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Vážené	kolegyne	
a	kolegovia,	
milé	študentky,	
milí	študenti!

Ďakujem najmä Vám, novým poslucháčom, že ste si zvolili našu univerzitu za miesto svojho ďalšieho štúdia. 

Blahoželám Vám k tomuto rozhodnutiu a uisťujem Vás, že to bolo správne a rozumné rozhodnutie pre Vašu ďalšiu 

budúcnosť. Nastupujete na školu, ktorá patrí medzi popredné výskumné a vzdelávacie univerzity na Slovensku. 

Mali ste možnosť zvoliť si zo širokého spektra takmer 60 bakalárskych študijných programov na niektorej z našich 

deviatich fakúlt. Vďaka úspešnosti v projektoch Vám v súčasnosti univerzita ponúka veľmi dobré materiálne 

podmienky pre štúdium, novodobé informačné a komunikačné technológie, modernú prístrojovú a technickú 

infraštruktúru.

Univerzita kladie veľký dôraz na zvyšovanie kvality vo všetkých jej činnostiach, najmä vo výskume a vzdelávaní. 

Technická univerzita v Košiciach je v rámci svetových ratingových agentúr hodnotená ako jedna z najlepších 

univerzít na Slovensku. Snažte sa poctivým a svedomitým plnením študijných povinností získať diplom, ktorý má 

hodnotu nielen doma, ale aj v zahraničí. Učitelia a pracovníci našej univerzity sú pripravení, prostredníctvom svo-

jich schopností a vedomostí, pomáhať Vám pri dosahovaní tohto cieľa. Záleží iba od Vás ako túto šancu využijete 

a zhodnotíte vo svoj prospech. Želám Vám veľa úspechov v štúdiu a mnoho nezabudnuteľných chvíľ strávených 

počas vysokoškolského života.

Vstup do Európskej únie spustil investície do podpory vzdelávania, vedy a výskumu v nebývalej miere. Lab-

oratóriá excelentného výskumu, etablované vďaka zdrojom zo štrukturálnych fondov na fakultách našej uni-

verzity disponujú výskumnou prístrojovou infraštruktúrou často na špičkovej úrovni. Strategickým cieľom je 

dobudovať Univerzitný vedecký park TECHNICOM ako medzinárodne uznávané centrum výskumu a transferu 

technológií, v ktorom by mali nájsť uplatnenie mladí tvoriví ľudia túžiaci po určitej pridanej hodnote. Snažíme sa 

takto redukovať únik mozgov z regiónu. Našou povinnosťou je motivovať talenty, umožniť im rozvoj, poskytnúť 

im príležitosti, zaujímavé projekty a v neposlednom rade im ponúknuť podmienky na slušnú existenciu. Vďaka 

mnohým správnym rozhodnutiam v histórii našej školy a výnimočným ľuďom, ktorí na nej pôsobili a pôsobia, stojí 

Technická univerzita v Košiciach na pevných základoch a v ďalšom období by mala maximálne ťažiť zo svojich 

silných stránok.

Všetkým nám záleží na tom, aby sa sebavedomie a pozícia Technickej univerzity v Košiciach vo všetkých oblas-

tiach naďalej upevňovali, aby sa k nej jej študenti, absolventi a zamestnanci hrdo hlásili. Úspechy, ktoré naša Alma 

mater v uplynulom období dosiahla, sú výsledkom zodpovednej práce a snahy po neustálom zdokonaľovaní sa 

zamestnancov a študentov tejto univerzity, ktorým za to patrí moje úprimné poďakovanie.

Záverom mi dovoľte, aby som Vám všetkým zaželal veľa zdravia, odhodlania a tvorivej invencie, mnoho osobných 

a pracovných úspechov.

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
rektor

Dovoľte mi, aby som Vás pozdravil pri príležitosti 

otvorenia akademického roka 2016/2017 na Tech-

nickej univerzite v Košiciach. 



Collegium Technicum 
v Thajsku zlaté
So zlatými vavrínmi víťazstva sa vrátil 

spevácky zbor TUKE Collegium 

Technicum z koncertnej cesty 

z Thajska. V hlavnom meste Bangkoku 

a v prímorskom meste Pattaya 

úspešne spieval na 9. Medzinárodnom 

festivale Grand Prix Thailand 2016. 

Na úvod festivalu ako oficiálny 

hosťujúci európsky zbor participo-

val v 100-člennom medzinárodnom 

zbore na otváracom koncerte skladby 

Carmina Burana od Carla Orffa. So Siam 

Fhilharmonic Orchestra pod vedením 

skladateľa a dirigenta, Somtowa 

Sucharitkula, svetovo najznámejšieho 

umelca thajského pôvodu a významného 

propagátora európskej hudobnej tradície 

v Juhovýchodnej Ázii, predstavenie 

sledovalo v krásnom Thailand Cultural 

Centre 1400 poslucháčov. Dôležitosť 

koncertu zvýraznila prítomnosť 

viacerých ambasádorov. Slovenský 

veľvyslanec v Thajsku, Stanislav 

Opiela, mal česť odovzdávať vavríny 

hlavným protagonistom úspešného 

koncertu. Tým sa ešte zvýraznila 

unikátna prítomnosť slovenskej 

kultúrnej misie. Srdečná debata 

členov zboru po koncerte s veľvy-

slaneckým párom bola pohodovou  

bodkou za otvorením festivalu.

Samotná súťaž sa konala v priestoroch 

kongresového centra Ambassador City 

Jomtien v letovisku Pattaya. Na festivale 

súťažilo 12 zborov z Thajska, Malajzie, 

Južnej Kórey, Indionézie a Slovenska. 

V prostredí ázijskej kultúry mal zbor 

neľahkú úlohu. Odvážnou dramatur-

giou modernej slovenskej a českej hudby 

pod vedením hosťujúceho dirigenta 

Mariána Vacha, však bola jeho interpre-

tácia akceptovaná medzinárodnou troj-

člennou porotou pod vedením direktora 

festivalu Samtowa Sucharitkula, ktorú 

doplnili významné hudobné a diri-

gentské osobnosti ako Ian Lim Kean 

Seng z Malajzie a Cool Jae Hut z Južnej 

Kórey. Zbor získal v obidvoch kategó-

riách, v ktorých súťažil: „Mixed choirs“ 

a „Folklore a cappella“ zlaté medaily. 

Víťazstvo v miešaných zboroch CT kvali-

fikovalo do finále o Grand Prix Thailand 

2016. V záverečnom trojčlennom 

„indonézsko - slovenskom rozstrele“ 

s interpretáciou jednej ľubovoľnej 

skladby získal celkom zaslúžene celkový 

festivalový triumf PSM Universitas 

Negeri Makassar Pinisi Choir, ktorý 

dirigoval Aan Rabdyianzah. Prezentoval 

i s mnohými nástrojmi v rukách „pro-

fesionálnu“ pohybovú zborovú cho-

reografiu a pobláznil celú sálu.

K účinkovaniu Collegium Technicum 

v Thajsku nám riaditeľ zboru, 

doc. Ing. Michal Kostelný. CSc., povedal: 

„Realizácia cesty mimo nášho konti-

nentu má mnoho problémov najmä or-

ganizačných. Jej zabezpečenie vyžaduje 

viaczdrojové financovanie pri samozrejmej 

umeleckej garancii úrovne zboru. Od toho 

sa to odvíja. Avšak stála priazeň pána 

rektora TUKE, prof. Kmeťa, od samotného 

počiatku ešte koncom minulého roka, 

v nás živila nádej. Nakoniec s podporou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu a Fondu na podporu umenia 

a viac ako tretinovým prispením vlastných 

členov, sme mali satisfakciu v podobe 

medzinárodného úspechu. Som rád, 

že univerzitná misia aj v tejto forme 

zaniesla meno Technickej univerzity 

v Košiciach až do Juhovýchodnej Ázie.“

Ing. Adrián Harčár, PhD., 

Ing. Katarína Valentová 

redakčná úprava

Eva Fulajtárová 

sadzba, dizajn

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

šéfredaktor, 

rektor Technickej univerzity v Košiciach
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Ing. Marianna 
Dorková

kovov a spracovania odpadov a Katedry 

chémie. Náš ústav rieši problemati-

ku v oblasti spracovania a recyklácie. 

Pozornosť zameriavame na priemysel 

a jeho vyprodukovaný odpad. Taktiež 

sa zameriavame na spracovanie ko-

munálneho odpadu a materiálovú 

recykláciu odpadu elektrických a elek-

tronických zariadení. Ústav sa delí 

do troch oddelení a pôsobí na základe 

60 ročných  bohatých skúseností.

Predstavte sa v skratke 

našim čitateľom.

Volám sa Marianna Dorková. 

Momentálne pôsobím tretí rok v pozícii 

doktoranda na Technickej univerzite 

v Košiciach. Dva roky som bola dok-

torandkou na Katedre chémie, ale 

od 1. februára prešla Hutnícka 

fakulta štrukturálnou reorganizáciou. 

Vznikol Ústav recyklačných techno-

lógií spojením Katedry neželezných 

Prečo ste si vybrali práve túto 

oblasť. Ženy si nezvyknú vyberať 

odbory tohto zamerania. 

Bolo to tak, že ma nevybrali na moju 

pôvodnú školu. Následne som prišla 

na Technickú univerzitu v Košiciach 

a po prvom semestri sa mi to tu 

zapáčilo a ostala som. Potom som 

šla na doktorandské štúdium. Síce, 

až po troch rokoch od ukončenia 

vysokej školy, ale vrátila som sa sem.

Prečo až po trojročnej pauze?

Potrebovala som si urovnať nejaké 

veci a myslela som si, že po troch 

rokoch to bude so správnym 

odstupom a s čistou hlavou. 

Je zaujímavé, že ste sa vôbec vrátili. 

Veľa ľudí si povie, že sa vrátia 

sa, ale nikdy to neurobia.

Moja rodina je celá učiteľská a ja som 

si vždy vravela, že nikdy nebudem 

učiť a už vôbec sa nebudem venovať 

školstvu. Mala som plány, že 

skončím vysokú školu a budem sa 

venovať niečomu úplne inému. 

Osud to chcel asi inak.

Presne tak. Potom sa moje priority 

nejakým spôsobom prehodnoti-

li a rozhodla som sa, že sa vrátim. 

Nebola to prvotná láska, ale druhá 

cesta, ktorá bola správna. A teraz 

môžem skonštatovať, že je to asi to 

najlepšie, čo sa mi mohlo stať.

Priblížte nám trochu vašu prácu. 

Čomu sa venujete, čo je jej cieľom?

Moju prácu predstavujú moderné 

spektrálne metódy pre identifi ká-

ciu prvkov vo vzorkách životného 

prostredia. Má skôr analytický charakter 

ako ten recyklačný. Celá práca je 

zameraná na porovnávanie. Porovnávam 

dve metódy. Prvá je metóda, kde 

sa na analýzu využívajú tuhé vzorky 

a v druhej metóde sa používajú kvapalné 

vzorky. Snažíme sa priblížiť fenoménu 

zelenej chémie, chránime životné 

prostredie a vraciame sa k niečomu, 

čo bolo kedysi. Súčasný analytický 

trh pracuje s kvapalinovou vzorkou. 

Kvapalinová vzorka znamená vysoké 

množstvo chemikálií. Aj táto metóda 

má svoje výhody, ale pri eliminácii 

týchto chemikálií sa vraciame k starému 

fenoménu, a to  je analýza tuhej 

vzorky. Vo svojej práci porovnávam, 

ktorá metóda je efektívnejšia.

Vaše štúdium je spojené aj s tým, 

že vyučujete. Prezraďte nám, 

aký máte vzťah so študentmi, aké 

boli začiatky, keďže ste povedali, 

že ste nikdy nechceli učiť.

Vyučujem analytickú chémiu a konzul-

tujem bakalárske práce. Na začiatku 

to bolo zvláštne, pretože niekedy bol 

medzi mnou a študentmi len šesťročný 

rozdiel. A ten prirodzený rešpekt nie 

je niečo, čo vzbudzujem, keď vojdem 

do laboratória, a to ani v prípade, že 

mám biely plášť a okuliare. Nebudem 

klamať, bolo to ťažké, pretože v labora-

tóriu nie je za študentov zodpovedný 

len jeden človek, ale aj študent musí 

byť zodpovedný sám za seba. Musí 

vedieť s čím pracuje, pretože chemikália 

nie je vec, s ktorou keď si kvapne, 

tak sa nič nedeje. V úvode študenta 

preskúšam či je samostatný a vie, 

čo má robiť. Na začiatku som bola 

prísnejšia a nenechala ich pracovať, 

ak nevedeli, čo majú robiť. Neskôr 

sa tie vzťahy uhladili a oni pochopili, 

že keď prídu na laboratórne práce, 

musia mať potrebné vedomosti. Mne 

sa táto práca v laboratóriách páči.

Určite aj študentom.

Študenti majú radšej prednášky, kde 

môžu sedieť. Je málo študentov, ktorí 

prídu na vysokú školu s tým, že sa chcú 

naučiť, pretože sú tu hlavne kvôli titulu. 

Nevravím, že nie sú aj šikovní, ale je 

ich málo. So študentmi, ktorých to 

nezaujíma, je práca ťažká, pretože ich 

nemôžem nútiť, aby sa učili, ale aj pre 

moju a ich bezpečnosť ich nemôžem 

nechať v laboratóriu. Ale už sme si 

na seba a na tento systém zvykli.

Čo tak povedať nám aj niečo vtipné? 

Podeľte sa o svoje zážitky.

Častokrát sa nám stalo, že nastúpili 

študenti, ktorí mali chémiu 

naposledy na základnej škole. Prišli 

sem a boli hodení do vody. Tieto 

situácie boli skôr nepríjemné.

Zvyknú tento vedomostný 

rozdiel dohnať?

Je to rôzne, niektorí si sadnú na zadok 

a naučia sa, pretože sa snažia. Iní skôr 

povedia, že chcú zmeniť predmet.

Predpokladáme, že vaša cesta životom 

nie je len o vede. Čomu inému ste 

sa niekedy venovali, resp. venujete? 

Keď som mala 18, rozhodla som sa, 

že pôjdem na kasting do reality show 

a dostala som sa do užšieho výberu 

25tich dievčat, a to ako jediná z Košíc. 

