nejaká zaujímavosť

Zo začiatku mi pomáhali rodičia, ale

počet štartujúcich mali: Univerzita Mateja

ne, Žilinská univerzita zvíťazila vo florba-

Zimnej univerziády 2016 sa taktiež

Myslím si, že pri tých prvých dvoch

z tancovania. Poznali ste aj nejaké páry

od vysokej školy si to financujem

Bela v Banskej Bystrici (41), Univerzita

lovom turnaji. Technická univerzi-

zúčastnilo 96 rozhodcov a ďalšia

miestach to až tak nezamrzí.

zo Zimnej univerziády?

sám. Mám veľkú podporu aj od klubu

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (38)

ta v Košiciach spolu s UPJŠ najlepšie

takmer stovka dobrovoľníkov, technic-

To áno, ale trojica víťazstiev by bola

Poznáme sa medzi sebou. Aj

Kežmarok. Pomáha mi škola, ktorá mi

a Technická univerzita v Košiciach (30).

zvládla súťaženie v tanečnom športe

kých pracovníkov, či iného personá-

umožnila mať individuálny plán.

Viac ako 20 účastníkov mali ďalšie štyri

a taktiež v pretláčaní rukou spolu

lu. Organizačný výbor tvorilo viac ako

univerzity (UK BA, EU BA, UKF NR, ZU ZA).

so Žilinskou univerzitou. Bratislavské

30 pracovníkov Technickej univerzity

siatimi až tristo pármi a jedna súťaž
trvá dva dni. Sú to poriadne rozdiely.

krásna. Súťažili sme v jeden deň

s týmito pármi som sa poznal, či

vo všetkých kategóriách. Majstrovstvá

už z videnia, alebo osobnejšie.

ním účasť až 54 štartujúcich v stolnom

Na jednej strane študujete na TUKE

Súťažilo sa v desiatich športoch a spolu

univerzity dominovali v stolnom tenise

v Košiciach, pričom až 15 boli zamestnan-

dni pred Zimnou univerziádou. Hneď

A ako sa k sebe správate? Aká bola

a na druhej strane ste umelecky

až v 42 športových disciplínach, pričom

(STU) a v zjazdovom lyžovaní (UK).

ci Katedry telesnej výchovy, ktorej patrí

po nich sme sa zamerali na Zimnú uni-

atmosféra medzi súťažiacimi?

zameraný. Ako je to možné? Akým

bolo rozdaných spolu 255 medailí.

verziádu, ktorá bola veľmi dobre zor-

Tvárite sa, že je to len hra a ideme si

smerom sa budete uberať?

V špeciálnej komplexnej súťaži „O pohár

veľká vďaka. Nemalá vďaka patrí aj ďalším

ganizovaná. Boli tam výborné tanečné

zatancovať, alebo dávate najavo aké je

Vypĺňa to všetky moje potreby.

Najväčší počet medailí (22) získala

prezidenta SAUŠ“, kde sa hodnotí

subjektom TUKE, a to: Študentským

páry. Parket bol tiež veľmi dobrý, aj keď

to pre vás dôležité?

Technickú, športovú a umeleckú. Teraz

Univerzita Mateja Bela, nasledova-

najúspešnejšia univerzita, pričom

domovom a jedálňam, Odboru hospodár-

za každý šport môže získať maximál-

skej správy a energetiky, Ústavu výpočto-

Slovenska v desiatich tancoch boli dva

za organizáciu športovej časti podujatia

pôvodne je určený na iné športy. Ale

Ja si myslím, že aj keď je tam tá pria-

to vnímam tak, že mám dve možnosti

la Univerzita Komenského s 18 trofe-

dôležité je, že sa nešmýkalo. Atmosféra

teľskosť, tak na parkete každý hrá

a dva smery, ktorými sa môžem uberať.

jami a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

ne 6 bodov za mužské a 6 bodov

vej techniky, Ekonomickému a právnemu

bola priateľská. Čo sa týka občerstve-

sám za seba. Aj na Zimnej univer-

Nechám to na budúcnosť. Baví ma

so 17 medailami. Technická univerzi-

za ženské disciplíny, zvíťazila taktiež

oddeleniu, Rektorátu, Redakcii Haló TU,

nia, tak naozaj sa o nás veľmi dobre

ziáde to tak bolo. Každý sledoval

aj informatika, aj tanec a nechávam

ta v Košiciach obsadila v tomto rebríčku

UMB v Banskej Bystrici s viac ako 60

FK Slávii TUKE, Univerzitnej knižnici,

postarali a páčilo sa nám tam.

seba, svoj výkon a chcel vyhrať.

si otvorené obe možnosti.

4. miesto so 16 získanými cennými

bodmi. Druhá priečka pripadla UK

vedeniu jednotlivých fakúlt, Študentskej

kovmi. V počte zlatých medailí zvíťa-

v Bratislave (41,5 bodu) a tretia UPJŠ

televízii a Študentským radám.

zila taktiež UMB (9), na druhom

v Košiciach so 41 bodmi. Technická

mieste UK so 6 zlatými kovmi a UPJŠ

univerzita v Košiciach obsadila 6. priečku
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Prvé motokárové preteky
na akademickej pôde

Areál Technickej univerzity v Košiciach sa v jeden slnečný
aprílový utorok zmenil na obrovskú motokárovú dráhu.
Autori fotografií:
Matúš Zeťák, Tomáš Lazorík

Študenti Technickej univerzity

prekvapil záujem študentov skúsiť si

v Košiciach majú za sebou zážitok, ktorý

túto adrenalínovú výzvu. Do pretekov

ešte žiadna vysoká škola, minimálne

sa prihlásilo až 369 ľudí, z ktorých

na Slovensku, svojim študentom ne-

sa počas kvalifikácie vyformova-

pripravila. Areál TUKE sa počas pon-

la súťažná 64-ka so zastúpením až

delkovej noci do utorkového rána

16-tich jazdcov nežnejšieho pohlavia.

premenil na obrovskú motokárovú dráhu

Lákadlom bola aj možnosť zajazdiť si na

lemovanú takmer 1500 pneumatikami.

trenažéri proti profesionálnemu hráčovi
Erikovi „hakkiJunior“ Leštachovi.

TUKE bola v utorok 26. apríla dejiskom
prvého ročníka podujatia s názvom

Finálové jazdy motokár sa uskutočni-

TU-KART, ktoré prinieslo motokárové

li až po zotmení, kde v napínavom súboji

preteky priamo na študentskú pôdu.

mužov rozhodovali doslova len tisíciny

Podujatie vychádzalo zo študentskej

sekúnd. Lukáš Benedik, absolútny

iniciatívy a jeho cieľom bolo zatraktív-

víťaz v tejto kategórii, s časom 42,419

niť prostredie univerzity a priniesť tak

sekundy nenašiel žiadneho premo-

niečo nové do bežného života študentov.

žiteľa. Za ním sa so skutočne tesným
rozdielom, iba 64 tisícin sekundy,

O pozitívnom prijatí tejto myšlienky

umiestnil Martin Kučinský. Víťazkou

svedčil spočiatku už len fakt, že na

kategórie žien sa stala s časom

dobrovoľnícku pomoc pri organizá-

46,934 sekundy Gabriela Dravecká,

cii tohto podujatia sa ponúklo skoro

za ňou nasledovala Lea Kredatusová

40 študentov. Organizátorov nadmieru

s rozdielom 868 tisícin sekundy.
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Deň kariéry 2016

Autor:
Kolektív ŠIPC

Ani TUKE nesmela chýbať

Autor:
Kolektív ŠIPC

Deviaty ročník veľtrhu pracovných prí-

aj študentské organizácie. Pútačom bola

Archív prezentácií, fotogalériu ako

Hájiť farby TUKE išiel veľmi ochotne

povedomia verejnosti v oblasti klima-

Sprievodným programom tohto

ležitostí „Dňa kariéry na Technickej

motokára ako predzvesť prvých a jedi-

aj ohlasy v médiách nájdete na web

ŠIPC aj na veľtrh pracovných pozícií

tických zmien. Zhasnutie svetiel na 60

podujatia bolo Fórum ekológov 2016,

univerzite v Košiciach“ bol organizova-

nečných pretekov TU-KART. Nechýbali

stránke eventu denkariery.tuke.sk.

Jobfair 2016 organizovaný Americkou

minút symbolizuje spoločnú zodpo-

ktoré v priestoroch Auly Maxima zor-

ný pod záštitou univerzity v spolupráci

ani dievčatá Wings teamu rozdávajú-

obchodnou komorou v hoteli Double

vednosť za budúcnosť našej planéty

ganizovalo občianske združenie

so Študentským informačným a pora-

ce plechovky Red Bullu. Účasť zo strany

Ďakujeme všetkým vystavovate-

tree by Hilton začiatkom marca.

a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že

EKO ĽUDIA. Touto cestou sa chceme

denským centrom. CNL laboratórium

uvedomelých študentov bola odmenená

ľom ako aj samotným účastníkom

Pri našom stánku sme sa snažili

k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.

veľmi pekne poďakovať všetkým,

sa postaralo o online vysielanie pre-

aj tombolou s hodnotnými cenami, ktoré

za podnetnú účasť a dovidenia opätovne

zodpovedať veľmi konkrétne dotazy

biehajúcich prezentácií a ich záznam

poskytli zúčastnení vystavovatelia.

na najbližšom ročníku na jeseň 2016.

ohľadne možnosti štúdia a praktic-

V spolupráci s OHSaE sme sa

k úspešnému priebehu tejto akcie.

pre budúce generácie. Pomocnú ruku

kých otázok s ním súvisiacich. Veľmi

rozhodli Svetový deň Zeme podporiť

Už teraz sa tešíme na budúci ročník.

poskytli aj eŠTv s Rádiom 9. Za hlavnú

milo nás prekvapil proaktívny prístup

budovaním ekologického povedomia

mediálnu podporu naša vďaka patrí

a počet výchovných poradcov či učiteľov

medzi našimi študentami a zamest-

Symbolickým vypnutím svetiel TUKE

hlavne denníku košice:dnes.

a rodičov detí a mládeže z ukrajin-

nancami. Dobrovoľnícka akcia „Deň

na podporu tejto iniciatívy vypla 68

ských stredných škôl, ktorých záujem

Zeme na TUKE 2016“ bola výzvou

svetiel verejného osvetlenia hlavného

Univerzitná knižnica TUKE sa v utorok

o štúdium v SR v poslednej dobe

pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný

areálu a ďalšie, ktoré osvetľujú

12. apríla 2016 zmenila na jednu veľkú

naberá čoraz väčšiu intenzitu. Určite

stav prírody a životného prostredia,

priečelia historických budov.

burzu práce. Na tomto podujatí mali

ŠIPC plánuje pokračovať v tomto

v ktorom žijú, študujú, či pracujú.

študenti (hlavne končiacich ročníkov)

trende a prezentovať univerzitu

šancu oboznámiť sa s možnosťami svojho

na ďalšom ročníku tohto podujatia.

profesionálneho uplatnenia v praxi

ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli

Privítali sme pozvanie zúčastniť sa
Cieľom podujatia bolo skrášlenie

1. ročníka Slovensko-ukrajinského

a skvalitnenie životného prostredia na

fóra SUF a predstaviť portfólio našej

a vybrať si z pracovných ponúk rôzneho

na 1 hodinu sa TUKE v sobotu 19.

TUKE: výsadbou drevín, kríkov, kvetov,

univerzity na jedinečnom evente or-

charakteru spomedzi celkom 20 vysta-

marca 2016 od 20.30 h do 21.30 h

natieraním kvetináčov a lavičiek, ošet-

ganizovanom v rámci Dní Ukrajiny

vovateľov širokého spektra - korporácie,

zapojila do celosvetového projektu

rovaním stromov, budovaním trávni-

Americkou obchodnou komorou

podniky, spoločnosti, personálne

Hodina Zeme. Ten je najväčšou ce-

kových lemov, čistením od odpadkov,

v Kulturpaku koncom apríla. V tejto

agentúry, ozbrojené sily, nadácie, ale

losvetovou kampaňou na zvýšenie

inštaláciou vtáčích búdok a pod.

tradícii plánujeme pokračovať.
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Ocenenie v súťaži
Vedec roka 2015

Technická univerzita v Košiciach sa opäť
pozitívne zviditeľnila na podujatí celonárodného významu vďaka Ing. Danielovi
Šlosárovi, doktorandovi Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií,
ktorý získal prestížne ocenenie v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií
za rok 2015 za vývoj prenosného generátora elektrickej energie – Chargebrella.

Girl‘s day 2016 na TUKE

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Fakulta elektrotechniky a informati-

jaskyňu, najmodernejší TelePrezenčný

univerzita v Košiciach dievčatá

súťaže sa uskutočnilo dňa 10. mája 2016

ky v spolupráci s UCITT sa už tretí rok

videokonferenčný systém, ukážku

dokázala zaujať natoľko, že ich čoskoro

v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

zapojila do super akcie Girl’s Day 2016,

mobilných alebo webových aplikácií

uvidíme ako naše študentky informa-

v Bratislave v rámci 19. ročníka súťaže

ktorá sa uskutočnila 28. apríla 2016.

vytvorených v rámci záverečných

tiky alebo hospodárskej informatiky.

významných slovenských vedcov, tech-

Pre takmer 50 dievčat bol zorganizova-

prác; nahliadnuť na cvičenia našich

Autor:

nológov a mladých výskumníkov – Vedec

ný parádny program, o ktorý sa postarali

študentov, či diskutovať s učiteľmi

Ing. Miroslav Michalko, PhD.

roka SR 2015, ktorá sa konala pod zá-

3 špičkové laboratória – Laboratórium

a študentmi. Veríme, že Technická

v spolupráci s UCITT

štitou prezidenta SR Andreja Kisku.

počítačových sietí (KPI), Laboratórium
inteligentných rozhraní komunikač-

„Po šesťročnom úsilí som tento rok dostal

ných a informačných systémov (KPI)

pozitívnu spätnú väzbu z viacerých strán,

a Centrum Hospodárskej Informatiky

ocenenie v súťaži Vedec roka bolo jednou

(KKUI). Girl’s Day je celosvetový deň

z nich. Osobne ma to veľmi motivuje po-

žien v informačno-komunikačných tech-

kračovať v mojej práci. Som rád, že pri pre-

nológiách (IKT), ktorý sa každoročne

beraní ocenenia som sa mohol konečne

koná štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci.

verejne poďakovať všetkým, ktorí mi

Aj jeho tretí ročník sa uskutočnil pod

pomohli a podporili ma – okrem naj-

záštitou prezidenta Slovenskej republiky

bližšej rodiny sú to predovšetkým ľudia

Andreja Kisku. Cieľom bolo prezento-

z FBERG a Startup Centra TUKE,“ uviedol

vať odbor IKT dievčatám vo veku 14-18

krátko po vyhlásení výsledkov D. Šlosár.

rokov, ukázať im jeho atraktívnu stránku
a následne perspektívne pracovné

Slávnostného vyhlásenia výsled-

možnosti. Dievčatá mohli počas svojej

kov sa spolu s oceneným Danielom

návštevy vidieť unikátnu virtuálnu

Šlosárom zúčastnili tiež rektor univerzity, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,
dekan FBERG, prof. Ing. Michal Cehlár,
PhD. a riaditeľ Ústavu zemských
zdrojov, doc. Ing. Dušan Kudelas, PhD.
Viac informácií o podujatí v prípade
potreby nájdete tu: http://vedanadosah.cvtisr.sk/vitazi-sutaze-vedec-roka-sr-2015

Autor:
Dekanát FBERG
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Ocenená „Vyhliadková
veža TOKAJ“

Young Scientist 2016
Autor:
Ing. Iveta Mikuľáková
V poradí už VIII. konferencia Mladých

Management; Economics, (4) Management

vymenili poznatky a praktické skúsenosti

vedcov pod záštitou dekana SvF

and Civil Engineering Technology. Celkovo

z predmetných oblastí, ktorým sa venujú.

prof. Ing. Vincenta Kvočáka, PhD. - 8th

prebehlo 31 prednášok a za každú sekciu

International Scientific Conference of

účastníci vybrali a následne vedecký

Dňa 15.4. pokračoval konferenčný

Civil Engineering and Architecture for

výbor ocenil najlepšie prednášky. Vecnú

program v prírode, výstupom na chatu

PhD. Students and Young Scientists

cenu a diplom si odniesli: v sekcii (1)

na Popradskom plese. Tam sa po zhro-

sa uskutočnila v hoteli Toliar na

Adam Kovacs z Budapest University of

maždení všetkých účastníkov kon-

Štrbskom Plese. V termíne od 14. - 15.4.

Technology and Economics; v sekcii (2)

ferencia ukončila príhovorom a po-

2016 sa stretlo viac ako 70 mladých

Jozef Kšiňan zo Stavebnej fakulty TUKE;

ďakovaním zástupcami vedeckého

PhD. študentov a výskumných pracov-

v sekcii (3) Tereza Valentová z Fakulty

výboru a obedom v prírode.

níkov, ktorí prišli prezentovať výsledky

stavební ČVUT v Prahe a v sekcii (4)

svojich dizertačných aj výskumných

to bol Mario Galic zo Stavebnej fakulty

Aj vďaka priaznivému počasiu môžeme

prác. Išlo o medzinárodnú konferenciu,

J.J. Strossmayer University of Osijek.

VIII. ročník konferencie prehlásiť

kde záujem o podujatie prejavili študenti

za úspešný. Veríme, že bol prínosom

nielen z domácich univerzít (Košice,

Okrem prednášok bola do programu

a inšpiráciou, ako napredovať

Bratislava, Žilina) a Českej republiky

konferencie zaradená aj posterová

vo svojich vedeckých prácach. Okrem

(Brno, Praha), ale aj študenti z technic-

sekcia, kde mali študenti 5 minút

vedeckého aspektu vznikli nové part-

kých univerzít v Osijeku, Budapešti,

na popísanie cieľov a základných

nerstvá a kontakty, čo je taktiež ne-

Wroclawi a Rzeszowa. Konferenčný jazyk

výsledkov svojej výskumnej práce.

zanedbateľný prínos takýchto me-

bol anglický a rokovania prebiehali dňa

Z celkových 27 súťažných posterov bola

dzinárodných stretnutí. Ďakujeme

14.4. v štyroch sekciách: (1) Building

vecnou cenou a diplomom ocenená

Vám všetkým za účasť a tešíme sa
na stretnutia v ďalších ročníkoch!

Uprostred viníc obce Malá Tŕňa,

na hlavnú cenu titulu Stavba roka 2015

mierne zaoblené. Stĺpy sú navzájom

Constructions and Architecture & Indoor

práca Ing. Filipa Kšiňana zo SvF TUKE,

v Tokajskej vinohradníckej oblasti,

a dve ďalšie ocenenia tejto súťaže.

spojené horizontálnymi oceľovými

Engineering and Building Services; (2)

z Ústavu inžinierskeho staviteľstva.

vyrástla v roku 2015 zaujímavá

Medzinárodná porota jej udelila Cenu

rámami v trojmetrových vzdialenos-

Structural Engineering and Bridges &

12 metrov vysoká turistická

vydavateľstva EUROSTAV za komplexné

tiach po výške veže. Vyhliadková

Transport and Geotechnical Engineering;

Po ukončení konferenčného jednania
nasledoval spoločenský večer. V rámci

Autor:

neho si účastníci v priateľskej atmosfére

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.

rozhľadňa, ktorá už z diaľky zaujme

progresívne riešenie architektonické-

plošina sa nachádza vo výške 12 metrov

(3) Environmental and Material

nevšedným architektonickým

ho diela a získala aj Cenu verejnosti,

a je na ňu prístup pomocou trojra-

Engineering & Water Structures and Water

riešením v tvare vínneho suda.

udelenú na základe internetové-

menného oceľového schodiska s troj-

ho hlasovania širokej verejnosti.

uholníkovým pôdorysom. Stabilita

Autormi diela sú pracovníci

veže je zabezpečená systémom

Katedry architektúry Fakulty umení

Ideou, popri hlavnej funkcii vyhliad-

priestorového stuženia. Nosná kon-

TUKE, doc. Ing. Ján Kanócz, CSc.

kovej veže ponúkajúcej panorama-

štrukcia je založená na betónových

a Ing. arch. Michal Mihaľák, na projekte

tické výhľady, bolo vytvoriť novú

pásových základoch. Súčasťou veže je

statiky spolupracoval Ing. Peter

dominantu vinohradníckej oblasti Tokaj

aj osvetlenie s fotovoltickým zdrojom

Platko, PhD. z Ústavu inžinierskych

na Slovensku. Veža má svojou siluetou

energie. Veža je chránená proti

stavieb Stavebnej fakulty TUKE.

dotvárať jej výnimočnú atmosféru.

blesku pasívnym bleskozvodom.