Bola som tam najmladšia. Chcela 

som to len skúsiť. Nechcela som byť 

mediálne známou osobou. Nakoniec 

súťaž vyhrala muzikálová speváčka, 

ktorá mala vystupovanie a prejav. Mne 

nebolo prirodzené vystavovať sa. Ako 

skúsenosť to bolo dobré, ale nič pre 

mňa. Po pôsobení v spomínanej show  

ma pozvala na účinkovanie košická 

televízia, a to v ich novom formáte, 

kde sme predvádzali spodnú bielizeň 

a oblečenie. Trošička som v tom období 

robila modelku. Prešli sme sa a povedali 

sme nejakú informáciu z Košíc. Bola 

som tam len tvárou ich formátu.

Prezraďte nám niečo o plánoch 

do budúcna v osobnom alebo 

pracovnom živote.

Momentálne je mojou prioritou urobiť 

skúšku z angličtiny, pretože je to veľmi 

prínosné v tejto oblasti rozvoja vedy, 

ale aj osobného rozvoja. Končí mi dok-

torandské štúdium a musím dopísať 

dizertačnú prácu. Uvidíme. Rozšíri 

sa mi ďalší trh či už v pedagogickej 

alebo skôr vo vedeckej rovine.

MLADÍ	VEDCI	TUKE

V	prvom	čísle	akademického	roka	
2016/2017	vám	chceme	predstaviť	
nádejnú	mladú	vedkyňu,	ktorá	
pôsobí	na	Ústave	recyklačných	
technológií	Hutníckej	fakulty	TUKE.	

Autor:

Mgr. Lívia Hrabkovská
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Najmladší vedci na TUKE
Máte prázdniny a môžete doma 

oddychovať. Prečo ste sem prišli 

a vzdelávate sa aj napriek tomu, 

že ste mohli byť niekde inde?

Karin: Predtým tu bola moja 

kamarátka a veľmi sa jej tu páčilo, 

tak som to chcela skúsiť tiež.

Oskar: Ja som sa už od prvého 

ročníka zaujímal o chémiu a našli 

sme na internete, že sa dá ísť 

na Technickú univerzitu v Košiciach, 

a tak som si povedal, že to skúsim. 

Miška: Moja mama tu pracuje a bol 

tu raz aj môj kamarát. Videla som 

fotky z minulého roka, tak som to 

chcela skúsiť a je tu super zábava.

Katka: Moji dvaja súrodenci tu 

v roku 2012 boli tiež a hovorili, 

že to bolo veľmi, veľmi, veľmi 

dobré, tak som chcela ísť aj ja.

Maťo: Chcel som si vyskúšať, aký je život 

vysokoškoláka. Taktiež som si našiel 

veľmi veľa kamarátov. Myslím si, že 

táto univerzita je super. Našiel som 

si nejaké odbory, ktoré sa mi páčia.

nám len 30 metrov k budove, keď prišiel 

autobus a všetci naskočili do autobusu, 

lebo sa im nechcelo ísť pešo.

Miška: Mne sa tiež páčilo v Malej Tŕni 

a aj chémia, ale veľmi sa mi páčili roboty.

Katka: Mne sa najviac páčili Hutnícka 

fakulta, Ekonomická fakulta a Fakulta 

elektrotechniky a informatiky. Na HF 

sme robili rôzne pokusy a na FEI sme 

riadili a programovali robotov.

Maťo: Mne sa páčil samotný nápad 

pozvať deti na univerzitu. Najviac 

sa mi páčilo v Tokaji a na FEI. Niektoré 

roboty aj tancovali. Boli tam roboty, 

ktoré mali kamery v očiach, ktoré 

sa hýbali a vedeli tancovať „gangnam 

style“.  Mali sme pracovať s programo-

vacím jazykom „Scratch“. Mohli sme ich 

posúvať. S kamarátom sme naprogramo-

vali program, ktorý mu udával pokyny 

k pohybom. Trvalo nám to 15 minút, 

ale urobili sme to a sme na seba hrdí. 

Amália: Mne sa najviac páčila Fakulta 

výrobných technológií a roboty. 

Stavba roka 2015 bola tiež pekná. Je 

to vyhliadková veža v tvare suda.

Amália: Mala som si vybrať medzi 

iným táborom a týmto. Vybrala som 

si tento, lebo som chcela vedieť, ako 

sa učia vysokoškoláci. Veľmi sa mi tu 

zapáčilo a páčia sa mi všetky fakulty.

Michal: Učiť sa. To je, podľa mňa, zlý 

výraz pre túto aktivitu. Dozviete sa veľa 

zaujímavých vecí, spoznáte veľa zaují-

mavých ľudí, ale nie je potrebné učiť sa.

Hanka: V podstate som sem prišla preto, 

lebo som nechcela sedieť doma. Celkom 

rada chodím do táborov. Bola som tu aj 

predtým, keď som patrila k mladším.

Matej: Je to možnosť sa niečo 

naučiť a preskúmať deväť fakúlt. Je 

tu dobre, ale strava mi nechutí.

Jozef: Bol som tu pred tromi 

rokmi a nemal som cez prázdniny 

čo robiť, tak som prišiel.

Prezraďte, čo sa vám tu najviac páči.

Oskar: Mne sa najviac páčilo, keď sme 

boli v laboratóriu na Hutníckej fakulte 

a robili sme pokusy. Boli sme aj  v Tokaji, 

kde sme sa rozdelili na skupiny. Chýbalo 

Prinášame	vám	krátky	náhľad	
do	sveta	študentov	detskej	
univerzity	TUKE	„Sme	TU	pre	deti“.	
Účastníci	11.	ročníka	sa	s	nami	
delia	o	zážitky,	ktoré	tu	nazbierali.

Sofi a: Mne sa páčil futbal, pretože som 

dala gól :). Páčilo sa mi aj ryžovanie 

zlata v kadiach na chodníku. 

Matej: Najväčší zážitok bolo pre 

mňa ryžovanie zlata. Kým to bolo 

podľa plánu, bola to nuda, ale potom 

sme prišli s bratrancom na to, že 

niektorým spadli tie kúsky do vody, 

takže sme po nich všetko prečistili. 

Máme z toho doma asi za hrsť.

Michal:  Pokiaľ nejaký študent v našom 

veku číta tieto noviny a má v škole 

problém s tým, že musí byť discipli-

novaný, mal by prísť sem. Ten, kto 

tu najviac kričí, dostane diplom 

na základe merania zvuku. �

Ema: Páčilo sa mi úplne všetko. 

Absolvovali sme výlet do Malej Tŕne, 

ryžovanie zlata a prednášku „Euro ako 

mena“. Ukazovali nám rôzne mince 

z rôznych krajín. Hovorili o tom, aké má 

päť eurová bankovka ochranné znaky, 

aby sme ju vedeli rozoznať od nepravej.

Dnes ste boli na Leteckej fakulte? Čo 

všetko ste tam videli a čo sa vám páčilo?

Katka: Videli sme staré lietadlá.

Maťo: Samotný ten návrh. V leteckom 

priemysle sa snažia o to, aby sme 

mali čo najväčší komfort.

Katka: Mne sa najviac páčila tá 

prednáška o tom, aký bol postup 

histórie. Najprv začal stavať  Leonardo 

da Vinci, potom tí dvaja bratia. 

Niektorí sa snažili postaviť lietadlo 

len z látok, z dreva, z kovu a pod.

Každý z vás má inú farbu trička. 

Ste podelení do skupín a každá 

má svojho vedúceho. Opíšte, akí 

sú, aké máte s nimi vzťahy.

Karin: Náš vedúci sa volá Maťo a je 

veľmi zlatý. Keď sa stal úraz, tak veľmi 

pomáhal. Jeden chlapec sa naháňal, 

spadol a mal to pri oku napuchnuté 

a Matej mu hneď pomáhal.

Oskar: Náš tím je modrý. Máme vedúcu 

Frederiku, ktorá je super. Môžeme sa 

aj trochu blázniť, ale keď si Frederika 

myslí, že sa niečo stane, tak nás zastaví.

Miška: Naša sa volá Simona. Je vedúca 

nášho družstva. Niektorí vravia, 

že farba tímu je ružová a niektorí, 

že je to červená. Simona je veľmi 

dobrá. Nám sa už stali úrazy, ale nie 

hrozné. Mňa zasiahol lietajúci disk 

a kamarát dostal od drona po hlave. 

Simona na nás dáva veľký pozor.

Maťo: Môj tím je oranžový. Máme 

vedúcu Maťku. Sme s ňou dosť veľkí 

kamaráti. Hráme spolu hry. Je zlatá, ale 

vie nám povedať, keď je toho už dosť.

Amália: My sme fi alové družstvo. 

Našou vedúca je Evka. Je tiež veľmi 

dobrá. Nikdy sa nám nestal úraz, 

aj keď máme všelijakých chlapcov. 

Karin: Je tu ešte ďalší tím tma-

vomodrých. Ich vedúci je Ľubo 

a kamarátka hovorila, že je super.

Keďže sa Vám tu páči, čo by ste odkázali 

ostatným, ktorí tu ešte neboli?

Maťo: Táto univerzita je super, každému 

odporúčam vyskúšať to, vyskúšať život 

vysokoškoláka, mať super vedúcich 

a program. Odporúčam skúsiť to. 

Katka: Ja to odporúčam každému. 

Aj žiakom, ktorí nemajú radi školu. 

Tu sa nemusia zamýšľať nad vecami, 

iba počúvať. Každý po súťažiach 

niečo dostane, aby nebol smutný.

Miška: Každý tu môže ísť. Je to najlepšia 

univerzita, ktorú poznám a je super 

byť skoro ako vysokoškolák. Je to tu 

super. Super animátori, každý tím 

je výnimočný a dokonalá strava.

Oskar: Páči sa mi, že tu môže 

ísť hocikto, kto sa tu prihlási 

a je tu aj celkom zábava.

Karin: Odporúčam každému prísť. 

Nech príde aj ten, kto nemá rád 

učenie. Nie je to tu o učení, netreba 

tak zapájať mozog a páči sa mi tu.

Hanka: Určite áno, je tu super program, 

super fakulty, všetko je perfektné.

Jozef: Určite sa tu oplatí prísť, 

ale nechajte mi miesto.

Ema: Odporúčam, je tu zábava, 

máme aj promócie, indexy, skriptá 

a pod. Tešíme sa na promócie 

a škoda, že tento tábor končí.

Vyspovedali sme aj príbuz-

ných. Koho tu dnes spomedzi 

mladých študentov máte? 

Janka: Mám tu syna. Našli sme 

na internete možnosť prihlásiť sa, tak 

sme to okamžite využili a som veľmi 

spokojná s tým, ako je to zorgani-

zované. Domov chodí s novými ve-

domosťami a zážitkami. Majú tu 

dobrú stravu a výborný dozor.

František: My tu máme vnučku, ktorá 

bola vyznamenaná a vymysleli sme, 

že by mohla ísť sem. Babka všetko po-

vybavovala, zať ju prihlásil, zaplatili 

sme a vnučka bola veľmi rada a tešila 

sa. Práve ideme na promócie. Je to 

veľmi dobrá myšlienka. Bolo by dobré, 

ak by to bolo dlhšie a viac turnusov, 

pretože je to naozaj výborný nápad.

Autor:

Mgr. Lívia Hrabkovská
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11. ročník detskej univerzity 
TUKE „Sme TU pre deti“ 
úspešne za nami

Prázdniny sú na našej akademickej 

pôde nesporne spojené s tradičným 

a medzi deťmi i mládežou  vyhľadá-

vaným projektom detskej univerzity 

TUKE „Sme TU pre deti“. Dovedna 

12 rôznych farebných skupiniek našich 

najmladších študentov nechýbalo 

ani toto leto. Príťažlivý a bohatý 

program už 11. ročníka pripravili 

garanti všetkých našich 9 fakúlt, 

zapojilo sa aj Akademické športové 

centrum. Juniori, žiaci 3.-5. ročníka ZŠ, 

zasadli do lavíc druhý júlový týždeň, 

v ktorých ich vystriedali seniori, žiaci 

6.-8. ročníka ZŠ, hneď ten ďalší. 

Nedočkaví účastníci sa v pondelok 

ofi ciálnym zápisom stali študentmi 

detskej univerzity TUKE. Svojím slávnost-

ným príhovorom ju otvoril prof. Ervin 

Lumnitzer a zaprial deťom týždeň plný 

výnimočných objavov a nezabudnuteľ-

ných zážitkov. K prianiam sa na diaľku 

pripojili aj zástupcovia partnerov 

projektu zo spoločnosti HANDTMANN 

Slovakia s.r.o. a 3b s.r.o. – centrum 

športu a reklamy. Zápisy zo skrípt 

svedčia o tom, že z úvodnej prednášky 

Ing. Kataríny Valentovej si deti odniesli 

základné fakty o univerzite, prezreli si 

rektorátne priestory vrátane laborató-

ria železničnej dopravy so zmenšeným 

modelom reálnej vlakovej trate 

a zvečnili sa do svojich prvých indexov. 

Súťažilo sa v rôznych športových 

disciplínach na našom atletickom 

štadióne. Všetci boli za svoje výkony 

odmenení medailou, ktorú zúčastne-

ným na krk zavesili PhDr. Marek Mryglot 

a Ing. Ľubomír Hlivák. Pondelkový po-

poludňajší program mala na starosti 

Hutnícka fakulta, kde prof. Beatrice 

Plešingerová a jej kolegovia umožnili 

deťom realizovať chemické pokusy 

v laboratóriách, písať neviditeľným 

atramentom, dozvedieť sa čo-to o zrode 

a živote plechovky, pozrieť si ako 

fungujú mikroskopy a makroskopy, aj ako 

vyrobiť odliatky z roztaveného hliníka. 

Utorok prebiehal v réžii Stavebnej 

fakulty a Fakulty umení a niesol sa 

v duchu výletu do tokajského kraja. 

Cieľovou stanicou bola ocenená Stavba 

roka 2015, no ešte predtým sa navštívil 

Dom ľudových tradícií a Tokajská 

turistická informačná kancelária 

v Čerhove. Tam mali deti možnosť 

vyskúšať si výrobu kobercov na 150-

-ročných krosnách, ako sa hrá na organe, 

zatancovať a zaspievať si v ľudových 

krojoch a zároveň sa dozvedieť o mož-

nostiach regiónu Tokaj. V muzeálnej 

časti si deti mohli poobzerať exponáty 

zo života ľudí z minulosti. Z obce 

Čerhov sa po týchto starobylých 

atrakciách presunulo do vínnych 

pivníc rodiny Macíkových v Malej 

Tŕni. Potom sa mohlo konečne vyraziť 

k hlavnému bodu programu, Stavbe 

roka 2015, čím bola Vyhliadková veža 

v Malej Tŕni, malebnej obci v srdci kraja 

Tokaj. Ing. Slávka Harabinová, Ing. Eva 

Panulinová a Mgr. Lena Jakubčáková 

spolu s kolegami pripravili pre deti aj 

stanoviská v teréne súvisiace s témou. 