Nosnú konštrukciu veže tvoria zakrivené
Táto stavba v rámci 21. ročníka súťaže

drevené lepené lamelové stĺpy, roz-

Stavba vznikla za podpory programu

Stavba roka 2015, ktorú vyhlasuje

miestnené po obvode trojuholníkové-

Švajčiarsko-Slovenskej spolupráce

ABF Slovakia, získala nomináciu

ho pôdorysu, ktorý má jednotlivé strany

v rámci rozšírenej Európskej únie.
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Guangzhou,

Autor:
Miroslav Necpál

moja zimná stáž v Číne

Stáž vo Wuppertale

Autor:
Bc. Tatiana Malá

Vo februári tohto roku využilo

Každý zo študentov pracoval v inej spo-

aj návštevu v spoločnosti AWG

6 študentov Ekonomickej fakulty

ločnosti až na výnimku 2. študentiek,

Abfallwirtschaftsgesellschaft GmbH

Technickej univerzity v Košiciach prí-

Petry a Tatiany, ktoré boli spoločne

Wuppertal (spoločnosť odpadového hos-

ležitosť zúčastniť sa pracovnej stáže

v známej poisťovni Barmenia

podárstva), kde mu ukázali spaľovňu

v košickom partnerskom meste

Versicherungen na oddelení kontro-

odpadov, logistické centrum a ďalšie

Wuppertal v Nemecku. Táto stáž

lingu a rizikomanažmentu. V poisťovni

iné pracoviská, čím mu veľmi pomohli

prebehla už po 15-krát pod záštitou

im ochotne pomohli aj s diplomový-

pri spracovaní danej problemati-

pána prof. Dr.h.c. Ernst-Andreasa

mi prácami a poskytli rôzne zaujímavé

ky. Lenka mala možnosť absolvovať

Zieglera, ktorý je známy aj ako

údaje. Na záver stáže prezentova-

stáž v banke v Stadtsparkasse

každoročný bežec na medzinárodnom

li pred celým oddelením svoju prácu,

vo Wuppertale, v jednej z najvyšších

Prvýkrát som sa pohrával s myšlienkou

Väčšinou sa hovorilo čínsky, menej

pre mňa bol nedostatok kaviarní, keďže

maratóne mieru v Košiciach. Celá stáž

za čo následne získali aj certifikáty.

budov v širokom okolí, kde každý

zúčastniť sa stáže v zahraničí niekedy

už anglicky. . Znalosť angličtiny je

pre Číňanov nie je veľmi obvyklé piť

bola do detailov a presne naplánova-

Zuzana absolvovala túto stáž vo firme

deň stretla nových ľudí a vytvárala si

pred vyše rokom. Keďže som už nejaký

veľkým problémom tohto národa,

kávu. A tak isto cena piva v puboch.

ná, počas ktorej mali študenti (Petra,

Vorwerk, na oddelení financií a kon-

širšie „overwiev“ o fungovaní banky.

čas absolventom vysokej školy, nebolo

pokiaľ niečo hovoria, nie je im veľmi

Tatiana, Zuzana, Vlaďka, Ľubomír, Lenka)

trolingu. Prevažná časť práce Zuzany

jednoduché dať výpoveď v práci a ísť

rozumieť, keďže majú v mnohých

Počas svojho pobytu som býval na troch

nabitý program. Začiatok predstavoval

spočívala v práci s programom SAP,

Pracovná stáž bola pre všetkých vyme-

na stáž. Niekedy na jeseň minulého

prípadoch veľmi zvláštnu výslovnosť.

rôznych miestach, ktoré mi zabezpe-

privítanie študentov pánom profesorom

čo je nenahraditeľná skúsenosť,

novaných študentov veľmi hodnotná.

čila lokálna pobočka AIESEC. Najviac

Zieglerom na jeho známej Junior

a rovnako jej umožnili nazrieť ako

Počas nej získali mnoho praktických

roka som bol pevne rozhodnutý
zúčastniť sa nejakej formy zahraničného

Pokiaľ ide o projekt, jeho názov bol

sa mi páčilo u päťčlennej čínskej rodiny,

Uni vo Wuppertale, kde sa študenti

funguje oddelenie financií a účtov-

a užitočných skúseností a spoznali

pobytu, jedným z možnosti bol aj jeden

Urban Sunshine. V skratke malo ísť

v mrakodrape na 32. poschodí. Moja hos-

dozvedeli bližšie informácie o priebehu

níctva. Vlaďka pracovala v spoločnos-

mnoho nových ľudí, vypočuli si rôzne

z programov AIESEC, konkrétne dobro-

o spoznávanie, porozumenie a následnú

titeľská rodina ma zobrala na niekoľko

stáže. Okrem toho, že študenti pracovali

ti E/D/E Wuppertal, jednej z najväčších

názory a postoje k dnešným problémom

voľníckej stáže Global Citizen. Pri výbere

podporu komunity ľudí, ktorí sa musia

spoločných večerí, ukázala mi mnoho

vo zvolených spoločnostiach, absol-

nákupno-marketingových spoločnos-

a v neposlednom rade si opäť precvičili

krajiny som prihliadal na to, že najlepšie

aj so svojimi rodinami sťahovať kvôli

zaujímavých vecí v okolí a hlavne som

vovali takmer po každom pracovnom

tí v Európe, ktorá je známa na medzi-

aj svoje jazykové znalosti. Napriek tomu,

by bolo stráviť zimu v jednej z teplých

lepším pracovným príležitostiam

mal možnosť spoznať zvyky, tradície

dni stretnutia s rôznymi významnými

národnej úrovni, čo bolo viditeľné aj

že celá pracovná stáž bola pomerne

krajín Ázie. Vybral som si projekty

ďaleko od svojho domova. Čo som

a hlavne bežný život z prvej ruky.

ľuďmi mesta Wuppertal napr. osobnosti

v pracovnom kolektíve, kde každý za-

náročná, túto úžasnú skúsenosť všetci

z krajín ako Srí Lanka, Indonézia a Čína.

vlastne v Číne robil? Zorganizovali sme

ako rektor Bergischen Universität Prof.

mestnanec komunikoval minimálne

zúčastnení študenti odporúčajú

Po absolvovaní pohovorov som mal

pre rodiny migrujúce za lepším životom

Na mňa osobne pôsobili miestni ľudia

Dr. Koch, pani profesorka Dr. Christine

2. cudzími jazykmi. Ľubomír pracoval

všetkým mladším študentom, ktorí

jasnejšie, stavil som na prvý dojem a za-

niekoľko eventov. Navštívili sme deti

väčšinou odmerane, mal som pocit, že

Volkmann, policajná prezidentka Birgitta

vo firme, ktorá sa zaoberá daňovým po-

majú chuť pracovať a vidieť, ako fungujú

ujímavosť programu, a tak sa mojím

v miestnom centre, hrali sme s nimi hry

majú rešpekt, alebo aj strach nielen

Radermacher atď., ktorí ich vždy privítali

radenstvom a auditom, Rinke Treuhand.

úspešné firmy aj na svetových trhoch.

cieľom stala Čína. Presnejšie juhový-

a mali sme za úlohu ich zabaviť. Takisto

z cudzincov, ale aj z niečoho nového.

pohostením, porozprávali o svojej práci

Na základe témy diplomovej práce

chodná čínska metropola Guangzhou.

sme spoločne varili jednoduché typické

Rozmýšľajú úplne inak. Celkovo je Čína

a odpovedali na otázky študentov.

mu táto spoločnosť sprostredkovala

Po vybavení víz a zakúpení letenky som

čínske jedlá, či učili sa základy písania

veľmi odlišná, skoro vo všetkom. Typická

sa mohol tešiť na môj zahraničný pobyt.

čínskych znakov. Dve popoludnia sme

rodina je veľmi tradične založená,

strávili v domove dôchodcov. Ak to

pre nás možno až veľmi staromódne,

Po prílete ma čakala sympatická Číňanka

vezmem ako celok pripravili sme viacero

napríklad počas strednej školy nie

menom Vicky. Mnoho Číňanov má okrem

eventov pre našu cieľovú skupinu,

je povolené mať partnera. Podľa

svojho čínskeho mena aj meno anglické,

na ktoré sme sa svedomito pripravo-

tradícií je to dovolené až od vysokej

ktoré si často môžu vybrať aj sami,

vali, no našiel sa aj čas na spoznáva-

školy a celkovo lokálne dievčatá boli

niečo ako naša prezývka. Asi najväčší

nie krajiny. Mal som možnosť zúčastniť

pre mňa veľkým sklamaním. Síce veď

kultúrny šok som zažil na welcome

sa osláv tradičného čínskeho nového

aj tak sú Slovenky najkrajšie. :)

party, kde sa zúčastnili okrem ľudí, čo

roka ako aj stráviť pár dni v Pekingu

prišli z iných krajín ako ja, aj členovia

a Šanghaji. Každé zo spomínaných

Zaujala Ťa Mirova stáž a tiež by si rád

lokálnej pobočky AIESEC, ktorí mali

miest je úplne odlišné, jedlo je iné,

strávil pár týždňov, či mesiacov

plniť úlohu pomocnej ruky pre nás

používajú osobitný dialekt jazyka,

niekde v zahraničí? Ak áno tak viac

stážistov. Na evente sa zúčastnilo okolo

dokonca ľudia v týchto mestách vyzerajú

informácie nájdeš na www.aiesec.sk.

20 dievčat, skoro všetky Číňanky a ja.

úplne inak. Najväčším sklamaním
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kolieska, a tým sú o polovicu slabšie ako
pri behu. Spevníte si svaly stehenné,
sedacie, svaly okolo kolenného kĺbu
a svaly okolo chrbtice, za predpokladu správneho držania tela. Pohyb
na in-linoch kladne pôsobí na nervovo-svalovú koordináciu, prehĺbi cit
pre rovnováhu. Dôležitý je správny
výber korčúľ a správna technika korčuľovania. Najväčšími chybami sú: prílišný
predklon či záklon, široko postavené
nohy a odrazy cez predné koliesko.

Typy, ako na jar

Autor:

Prostredníctvom relaxácie a zábavy

Mgr. Jana Hlaváčová

prináša aj zlepšenie kondície, najmä ak
ju vykonávate aspoň trikrát v týždni.

naštartovať organizmus

Bicyklovanie
Tejto pohybovej aktivite sa môžu aktívne
venovať aj ľudia s nadváhou, keďže
nezaťažuje kĺby. Aj keď máte pocit, že
sa tvarujú len stehná a lýtka, bicyklovanie posilňuje svalstvo celého tela,
zrýchľuje metabolizmus, prispieva

Po zimných mesiacoch, keď ste ráno

posilňuje kosti, spevňuje svalstvo,

pri nadváhe, alebo problémoch

k úprave tlaku, pomáha predchádzať

vstávali za tmy a večer sa za tmy vracali

podporuje kardiovaskulárny systém

s kĺbmi. Pri behu je nutné zohľadňo-

varixom. Bicyklovanie je takmer pre

späť, keď ste polihovali pred televízo-

(cievy a srdce), spaľuje kalórie, zlepšuje

vať aktuálny stav pohybového aparátu

všetkých, nezávisí od veku, pohlavia

rom a uprednostňovali skôr pasívny

činnosť mozgu, pôsobí proti stresu.