V stredu deti zvládli absolvovať 

3 fakulty. Začalo sa na Ekonomickej 

fakulte s prednáškou o Európskej 

únii a eure. Ing. Daniela Petríková 

a Ing. Slávka Klasová oduševnene 

vysvetľovali ako spoznať pravú 

euromincu či eurobankovku. Ing. Viliam 

Vajda nechal deti vytvárať si fi rmy 

podľa predstáv na základe poskytnu-

tých kľúčových slov,  pripraviť business 

plán a následne ho tímovo prezen-

tovať. Medzitým si deti vyskúšali 

virtuálnu realitu pod vedením 

Ing. Pavla Kaleju. Popoludní program 

pokračoval na Fakulte baníctva, ekológie, 

riadenia a geotechnológií. Juniorom 

predstavila doc. Lucia Domaracká 

všetko, čo sa skrýva pod zemou, deti 

videli zmenšenú baňu, čo všetko v nej 

je a ako to tam funguje. Program pre 

seniorov pripravili Ing. Slavomír Drevko 

a Ing. Oľga Végsöová. Hovorilo sa 

o zlate, deti najviac zaujímalo kde a ako 

sa ťaží a aká je jeho cena. Pri ryžovaní 

„zlata“ si každý úspešný zlatokop mohol 

svoj vyryžovaný kúsok vziať domov. 

Nechýbala ani prehliadka bohatej 

zbierky minerálov a hornín, medzi nimi 

aj diamantov či opálov s Ing. Janou 

Zacharovovou. Tento rok sme opätovne 

necestovali na Fakultu výrobných tech-

nológií do Prešova, ale doc. Marek 

Kočiško a Ing. Jozef Török prišli do Košíc 

aby zodpovedali deťom množstvo otázok 

o priestorových tlačiarňach a skeneroch. 

Skenovali ním ich telá a preniesli to 

do virtuálnej reality, deti dostali kartičky 

s 2D zvieratkami, telefón to naskenoval 

a vďaka aplikácii to pretransfor-

moval do 4D formy. Deti sa mohli 

aj fyzicky dotknúť rôznych vzoriek z 3D 

tlačiarne a dozvedieť sa o možnostiach 

využitia skenerov v reálnom živote. 

Štvrtok dopoludnia strávili deti 

na Fakulte elektrotechniky a informati-

ky na 6 pútavých stanovištiach priprave-

ných Ing. Máriou Gamcovou. Pestrý svet 

robotov predstavil zvedavým študentom 

v úvodnej prednáške Ing. Ján Bačík. 

Deti sa pobavili na názorných ukážkach 

zo sveta robotov, kde sa dozvedeli, ako 

napríklad dokázal človek poraziť robota 

v stolnom tenise. Očká deťom jagali pri 

ovládaní drona nohami, stali sa učiteľmi 

robotov - učili robo ruku, aby preniesla 

loptičku do určenej nádoby a tiež 

si vyskúšali rýchlu jazdu na formule 

pomocou simulátora vo VW laborató-

riu. Deti boli unesené hraním sa s hu-

manoidnými robotmi a vyskúšaním si 

rôznych virtuálnych modelov. Podobne 

aj popoludní na Strojníckej fakulte bol 

program, ktorý pripravil doc. Róbert 

Huňady spolu s kolegami, rozdelený 

do 6 atraktívnych stanovísk. Deti sa pre-

svedčili, že odpad vlastne nemusí 

byť odpad, zistili, že nie je vždy zlé, 

keď sa trasie svet, preskúmali viaceré 

možnosti, ako sa veci digitalizujú, trošku 

si polepili prsty a potrápili svoju jemnú 

motoriku pri vyrábaní, urob si sám, po-

hyblivých mechanizmov a pomocou 

viacerých pokusov so silou prišli na to, 

ako funguje trenie či Archimedov zákon, 

súťažili v tom, kto dokáže čo najhlas-

nejšie kričať a taktiež si vyskúšali ne-

viditeľný plášť Harryho Pottera. 

Posledný deň dopoludnia patril Leteckej 

fakulte, kde deti Mgr. Peter Čekan 

zasvätil svojou prednáškou do histórie, 

súčasnosti aj budúcnosti letectva. 

Na vlastnej koži si deti mohli vyskúšať, 

aké to je sedieť v pilotskom kresle 

Albatrosa a obzrieť si vnútornú kostru 

lietadla MI2 či simulátor pre cvičenie 

letových dispečerov. Detská predsta-

vivosť ich na chvíľku vyniesla vysoko 

do zemskej atmosféry a zaradila medzi 

skúsených rytierov nebies. Popoludní 

v súťaži „TUKE – výzva pre tvoju 

budúcnosť“ museli deti tvrdo premýšľať, 

aby si vedeli vybrať, ktorá z mnohých za-

ujímavých aktivít či zážitkov z celého 

týždňa bola pre nich najzaujímavej-

šia. Najkrajšie prevedenie potom spolu 

s ostatnými týždňovými súťažami 

ocenili zástupcovia vedenia univerzity 

počas slávnostnej promócie. S blížiacou 

sa 14-tou hodinou sa Aula Maxima 

postupne zapĺňala rodičmi, starými 

rodičmi a inými rodinnými príslušník-

mi, ktorí prišli v tento slávnostný deň 

podporiť svojich malých študentov. 

Po povzbudivom príhovore prorektora 

prof. Ervina Lumnitzera (1. turnus) 

a rektora prof. Stanislava Kmeťa 

(2. turnus) sa vykonal promočný akt, 

po ktorom sa čerství absolventi detskej 

univerzity 2016 rozišli držiac v rukách 

svoje univerzitné diplomy. Veríme, 

že bohatý program naplnený predo-

všetkým objavovaním a putovaním 

za vedou a technikou bol pre deti nielen 

veľkým zážitkom, ale aj prínosom pre 

ich budúcnosť. Za úspešné ukončenie 

detskej univerzity 2016 patrí vďaka 

garantom za jednotlivé fakulty TUKE, 

Akademickému športovému centru, 

Libressu, Jedálni na ul. Boženy 

Němcovej 1, zamestnancom rektorátu 

a v neposlednom rade realizačné-

mu tímu v zložení: animátori Frederika 

Mária Dohovič, Bc. Eva Fulajtárová, 

Martin Havrilla, Bc. Ľuboslav Ilečko, 

Simona Starinská, Bc. Martina 

Vargová, fotograf Ing. Róbert Klik, 

kameraman Ing. Pavol Verčimák a garant 

projektu Ing. Katarína Valentová.

Bližšie informácie sú dostupné na http://

www.detskauniverzita.tuke.sk/.

Autor:

Ing. Katarína Valentová

10	 Haló Haló											11



Športové leto s TUKEŠportové leto s TUKEŠportové leto s TUKEŠportové leto s TUKE
Katedra telesnej výchovy Technickej univerzity organizuje

Športové leto s TUKEŠportové leto s TUKEŠportové leto s TUKEŠportové leto s TUKE
Prímestský športovo/cyklo/turistický tábor

pre detí od 8 - 14 rokov
Termíny:

8.-12.8. 2016  a  15.-19.8.2016

Miesto: Športoviská v areáli TUKE/okolie Košíc
Cyklistika - Turistika - Kanoistika - Atletika - Futbal - Florbal - Bedminton - Basketbal - Stolný tenis

www.sportoveleto.tuke.sk

KTV TUKE zorganizovala v termínoch 

8.-12. a 15.-19. augusta 2016 prvý ročník 

Prímestského športovo/cyklo/turistické-

ho tábora pre deti zamestnancov TUKE 

s názvom „Športové leto s TUKE 2016“.

Zúčastnené deti mali možnosť športo-

vého vyžitia počas uplynulých prázd-

nin na našich športoviskách a v prírode 

v okolí Košíc. V dopoludňajších hodi-

nách absolvovali širokú škálu športových 

aktivít pod vedením kvalifi kovaných te-

lovýchovných pedagógov a športových 

trénerov z Katedry telesnej výchovy (ka-

noistika, atletika, futbal, fl orbal, bed-

minton, basketbal, stolný tenis, vybíja-

ná). Najzaujímavejšou činnosťou bola 

pre deti kanoistika, s ktorej základmi sa 

mohli detičky oboznámiť na Hornáde 

v lodenici neďaleko Ťahanovského 

mosta. V poobedňajších hodinách 

Autor: 

Mgr. Ľuboš Vojtaško

sa realizovali zaujímavé cyklo-

výlety do blízkeho okolia Košíc, napr. 

Alpinka, Bankov, Nad jazerom – splav, 

Ťahanovce, Jazdiareň.  Deti v jednom 

týždni najazdili na svojich dvojkole-

sových „tátošoch“ viac ako 80 kilo-

metrov a súčasne sa oboznámili so zá-

kladmi bezpečnej jazdy na bicykloch 

v teréne ale i cestnej premávke. V závere 

týždňa mali deti možnosť v rámci ce-

lodenného výletu spoznať najzaujíma-

vejšie turistické miesta v okolí Košíc. 

Do zoznamu dosiahnutých turistic-

kých cieľov si tak zaznačili miesta ako 

Kavečany-Hrešná, kde sa museli dostať 

pešou túrou z Alpinky, a Lajoška, kam 

si to malí športovci museli vyšľapať 

z Jahodnej. V zaujímavom športovom 

programe nechýbala súťaž športových 

zručností a vedomostný kvíz so špor-

tovou a najmä olympijskou tematikou.

Prihlásené deti vo veku 8 – 12 rokov 

nám ukázali, že ak sa im ponúkne 

vhodný priestor a podmienky na špor-

tové vyžitie, vedia byť pohybovo veľmi 

aktívne a sú takpovediac vhodným 

spôsobom „vytrhnuté“ od negatív-

nych činností dnešného života.

Realizáciou Športového leta, spolu 

s organizáciou Športového dňa detí 

Katedra telesnej výchovy potvr-

dila, že popularizuje šport nielen 

medzi študentami a zamestnanca-

mi, ale aj medzi našimi ratolesťami.

Kolektív KTV TUKE sa už teraz 

teší na ďalší ročník tohto vy-

dareného podujatia.
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Letná škola v Rumunsku 
alebo ako byť v lete THE BEST! 

Autori:

Bc. Renáta Hrešková,

Bc. Magdaléna Hisemová,

Bc. Gabriel Gencsi,

Ing. Jakub Danko

Väčšina študentov sa nevie dočkať, 

kedy už začnú prázdniny a oddýchnu 

si od učenia. Štyrom študentom 

Ekonomickej fakulty TUKE (ďalej ako 

„EkF TUKE“), sa však naskytla príležitosť 

zúčastniť sa na začiatku tohtoročných 

letných prázdnin unikátneho projektu 

v Rumunsku. Vybrali sa zlepšovať 

svoje podnikateľské zručnosti v rámci 

projektu Summer academy s názvom 

„Boost your Entrepreneurship Skills in 

Transylvania“ (v skratke „BEST“). Je to 

medzinárodná letná škola organizo-

vaná v rumunskom meste Tirgu Mures 

miestnou univerzitou Petru Maiora, 

v spolupráci so Štrasburskou univerzi-

tou IUT Louisa Pasteura, s podporou EkF 

TUKE a Univerzity Medicíny a farmácie 

v Tirgu Mures. Tohto roku to bol už 

jej 6. ročník, pričom celá letná škola 

sa niesla v duchu tohtoročnej témy 

„Inovácia ako prostriedok prezentácie 

kultúrneho dedičstva“. Študenti Renáta, 

Magdaléna, Gabriel a Jakub sa s čitateľmi 

HALÓ TU podelili so svojimi zážitkami. 

Samozrejme, ako pred každým novým 

zážitkom, sme mali očakávania aj 

obavy. Obavy sa rozplynuli hneď 

po príchode, keďže sme boli prijatí 

veľmi vrúcne a každý aspekt projektu 

BEST predčil naše očakávania. Už 

pred príchodom sme vedeli, že ako 

štvorica Slovákov budeme tvoriť 

najmenšiu skupinu. Najpočetnejší 

boli Francúzi. BEST-u sa zúčastnili aj 

moldavskí študenti a domáci, Rumuni.

Program na každý deň bol vypraco-

vaný od rána až do neskorého večera, 

no nebola jediná vec, ktorá by niečím 

nezaujala. Prvé dva dni sme strávili 

spoznávaním transylvánskych tradícií. 

Autobus nás odviezol za lokálnymi 

výrobcami tradičných produktov, videli 

sme ako sa tu žilo v minulosti a navštívili 

sme aj viacero škôl. Výklad bol na naše 

potešenie takmer vždy v angličtine, 

a preto nám neunikla žiadna dôležitá 

informácia. Na mnohých miestach 

nás prekvapili malým darčekom s 

možnosťou zakúpiť si aj prezentova-

né produkty za veľmi prijateľné ceny. 

Od tretieho dňa projektu sme mali 

zážitky a získané vedomosti sme mohli 

zužitkovať pri vytváraní projektov na 

podporu prezentovania tejto jedinečnej 

kultúry. Študenti sformovali šesť me-

dzinárodných skupín. Tento proces 

nebol náročný, pretože za prvé dva 

dni sme sa navzájom spoznali. Nás, 

Slovákov, poprosili, aby sme sa rozdelili 

každý do inej skupiny, a tak sme ďalšie 

tri dni iný jazyk ako angličtinu vôbec 

nepoužili. Projektom bolo založenie 

fi rmy, ktorá produkuje tradičné výrobky, 

alebo poskytuje služby na spoznáva-

nie rumunskej kultúry. Vytvárali sme 

biznis plán, fi nančný plán a nakoniec 

sme našu myšlienku prezentovali pred 

komisiou, ktorá projekty hodnotila. 

Týždeň, ktorý sme strávili s BEST-om, 

sa niesol v atmosfére, ktorú môže 

závidieť ktorákoľvek iná škola. Nebola 

to totiž neosobná inštitúcia s cieľom 

poskytnúť študentom iba vedomosti. 

BEST bol mimoriadne veselý a uvoľnený, 

aj vďaka učiteľom, ktorí ukázali 

zapálenie pre prácu, a zároveň nám dali 

jedinečný príklad toho, že s humorom 

a úsmevom ide všetko ľahšie. Cítili 

sme sa ako na precízne naplánova-

nom výlete s priateľmi, ktorí spolu 

skúmajú problémy a vďaka rozličným 

národnostiam a kultúram nachádzajú 

niekoľko pohľadov na ich riešenia.