(šľachy, kĺby, väzivá). Na behanie po-

či váhy. Podstatné je vybrať si vhodný

oddych v teple domova a cítite sa

Chôdza, až na kvalitné bežecké tenisky,

trebujete len vhodnú obuv, primerané

bicykel podľa toho akú jazdu preferujete:

unavení, je čas zaradiť do Vášho

je zadarmo, počas nej sa môžete po-

športové oblečenie, ale hlavne

horské bicykle - do terénu mimo cesty,

denného programu pohyb, ktorý Vám

rozprávať s priateľmi, skombino-

odhodlanie a motiváciu. Dôležitá

krosové bicykle - do terénu aj na cesty,

pomôže vyrovnať sa s jarnou únavou.

vať ju s cestou do práce. V bežný deň

pri behu je pravidelnosť, odporúča

trekkingové bicykle - na spevnené ko-

Organizmus naštartovaný aktívnym

človek urobí odhadom od 3000 až

sa začať behať 3 krát do týždňa.

munikácie, cestné bicykle - na športovú

pohybom, hlavne na čerstvom vzduchu,

do 5000 krokov. V odbornej literatúre

Na začiatku je dobré vytýčiť si pevné

jazdu. Nezabudnite, prilba je ne-

sa zbaví stresu, úzkosti a zlej nálady,

sa odporúča prejsť 10 000 krokov

vzdialenosti, alebo časový interval

vyhnutnosťou. Bicyklovať začnite

čo určite ocení i Vaše okolie. Formu,

denne, čo od závislosti dĺžky kroku

(približne 30 min) a zvoliť také tempo,

pomalšie dvakrát a postupne tri až

ako aj intenzitu pohybu a telesnej

je 3 až 8 kilometrov. Zväčša je to

aby ste pri behu boli vždy schopný

štyrikrát v týždni, po 60 minút.

aktivity si má každý vybrať a prispôso-

približne 5 kilometrov, čo predstavu-

rozprávať (vhodná je kombinácia

biť primerane svojmu veku, fyzickému

je hodinu chôdze. Chodiť môžete na čas

beh - chôdza). Čas behu či odbehnutú

Šport na čerstvom vzduchu v prírode

a zdravotnému stavu. Prinášame

(45 až 60 minút), alebo na vzdiale-

vzdialenosť je vhodné postupne

má prínos pre fyzické, ale aj

niekoľko typov aktívneho pohybu

nosť (4 až 5 km), 4 – 5 krát do týždňa.

zvyšovať až na 4 x 45 až 60 minút.

duševné zdravie. Má výhody nielen

na čerstvom vzduchu v jarnej prírode.

samotného pohybu, ale aj zobúdzaBeh

Inline korčuľovanie

Porovnateľne kladný vplyv na zdravie

Inline korčuľovanie, narozdiel od behu,

napätia, stresu a naopak prináša

Najprirodzenejší pohyb pre človeka je

človeka, ako chôdza má aj beh, no

je vhodné aj pre tých, ktorí si musia

pocit zvýšenej hladiny energie, a tým

chôdza. Zlepšuje celkovú koordináciu,

nie je vhodný pre každého, najmä

šetriť kĺby, nakoľko otrasy absorbujú

aj celkovej jarnej revitalizácie.

Rýchla chôdza
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Kráľom florbalovej
extraligy je košické ATU
„Zápasy play-off sú iné ako v základnej

Každý vedel zahrať rovnako dobre

časti a je dôležité sa na nich pripraviť

Autor:

Po majstrovských oslavách si doprajú

sezóny, ale extraliga bude pre nich tvrdý

v tíme zaslúžený oddych, ale

oriešok. My by sme si radi zopakovali

psychicky aj fyzicky, dostať sa do pohody

Základ úspešného ťaženia nových

zároveň sa pomaly začnú zaoberať

finále s Florkom vo výbornej atmosfére,

a veriť, že tím dokáže otočiť nepriaznivý

majstrov je vo výbornej atmosfére,

novou sezónou, do ktorej vstúpia

ale čaká nás ešte príliš dlhá a ťažká

vývoj zápasu alebo série. Naša najväčšia

ktorá v tíme panuje, ako aj v skvelej

v pozícii obhajcov titulu.

cesta,“ dodal na záver R. Bučko.

sila bola v tom, že chlapci celú sezónu dali

práci s mládežou, keď sa okrem

do hry všetky svoje sily a pevne kráčali

seniorov z titulu tešili aj juniori.

V klube je veľká kvalita v každej

Majstrovský káder ATU Košice:

vekovej kategórii a preto veľká obmena

Brankári: Turek, Palko, Spišák.

v bitke o majstrovskú trofej

za jediným cieľom. O titule rozhodlo

so Žilinou, túžili v klube konečne

hlavne športové šťastie, disciplína, srdce,

S prístupom svojich zverencov bol

tímu nenastane. Aká bude nová

Hráči v poli: Szabó, Halás, M. Dudovič,

vybojovať historický triumf.

bojovnosť, tímová práca a obetavosť,“

spokojný aj šéf lavičky, ktorý vyslovil

sezóna s troma košickými tímami?

Pelegrin, Kerekeš, Pažák, Kročko,

vymenoval hlavné dôvody historic-

hráčom slová vďaky. „Káder sme

kého úspechu tréner majstrov.

skladali dve sezóny, počas ktorých

„Chlapci si teraz odpočinú a dobehnú veci,

Dudovič, Šefčík, Kozák, Daru, Hostinský,

som sledoval hráčov po všetkých

ktoré počas sezóny nestíhali a stretneme

Ferenc, Németh, Knutelský, Talarovič,

Mgr. Juraj Dudovič
„Z minulej sezóny sme sa poučili z chýb
a do novej sme nastupovali s cieľom hrať

Navrátil, Čonka-Skyba, Chudina, P.

o špicu tabuľky, aby sme mali výhodnú

V play-off vyradilo ATU postupne

stránkach, aby sme vyskladali tri

sa niekedy v auguste. Máme kvalitný

Dávid, Dluhoš, Koval, Turcsányi, Tóth.

Florbalová extraliga napísala v tejto

pozíciu pri výbere súpera v play-off.

bratislavské Lido a majstrovskú

vyrovnané päťky. V tejto sezóne chlapci

hráčsky základ a dáme šancu našim

Tréner: R. Bučko.

sezóne svoju 15. kapitolu, na konci ktorej

S vysokými cieľmi sme boli opatrní

Žilinu a vo finálovej sérii bojo-

ťahali za jeden povraz a bola radosť

mladým odchovancom. Pre Košice je

sme spoznali siedmeho majstra. Historický

a trpezliví, pretože sme nechceli robiť

valo o titul s Florkom.

pracovať s týmto tímom. Všetci zabrali

výborná vec, že v najvyššej súťaži budú

Historická bilancia ATU Košice: Zlato: 1

titul pribudol do klubovej vitríny FaBK ATU

zbytočný tlak na hráčov,“ vrátil sa R.

naplno a bolo jedno, koho postavím,

štartovať tri mužstvá. Žltý Sneh ma milo

(2016), Striebro: 2 (2004, 2015), Bronz:

Košice, ktoré v tejto sezóne oslavovalo

Bučko k predsezónnym ambíciám.

každý vedel zahrať rovnako dobre.“

prekvapil, čo dokázal za posledné dve

5 (2003, 2005, 2006, 2007, 2011).

svoje 15. výročie. Po dvoch strieborných a piatich bronzových medailách,

Vo finálovej sérii sa predstavili tímy,
ktoré dominovali počas celej základnej

Takú atmosféru ešte nezažil

sa v klube tešia z prvého zlata, ktoré

časti a diváci boli svedkami príťažlivého florbalu vo fantastickej atmosfére,

je o to cennejšie, že prišlo po triumfe

Klub vedený predsedom Jurajom

nad mestským rivalom z Florka.

Dudovičom patrí od svojich

ktorú vyzdvihol aj samotný R. Bučko.

začiatkov medzi florbalovú elitu

„Športu sa venujem 30 rokov, ale takúto

Dôležitou súčasťou tímu je tréner

na Slovensku, ale až do tejto sezóny

atmosféru som ešte nezažil. Haly

Róbert Bučko, ktorý z lavičky úspešne

ho majstrovský titul obchádzal.

sa zapĺňali už hodinu pred zápasom

diriguje tím zložený z prevažne
mladých a perspektívnych hráčov.

a diváci fandili celý zápas aj za nePo úspešnej základnej časti, v ktorej

priaznivého stavu. Po zápasoch som

za víťazným Florkom zaostali len

mal problém s hlasom, nakoľko som

Po finálovom sklamaní z minulej

o jeden bod, nastupovali akademici

pri pokynoch smerom k hráčom

sezóny, keď akademici prehrali

do play-off so smelými cieľmi.

musel prekričať divákov.“
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Biatlon a ZUSR 2016

Autor:
Mgr. Peter Murín

Biatlon na Slovensku patrí k naj-

činností Slovenskej republiky

biatlonu, ktorý v tohoročnej zime-ne-

populárnejším a najsledovanejším

a následne Slovenský zväz biatlonu.

zime urobil maximum pre prípravu

zimným športom. Predovšetkým vďaka

tratí v biatlonovom centre a vďaka

výsledkom, ktoré dosiahli slovenskí re-

Neodmysliteľnou súčasťou biatlonu

čomu sa mohla Slovenská zimná uni-

prezentanti Anastasiya Kuzmina a Pavol

na Slovensku je Národné biatlonové

verziáda 2016 - biatlon uskutočniť.

Hurajt na zimných OH v rokoch 2010

centrum v Osrblí, ktoré bolo už od svojho

(Vancouver) a 2014 (Soči) je biatlon

vzniku nielen miestom konania domácich

Záštitu nad Slovenskou zimnou uni-

najúspešnejším zimným olympijským

súťaží, ale aj vrcholných svetových

verziádou 2016 (biatlonom) prevzala

športom na Slovensku. Aj keď popularita

a európskych podujatí – Európsky pohár

a vecné ceny pre najlepších troch

biatlonu na Slovensku po úspechoch

v biatlone, Svetový pohár v biatlone,

venovala Fakulta baníctva, ekológie,

na OH značne narástla hlavne

juniorské Majstrovstvá sveta v roku

riadenia a geotechnológií Technickej

v posledných rokoch, začiatky tohto

1994, Majstrovstvá sveta v biatlone 1997

univerzity v Košiciach. Touto cestou

športu siahajú do obdobia po skončení

a Majstrovstvá sveta v letnom biatlone

chcem poďakovať dekanovi FBERG

druhej svetovej vojny. Letný biatlon

v roku 1998 a 2004. Práve v biatlono-

prof. Ing. Michalovi Cehlárovi, PhD., ako

fungoval pod názvom Dukelské preteky

vom areáli Osrblie sa 5.3.2016 konali

aj pedagógom fakulty (Ing. Slavomír

brannej zdatnosti a zimný biatlon pod

aj Majstrovstvá Slovenska v biatlone,

Drevko, PhD., Ing. Branislav Kršák,

názvom Sokolovské preteky brannej

súčasťou ktorých boli aj preteky

PhD., Ing. Matej Puzder, Ing. Mária

zdatnosti. Jednotlivé disciplíny letného

Slovenskej zimnej univerziády 2016

Majorošová, Ing. Barbora Benčőová)

a zimného biatlonu, ktoré boli určené

v kategórii mužov a žien. V kategórii

za osobnú účasť počas pretekov,

19. februára sa na Jedlíkovej ulici č. 7

zaspomínal na časy minulé a zhodnotil

momenty z minuloročnej úspešnej ex-

pre všetky vekové kategórie zastrešo-

mužov to boli rýchlostné preteky

ako aj pri slávnostnom odovzdáva-

v Košiciach konal slávnostný večer

doterajších 15 rokov pôsobenia klubu.

traligovej sezóny mužov a ktoré bolo

vali masovo-branné športy Zväzarmu.

na 10 km a v kategórii žien rýchlostné

ní cien pre najlepších pretekárov.

pri príležitosti 15. výročia založenia flor-

Nezabudol ani na tých, ktorí mu

zároveň vrcholom večera. Po ňom

Jeho úlohu po roku 1989 prevzalo

preteky na 7,5 km. Poďakovanie za spo-

balového klubu Akademik TU Košice.

s chodom klubu výrazne pomáhali,

už nasledovala voľná zábava, ktorá

Združenie technických a športových

luorganizáciu patrí Slovenskému zväzu

Išlo zároveň o 15. výročie založenia

za čo sa im odvďačil ocenením. Medzi

trvala až do skorých ranných hodín.

florbalu ako takého v Košiciach, keďže

nimi bol aj rektor Technickej univerzity

práve ATU s týmto čoraz populárnejším

v Košiciach profesor Stanislav Kmeť. Ten

Slávnostný večer ukázal, aká veľká

Poradie na prvých troch miestach:

športom v metropole východu začalo.