BEST bol úžasným začiatkom leta, 

zdrojom inšpirácie a motivácie, ale 

hlavne bol o rúcaní predsudkov, 

vytváraní si vlastného názoru 

a poznávaní názorov iných. Ak budete 

mať podobnú možnosť vybrať sa niekam 

spoznávať svet, určite to využite 

a neoľutujete. My nikdy nebudeme 

ľutovať, že sme sa BEST-u zúčastnili.

„Z vašich študentov sme boli 
absolútne nadšení. Všetci štyria boli 
veľmi seriózni, aktívni, stále v dobrej 
nálade. Perfektne reprezentovali Vašu 
univerzitu. Môžete byť na nich hrdí!“ 

Dr. Livia Ciucan-Rusu z Univerzity v Tirgu Mures 
prof. Jean-Claude Milliona z Univerzity v Štrasbourgu

„Veď aj sme na nich patrične hrdí! Želáme 
veľa úspechov v ďalšom štúdiu a práci.“

vedenie EkF TUKE
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Shell Eco marathon 
Europe - Londýn 2016

V dňoch 30.6 - 3.7. 2016 sa v Londýne 

na okruhu Queen Elizabeth Olympic 

Park konal 31. ročník medzinárodných 

pretekov Shell Eco-marathon Europe, 

v ktorých mala svoje zastúpenie aj SjF 

TUKE. Tieto preteky sú organizova-

né spoločnosťou Shell a zameriava-

jú sa na minimálnu spotrebu paliva 

vozidiel. Podujatie taktiež slúži na pre-

zentáciu vlastných podvozkových kon-

štrukcií a motorových inovácií. 

V rámci tohtoročného podujatia bolo po-

tvrdených viac ako 200 súťažných tímov 

prevažne z Európskeho kontinentu. 

Jednotlivé tímy boli rozdelené do dvoch 

hlavných kategórií: „prototyp“ a „urban 

concept“. V každej z týchto kategórií boli 

vozidlá rozdelené podľa druhu pohonu 

na vozidlá s benzínovým, dieselovým, 

plynovým pohonom či vozidlá s al-

ternatívnym pohonom alebo elektro-

vozidlá. Tím zo SjF TUKE bol jedným 

z 52 tímov súťažiacich v kategórii 

prototypov s benzínový pohonom 

a pod vedením p. dekana Dr.h.c. mult. 

prof. Ing. Františka Trebuňu, CSc. ho 

tvorili prodekan doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., 

ktorý bol zodpovedný za tímovú ko-

ordináciu a organizačné záležitosti, 

doc. Ing. Michal Puškár, PhD., ktorý mal 

na starosť technickú stránku vozidla 

a doktorand Ing. Branislav Konečný 

ako vedúci súťažného kolektívu. Ďalší 

členovia tímu boli Ing. Tomáš Tomko, 

Ing. Dušan Puškár, Ing. Milan Biroš z FEI 

a vodička vozidla Bc. Anna Petrušová.

Okruh v Londýne je dlhý približne 

2 240 metrov. Túto vzdialenosť musia 

vozidlá v priebehu pretekov absolvovať 

8 krát, pričom každá jazda je časovo 

limitovaná dobou 43 minút. Po prejdení 

predpísanej vzdialenosti je technický-

mi komisármi vyhodnotená spotreba 

paliva a výsledná hodnota je udávaná 

v počte odjazdených km na liter paliva. 

V priebehu 3 súťažných dní má každý tím 

k dispozícií 4 pokusy. Najlepší výsledok 

je započítaný do celkového hodnotenia. 

Tím Strojníckej fakulty vstúpil do tohto 

ročníka v novom zložení a s ambíciami  

dosiahnuť čo najlepší výsledok 

a úspešne reprezentovať na medzi-

národnej scéne. Vozidlo pripravené 

pre súťaž v roku 2016 vychádzalo 

z prototypu B&S 3, prešlo však radikál-

nymi zmenami v oblasti motora, elek-

troniky a aerodynamiky. Strojnícka 

fakulta disponuje špičkovými pra-

coviskami a odborníkmi v oblasti 

moderných technológií, ktoré boli 

využité pri inovácii prototypu. Príprava 

vozidla sa podarila v rekordne krátkom 

čase vďaka veľkej podpore zo strany 

vedenia Strojníckej fakulty a intenzív-

nej spolupráci zúčastnených katedier.

Karoséria bola navrhnutá pomocou 

3D modelovania a optimalizova-

ná za pomoci simulácie prúdenia 

vzduchu. Na jej výrobu boli použité 

uhlíkové vlákna, čo malo veľký prínos 

v oblasti zníženia hmotnosti vozidla. 

Niektoré doplnkové časti, ako spätné 

Autor: 

Tím SjF zrkadlá boli vyrobené pomocou 3D 

tlače. Veľká pozornosť bola zameraná 

na pohonnú jednotku, ktorá koncepčne 

vychádzala z motora Honda GX 25. 

Ladenie motora si vyžiadalo niekoľko 

mesiacov. Zmenami prešlo časovanie 

ventilového systému, bolo vyvinutých 

niekoľko variant palivových a predzápa-

lových máp a vyrobených niekoľko typov 

výfukových systémov. Celý motorový 

systém bolo nutné testovať a optima-

lizovať. Dráha v Londýne si vyžaduje 

špecifickú charakteristiku motora 

z dôvodu značného stúpania, ktoré spô-

sobovalo mnohým tímom problémy 

v samotných pretekoch. Tento fakt 

bolo nutné zohľadniť už pri konštruk-

cii prevodového systému a spojky.

Tohtoročné podujatie komplikovalo 

typicky „anglické“ daždivé počasie kom-

binované so silným vetrom. Napriek 

tomu sa podarilo absolvovať všetky 4 

súťažné jazdy bez zásadných technic-

kých problémov. Vozidlo bolo spoľahlivé 

a ani nástrahy trate v podobe značného 

stúpania mu nerobili problémy. 

O náročnosti trate svedčí fakt, že 

z celkového počtu 52 tímov, ich 20 neza-

jazdilo platný pokus, ktorý by mohol byť 

zarátaný do výsledkov. Tím Strojníckej 

fakulty zobral účasť v pretekoch 

veľmi vážne, počas prípravy aj celého 

víkendu pracoval s maximálnym 

nasadením a podarilo sa zajazdiť veľmi 

dobré výsledky, ktoré sú veľkým po-

vzbudením do ďalšieho ročníka.

Realizačný tím chce vysloviť veľké po-

ďakovanie vedeniu Strojníckej fakulty 

za poskytnutie maximálnej podpory 

pri realizácii tohto projektu a účasti 

na samotných pretekoch. Podarilo sa 

získať množstvo skúseností, ktoré budú 

využité pri stavbe nového vozidla pre 

rok 2017 a cieľom bude opäť prezen-

tovať Strojnícku fakultu, jej odborníkov 

a technológie v silnej zahraničnej kon-

kurencii na medzinárodnej scéne.
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Vďaka minuloročnej návšteve bývalého 

doktoranda z našej katedry (KEMT, 

FEI), Dr. Jelínka a jeho šéfa Dr. Kinga 

som dostal možnosť mesiac pracovať 

vo výskumnom centre CAVS – Center 

for Advanced Vehicular Systems, ktoré 

patrí pod HPC – High Performance 

Computing Center. Výskumné centrum 

patrí pod Bagley College of Engineering 

druhej najstaršej univerzity Mississippi 

State University (MSU) na území 

Mississippi (1878), nazývanej 

familiárne „MS State“. Najstaršou je 

University of Mississippi v Oxforde 

(1844), nazývaná tiež „Ole Miss“, ktorú 

som jeden víkend tiež navštívil.

Počas môjho pobytu som intenzívne 

pracoval pod vedením Dr. Daniela 

Carrutha zástupcu riaditeľa CAVS 

a prof. Cindy Bethel. Na dennej báze 

som spolupracoval s Mr. Christopherom 

Hudsonom - doktorandom, ktorý mal 

na starosti vývoj robota Jaguar. 

Po vykonaní vstupných pohovorov 

(safety & orientation) som získal 

vlastnú prístupovú kartu do CAVS 

a kanceláriu s vybavením (PC, telefón, 

klimatizácia) a výhľadom na les, čo 

bolo úžasné pracovné prostredie. 

Následne som získal aj kartu MSU, ktorá 

mi umožňovala prístup do knižnič-

ných systémov a možnosť zaplatenia 

vstupu do univerzitného telovýchovné-

ho centra (Sanderson Center), kde som 

potom chodil pravidelne na plaváreň.

Hneď v prvom týždni sa mi podarilo 

spojazdniť a predviesť proof-of-con-

cept jednoduchého ovládania robota 

pomocou hlasových pokynov 

v angličtine. Vďaka tomu sa uskutočni-

lo aj stretnutie s kapitánom Ballardom, 

Dr. Bethel a Dr. Carruthom, kde sme 

prebrali možnosti využitia hlasového 

ovládania robota pri výcviku poli-

cajných SWAT jednotiek. Neskôr sme 

spolu navštívili aj náčelníka Starkville 

Police Department, s ktorým prebehla 

diskusia o možných demonštráci-

ách moderných technológií na kon-

ferencii policajných náčelníkov. 

Takisto som navrhol inovatívne riešenie 

streamovania obrazu z kamier robota 

do inteligentných okuliarov operátora. 

Navrhol som aj použitie fi sh-eye optiky, 

ktorá by umožnila pohodlne ovládať 

robota na diaľku, keďže operátor 

by mal prehľad o celej scéne pred 

robotom aj o robotovi a jeho jazde. 

Počas môjho pobytu boli návrhy aj 

realizované a úspešne otestované. 

Okrem interných seminárov (tím 

Dr. Bethel, rozšírený tím o robotike 

z Bagley College of Engineering, 

a podobne) som počas pobytu mal aj 

verejne ohlásený seminár s názvom 

„Speech recognition for modern human-

computer interaction applications“, ktorý 

sa stretol s veľkou odozvou a bohatou 

Môj výskumný pobyt 
v Mississippi
Autor:

Ing. Matúš Pleva, PhD.

diskusiou po jeho skončení. Semináru 

sa zúčastnili nielen doktorandi, ale 

väčšinu tvorili pracovníci/profesori 

CAVS aj Bagley College of Engineering.

Posledný týždeň sa uskutočnil tréning 

policajného tímu SWAT, z ktorého 

sme si odniesli veľmi cenné poznatky 

do praktického použitia robotic-

kých systémov počas zásahov tímov 

rýchleho policajného nasadenia. Pri 

jednom teste som sa dokonca zúčastnil 

cvičného zásahu ako „bad guy“ – teda 

osoba vo vnútri budovy, ktorú mal 

tím za pomoci robota zneškodniť. 

Z cesty som si priniesol množstvo 

krásnych zážitkov aj keď počas týždňa 

som bol v plnom pracovnom nasadení, 

ktoré bolo v CAVS štandardom. Podarilo 

sa mi však navštíviť blízky Noxubee 

National Wildlife Refuge, Buff alo 

Park & ZOO v Tupele, rodný dom 

Elvisa Presleyho, skautský meeting 

a SEC-West baseballový zápas.

Pre účely publicity bolo urobené de-

monštračné video o spoločnom 

výskume TUKE a CAVS, MSU. Nájdete 

ho tu: http://bit.ly/1sxaqcK. 

Miestnu dopravu aj ubytovanie počas 

môjho pobytu v Starkville, MS som 

mal zabezpečené v rodine Dr. Jelínka, 

ktorému chcem aj týmto poďakovať 

za veľkú obeť, ktorú so svojou rodinou 

podstúpil. Bol to naozaj úžasný 

čas aj s jeho rodinou pri večernom 

basketbale či cez víkendové výlety. 

Vďaka patrí aj prof. Juhárovi za fi -

nancovanie cesty a prof. Čižmárovi 

za sprostredkovanie a podporu.

QR kód na video:
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Univerzita tretieho veku v Košiciach 

počas svojej 24-ročnej existencie prešla 

mnohými zmenami. Túžbu po vzdelaní 

našich seniorov sa snažia vyplniť 

odborníci zo štyroch košických univerzít 

(TUKE, UPJŠ, UVLaF, EU-PHF). Trojročné 

štúdium zastrešuje prorektor pre vzdelá-

vanie TUKE, momentálne prof. Ing. Ervin 

Lumnitzer, PhD. Výsledkom iniciatívy 

univerzít a vysokých škôl v SR 

bolo založenie Asociácie univerzít 

tretieho veku na Slovensku, členom 

ktorej sme už 11 rokov. Doteraz 

sa môžeme pochváliť 3367 absol-

ventmi. Z hľadiska počtu poslu-

cháčov sme spomedzi 16 univerzít 

na skvelom 6. mieste. Štatistiky 

ukazujú, že z 1 milióna dôchodcov 

na Slovensku je ich zapojených v se-

niorských kurzoch na UTV vyše 7 200, 

z toho 6 186 žien, t.j. 85,8%. 

Absolventi UTV našej univerzity 

si v jedno horúce májové popoludnie 

počas slávnostnej promócie v AM TUKE 

z rúk promótorky, prof. Ing. Zuzany 

Vranayovej, PhD., prevzali absolvent-

ské diplomy. V promočnom kolégiu im 

gratulovali: prof. Ing. Ervin Lumnitzer, 

PhD., prorektor pre vzdelávanie TUKE; 

prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., pro-

rektorka pre výchovno-vzdeláva-

ciu činnosť UVLaF; prof. Ing. Mária 

Mareková, CSc., prorektorka pre vy-

sokoškolské vzdelávanie UPJŠ; 

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc., prodekan 

pre vedecko-výskumnú činnosť LF 

UPJŠ; Ing. Jana Simonidesová, PhD., 

predsedníčka Akademického senátu 

EU-PHF; JUDr. Miroslav Benko, PhD., 

LL.M., v zastúpení dekanky PF UPJŠ; 

doc. Mgr.art. Andrej Haščák, PhD., 

prodekan pre vzdelávanie FU TUKE.

Hoci absolventi UTV nedostávajú žiadny 

akademický titul, je o tento druh štúdia 

vysoký záujem. Túžba po vedomos-

tiach a nových poznatkoch im dáva 

možnosť vytvoriť si novú životnú per-

spektívu. Významnú úlohu tu zohráva 

aj možnosť kontaktu, a to nielen 

s vekovo blízkymi ľuďmi, ale možno 

hovoriť aj o strete generácií. Najmladší 

študenti sú vo veku 40 a najstaršia 

absolventka v tomto akademickom 

roku, p. Ing. Považanová Helena, mala 

84 rokov. Oduševnenie, ktoré sme 

pozorovali pri slávnostnej promócii, 

by mohol závidieť nejeden absolvent 

riadneho vysokoškolského štúdia. 

Štúdium ukončilo  236 absol-

ventov  v 9 odboroch:

• Psychohygiena pod vedením 

PhDr. Mariany Račkovej, 

PhD.: 54 študentov;

• Informatika a informačné 

a telekomunikačné technológie 

pod vedením Ing. Norberta 

Ádáma, PhD.:  21 študentov;

• Právo pod vedením JUDr. Miroslava 

Benka, PhD.: 33 študentov;

Autor:

Katarína Kováčová

• Medicína pod vedením 

doc. MVDr. Tatiany Kimákovej, PhD.: 

25 študentov; 

• Psychológia pod vedením PhDr. Márie 

Zvaríkovej: 21 študentov;

• Veterinárna medicína pod 

vedením MVDr. Miroslava 

Húsku, PhD.: 7 študentov; 

• Dejiny umenia pod  vedením 

Dr. Ing. arch. Jána Krcha, PhD.: 

37 študentov;

• Anglický jazyk pod vedení 

PhDr. Brigity Wallovej a PhDr. Dariny 

Hornačkovej: 18 študentov;

• Architektúra a stavebníctvo 

pod vedením doc. Ing. Zuzany 

Vranayovej, PhD.: 20 študentov.

V novom akademickom roku vám 

prinášame ako novinku 3 ďalšie odbory: 

Sociológia a sociálna psychológia 

pod vedením Mgr. Renáty Tkáčovej, PhD. 

z KSV TUKE,  Geoturizmus pod vedením 

doc. Ing. Ľubomíra Štrbu, PhD. 

z FBERG TUKE a Letecká doprava 

pod vedením doc. Ing. Sone Hurnej, CSc. 

a doc. Ing. Jána Bálinta, CSc. z LF TUKE. 

Tešíme sa na vás všetkých. Bližšie 

informácie nájdete na web stránke: 

www.tuke.sk/tuke/vzdelavanie/usek-vzde-

lavania-1/univerzita-tretiehoveku 
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Univerzita tretieho veku v Košiciach 

má už za sebou takmer štvrťstoročnú 

existenciu. Aktívne prispieva ku kvalite 

seniorského života v našom regióne 

prostredníctvom záujmového vzdeláva-

nia. Okrem edukácie ponúka študentom 

aj rôzne neformálne aktivity (fakul-

tatívne výlety, relaxačno-víkendové 

pobyty, exkurzie, odborné workshopy). 

Novinkou  v rámci uvedených aktivít  

je práve zrealizovaná letná škola 

zameraná na osvojenie si základných  

procedúr - techník, ktoré pomôžu 

pamäť vhodne trénovať a udržiavať ju 

v dobrej kondícii aj v staršom veku.

Myšlienka zorganizovať  uvedené 

podujatie našla pozitívnu 

odozvu v radoch frekventan-

tov UTV ako aj vo vedení  UTV 

Košice. V horúcich júnových dňoch 

(od 20. 6. do 24. 6. 2016) zasadlo 

do školských lavíc 16 odhodlaných 

frekventantov kurzu s cieľom zlepšiť 

svoje pamäťové funkcie a získať nové 

spôsobilosti, či zručnosti. Ambíciou 

stretnutí bolo rovnako prežiť efektívne 

a čo najpríjemnejšie svoj voľný čas 

v  kruhu známych i nových kolegov. 

„Nultý“ ročník letnej školy mozgového 

tréningu sa konal na Vysokoškolskej 

ulici, v priestoroch TUKE. Odborným 

garantom a lektorom podujatia bola 

PhDr. Mariana Račková, PhD., lektorom 

Mgr. Renáta Tkáčová, PhD. Za adminis-

tratívne práce zodpovedala Katarína 

Kováčová, tajomníčka UTV Košice.

Program letnej školy pozostával z te-

oretickej a praktickej časti. Vo svojom 

zábere sledoval hneď niekoľko cieľov: 

spomaliť procesy starnutia organizmu, 

optimalizovať prácu CNS, minimalizo-

vať zabúdanie, podporiť kognitívne 

procesy s akcentom na krátkodobú 

pamäť, funkčnú mozgovú lateralitu, ako 

aj zvýšiť osobnú motiváciu a aktivitu, 

nadviazať sociálne kontakty, naštar-

tovať pozitívne emočné prežívanie,  

posilniť správne rozhodovanie v situácii 

zmeny, edukovať v oblasti výživy.

Uskutočnené podujatie zároveň 

podporuje celoeurópsku kampaň 

zameranú na aktívne a zmysluplné 

starnutie. Je príspevkom k dlhovekos-

ti, vedomého vyhnutia sa závažným ci-

vilizačným ochoreniam. Sme presved-

čení, že je výborným prostriedkom 

prevencie demencie, resp. stabi-

lizácie pri niektorých poruchách 

(Parkinsonova choroba, Alzheimer).

Letná škola mentálneho fi tness 

obohatila repertoár programu aktivít 

UTV o niečo nové a jedinečné v našom 

prostredí. A hoci sú letné školy viac 

výsadou detí, vekovo staršia generácia 

ju uvítala s nadšením. Kladná odozva 

a spokojnosť v radoch samotných frek-

ventantov bola o to vzácnejšia, že ju  

vyslovilo všetkých 100% účastníkov, 

a to anonymne prostredníctvom spätnej 

väzby získanej po skončení vzdelávania. 

Nechýbalo, ani ich želanie opakovane 

sa zúčastniť pripravovaného 1. ročníka 

letnej školy, ktoré je už dnes naplá-

nované na rok 2017 do Herlian. 

Projekt letnej školy mentálneho 

fi tness je projektom, o ktorom je 

vhodné uvažovať. Má svoje opod-

statnenie a perspektívu. Je rovnako 

užitočným nielen pre vekovo 

starších, ale aj mladších jedincov.

Autor:

PhDr. Mariana Račková, PhD.

Letná škola mentálneho 
fi tness pre seniorov

Národná cena za komunikačný 
dizajn 2016

Na slávnostnom večere 27.5.2016, 

v podkroví Slovenského centra 

dizajnu v Bratislave, boli oznámené 

výsledky Národnej ceny za komunikač-

ný dizajn 2016. Táto cena sa v tomto 

roku udeľovala prvý raz samostatne. 

V minulých ročníkoch sa v rámci nej 

udeľovali spoločne ocenenia pre 

produktový aj pre grafi cký dizajn.

Zo 134 prác, ktoré na základe výberu 

medzinárodnej poroty postúpili 

do fi nále, jedno z hlavných ocenení – 

– Cenu ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR za študentský dizajn 

získal grafi cký dizajnér a typograf 

Mgr. art. Samuel Čarnoký, ArtD. 

za svoju dizertačnú prácu s názvom 

Súčasná tvorba písma na Slovensku/

/Dizajn textovej rodiny písma. 

Jeho práca vznikla na Fakulte 

umení Technickej univerzity 

v Košiciach a kombinuje teoretickú 

a praktickú polohu tvorby písma. 

Autor sa v nej zameriava na mapovanie 

súčasnej tvorby písma na Slovensku. 

O relevantnosti spracovanej témy svedčí 

to, že táto oblasť zatiaľ nie je dostatočne 

preskúmaná. Jeho hlavný m zámerom 

bolo zaznamenať aktuálne informácie 

z doteraz neprebádaný ch oblastí 

a analyzovať možné vý chodiská pre 

ďalšie smerovanie a rozvíjanie tejto špe-

cifi ckej disciplíny v domácom kontexte. 

Dôležitou súčasťou práce sú rozhovory 

s domácimi tvorcami písma. Osobný m 

prínosom autora je doplnenie práce 

o vlastné skúsenosti a analýzu metodiky 

tvorby digitalizovaného písma. Rozbor 

procesu dizajnu je ilustrovaný  prostred-

níctvom návrhu komplexnej písmovej 

rodiny (písmo Inka), ktorá reaguje 

na aktuálne požiadavky dnešnej doby. 

Funkčnosť autorského písma Inka je 

otestovaná zalomením textu a typogra-

fi ckou úpravou celej dizertačnej práce.

Medzinárodná porota ocenila 

hlavne to, že táto práca presiahla 

bežné hranice očakávanej dizertač-

nej práce a tiež výnimočný, vyspelý 

a profesionálny prístup v oblasti 

výskumu a vlastnej tvorby.

Autor:

Ing.  Iveta Mikuľáková

22	 Haló22	 Haló Haló											23



Dr.h.c. prof. Ing. Ján Buda, DrSc., bývalý 

dekan Strojníckej fakulty Vysokej školy 

technickej v Košiciach a emeritný 

profesor Technickej univerzity 

v Košiciach, sa v dobrom telesnom 

zdraví a plnej duševnej sviežosti dožil 

16. augusta 2016 svojich 90 rokov. 

Jubilantov bezprostredný vzťah s VŠT 

v Košiciach sa odvíja od roku 1959, 

keď ako inžinier s vedeckou hodnosťou 

CSc. nastúpil na pozíciu odborného 

asistenta. O rok neskôr získal hodnosť 

docenta pre odbor Strojárska tech-

nológia na VŠT v Košiciach. V roku 

1971 mu bola udelená vedecká 

hodnosť DrSc. na SVŠT Bratislava. 

Riadnym profesorom je od roku 1973 

a v r. 1982 sa stal členom korešpon-

dentom SAV. Funkciu dekana zastával 

v rokoch 1962-1967 a 1972-1990.   

Po ukončení vedeckej ašpirantúry 

pracoval ako sektorový inžinier Domu 

techniky ZSVTS Bratislava a v rokoch 

1969-1971 ako námestník ministra 

priemyslu SSR. Hlavne počas tohto 

obdobia sa zúčastňoval na zakladaní 

a rozvíjaní výskumno-vývojovej 

základne a technologickom kultivo-

vaní viacerých významných strojár-

skych závodov a výskumných ústavov. 

Z výskumných ústavov možno spomenúť 

najmä VUMA Nové Mesto nad Váhom, 

VUKOV Prešov, Medzinárodné združenie 

ROBOT Prešov a UTAR Bratislava. 

Súbežne s rozvojom strojárstva a VŠT 

Košice budoval a kontinuálne rozvíjal 

spoluprácu s koncernami ZVL, ZTS, 

ZAVT a inými závodmi a ústavmi.

V oblasti tvorby znalosti pre 

výrobné technológie je uznávaný aj 

Dr. h. c.
prof. Ing. Ján Buda,

DrSc.Autor:

Dr.h.c. prof. Ing. Karol Vasilko, DrSc.

Jubileum významnej osobnosti 
slovenskej vedy a školstva 

na medzinárodnej úrovni, čo sa prejavilo 

jeho členstvom vo viacerých me-

dzinárodných organizáciách, akými 

sú  SME (Society of Manufacturing 

Engineers), CIRP (The International 

Academy for Production Engineering) 

a ďalšie. V prestížnej organizácii CIRP 

je jediným jej členom zo Slovenska 

od roku 1973 až dodnes.

Rozvoj Strojníckej fakulty VŠT Košice 

s prioritným podielom prof. Budu 

sa dá charakterizovať ako mnoho 

obsažný: vytváranie podmienok pre 

nárast študentov; zvyšovanie počtu 

pedagógov, vedeckých ašpirantov, 

študijných odborov; zabezpečenie 

fi nančných prostriedkov pre budovanie 

a rozvoj infraštruktúry a iné. Prof. Buda, 

ako dekan SjF VŠT v Košiciach mal 

primárny podiel na vybudovaní detašo-

vaného pracoviska Strojníckej fakulty 

v Prešove, na základoch ktorého bola 

v roku 1992 zriadená Fakulta odborných 

štúdii, dnes Fakulta výrobných tech-

nológií Technickej univerzity 

v Košiciach so sídlom v Prešove.

Myslenie a konanie prof. Budu priniesli 

prenikanie špičkového výskumu 

a výchovy do rozvojových programov 

fakulty, a nielen fakulty, ale aj 

do širšieho výskumného a priemysel-

ného prostredia. Prof. Buda nielen ako 

akademický funkcionár, ale najmä ako 

aktívny bádateľ v mimoriadnej miere 

prispel k tomu, že Strojnícka fakulta 

VŠT Košice sa dostala do povedomia 

autorít vedeckého poznávania a inži-

nierskej tvorby nielen v bývalej ČSSR, 

ale aj v Spolkovej republike Nemecko, 

Veľkej Británii, Japonsku, USA, ZSSR, 

Švédsku, Izraeli a v ďalších štátoch.

Vedecký profi l prof. Budu sa začal 

formovať od štúdia technoló-

gie obrábania a pokrokových metód 

vo výrobe. Medzi jeho najuznávanej-

šie diela patrí monografi a Teoretické 

základy obrábania kovov (1977) v spo-

luautorstve s prof. Békéšom. Tvrdá 

práca, štúdium rozsiahlej literatúry, 

osobné návštevy početných svetových 

fi riem, diskusie s manažérmi, spolupráca 

s tvorcami inžinierskych diel bola neskôr 

pretavená do orientácie fakulty na nové 

výskumné a študijné programy. Boli to 

smery: počítačom integrovaná výroba 

(CIM), robototechnológie, automatizova-

ná montáž, biomedicinské inžinierstvo 

a ďalšie. Nový učebný program zameraný 

na robototechnológie sa stal inšpiráciou 

aj pre iné vysoké školy a bol diskutova-

ný aj na medzinárodných sympóziách 

v Tokiu, Chicagu a Budapešti. Vďaka 

prof. Budovi sa zrodilo na našej 

univerzite ale aj v košickom regióne 

biomedicínske inžinierstvo, ktoré 

patrí na TUKE medzi špičkové odbory 

a svojím vybavením a výsledkami 

je plne kompatibilné so svetom.

Vedeckú školu, ktorú prof. Buda 

sformoval a uviedol aj na medzinárod-

né fóra, reprezentujú dvaja doktori vied 

a 34 kandidátov vied. Z nich mnohí dnes 

sú profesormi na Technickej univerzite 

v Košiciach alebo na iných univerzi-

tách, resp. zastávajú významné pozície 

v priemysle. Jubilant je autorom viac 

ako 200 publikácii v národných a me-

dzinárodných časopisoch a zborníkoch. 

Vydal 8 kníh monografi ckého charakteru, 

z nich jedna vyšla vo vydavateľstve 

Mašinostrojenie Moskva a dve z nich 

vyšli v preklade v Bulharsku a v Poľsku. 