Juraja Dudoviča na oplátku ocenil strie-

rodina je klub ATU Košice. Tá sa do ro-

Muži:

bornou pamätnou medailou. Svoju vďaku

ku 2021 určite ešte o niečo rozrastie,

V prítomnosti približne 150 hostí,

Jurajovi Dudovičovi vyjadrili aj hráči,

práve vtedy bude totiž tento

medzi ktorými nechýbali hráči A-tímu

ktorí mu pripravili veľké prekvapenie.

úspešný klub oslavovať 20 rokov.

mužov, dorastenci či juniori, ale aj florbalistky, bývalí hráči, funkcionári,

Prítomní si okrem toho mohli vychutnať

rodičia a priaznivci florbalu, si predseda

umenie akrobatického tria Jogabatic,

klubu, a zároveň priekopník florbalu

rôzne súťaže, tombolu a video, ktoré

Autor:

v Košiciach, Juraj Dudovič, na úvod

prevažne zachytávalo dôležité

Mgr. Juraj Dudovič
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1. miesto

Lonský Henrich

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

00:31:23,5

2. miesto

Kubaliak Michal

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

00:32:09,7

2. miesto

Kosztolányi Ondrej

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

00:32:09,7

1. miesto

Majdišová Alžbeta

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

00:26:44,5

2. miesto

Hôrčiková Andrea

Technická univerzita Zvolen

00:30:36,6

3. miesto

Maráková Janka

Technická univerzita Zvolen

00:31:48,9

Ženy:
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Metalurgia 2016

Autor:
doc. Ing. Mária Mihaliková, PhD.

V sekcii Integrované systémy riadenia
získal 1. miesto Bc. Marek Ružička.
V sekcii Environmentalistika vyhrala
1. miesto Bc. Zuzana Stolárová, ktorá
získala aj špeciálnu cenu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností. V tejto sekcii získal cenu

Erasmus+

prof. Ronalda Kammela Bc. Jakub Klimko.
Všetkým účastníkom konferencie zablahoželal k výsledkom prorektor
TUKE pre inovácie a transfer technológií prof. Dr. h. c. Ing. Anton
Čižmár, CSc.. Súťažné podujatie označil

príležitosť aj pre teba

za významnú platformu rastúcej kvality
výchovno-vzdelávacieho procesu
Dňa 20. apríla 2016 sa na HF TUKE

hostiteľmi študentov z VŠB TU Ostrava,

na univerzite a rovnako ako dekanka

Erasmus+ je nový program Európskej

Erasmus+ uchádzala o jednosemestrál-

Neviem si predstaviť urobiť lepšie roz-

konal v poradí už 22. ročník študent-

ŽU SjF Žilina, STU Bratislava FCHPT

HF sa poďakoval partnerom z priemy-

únie, ktorý podporuje aktivity v oblasti

ne štúdium v Poľsku, na Jagelovskej

hodnutie, ako zúčastniť sa štúdia

skej vedeckej a odbornej konferencie

a Sliezskej univerzity v Katoviciach.

selnej sféry za podporu pri zorganizo-

vzdelávania, odbornej prípravy,

univerzite v meste Krakov. Táto

v zahraničí. Táto skúsenosť ma pre-

Metalurgia 2016. Hlavným partnerom

Tohto ročníka sa zúčastnili aj študenti

vaní konferencie a za spolupodieľa-

mládeže a športu počas programo-

univerzita má bohatú históriu, keďže

svedčila o tom, že to, čo mladí ľudia,

podujatia bola spoločnosť U. S. Steel

stredných škôl so svojimi prácami.

nie sa na výchove a vzdelávaní budúcej

vého obdobia v rokoch 2014 – 2020.

je prvou univerzitou na území Poľska

respektíve študenti, najviac potrebujú,

technicky vzdelanej generácie.

Program Erasmus+ nahrádza pôvodné

a taktiež je druhou najstaršou univer-

sú práve nadobudnuté skúsenosti, preto

programy EÚ ako napr. Erasmus,

zitou v strednej Európe. Na Jagelovskej

som veľmi ocenila, že na hosťujúcej

Leonardo da Vinci a podobne.

univerzite, Katedre fyzikálnej metalurgie

katedre mi vo všetkom vyšli v ústrety.

Košice, s.r.o. Finančne študentskú konferenciu podporilo aj MŠVVaŠ SR a mnohé

Ocenenia študentom, pri slávnostnom

firmy a spoločnosti, ktoré aktívne spo-

vyhlásení výsledkov, odovzdali prítomní

V tento deň HF organizovala aj

lupracujú s našou fakultou už niekoľko

zástupcovia sponzorských firiem:

samostatný DOD. Toto podujatie

a elektrochémie som sa nevenovala

Chcem sa hlavne poďakovať vedúcemu

rokov, či už v rámci projektov alebo pri

Ing. Milan Polča, generálny manažér pre

slávnostne otvorila dekanka fakulty

Erasmus+ poskytuje granty pre široké

klasickému štúdiu formou prednášok

Katedry fyzikálnej metalurgie a elek-

riešení technických problémov v praxi.

zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov,

doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., po ktorom

spektrum akcií a aktivít. Program

a cvičení, ako to je v prípade študentov

trochémie, prof. dr. hab. Marianovi

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

nasledovali prezentácie z jednotli-

dáva príležitosť študentom, žiakom

bakalárskeho a inžinierskeho štúdia,

Jaskułovi za možnosť stráviť na ich

Organizovanie konferencie patrí

Mižák, zástupca Zväzu vedecko-tech-

vých ústavov a taktiež aj prezentá-

odbornej prípravy, pedagogickým za-

nakoľko som študentkou doktorandské-

katedre 4 mesiace a za možnosť obohatiť

medzi tradície, na ktoré je HF patrične

nických spoločností SR, Mgr. Maroš

cia študentky, ktorá predstavila život

mestnancom, pracovníkom s mládežou

ho štúdia. Venovala som sa výskumu

svoju dizertačnú prácu aj o časť elek-

hrdá, každým rokom túto tradíciu

Halama PhD., viceprezident Slovenskej

študenta svojimi očami. Pre študentov

a dobrovoľníkom stráviť obdobie

v oblasti elektrolytického vylučova-

trolýzy, ktorej sa ich katedra venuje

rozvíja a vylepšuje. Šesťdesiatdeväť

spoločnosti pre povrchové úpravy

stredných škôl bolo pripravených 13

v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky,

nia cínu z roztoku, ktorý je súčasťou

na špičkovej úrovni. Taktiež chcem

budúcich hutníkov súťažilo s prezen-

a dekanka HF TUKE doc. Ing. Iveta

aktivít, počas ktorých im boli pred-

zručnosti a postavenie na trhu práce.

mojej dizertačnej práce. Môj materský

vysloviť srdečnú vďaku svojmu tútorovi,

táciami svojich prác v piatich sekciách.

Vasková, PhD. V sekcii Hutníctvo kovov

stavené akreditované bakalárske

Študenti vysokých škôl môžu v rámci

ústav – Ústav recyklačných procesov, má

Leszekovi Zaraskovi, ktorý mi bol

Ich výkony, týkajúce sa obsahu práce,

získal za 1. miesto v súťaži a tiež cenu

študijné programy pútavou formou.

programu Erasmus+ absolvovať

s touto katedrou dlhoročné priateľské

k dispozícii, ochotne mi so všetkým

jej grafickej úrovne a prednesu, vy-

Nadácie ŽP Bc. Dávid Mahút. Cenu

„štúdium v zahraničí“ – študent

a pracovné kontakty. Štúdium, ktoré som

pomáhal a naučil ma mnoho nových

stupovania, či schopnosti študenta

prof. Ronalda Kammela v tejto sekcii

Naša nesmierna vďaka patrí

môže absolvovať študijný pobyt

absolvovala spočívalo v experimen-

vecí v oblasti elektrochémie.

obhájiť výsledky svojej práce, hodnotili

získal Bc. Jordan Kostadinov. V sekcii

doc. RNDr. M. Heželovej, PhD.

na vysokej škole v zahraničí v dĺžke

tálnom výskume, čiže neobmedzený

odborné komisie, v ktorých mali

Materiály získal 1. miesto Bc. Adam Gryc

a doc. RNDr. Ľ. Piknovi, PhD. za úspešné

3 – 12 mesiacov alebo „stáž“, ktorú

prístup do laboratória, ktorý mi bol pl-

svoje zastúpenie okrem vysokoškol-

a 1. miesto z Nadácie ŽP Bc. Jakub Boldi.

zvládnutie organizácie konferencie.

môže študent absolvovať v podniku

nohodnotne zabezpečený, bol pre mňa

ských pedagógov aj reprezentan-

Cenu CorOne, s.r.o. v tejto sekcii získal

v zahraničí v dĺžke 2 – 12 mesiacov.

veľmi dôležitý. Treba však podotknúť,

ti vedeckých inštitúcií a priemyselných

Bc. Tomáš Lováši. V sekcii Energetické

Ďakujeme všetkým za účasť

podnikov. Na konferencii sa každoročne

inžinierstvo a priemyselná keramika

a prejavenú priazeň a tešíme sa

súťažne zúčastňujú aj študenti part-

1. miesto vyhrala Bc. Maryna Kyslytsyna

na stretnutie s Vami opäť o rok.

nerských univerzít a tento rok sme boli

a cenu SSiVTS získal Bc. Martin Piroško.

Zdar Boh!
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že takýto prístup do laboratória nie je

Autor:

Ako študentka Ústavu recyklačných

všade samozrejmosťou, a na niektorých

Ing. Ivana Kobialková

technológií Hutníckej fakulty TUKE

univerzitách môžu študenti pracovať

som sa prostredníctvom programu

len na teoretickej časti svojej práce.
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Vzdušný priestor pre všetkých

Vzdelávanie kadetov
Dňa 27.1.2016 sa v priestoroch Leteckej

stále pracujú. Je však nezvratným

No a v poslednom rade, ktorý by

fakulty Technickej univerzity v Košiciach

faktom, že generačná výmena už začala

som už nečísloval, je to aj malá sa-

uskutočnilo slávnostné podpísanie zmluvy

a budúcnosť patrí novej generácii

tisfakcia tým (vrátane mňa), ktorí

o spolupráci medzi Akadémiou ozbro-

pedagógov. Ani tak to však nebude

v časoch rušenia a zlučovania neboli

jených síl GMRŠ a Technickou univerzi-

jednoduché, aj vo vojenskom prostredí

nadšení a upozorňovali na riziká

tou v Košiciach, ktorej predmetom je za-

sa veľa zmenilo, hlavne v oblasti

takých zásadných zmien vo vojenskom

bezpečenie vysokoškolského vzdeláva-

velenia a organizácie. Našťastie, tie

leteckom školstve. Ukázalo sa, že tie

nia kadetov Akadémie ozbrojených síl

ozajstné letecké základy ako aerody-

hlasy neboli len kuvikanie proti každej

Štruktúra vzdušného priestoru

významní predstavitelia civilného

Na konferencii bolo odprezentova-

GMRŠ v leteckých študijných programoch

namika, navigácia, konštrukcia lietadiel

zmene, ale mali určité opodstatnenie.