Je spoluautorom troch vysokoškol-

ských učebníc a ôsmych skrípt. Jedna 

učebnica bola ocenená Ministerstvom 

školstva SSR, jedna Prémiou lite-

rárneho fondu, dve učebnice boli 

ocenené Cenou rektora VŠT v Košiciach 

a Cenou rektora SVŠT v Bratislave. 

Je autorom, resp. spoluautorom 14 

autorských osvedčení. Za dve z nich 

mu bola udelená zlatá medaila 

na Svetovej výstave vynálezov a tech-

nických noviniek v Bruseli v r. 1972.  

Za jeho mimoriadne zásluhy pre rozvoj 

modernej slovenskej a svetovej vedy mu 

bol na návrh Strojníckej fakulty TUKE dňa 

4. októbra 1999 udelený čestný doktorát 

Technickej univerzity v Košiciach.  

Bolo by možné uviesť ďalšie nemenej 

dôležité fakty o prínose jubilanta pre 

rozvoj vysokého školstva, vedy a stro-

járskeho priemyslu na Slovensku, ale 

viac presvedčivé sú referencie od tých, 

ktorí mali možnosť s ním spolupracovať, 

alebo mali tu česť ho osobne spoznať. 

Takéto referencie som mal možnosť 

„mapovať“ už od mojich študentských 

čias podnes. Spolu so študentmi sme 

považovali prof. Budu nielen za rešpek-

tovaného dekana Strojníckej fakulty, 

ale aj za vedeckú autoritu uznávanú 

v bývalom Československu, ale aj 

v zahraničí. Podnes registrujeme vysoko 

pozitívne referencie o našom jubilantovi 

od širokej komunity vedcov, odborníkov 

z praxe a úspešných podnikateľov.

Osobne som prof. Budovi vďačný 

za moju orientáciu do výskumu a môj 

vedecký rast. Bol mojim vedúcim 

diplomovej práce a školiteľom 

vo vedeckej ašpirantúre. Tiež si vážim 

to, že som mal príležitosť s ním aktívne 

spolupracovať a publikovať pod jeho 

vedením počas celého obdobia jeho 

aktívneho pôsobenia na VŠT v Košiciach.

Už táto stručná charakteristika 

jubilanta poukazuje na to, že dielo, 

ktoré vytvoril tvorivou a organizátor-

skou aktivitou, je rozsiahle a veľmi 

cenné. Prajeme mu, aby mu jeho vitalita, 

elán, húževnatosť, zdravie a briskná 

myseľ vydržali ešte veľmi dlho.
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9. stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska

V starobylom kráľovskom baníckom 

meste Gelnica sa 12. – 14. augusta roku 

pána 2016 uskutočnilo 9. stretnutie 

banských miest a obcí Slovenska. 

Podujatia sa zúčastnili zástupcovia 

37 banských spolkov z 5 štátov 

(Slovensko, Maďarsko, Česká republika, 

Poľsko a Rakúsko). Hlavnými organizátor-

mi tohto podujatia boli mesto Gelnica, 

Banícky spolok Gelnica a Združenie 

baníckych spolkov a cechov Slovenska. 

Súčasťou podujatia bola aj výstava 

v baníckom múzeu v Gelnici, kde spo-

luorganizátorom výstavy bola FBERG, 

Ústav zemských zdrojov, Oddelenie 

geo a banského turizmu (v spolupráci 

s Kysuckým múzeom Čadca), ktorá 

mala nainštalovanú svoju vlastnú 

výstavu pod názvom Hornouhorská 

banská cesta, Hnilecká dolina, 

Čarovné vitriolové vody, nedocenená 

atrakcia banského turizmu. Výstavu 

je možné si pozrieť od 12.8.2016 

do 30.9.2016. Autorom projektu 

a výstavy je Dr. h. c. prof. Ing. Pavol 

Rybár, PhD. Výstava je orientova-

ná na rekonštrukciu historických 

banských a vodohospodárskych diel 

v Smolníku, s dôrazom na získavanie 

a analýzu vitriolových vôd používa-

ných na výrobu medi cementáciou. 

V piatok (12.8.2016) o 10.00 hod. 

sa v Baníckom múzeu v Gelnici usku-

točnilo aj rokovanie predstavenstva 

Slovenskej banskej komory, za účasti 

čelných predstaviteľov baníctva 

na Slovensku, vrátane dekana FBERG, 

prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. V po-

poludňajších hodinách bola slávnostne 

znovuotvorená a sprístupnená štôlňa 

Jozef, ktorá v minulosti tvorila vstup 

do juhovýchodnej časti Gelnickej 

žily. Nachádza sa v nadmorskej výške 

446 metrov a jej celková dĺžka je 1700 

metrov. Pre návštevníkov je prístupný 

úvodný úsek bane v dĺžke viac ako 

sto metrov. Podvečer sa v miestnom 

amfiteátri uskutočnil slávnostný 

„Šachtág“, ktorý je spoločenským 

podujatím vychádzajúcim z tradície 

študentov staroslávnej Baníckej 

akadémie, sprevádzaný prijímaním 

nováčikov „fuchsov“ do baníckeho stavu,  

pitím piva a spevom baníckych piesní.

V sobotu (13.8.2016) o 10.30 hod. 

sa uskutočnilo slávnostné prijatie hostí 

a zástupcov, primátorom mesta Gelnica, 

v evanjelickom kostole sv. Michala, 

po ktorom nasledovalo slávnostné 

kladenie vencov k soche baníka pred 

budovou bývalej radnice. Po tomto akte 

sa konal sprievod baníkov historickým 

centrom mesta na futbalový štadión, 

kde za účastí čelných predstaviteľov 

banských miest a obcí Slovenska, mi-

nisterstva hospodárstva a dekanov 

banského vzdelávania na Slovensku 

a v Čechách, boli slávnostne 

stužkované zástavy baníckych 

spolkov a udelené vzácne ocenenia 

za udržiavanie baníckych tradícií 

na Slovensku (jedným z ocenených 

bol aj Dr. h. c. prof. Ing. Pavol 

Rybár, PhD. z FBERG). 

Program 9. stretnutia banských miest 

a obcí Slovenska vyvrcholil v nedeľu 

14.8.2016 slávnostnou svätou omšou 

a Baníckou oferou. Súčasťou tohto 

podujatia bol aj jubilejný 25. ročník 

Gelnického jarmoku a množstvo iných 

kultúrnych podujatí. Zamestnanci FBERG, 

Ústavu zemských zdrojov, Oddelenia 

Geo a banského turizmu vyznačili 

banský okruh (cca 5 hodinová pešia 

túra) s tzv. QR kódmi, pomocou ktorých 

sa turisti môžu dozvedieť zaujímavosti 

o navštívenej lokalite v slovenskom, 

maďarskom a anglickom jazyku.

Veríme, že sprístupnenie štôlne 

Jozef, vytvorenie náučného chodníka, 

ako aj vyznačenie banského okruhu 

v blízkosti mesta Gelnica priláka 

množstvo nových turistov a pomôže 

rozvinúť turizmus v tejto lokalite.

ZDAR BOH!

Autor: 

Ing. Slavomír Drevko, PhD.
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Enjoying Erasmus in Košice

Hello everyone, this is Eleonora Palumbi, 

a master student in Environmental 

Engineering from University of L’ Aquila. 

I lived in Košice from March to June 2016 

for my Erasmus experience to carry out 

the experimental part of my diploma 

thesis at the Technical University 

of Kosice, Faculty of Metallurgy, 

Institute of Recycling Technologies.

I can remember my fi rst day here, 

I was, for the fi rst time, completely 

alone in a foreign country, but soon, 

from the beginning, all the people 

I met were really nice and kind, 

making me feel at home immediately. 

I am really thankful to Professor 

Miskufova who helped me solving 

everything about bureaucracy problems 

and accommodation in Jedlikova 

13; Professor Havlik’s kindness 

and welcoming speech and to all in 

the Institute who spent time with me 

talking about everything like Jany, 

Dusan, Marek, Hedviga, Greta, Katarina, 

Martina and all other people. Few 

words to say thank you to Anka who 

helped me a lot from the beginning with 

kindness and availability. And above 

all for being so much patient with 

me during laboratory work, and for 

the long talks and laughs together. 

The same for Janka with whom I shared 

the offi  ce; I spent really good time with 

her speaking about everything. I want 

to say thank you to Martina as well who 

suggested me a lot of places where 

to go here in Košice but also gave me 

advice about travelling to tourist spots.

During this period I have spent a lot 

of time in laboratory gaining plenty 

knowledge on metallurgy and so I have 

learnt useful things for my future 

and improved my English. I am really 

happy about my experience here 

and I think that everyone should 

spend some time abroad because after 

it you will feel a little bit diff erent 

maybe grown up and matured.

I will miss Košice and my life here 

and I will remember you all for the rest 

of my life, I will wait for all of you in Italy.

Best Wishes

Eleonora Palumbi

University of L’ Aquila

Slovenskí hutníci navštívili 
macedónskych kolegov
Macedónsko, ako krajina so statusom 

kandidátskej krajiny na členstvo 

v EÚ, je prevažne hornatou krajinou 

s množstvom výnimočných prírodných 

pokladov a krás. Skopje, hlavné 

mesto Macedónska, je najväčším 

politickým, ekonomickým, vzde-

lávacím a kultúrnym centrom. 

Vo vzdialenosti asi 130  kilometrov 

od Skopje sa nachádza  historické 

mesto Ohrid. Samotné mesto 

leží na brehu Ohridského jazera 

blízko albánskych hraníc. Ohrid je 

považované za kolísku vzniku cyriliky 

a kvôli veľkému počtu kaplniek 

(asi 365) sa mu hovorí aj Slovanský 

Jeruzalem. Ohrid a Ohridské jazero 

boli prijaté do kultúrneho a prírodného 

svetového dedičstva UNESCO. 

Najstaršou inštitúciou vyššieho vzde-

lávania v Macedónsku je Univerzita 

Sv. Cyrila a Metoda v Skopje, ktorá má 

23 fakúlt a 5 vedeckých ústavov. 

V dňoch 9. – 12. 6. 2016 sa v Ohride  

uskutočnil Medzinárodný kongres VIIth 

International Congress of Metallurgists 

of Macedonia METALLURGY, MATERIALS 

AND ENVIRONMENT, ktorého organizá-

torom bol profesor Sveto Cvetkovsky, 

ktorý je zároveň aj prezidentom  

Macedonského zväzu metalurgov. 

Na kongrese sme sa zúčastnili 

aj my, hutníčky, a to s aktívnou 

účasťou. Prezentovali sme výsledky 

výskumných prác riešených 

na Ústave recyklačných technológií 

Hutníckej fakulty našej univerzity. 

V rámci kongresu sme mali možnosť 

navštíviť aj Inštitút procesnej 

metalurgie na Faculty of Technology 

and Metallurgy. Aj túto príležitosť 

sme využili na prezentáciu výsledkov 

nášho výskumu. Mali sme možnosť 

vidieť fakultné laboratóriá a zoznámiť 

sa s náplňou ich výskumných aktivít. 

Zo strany hostiteľskej univerzity, hlavne 

na podnet dekana fakulty, profesora 

Jona Magdeski, bola navrhnutá 

očakávaná spolupráca oboch fakúlt, 

nielen v oblasti výmenných pobytov 

študentov, učiteľov, ale aj pri riešení me-

dzinárodných vedecko-výskumných 

projektov. Pozitívne ohlasy z mace-

dónskej strany potvrdili, že aj táto 

návšteva prispela k zviditeľneniu našej 

Hutníckej fakulty TUKE v zahraničí. 

Autori:

Ing. Martina Laubertová, PhD.,

doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc.
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Spolupráca SvF 
a univerzít v Afganistane
Najlepšia spolupráca, je väčšinou 

založená na dobrých osobných 

kontaktoch. V prípade spolupráce 

SvF TUKE a Afganistanu je to po-

kračovanie vzťahu absolventa 

k svojej alma mater a ku krajine, 

ktorá ho k nám vyslala študovať.

Ing. Mohammad Omar Temori, PhD., 

ako bývalý afganský vojak a štipen-

dista prišiel na Slovensko v r. 1991. 

Po jazykovom kurze absolvoval 

štúdium v oblasti pozemných stavieb.  

Vynikal ctižiadostivosťou a usi-

lovnosťou - bol ocenený dekanom 

za najlepšiu diplomovú prácu 

v odbore rekonštrukcie stavieb.

Na Slovensku sa mu zapáčilo, oženil 

sa so spolužiačkou a začal úspešne 

podnikať v stavebníctve ako projektant 

pozemných stavieb a živnostník. Stále 

cítil potrebu vrátiť vlasti, čo doňho 

vložila. Roku 2003 sa stal riaditeľom 

obchodnej spoločnosti Temoryan-H, 

ltd. a Austrotherm AFG Afganistan 

s myšlienkou a následne realizáciou za-

tepľovania vojenských, administra-

tívnych budov, škôl, bytových domov 

a hotelov. Je výrobcom izolačných po-

lystyrénových platní. Presadil výstavbu 

biologických čistiarní odpadových vôd.  

Omarove osobné aj pracovné úsilie 

v živote smeruje k jedinému cieľu:  

„Nepýtaj sa, čo môže tvoja krajina urobiť 

pre teba, ale pýtaj sa čo ty môžeš urobiť 

pre svoju krajinu“. (J.F.Kenedy,1961)

Po rokoch ako externý doktorand 

úspešne obhájil v roku 2013 dizertačnú 

prácu „Technológie zatepľovania 

určené pre extrémne nízke a extrémne 

vysoké teploty vonkajšieho prostredia“. 

Prišiel s nápadom spolupráce SvF TUKE 

na vydaní perských skrípt „Nové tech-

nológie vo výstavbe“ pre študentov 

stavebných fakúlt v Afganistane. Dnes 

už má táto publikácia štvrté vydanie 

v počte 4000 ks. Spolupráca pokra-

čovala v r. 2015 vydaním monografi e 

v perzskom jazyku „Technické zariadenia 

budov“ s počtom výtlačkov 1000 ks.

Knihu „Technické zariadenie budov“ 

predstavil osobne na Polytechnickej 

univerzite v Kábule, druhej najväčšej 

univerzite krajiny, založenej 

v r. 1963 na ploche 60 hektárov ako 

štátna univerzita kopírujúca model 

Ruskej Polytechnickej Univerzity. 

V súčasnosti má sedem fakúlt: 

Stavebnú, Geologickú a banskú, 

Informatiky, Chemicko-technologickú, 

Hydrauliky, Elektrotechnickú 

a Dopravnú, s viac ako 300 katedrami. 

Od založenia opustilo jej brány viac 

ako 4500 absolventov, ktorí sa uplatnili 

vo verejnom aj súkromnom sektore.

Ďalšia prezentácia bola v jednej 

z najväčších kábulských súkromných 

univerzít - Salam University za účasti 

rektora, dekana, učiteľov a študentov 

Stavebnej fakulty. Salam University bola 

založená v r. 2009 profesormi a lektormi 

z národných a medzinárodných univerzít 

Autor:

prof. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.

Autor textu a fotografi í:

Ing. arch. Zuzana Poórová

ako inštitúcia vyššieho vzdelávania 

s licenciou od Ministerstva vysokého 

školstva. V r. 2013 jej bol udelený 

status univerzity, ktorá ponúka študijné 

programy na fakultách: Stavebná, Právo 

a politológia, Ekonómia a manažment, 

Počítačové a informačné technológie.

Publikácia bola prezentovaná aj na Kabul 

University, najstaršej a najväčšej 

univerzite v Afganistane. Po dobu 

svojej dlhej histórie od r. 1930 poskytla 

vzdelanie veľkému počtu Afgáncov, ale 

aj mnohým študentom zo zahraničia. 

V súčasnosti má táto Univerzita 

sedemnásť fakúlt. Jednou z nich je 

Stavebná fakulta so štyrmi študijnými 

odbormi: elektrotechnika, stavebníc-

tvo, strojárstvo a architektúra. Výučba 

na Stavebnej fakulte bola od roku 1956 

až do roku 1978 vedená v angličtine, 

keďže tento typ fakulty bol založený 

na osnovách amerického vzdeláva-

nia. V súčasnosti je výučba vedená 

v anglickom aj perzskom jazyku.

To, že prezentácia publikácie bola 

skutočne významnou udalosťou svedčí 

aj pozvanie do národnej televízie 

na rozhovor o knihe. Na jeseň je v pláne 

prezentácia publikácie aj v iných 

mestách Afganistanu, na štátnych aj 

súkromných univerzitách, kde sa stane 

súčasťou ich študijných osnov.

Zeleň a TUKE
Pohľad späť do histórie naznačuje, že 

„zelený dizajn“ obydlí ponúkal množstvo 

výhod. Vkladanie prírody do mesta, 

používanie zelene ako módnej zá-

ležitosti, biodiverzita prostredia 

je to, na čom by mali mestá stavať. 

Prastará metóda zlepšovania udrža-

teľnosti životného prostredia ľudí je 

kľúčovým prvkom „zelenej stratégie“ .

Premena univerzitného kampusu 

smerovaná na jeho užívateľov, vrátane 

študentov, je výsledkom zlepšovania 

hlavných procesov, ktorými prechádza 

TUKE a Stavebná fakulta. Prvým takýmto 

zeleným projektom je strecha klasického 

bicyklového prístrešku. Spomínaný 

objekt má súvis s prebiehajúcim dokto-

randským štúdiom zameraným na zelené 

strechy a zadržiavanie vody v prostredí 

a je realizovaný za podpory fi rmy IZOLA 

Košice, s.r.o. Stavebné práce sú vo svojej 

fi nálnej fáze, s ktorou priamo súvisí re-

alizovaný experiment. Nápadu sa tešili 

viacerí, vedúca práce i študenti po-

dieľajúci sa na tomto výskume. 

Prístrešok slúži svojmu primárnemu 

účelu - chráni bicykle. Okrem toho 

teraz zamestnancom susediacich 

kancelárií poskytuje výhľad na niečo iné, 

prírodné. Zadržiava vodu v prostredí, 

znižuje výskyt alergénov, prachových 

častíc, vytvára kyslík, zachytáva 

CO2. Predpokladá sa aj vedecké 

využívanie tohto experimentu.

TUKE plánuje pokračovať vo svojich 

aktivitách „zeleným“ smerom. 

Rozpracované sú momentálne i ďalšie 

projekty: tri interiérové zelené steny 

a jedna exteriérová. Interiérové steny 

by mali slúžiť aktívne študentom, ale 

i zamestnancom dotknutých budov, dok-

torandom na rôzne výskumy, či projekty. 

Steny oživia interiér výberom rastlín, 

ich naaranžovaním do rôznych vzorov, 

zútulnia prostredie a vnesú tam život. 

Exteriérová stena, ktorá bude inštalo-

vaná na budovu Univerzitnej knižnice 

TUKE má slúžiť ako dizajnový doplnok 

a nezávislé spestrenie jej vstupu. 

Záujem zazelenať areál plný študentov 

a akademikov počas akademické-

ho roka a voľný čas si užívajúcich náv-

števníkov aj počas prázdnin je tým 

správnym krokom našej univerzity.
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Študenti Leteckej fakulty 
v srdci európskeho neba

Šanca pre absolventov 

v spoločnosti

V najbližších rokoch pokrok v oblasti 

umelej inteligencie či robotiky dosť 

zásadným spôsobom ovplyvní dopyt 

po profesiách, ktoré si nevyhnutne 

nevyžadujú kontakt človeka s človekom, 

alebo tých, ktoré sa dajú automatizovať. 

Parný stroj, montážna linka a progra-

movateľné stroje v troch etapách 

kompletne zmenili podobu priemy-

selnej výroby. A máme tu transformá-

ciu Industry 4.0, čo ju mení po štvrtý 

raz. Cieľom je výrobu čo najviac 

spružniť, odbúrať možnosti chyby 

a ľudskú prácu čo najviac zautoma-

tizovať. Robotizácia a nahrádzanie 

živej pracovnej sily neživou, zrejme 

bude nevyhnutným javom. Niektoré 

štúdie hovoria o tom, že tým sa môžu 

stratiť milióny pracovných miest.

Z hľadiska politiky je to najmä redis-

tribučný problém. U ľudí v odvetviach, 

ktoré budú priamo súťažiť s robotmi či 

umelou inteligenciou, bude tlak na to, 

aby boli nižšie mzdy a zamestnanosť. 

Ako reakciu na tento fenomén part-

nerstvo Inštitútu celoživotné-

ho vzdelávania TUKE a spoločnos-

ti Process Automation Solutions, 

s.r.o., pripravilo dlhodobý vzdelávací 

program: „Robotické a PLC systémy, 

používané v automobilovom priemysle 

a ich uvádzanie do prevádzky„. Firma 

Process Automation Solutions, s.r.o. 

je významným európskym dodávate-

ľom riešení v oblasti priemyselnej au-

tomatizácie a výrobných informačných 

systémov. Spoločnosť sa špecializu-

je na automatizáciu strojov a výrobných 

liniek v automobilovom priemysle. 

Keď sme sa takmer pred rokom 

dozvedeli o ponuke stáže 

v Eurocontrol-e, ani jeden z nás neváhal 

prijať túto výzvu a zabojovať o ponúkané 

jedno miesto. Chceli sme prispieť k plá-

novanému projektu v oblasti bez-

pečnosti, na ktorom sa podieľali aj 

Letové prevádzkové služby SR, š.p. 

Veď takáto možnosť neprichádza len 

tak každý deň. Po prvotnom výbere 

na LF sme sa ako dvaja fi nalisti chystali 

na osobný pohovor s vedomím vydať 

zo seba to najlepšie. To nakoniec 

vyústilo do úspešného, ba až prekva-

pivého konca. Možnosť stáže bola 

ponúknutá nám obom! Takto sa začala 

naša cesta do pomyselného srdca 

Európskeho neba a 30. 9. 2015 sme už 

plní očakávaní nasadali do lietadla. 

Po príchode do priestorov Eurocontrol-u 

v Bruselskej mestskej časti Haren, 

Cieľom tohto programu je pripraviť ab-

solventov vysokých a stredných škôl 

(strojárskeho a elektrotechnické-

ho zamerania) prostredníctvom ne-

formálneho vzdelávania a následne 

na základe dosiahnutých výsledkov 

a celkového posúdenia uchádzačov, 

zamestnať ich v nadnárodnej spoločnos-

ti Process Automation Solutions, s.r.o. 

v oblasti automobilového priemyslu.

Od budúcich zamestnancov sa bude 

vyžadovať samostatne vykonávať 

montáž priemyselných riadiacich 

systémov a ich uvedenie do prevádzky. 

Práce budú vykonávané na turnusy 

v zahraničí, preto sa očakáva časová fl e-

xibilita a ochota cestovať. Pri prácach, 

ktoré budú vykonávané na projektoch 

v zahraničí,  budú potrebné znalosti 

PLC programovacích systémov, ko-

munikačných protokolov a robotov, 

znalosti technických a bezpečnost-

ných štandardov, ako aj schopnosť 

práce s projektovou dokumentáciou.

Vzdelávací program bude 

prebiehať v dvoch etapách: 

1. etapa  - Teoretická 

a praktická príprava

Pozostáva z piatich modulov: 

Inštrumentácia a základné 

prvky, Komunikácia, Základy 

PLC, HMI a robotiky, Robotika 

a projektové riešenie, Jazyková 

príprava z nemeckého jazyka.

Miesto realizácie prvej etapy 

programu je Inštitút celoživot-

ného vzdelávania TUKE. 

neďaleko od medzinárodného letiska 

Brusel – Zaventem, sme boli uvedení 

do svojich pripravených kancelárií, 

zoznámení s prostredím a prácou a pred-

stavení našim mentorom, ktorí sa jednot-

livým stážistom venujú a usmerňujú ich. 

Bc. Peter Olexa: Podľa pôvodne do-

hodnutého plánu som bol integrovaný 

do oddelenia Safety, kde som sa venoval 

modelovaniu činností manažmentu 

letovej prevádzky pre účely skúmania 

ich vplyvov na bezpečnosť. Rozšírilo 

mi to obzory v tejto sfére, ako aj v teórii 

manažmentu bezpečnosti v leteckej 

doprave. Po ukončení projektu som 

začal pracovať na oddelení Európskeho 

manažmentu leteckých informácií, kde 

som aj v súčasnosti. Náplňou mojej 

práce je predovšetkým asistencia pri 

operáciách s leteckými informácia-

mi v kontexte s Európskou databázou 

leteckých informácií a taktiež spolupráca 

s Operačným centrom pre manažment 

kapacity a toku leteckej prevádzky.

Bc. Simona Franková: Pôsobím 

na oddelení Air Traffi  c Management 

Research and SESAR, kde pracujem 

na viacerých projektoch ako Digital 

NOTAM, Airport Corner a na rôznych 

úlohách, ako programovanie nástrojov 

pre súkromné sektory a Európsku 

databázu na spracovanie leteckých 

informácií, vytvorenie digitálnych dát 

pre letiská (Abú Dhabi, Sydney, Madrid). 

Absolvovala som kurz vo výcvikom centre 

v Luxembursku, kde som získala certifi kát 

Začiatok etapy je 5. septembra 2016. 

Výučba bude prebiehať v pracovných 

dňoch v rozsahu 5 hodín denne. 

Bude ukončená 25. novembra 2016 

záverečným testom a vypracovaním sa-

mostatného projektu. Úspešným ab-

solventom prvej etapy, ktorí splnia 

všetky požadované kritéria pre 

prijatie, ponúkne spoločnosť Process 

Automation Solutions, s.r.o. riadnu 

pracovnú zmluvu. Po jej obojstrannom 

uzavretí nasleduje 2. etapa programu. 

2. etapa – špecializovaná príprava 

pre podmienky zamestnávateľa

Táto etapa bude prebiehať na pracovisku  

Process Automation Solutions, 

s.r.o. v Prahe v Českej republike.  

Úspešní absolventi z prvej etapy, 

sa už ako zamestnanci spoločnos-

ti Process Automation Solutions, s.r.o., 

zúčastnia prípravného programu 

v časovom horizonte od 28.11.2016 

do cca 15.1.2017. Počnúc februárom 

2017 je plánované plnohodnotné 

nasadenie do pracovného procesu.

Všetci, ktorých tento článok oslovil, 

nezúfajte, program sa zopakuje 

aj na budúci rok. Neváhajte 

a kontaktuje nás v Inštitúte celo-

životného vzdelávania TUKE. 

v oblasti implementácie Aeronautical 

Data Quality. Za podpory investorov 

a leteckých autorít sa mi podarilo získať 

projekt a vytvoriť spoločnosť NG Aviation, 

zameranú na inovácie v letectve. V ma-

gisterskom štúdiu som sa rozhodla 

pokračovať na University of Cranfi eld.

Stáž nám obom priniesla nielen 

bohaté skúsenosti v profesionálnej 

sfére, ale taktiež umožnila nahliadnuť 

do fungovania Eurocontrol-u, napr. 

aj počas kritických udalostí, ktoré 

nedávno postihli Brusel. Stáž však 

nebola len o vzdelávaní a profesionál-

nom raste, ale aj o spoznávaní mesta, 

kultúry a krajiny. Belgicko je viacjazyč-

ná krajina, kde sú v závislosti od regiónu 

najpoužívanejšími jazykmi francúzšti-

na (valónčina) a holandčina (fl ámčina). 

Brusel je prevažne frankofónne mesto 

a keďže ani jeden z nás nehovorí 

po francúzsky, panovali na začiatku 

isté obavy. Brusel je však multikultúr-

ne mesto a na cudzincov sú tu zvyknutí. 

Komunikovať sa dá aj v angličtine. 

Preto si bez problémov objednáte 

preslávené belgické pivo, belgické 

hranolčeky, alebo si kúpite svetoznámu 

belgickú čokoládu, ktorú si môžete 

vychutnať na známom bruselskom his-

torickom námestí - Grand Place. 

V Eurocontrol-e sme neboli jedinými 

stážistami. Striedali sa tam študenti 

z mnohých univerzít zvučných mien, 

a tak naša stáž bola obohatená 

aj o intenzívnu kultúrnu výmenu. 

Spoznali sme mnoho profesionálov 

a stáž sa tak stala inšpiratívna a podne-

cujúca v mnohých oblastiach. Získané 

skúsenosti považujeme za mimoriadne 

cenné pre náš ďalší profesionálny život.

Autori:

Bc. Peter Olexa

Bc. Simona Franková

Autor:

doc. Ing. Dušan Vitko, PhD.
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Úspech na 23. Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu Autor: 

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

Autor: 

prof. Ing. Štefan Segľa, CSc.

• robotický had s inchworm lo-

komočným systémom,

• personalizované implantáty 

vyrobené 3D tlačou.