Slovenskej republiky je tvorená

letectva Slovenskej republiky -

ných celkom 14 odborných prednášok

1. a 2. stupňa, ktoré garantuje Letecká

a motorov, avionika a pozemné za-

Poučme sa aj z tejto krátkej histórie,

s ohľadom na potreby obchodnej

generálny riaditeľ Sekcie civilného

na témy zaoberajúce sa rozdelením

fakulta Technickej univerzity v Košiciach.

bezpečenie nepodliehajú veľmi zubu

aby niekedy v roku 2028 naši nasle-

leteckej dopravy, ozbrojených síl

letectva a vodnej dopravy Ministerstva

vzdušného priestoru SR, ktoré je možné

času ani rezortným výnimkám.

dovníci nemuseli opäť riešiť následky

Slovenskej republiky, používateľov

dopravy, výstavby a regionálneho

nájsť na: http://web.tuke.sk/lf-klp/VPPV.

z radov všeobecného letectva a iných

rozvoja SR Ing. Mário Németh, predseda

Táto stručná správa vo mne vyvolala

V druhom rade je to výzva, ako túto

chádzajú a odchádzajú, ale ako ukazuje

používateľov. Využívanie vzdušného

Dopravného úradu SR Ing. Ján Breja,

Na záver konferencie účastníci jed-

spomienky na časy spred 12 rokov, keď

úlohu zvládnuť čo najlepšie, pre-

aj tento vývoj, duch školy „genius

priestoru je dynamický proces a pri

riaditeľ štátneho podniku Letové pre-

nomyseľne prijali záverečné

som za vojenskú časť ako Veliteľ - rektor

dovšetkým z organizačnej stránky.

loci“ ostáva a je dôležitým faktorom

Panta rhei

dnešných opatrení. Ľudia sa menia, pri-

súčasnej intenzite leteckej prevádzky

vádzkové služby SR Ing. Miroslav Bartoš

memorandum: http://web.tuke.

Vojenskej leteckej akadémie generála

Budúci kadeti budú mať okrem

vzdelávania a rozvoja mladých ľudí.

je v ňom pri rešpektovaní pravidiel

a prezident Slovenského národného

sk/lfklp/konferencie/wp-content/

Milana Rastislava Štefánika riadil

leteckej odbornej prípravy aj súbežný

Udržujme ho v duchu najlepších

dostatok priestoru na bezpečnú

aeroklubu PaedDr. Ján Mikuš.

uploads/2015/11/Memorandum2.pdf .

proces zlúčenia a neskôr likvidácie ne-

vojenský program, ktorý ich oproti

tradícií, ale tiež s otvoreným pohľadom

zlúčených ostatkov. Nebolo to ľahké,

bežným civilným študentom viac

k budúcim úlohám a výzvam.

prevádzku pre všetkých jeho používateľov a ich špecifické potreby.

Okrem pracovníkov Leteckej fakulty

Národné stretnutie leteckých

ale čas milosrdne zahojí aj tie menej

zaťaží. Na papieri je to pripravené,

TUKE, ďalší účastníci zastupova-

odborníkov v meste Košice, v meste

príjemné spomienky. Je to podobné

ale až prax ukáže, ako to budú kadeti

Vrátim sa ešte k analógii so starou

Štafetu putovnej konferencie VZDUŠNÝ

li: Ministerstvo dopravy, výstavby a re-

letectva, jednoznačne splnilo svoje ciele.

ako stretnúť starú lásku. Človek ju

zvládať a aké pedagogické maj-

láskou, ktorá ako vraví príslovie,

PRIESTOR PRE VŠETKÝCH v roku

gionálneho rozvoja SR, Dopravný

Kvalitné odborné príspevky a podnetná

vidí inými očami ako kedysi, vidí že

strovstvo učiteľov si to vyžiada.

nehrdzavie. Môžem potvrdiť, že je to

2016 prevzala LF TUKE. Konferencia,

úrad SR, Letové prevádzkové služby

a veľmi otvorená diskusia vytvorili

čas ju už trochu poznamenal, ale

výnimočná svojim zameraním, je

SR, š.p., Slovenský národný aeroklub,

vynikajúcu a inšpirujúcu atmosféru.

srdce, potvora, sa opäť rozbúši o čosi

V treťom rade je to určitá istota

že budem učiť nových vojenských

prioritne určená pre všetkých, ktorí

Letecký a námorný vyšetrovací útvar

Rozhodne k tomu prispela aj kvalitná

rýchlejšie. V podvedomí sa vynárajú

do budúcnosti. Ozbrojené sily SR

letcov a až im zosilnejú krídla a vzlietnu

využívajú vzdušný priestor Slovenskej

Ministerstva dopravy, výstavby a regi-

príprava, zabezpečenie a organizá-

otázky, čo vlastne bolo zle, prečo sme

sú tradične pre každého dodávateľa

k úspechom, ako svojho času traja

republiky. Jej cieľom je vzájomná

onálneho rozvoja SR, Slovenský hydro-

cia tejto veľmi vydarenej akcie, za ktorú

sa vlastne rozišli, ako by to bolo keby?

dobrým a spoľahlivým zákazníkom,

Ivani - Ivan Bella, Ivan Húlek a Ivan

tak. Osobne som rád, že to ešte stihnem,

výmena poznatkov a skúseností širokého

meteorologický ústav - Letecká mete-

patrí poďakovanie celému organizač-

Parafrázou klasika o nevstúpení dvakrát

verme teda, že takým budú aj pre

Chvojka so skupinou Biele Albatrosy,

okruhu leteckých odborníkov v oblasti

orologická služba, Letecká amatérska

nému tímu z Katedry letovej prípravy

do tej istej rieky, by som chcel tieto

TUKE a jej Leteckú fakultu a sprostred-

tak budem môcť s hrdosťou povedať

využívania vzdušného priestoru

asociácia SR, Slovenská federácia ul-

Leteckej fakulty pod vedením jej

pohľady do spätného zrkadla času

kovane vlastne pre celú spoločnosť.

vnúčatám – bol som pri tom!

z pohľadu rôznych užívateľov, predsta-

traľahkého lietania, Slovenská liga

vedúceho Ing. Róberta Rozenberga, PhD.

ukončiť a radšej sa pozrieť dopredu,

Istota dneška ale nie je ani zďaleka

venie plánovaných zmien v štruktúre

aviatikov, Zväz Modelárov Slovenska,

a moderátorom jednotlivých odborných

čo táto zmluva znamená v praxi.

taká, aby umožnila sladké driemanie

vzdušného priestoru SR a panelová

Letecké výcvikové a vzdeláva-

blokov Ing. Petrovi Kandráčovi, PhD.,

diskusia zameraná na konkrétne otázky

cie centrum Žilinskej univerzity,

doc. Ing. Jánovi Bálintovi, CSc. a Ing.

V prvom rade je to prejav dôvery pred-

účastníkov konferencie. Umožňuje

Heli Company s.r.o., Avion club,

Jurajovi Vagnerovi, PhD., ING-PAED IGIP.

staviteľov rezortu obrany kvalitám

vytvorenie platformy pre prezentá-

o.z., Aeroklub Dubnica nad Váhom,

ciu najaktuálnejších informácií a pre

Slovenská organizácia pre vesmírne

Nech nás nové poznanie obohatí

súčasnej Leteckej fakulty. Je vhodné

priamu konfrontáciu a prepojenie

aktivity, Letecké opravovne Trenčín,

a povzbudí do ďalšieho leteckého života.

pripomenúť, že súčasný kolektív je

všetkých subjektov, ktoré jednotlivé

a.s., R-SYS, ALES a.s. Za Ozbrojené

Letu zdar.

oproti roku 2005, keď LF vznikla, značne

oblasti rezortu letectva riadia

sily SR sa zúčastnili leteckí odborníci

a regulujú s tými, ktorí v danom

zo Vzdušných síl Zvolen OSSR, Airspace

Autori:

dagogických zručností aktualizova-

segmente leteckej dopravy pôsobia.

Management Cell Zvolen, z Úradu

prof. Ing. František Adamčík, CSc.

ný na civilnú prevádzku. Kontinuitu

Ing. Peter Kandráč, PhD.

omladený a z hľadiska vedomostí a pe-

vojenského letectva Ministerstva

Ing. Róbert Rozenberg, PhD.

s vojenským študijným programom

obrany SR, Generálneho štábu OSSR

Autor fotografie:

však môžu pomôcť nadviazať bývalí

celkom 81 účastníkov. Účasť prijali

a Akadémie ozbrojených síl GMRŠ.

Ing. Tomáš Puškáš

vojenskí pedagógovia, ktorí na katedrách

Haló

Autor:

základ pre dlhodobejší rozvoj.

vedecko-pedagogického kolektívu

Tohto roku sa na konferencii zúčastnilo
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Všetko o automobiloch

Výzva pre všetkých mladých

Vzhľadom na súčasný rozvoj automobi-

Poobede sme navštívili múzeum

venovaný spoločnosti TATRA Trucks

lového priemyslu v SR Strojnícka fakulta

ŠKODA a výrobný závod, kde sme

Kopřivnice. Mali sme možnosť oboznámiť

Čo po škole? Ako byť úspešný? 2016

TUKE v spolupráci s praxou ponúka

si pozreli lisovňu, zvarovňu, motoráreň

sa s výrobou nákladných automo-

možnosti oboznámenia sa s problema-

a montážnu linku modelu ŠKODA

bilov. Na testovacom polygóne sme

Dňa 15.03.2016 o 09.00 hod.

Prednáška bola rozdelená na 3 ťažis-

Spolumajiteľkou firmy je Ing. Nikoleta

tikou automotive priamo vo výrobných

Octavia. Tretí deň sme strávili prehliad-

si pozreli, čo všetko dokážu TATRY

sa na Technickej univerzite v Košiciach

kové časti, ktorými boli:

Kocichová, víťazka študentskej

závodoch a konštrukčných kancelá-

kou jednotlivých oddelení konštrukč-

v teréne. Plní dojmov a motivácie sme

po úspešnom prvom ročníku v miestnos-

1. Grilovanie Startupov – v prvej časti

podnikateľskej ceny 2014.

riách pôsobiacich v tomto odvetví.

nej kancelárie AUFEER Design Mladá

sa vo večerných hodinách šťastne

ti P26 konal druhý ročník prednášky „Čo

vystúpili predstavitelia 3 novovznik-

Firma už dnes síce nie je klasic-

po škole? Ako byť úspešný? 2016“. V roku

nutých firiem. Išlo o firmy:

kým startupom, ale od roku 2014

2015 sa podarilo usporiadať konferenciu

• Chargebrella – dobitie energie

sa úspešne etablovala na trhu.

Boleslav. Oboznámili sme sa s prácou

vrátili do areálu našej univerzity.

Dňa 19.04. až 22.04.2016 sa 34

na oddelení konštrukcie karosérií

študentov a 6 pedagógov Strojníckej

a plastových dielov automobilu,

Autor:

v priestoroch Auly Maxima pre študen-

mobilného telefónu dáždnikom.

fakulty zúčastnilo exkurzie do nasle-

výpočtov a dizajnu. Posledný deň bol

doc. Ing. Michal Fabian, PhD.

tov TUKE, ako aj pre študentov stred-

Akokoľvek šialene to znie, funguje

o organizovaný rozhovor stálej skupiny

dujúcich firiem. Prvý deň sme navštívili

ných škôl. Aj tento rok bola konferen-

to. Jednoducho stačí rozprestrieť

osôb (panel) na vopred určenú tému.

závod MATADOR Industries Dubnica n.

cia orientovaná na študentov všetkých

dáždnik, USB káblom sa pripojiť

Panelovej diskusie sa zúčastnili:

Váhom zaoberajúci sa priemyselnou au-

TUKE, ale zároveň aj na študentov stred-

k výstupu na rukoväti a dobíjať.

• Ing. Peter Bobík – spoločnosť Ernst

tomatizáciou, projektovaním zváracích

ných škôl, ktorí po vypočutí “príbehov

Táto technológia na rozdiel oproti

liniek a konštrukciou tvárniacich

úspešných ľudí“ mohli získať inšpiráciu

klasickým solárnym nabíjačkám

nástrojov. Druhý deň sme si prehliadli

do budúcnosti. Moderátorom diskusie bol

nepotrebuje na svoje fungova-

vývojové centrum ŠKODA Auto Mladá

Ing. Pavol Mirossay, ktorý je team leader

nie svetelnú časť slnečnej energie,

Boleslav. Navštívili sme virtuálne štúdio

v spoločnosti T – Systems Slovakia, s.r.o.

stačí tá tepelná. Výhodou teda
je, že funguje aj v noci. Stačí,

a dynamickú skúšobňu automobi-

ak je nablízku zdroj tepla.

2. Panelová diskusia – v druhej časti išlo

& Young (executive director),
• JUDr. Regina Hučková,PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy
Právnickej fakulty UPJŠ,
• Ing. Daniel Šlosár – majiteľ
spoločnosti Chargebrella,

lov. Doobedu prebehla obhajoba štu-

Prednáška bola tak ako minulý rok

dentského projektu Disk, kde 6 štu-

konaná pod záštitou JCI (Junior Chamber

dentských tímov obhajovalo svoje troj-

International – Slovakia) a taktiež pod

technológie avatara, ktorý by mal

mesačné snaženie ohľadom komplex-

záštitou Strojníckej fakulty TUKE. Táto

nájsť praktické využitie v nákupných

ného návrhu automobilového disku.

konferencia by mala priniesť študen-

centrách. Cieľom je nahradiť figuríny

tom novú motiváciu a rozšíriť ich pohľad

vo výklade inteligentnou virtuál-

na budúcnosť a možné uplatnenie.

nou postavou, ktorá analyzuje okolo-

(inovatívnych nápadov) – v posled-
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• Emomime – vývoji interaktívnej

• Mgr. Tomás Gáll – poslanec
mestského zastupiteľstva,
zakladateľ Active-life,
• Ing. Peter Malega, PhD. –
Strojnícka fakulta TUKE.
3. Podpora mladých podnikateľov

idúcich (pohlavie, vek, oblečenie)

nej časti vystúpil zástupca spoloč-

Prednášku oficiálne otvorila

a na základe týchto faktorov sa ich

nosti Ernst & Young.

prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.,

snaží zaujať a pritiahnuť do obchodu.

prodekanka SjF TUKE pre vedec-

• Simple Choice s.r.o. – online požičov-

ko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a

ňa a predaj svadobných, krátkych

pedagogickú činnosť v III. stupni štúdia.

a dlhých spoločenských šiat.

Autor:
Ing. Peter Malega, PhD.
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ŠVK 2016 na FBERG
Aj tento rok na FBERG pod patronátom

Geodézia a kartografia. Akademickí zá-

dekana, prof. Ing. Michala Cehlára,

stupcovia SSGK vybrali na ocenenie

PhD., sa v snahe naďalej rozvíjať

študentskú prácu Bc. Pavela Šusteka.

študentské aktivity uskutočnila súťaž

hnojivého substrátu.
2. miesto: Bc. Michal Kaľavský: Prvok
s priestorovou teplo-výmennou štruktúrou pre akumuláciu tepla cestou skupen-

Medzinárodné kolo ŠVK 2016 sa usku-

I. a II. stupňa VŠ štúdia FBERG v rámci

točnilo dňa 28.04.2016 na FBERG

Študentskej vedeckej konferencie

TUKE. Tohto kola sa zúčastnili aj

no-technických vlastností priestoro-

(ŠVK) 2016. Fakultné kolo ŠVK 2016

študenti z HGF, VŠB TU v Ostrave.

vo konfigurovaných výmenníkov tepla

sa uskutočnilo dňa 25.04.2016 s 22

Výsledky v jednotlivých sekciách:

na báze penových kovov.

prácami študentov v troch sekciách:

Sekcia logistiky a geovied:

Sekcia riadenia a IT:

• Sekcia logistiky a geovied.

1. miesto: Bc. Štefan Slivenský: Návrh ge-

1. miesto: Bc. Tomáš Pulko: Benchmarking

• Sekcia zemských zdrojov.

ologického prieskumu pod úrovňou

• Sekcia riadenia a IT.

220 m n. m. na ložisku Dúbravský

Zväz slovenských vedecko-tech-

Optimalizace trhacích prací v Austin

nických spoločností (ZSVTS) ocenil

Powder Service, s.r.o.

sklenenou trofejou a diplomom

budúcnosti už dnes

doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.

vedeckých a odborných prác študentov

masív v Jelšave. Bc. Vojtěch Ohnoutek:

Technológie

Autor:

2. miesto: Bc. Maroš Húska: Návrh Layoutu

skej premeny.
3. miesto: Bc. Martin Bak: Analýza tepel-

vybraných těžebních podniků.
2. miesto: Bc. Pavel Šustek: Vyhotovenie
geodetických protokolov počas výstavby
rýchlostnej cesty R2 Pstruša-Kriváň.
3. miesto: Bc. Erik Fister: Zavádzanie SMK
do organizácie SKLO-KRIŠTÁĽ, s.r.o.

najlepšiu študentskú prácu fakultného

regálového systému. Bc. František Siska:

kola ŠVK 2016 autora Bc. Štefana

Modelovanie distribúcie a hrúbky vybra-

Cieľom ŠVK 2016 bolo aj naďalej

Slivenského z Ústavu geovied. Slovenská

ných paleoalpínskych alochtónnych jed-

podporovať súťaživosť, nápaditosť,

spoločnosť geodetov a kartografov

notiek Západ. Karpát.

konkurencieschopnosť a kreativitu

(SSGK) oceňuje najlepšiu študentskú

Sekcia zemských zdrojov:

študentov, a zároveň zvýšiť záujem

prácu v “Sekcii riadenia a informač-

1. miesto: Bc. Martin Vavrečka:

o vedeckú a odbornú činnosť

ných technológií“ zo študijného odboru

Využití digestátu pro přípravu

Projekt HECOS

v príslušnom študijnom odbore.

Koncom marca sa na Strojníckej fakulte

Podčiarkol dôležitosť významu tech-

vojovej oblasti, ako aj stratégie rozvoja

Technickej univerzite v Košiciach konala

nológií budúcnosti a vyzdvihol

spoločnosti v oblasti vývoja a inovácií.

v spolupráci so SOVA Digital a.s. kon-

jednak spoluprácu so SOVA Digital

ferencia pod názvom „Technológie

a.s., ktorá akceleruje a je založená

So skúsenosťami s využívaním softvéro-

budúcnosti už dnes“ – Technológie

na obojstrannej výhodnosti, ako

vých produktov firmy Siemens vystúpili

Vo všeobecnosti platí, že v rámci

s už spomínanými etickými kompeten-

rovine. Vzdelávanie má medzinárod-

pre Industry 4.0, digitálny podnik

aj spoluprácu s výskumne orien-

študenti a pracovníci SjF TUKE a LF TUKE.

kultúry organizácie má prednosť

ciami EQF. Hľadať spôsoby ako hodnotiť

ný charakter, prekračuje hranice regiónu

a moderné CAD/CAE/CAM a PLM

tovanými spoločnosťami.

systémy vo výuke, výskume a praxi.

Autor:
Ing. Gabriela Koľveková, PhD.

tvorivé a proetické myslenie. Práve

a certifikovať tieto etické zručnosti, ktoré

a kultúr. Rovnako využíva spoluprácu

Týmto ďakujeme všetkým zúčastne-

etické kompetencie môžeme nájsť

sú často výsledkom neformálneho vzde-

neziskových, mimovládnych organi-

lávania, je cieľom projektu HECOS.

zácií a podnikov a univerzít. Výhody

Záštitu nad konferenciou prevzal

Nosným pilierom konferen-

ným zástupcom spoločností za aktívnu

v rámci Európskeho kvalifikačného

dekan SjF TUKE, Dr.h.c.mult. prof.

cie bol príspevok riaditeľa SOVA

podporu vzdelávania, vedy a výskumu

rámca (EQF) od štvrtej po ôsmu úroveň

Ing. František Trebuňa,CSc.

Digital a.s., Ing. Martina Morháča,

strojných inžinierov a všetkým zúčast-

zručností – kompetencií. Pre lepšie

Ako jeden z výsledkov projektu HECOS

na medzinárodnej úrovni má za cieľ

s názvom Industry 4.0.

neným konferencie za aktívnu účasť.

zosúladenie národných kvalifikač-

bolo identifikovaných niekoľko oblastí,

znásobiť aj projekt HECOS, napríklad

ných rámcov, ako aj samotného vzde-

na ktoré spoločensky zodpovedné

organizovaním letných škôl.

Konferencia bola určená pre študentov,

spolupráce v podnikaní a vzdelávaní

pracovníkov fakulty i zástupcov z prie-

V programe konferencie ďalej vystúpili

Podrobnejšie informácie z priebehu

lávania a praxe sa Ekonomická fakulta

podnikanie smeruje svoje aktivity.

myselnej praxe. V úvode konferencie

zástupcovia spoločnosti EMBRACO

konferencie, ako aj tlačová správa

TUKE, v tejto téme, zapojila do projektu

V krajinách: Belgicko, Slovensko

HECOS je projekt so zameraním

dekan SjF TUKE prezentoval dosiahnuté

SLOVAKIA s.r.o., ZTS VVÚ KOŠICE a.s.,

je na: http://www.sova.sk/sk/de-

pod názvom HECOS: ERASMUS+

a Švédsko boli vyhodnotené ako prvé

na etiku s celosvetovou pôsobnos-

výsledky fakulty za rok 2015 v oblasti

graphIT Ltd., INGMETAL., ktorí prezen-

tail-novinky-sk/konferencia-techno-

2014-1-IT01-KA200-002484: HECOS

nasledujúce tri oblasti: práca, ľudské

ťou tréningových príležitostí, ktoré

vzdelávania, vedy a výskumu.

tovali svoje výsledky vo výskumno-vý-

logie-buducnosti-uz-dnes-kosice.

for Ethics - Higher Education and

práva a životné prostredie. Aj tieto

ponúkajú zlepšenie zručností, prístupu

Companies Fostering ETHICal Skills.

oblasti sa stanú témami školení, ne-

a vedomostí v spolupráci so zástupcami
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formálneho vzdelávania a informálne-

troch strán: podnikov, mimovládnych,

Autor:

Sedem základných princípov sociálne

ho učenia sa pre študentov univerzít

neziskových organizácií a poskyto-

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

zodpovedného podnikania definovala

a manažérov podnikov. Pričom cieľom

vateľmi školení s cieľom trvale udr-

norma ISO 26000 a zaradzujeme k nim

projektu je rozšíriť poskytovanie vzde-

žateľného spôsobu života a práce.

aj etické správanie sa, ktoré tvorí prienik

lávania o týchto témach v praktickej

Celoškolská konferencia
odborov na TUKE

Čo tak stráviť leto s nami?
Autor:

Blíži sa čas letných dovoleniek, a preto

Ing. Klaudia Šándorová

by sme vás radi pozvali do rekreačných zariadení OZ PŠaV a TUKE, situovaných v krásnej prírode Trenčianskych
Teplíc, Vysokých Tatier, Slovenského

Celoškolská konferencia odborov

Rada vyvíjala iniciatívu aj v športovej

financovania vysokých škôl a poukázal

raja a Košického kraja. Psychicky aj

sa uskutočnila v učebno – výcvikovom

a rekreačnej oblasti, ktorá v poslednej

na ich neriešené problémy.

fyzicky náročnú a zodpovednú prácu

zariadení Herľany dňa 3.5.2016.

dobe nadobudla nový rozmer.

Tentokrát ju otvoril a viedol pod-

Za športovú zložku je aktuálna ponuka

V rámci diskusie rektor TUKE, prof.

keď si občas nájdete čas aj na oddych.

predseda RADY ZO OZ PŠaV na TUKE,

na bowling, plávanie, korčuľovanie,

Ing. Stanislav Kmeť, CSc., informoval

Ponúkame vám nielen možnosť pokochať

Ing. Tibor Faragó. Podujatia sa zúčastnilo

Pilates a SM systém, ako aj zapájanie

delegátov o výsledkoch TUKE v oblasti

sa krásami Slovenska, ale aj zotaviť sa

celkovo 69 delegátov a 12 hostí.

sa do aktivít v spolupráci s KTV, napr.

vedy a vzdelávania, o problematic-

v príjemnom prostredí našich rekre-

stolnotenisový turnaj 2016 - Memoriál

kom financovaní vedeckého parku

ačných zariadení: Domov speváckeho

Predseda RADY ZO OZ PŠaV na TUKE,

Gálovcov, MDD pre deti našich za-

TECHNICOM a o dobrej spolupráci

zboru učiteľov, Kežmarské Žľaby

doc. RNDr. Blažej Pandula, CSc.,

mestnancov. Z rekreačnej činnosti

s odborovou organizáciou na TUKE.

– CROCUS, Čingov, Bukovec a Herľany.

vo svojom vystúpení informoval

sú to početné zájazdy do Maďarska

prítomných o činnosti rady za uplynulé

a Poľska, ako aj pobytové zájazdy

Predseda rady poďakoval prítomným

Informácie o rekreačných zariade-

obdobie. Predmetom rokovania boli

do slnečného Chorvátska a Talianska.

za účasť, za prácu v predchá-

niach a pobytoch, cenníky a tlačivá

dzajúcom období a poprial veľa

objednávok nájdete na webovej

úspechov v odborárskej činnosti.

stránke odborového zväzu: www.

aktivity rady, a to nielen prehľad plnenia

možno dobre vykonávať len vtedy,

záväzkov KZ v roku 2015, ale aj nové

Predseda OZ PŠaV na Slovensku,

požiadavky na rok 2016, zvýšená činnosť

Ing. Pavel Ondek, vysvetlil kroky,

BOZP, skvalitňovanie operatívnej infor-

ktorými sa presadzujú požiadavky

Len v prípade aktivity, združovania sa

movanosti členov odborov a ostatných

v oblasti financovania školstva.

v odboroch, budeme silnejší pri presa-

Tak neváhajte a kontaktuj-

pracovníkov TUKE, vyššie finančné

Podpredseda OZ PŠaV a predseda

dzovaní a obhajobe našich záujmov :).

te nás: ozpsav@tuke.sk alebo

tarifné ohodnotenie a zmena platových

VŠaPRO, doc. Ing. Miroslav Habán,

tabuliek pre zamestnancov v školstve.

PhD., sa zameral na potrebu zvýšenia

odbory.tuke.sk, www.ozpsav.sk.

na tel. čísle 055/602 2007.
Autor:
Ing. Klaudia Šándorová
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NOVINKA

Chlieb a pečivo s CHIA semienkami
Vaša energia na celý deň
CHIA semienka

Košický kuchár 2016
Košický klub Slovenského zväzu

Kolektív stravovania na TUKE je

kuchárov a cukrárov usporiadal

s cieľom zvyšovania úrovne posky-

dňa 28.04.2016 tretí ročník

tovaných stravovacích služieb kolek-

súťaže v živom varení spojenom

tívnym členom KKKaC už tri roky.

s výstavou cukrárenských výrobkov

Nutritívna hodnota v 100 g:
Energetická hodnota .... 1832 kJ/444 kcal

• v kategórii Torty a reštauračné dezerty
p. Marianu Bekiaris z Libressa.
Kuchárky získali za II. miesto strieborné medaily a cukrárka za III. miesto

a výrobkov studenej kuchyne

Tohto roku sme do súťaže

bronz. Za tieto úspešné umiest-

pod názvom Košický kuchár 2016.

prihlásili tri súťažiace:

nenia zo srdca blahoželáme.

Tuky.................................................31,4 g
z toho nasýtené .............................. 3,8 g
Sacharidy ....................................... 4,9 g
z toho cukor .................................. 0,8 g
Vláknina ....................................... 33,7 g
Bielkoviny .................................... 21,2 g
Soľ ...................... ....................... 0,76 g

Omega-3 mastné kyseliny
(ALA) ...
18,5 g

• v kategórii živé varenie - kuchár
Spoluorganizátorom súťaže boli Vyšší

senior školské jedálne a vývarov-

Autor:

územný celok Košice, Stredná odborná

ne – p. Ľubicu Vargovú a p. Gabrielu

Ing. Tibor Faragó

škola Jána Bocatia Košice a Košice hotel.

Bradáčovú zo ŠJ Němcovej č. 1.

Výnimoènosť CHIA semienok:
Pomer omega-3 a omega-6 mastných
kyselín je v ideálnom pomere 3:1,
(3x viac omega-3 než omega-6)
èo ich zaraïuje medzi superpotraviny.
Semienka CHIA obsahujú 8x viac omega-3
mastných kyselín než losos, 5x viac vápnika
než mlieko. Obsahujú tiež minerálne látky
- železo, draslík, horèík, zinok, fosfor,
mangán a iné. Takisto obsahujú vitamíny
sk. B (B1,B2 a B3), vitamín C, vlákninu,
antioxidanty a aminokyseliny.
CHIA semienka neobsahujú lepok.

Chleby a peèivo sú šťavnaté, na reze bohaté s vidite¾nými semienkami CHIA a sú ¾ahko strávite¾né.

NOVINKA

Mr. Korn CHIA - predstavuje pridanú hodnotu
pre Vaše stravovanie.

Špaldový chlieb s celými zrnami špaldy
trend dnešnej doby

Vychutnajte si Špaldový chlieb s celými zrnami špaldy,
ktoré sa pripravujú varením, takže vo výrobku je tak
využité celé zrno špaldy – vrátane obalových vrstiev,
kde je vysoký podiel vlákniny, vitamínov a minerálov.

èo predstavuje asi 270 g chleba

Chlieb je vïaka tomu dlho trvanlivý, ve¾mi chutný a
lepšie strávite¾ný. Zároveò je ve¾mi bohatý na obsah
špaldových zàn, prièom pravidelným konzumovaním
špaldových výrobkov pomáhate svojmu imunitnému
systému a predchádzate tak vzniku aj niektorých alergií.

TIETO VÝROBKY PRE VÁS pripravila
pekáreò BAKERY MM s.r.o. v spolupráci s ZEELANDIA s.r.o.
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Výsledné výrobky súťaže

Veríme, že aj týmto spôsobom zlepšíme
ponuku zdravých výrobkov na TUKE.

TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V KOŠICIACH

Autori:
Mgr. Soňa Polakovičová
Ing. Lucia Michaleková

Jazyková škola
pri Katedre jazykov
Intenzívne jazykové kurzy sú opäť v ponuke

Blíži sa leto a s ním aj dovolenkové

v skupinách 6-10 študentov. Kurz

Pre viac informácií sledujte

obdobie. Mnohí z Vás sa rozbehnú

zahŕňa spolu 20 vyučovacích hodín.

stránku: www.facebook.com/
JazykovkaKJ, kde budú postupne

do sveta za novými zážitkami
a zaslúženým oddychom, avšak

Tieto kurzy sú zamerané na prehĺbenie

uverejnené bližšie informácie

cestovanie do zahraničia so sebou

komunikačných zručností, potreb-

a odkaz na online prihlasovací

prináša aj potrebu efektívne

ných na každodennú komunikáciu

formulár, prípadne kontaktujte

komunikovať aspoň jedným svetovým

v cudzom jazyku. Naši lektori Vám

administrátorky Jazykovej školy:

jazykom. Ak chcete, aby Vaša dovolenka

ušijú kurz na mieru podľa požiadaviek

• Mgr. Soňa Polakovičová

a zážitky nadobudli nový rozmer,

účastníkov kurzu, takže každý z Vás

(sona.polakovicova@tuke.sk),

Jazyková škola pri Katedre jazykov

si určite príde na svoje. Cena kurzov

t.č. 055 602 42 15, č.dverí 176,

pre Vás opäť pripravila intenzívne

zostáva aj naďalej nezmenená – 70€

jazykové kurzy anglického a nemeckého

za 20 vyučovacích hodín – čo je len

(lucia.michalekova@tuke.sk),

jazyka pre mierne pokročilých.

3,50€ za jednu vyučovaciu hodinu.

t.č. 055 602 43 03, č. dverí 173.

• Ing. Lucia Michaleková

prihlásenie minimálne 6 účastníkov,

Na stretnutie s Vami sa teší

prebiehať v letnom skúškovom období

preto neváhajte a prihláste sa,

kolektív Jazykovej školy pri

každý deň počas dvoch týždňov

počet miest je obmedzený :).

Katedre jazykov TUKE.

Haló

TECHNICKEJ UNIVERZITY

V

KOŠICIACH

2 O16
1. turnus: 11.07.2016 - 15.07.2016 - deti 3.-5.ročníka,
2. turnus: 18.07.2016 - 22.07.2016 - deti 6.-8.ročníka.

Pre otvorenie skupiny je potrebné
Intenzívne jazykové kurzy budú
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Prihlasovanie sa uskutočňuje 31. mája 2016 o 9.00 h iba elektronickou formou na stránke

www.detskauniverzita.tuke.sk