Hodnotiaca komisia udelila hlavnú 

cenu Medzinárodného strojárske-

ho veľtrhu 2016 exponátu „Prototyp 

odľahčenej karosérie študentské-

ho elektromobilu z kompozitných 

materiálov na platforme Volkswagen 

e-up!“. Druhú cenu získal v kategórii 

„Tematická výstava EMA 2016“ 

exponát „Inšpekčný potrubný robot“.

Prototyp odľahčenej karosérie 

študentského elektromobilu 

z kompozitných materiálov 

na platforme Volkswagen e-up!

Cena bola udelená za precíznu realizáciu 

odľahčenia karosérie prostredníctvom 

moderných ultraľahkých materiálov dis-

ponujúcich významnými mechanický-

mi vlastnosťami na báze kompozitov. 

Samotné moderné materiály a tech-

nológia boli aplikované na platforme 

Volkswagen e-up!. Jednou z hlavných 

priorít pri vývoji prototypu odľahčenej 

kritériá akreditácie Akreditačnej komisie 

SR sú zamerané na jeho vstupy. 

EUR-ACE kritériá kladú dôraz na ciele 

a kvalitu vzdelávacieho procesu, jeho 

plánovanie, kvalifikovanosť vyuču-

júcich, vybavenie knižníc, laboratórií 

a výukových priestorov, finančné zdroje 

pre zabezpečenie realizácie študijného 

programu, partnerstvá s praxou. Dôležitý 

je i vnútorný systém hodnotenia kvality 

štúdia a realizácia konkrétnych cieľov 

až po úroveň samotného študijného 

programu s fungujúcou spätnou väzbou, 

ktorej súčasťou sú i študentské ankety. 

Výstupy študijného programu sú cha-

rakterizované pochopením princípov 

teoretických základov štúdia a ich 

tvorivej aplikácie pri riešení inži-

nierských projektov. Dôležité sú 

hlboké vedomosti v oblasti inžinier-

skej analýzy, navrhovania strojov, me-

chanizmov a zariadení i schopnosť 

tímovej spolupráce. Zdôraznená je 

i odborná prax v reálnej prevádzke. 

Pre študentov je významné to, že 

EUR-ACE certifikát zaručuje vysoké 

európske štandardy vzdelávania 

uznávané zamestnávateľmi v celej 

Európe, zvyšuje šance na prijatie 

na druhý stupeň štúdia nielen na Sloven- 

sku, ale i v zahraničí, podporuje me-

dzinárodnú mobilitu študentov. 

Pre fakultu (univerzitu) je významným 

benefitom medzinárodné uznanie 

vysokej úrovne inžinierského vzdeláva-

nia a zvýšenie atraktívnosti študijného 

karosérie študentského elektromo-

bilu bolo zvýšenie dojazdu cestou: 

- zníženia hmotnosti o 15 až 20 % 

aplikáciou kompozitných materiálov 

pre vybrané komponenty, -zníženia 

aerodynamického odporu inovatív-

nou zmenou dizajnu automobilu.

Inšpekčný potrubný robot

Cena bola udelená za špičkové 

riešenie lokomócie pohybu 

riadenia a inšpekčných podmienok 

v potrubiach rôzneho druhu. 

Inšpekčný potrubný robot je určený 

pre inšpekciu potrubia obdĺžnikového 

a kruhového prierezu. Jeho pohyb je in-

špirovaný pohybom hada. Výhoda origi-

nálneho riešenia v porovnaní s bežnými 

inšpekčnými zariadeniami spočíva najmä 

v jeho flexibilite a adaptabilite k zmenám 

prostredia, v ktorom sa pohybuje. 

Kinematická konfigurácia a dĺžka 

robota mu umožňujú prechod aj takým 

potrubím, kde by ostatné zariadenia 

neboli použiteľné. Skladá sa z jede-

nástich identických článkov, navzájom 

prepojených rotačným a pevným 

segmentom, vykonávajúcich rotačný 

pohyb polohovým servomechanizmom. 

Robot podľa navrhovaného riešenia 

možno použiť v prípade potreby moni-

torovania stavu potrubia, monitorovanie 

teploty a vlhkosti prostredia v potrubí 

a aj na transport materiálu potrubím.

Poďakovanie patrí všetkým tvorivým 

pracovníkom Strojníckej fakulty, 

ktorí svojou profesionálnou a an-

gažovanou prácou prispeli k ex-

celentným výsledkom Strojníckej 

fakulty TUKE na 23. Medzinárodnom 

strojárskom veľtrhu.

programu pre získanie väčšieho 

počtu uchádzačov o jeho štúdium. 

Príprava akreditácie vyžadovala 

mimoriadne úsilie garanta ŠP i vedenia 

fakulty. Bez koordinovaného úsilia 

celého tímu by úspech akreditácie nebol 

možný. Veľmi dobrý dojem na auditorov 

ZSVTS a troch zahraničných pozo-

rovateľov (profesori zo Švajčiarska, 

Portugalska a Poľska) urobili i prehliadky 

laboratórií, univerzitnej knižnice, 

výukových priestorov a stretnutie 

so študentmi ŠP a zástupcami praxe 

spolupracujúcej s fakultou.

Auditorská správa schválená 

na zasadnutí Rady AC ZSVTS hodnotila 

študijný program veľmi dobre („prijať 

bez podmienok“). Zahraniční pozorova-

telia sa vyjadrili pochvalne v tom zmysle, 

že v porovnaní s dvoma predchádzajúci-

mi auditmi študijných programov na STU 

bol náš pripravený na vyššej úrovni. 

I keď auditorská správa ZSVTS ešte 

podlieha záverečnému schváleniu 

orgánmi ENAEE, možno predpo-

kladať jeho pozitívny výsledok. 

Skúsenosti z auditu sú cenné 

a pomôžu nám pri ďalšom skvalitňo-

vaní ŠP Strojné inžinierstvo nielen 

v prvom, ale i druhom stupni.

EUR-ACE akreditácia 
na Strojníckej fakulte

24.-27.05.2016 sa v Nitre konal 

23. ročník Medzinárodného stro-

járskeho veľtrhu. Strojnícka fakulta 

Technickej univerzity v Košiciach 

sa zúčastnila na veľtrhu s 10 exponátmi:

• prototyp odľahčenej karosérie 

študentského elektromobilu 

z kompozitných materiálov 

na platforme Volkswagen e-up!,

• vozidlo SjF TUKE pre ECO 

SHELL MARATHON,

• chladič metalhydridových zásobní-

kov na báze peltierových článkov,

• mobilná sústava pre apliká-

ciu plynulého ladenia torzne kmi-

tajúcich mechanických sústav 

metódou extremálnej regulácie,

• meranie a vyhodnocovanie zvyško-

vých napätí metódou odvrtáva-

nia - zariadenie so sadou prírub pre 

meranie krútiacich momentov,

• napäťová analýza výstužného prvku 

konzoly využitím fotoelasticimetrie,

• experimentálna  práca s technický-

mi a softvérovými prostriedkami vir-

tuálnej a zmiešanej reality v pro-

cesoch montáže a demontáže,

• inšpekčný potrubný robot,

Dňa 27. 5. 2016 sa na SjF uskutočnil 

EUR-ACE (EURopean ACreditted 

Engineer) audit bakalárskeho študijného 

programu (ŠP) Strojné inžinierstvo. 

Tento systém hodnotenia kvality in-

žinierského štúdia zastrešuje ENAEE 

(European Network of Accreditation of 

Engineering Education) - nezisková me-

dzinárodná organizácia, ktorá audity 

nevykonáva, ale udeľuje národným akre-

ditačným agentúram autorizáciu na ich 

vykonávanie. Kladne hodnoteným ŠP 

udeľuje ENAEE značku kvality EUR-ACE. 

Na Slovensku plní úlohy hodnotia-

cej agentúry ZSVTS (Zväz slovenských 

vedeckotechnických spoločností). 

ENAEE podporuje vysokú kvalitu tech-

nického vzdelávania a vytvára záväzné 

akreditačné štandardy od r. 2006. 

Systém hodnotenia kvality podľa 

štandardov ENAEE spočíva v hodnotení 

kvality technickej univerzity a kvality 

hodnoteného ŠP. Štandardy ENAEE 

zahŕňajú požiadavky hlavných 

účastníkov a partnerov inžinierské-

ho vzdelávacieho systému – študentov, 

technických univerzít a ich fakúlt, za-

mestnávateľov, rôznych inžinierskych 

asociácií a akreditačných agentúr.

Hlbšiu analýzu by si zaslúžila 

skutočnosť, že systémy hodnotenia 

Akreditačnej komisie SR a EUR-ACE sú 

veľmi odlišné. Hlavný rozdiel možno cha-

rakterizovať tak, že EUR-ACE kritériá 

kvality sú zamerané hlavne na výstupy 

vzdelávacieho systému, zatiaľ čo 
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Podpora zavádzania inovácií 
prostredníctvom vzdelávania 
manažérov inovácií vo firmách

Inovácie a inovačná schopnosť 

podniku je v súčasnosti považovaná 

za nevyhnutnú podmienku jeho kon-

kurencieschopnosti na globálnych 

trhoch. V meniacom sa podnika-

teľskom prostredí, ktorého hnacou 

silou sú stále náročnejšie požiadavky 

zákazníkov, zvyšujúca sa konkuren-

cia, technologický rozvoj a globalizá-

cia, sú inovácie prostriedkom na pri-

spôsobenie sa týmto zmenám.

Znalosti o systéme riadenia inovácií, 

ktorý podporuje chod firiem, umožnia 

pochopiť proces riadenia inovácií, 

zlepšia kompetencie zamestnan-

cov v oblasti plánovania, realizácie, 

hodnotenia a zlepšovania inovačných 

procesov. Tento systém je založený 

na dvoch hlavných prvkoch: tvorbe 

a spracovaní projektových nápadov, 

vyhodnotení, využití a zavedení 

ochrany duševného vlastníctva 

a výstupov na trh, a tiež meraní a vy-

hodnotení inovatívnych výsledkov. 

Hlavným cieľom projektu 

INNOME – Training on Corporate 

Innovation Management System for 

Competitiveness (č.projektu: 2015-1-

HU01-KA202-13551), na ktorom parti-

cipujú aj odborníci z TUKE, je pripraviť 

vzdelávacie materiály pre vyšších 

a stredných manažérov firiem, ktoré 

im umožnia vytvoriť a implemento-

vať proces pre riadenie inovácií vo 

firme. Systém pre riadenie inovácií 

uľahčuje plánovanie, implementáciu, 

hodnotenie a zlepšovanie inovačného 

procesu. Zároveň posilňuje postavenie 

firmy na trhu, umožňuje rýchly vývoj, 

jednoduché riadenie spoločnosti a po-

skytovanie vysoko kvalitného zákaz-

níckeho servisu. Projekt je súčasťou 

programu Európskej komisie, Erasmus+ 

na podporu vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu v Európe, 

ktorý poskytuje príležitosti pre 

milióny Európanov na štúdium, tréning 

na získanie skúseností a dobrovoľ-

níctvo v zahraničí. Cieľom programu 

Erasmus + je prispieť k stratégii Európa 

2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu 

spravodlivosť a inklúziu, rovnako ako aj 

k naplneniu cieľov ET 2020, strategické-

ho rámca EÚ pre vzdelávanie a tréning. 

V rámci projektu INNOME získajú firmy 

prístup k príručke na podporu zavedenia 

procesov riadenia inovácií vo firme. 

Príručka bude obsahovať kľúčové prvky 

potrebné pre zavedenie systému, 

vrátane prípadových štúdií a najlepších 

postupov v praxi. Počas trvania projektu 

(2015-2017) bude realizovaný tréning, 

v rámci ktorého sa účastníci naučia ako 

uplatniť systém riadenia inovácií vo 

firme v praxi. Cieľom projektu je tiež 

pripraviť on-line sociálnu platformu, 

ktorá podporuje tvorbu inovatívnych 

nápadov. Tento nástroj je založený na 

použití nástrojov brainstormingu, v rámci 

ktorých môžu byť vytvorené riešenia 

pre konkrétny problém. Táto metóda 

môže byť použitá na tvorbu inovatívnych 

nápadov, rozvoj alebo uvedenie nových 

produktov/služieb ako aj na zjednodu-

šenie alebo zefektívnenie procesov. 

V rámci projektu bude pripravený tzv. 

kompetenčný profil na vymedzenie 

činností osoby zodpovednej za systém 

riadenia inovácií vo firme ako aj 

databáza otázok, ktorá pomôže firmám 

pri definovaní aktuálneho stavu v oblasti 

inovácií a potrieb v oblasti inovácií 

vo firme. Zároveň bude pripravená 

metodická príručka, ktorá podporí im-

plementáciu systému riadenia inovácií 

vo firme. Následne bude realizova-

ný pilotný tréning a testovaná on-line 

platforma na podporu inovácií a tvorbu 

kreatívnych nápadov. Systém riadenia 

inovácií bude testovaný v partner-

ských organizáciách projektu Poľsku, 

Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.

Autor: 

doc. Ing. Nataša Urbančíková, PhD.

Na stránke konferencie
nájdete bližšie informácie o konferencii VVaPOL´2016
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Zástupcovia AT&T na TUKE

Máš nápad?

Peter Budzák 
v súťaži Mladý 
inovatívny 
podnikateľ

Dňa 17.6. 2016 navštívili TUKE významní 

hostia zo spoločnosti AT&T – predstavi-

telia vrcholového manažmentu spoloč-

nosti: John Donovan, prezident skupiny 

AT&T a riaditeľ pre stratégiu, Bill Hogg, 

prezident pre technologický vývoj, 

Bill Smith, prezident pre prevádzku, 

Andre Fuetsch, viceprezident Domain 

2.0 Architecture and Design, Filip Šváb, 

výkonný riaditeľ pre medzinárodné 

externé záležitosti a Gabriel Galgóci, 

generálny riaditeľ AT&T Slovensko.

V úvodnej časti návštevy hostí prijal 

rektor univerzity, prof. Ing. Stanislav 

Kmeť, CSc., ktorý ich oboznámil s TUKE 

ako inštitúciou, ktorá patrí v SR medzi 

najvýznamnejšie univerzitné pracoviská, 

s výraznými výskumno-vývojovými 

aktivitami. V ďalšej časti programu 

sa delegácia stretla v priestoroch UCITT 

so zástupcami troch kľúčových katedier, 

V roku 2014, kedy bolo otvorené 

Startup centrum TUKE, sa na univerzite 

rozbehli aktivity v oblasti podpory 

startupov. Hlavným zámerom centra 

je vytvoriť motivačné prostredie, 

ktoré pomôže nielen študentom a za-

mestnancom TUKE, ale aj ostatným 

obyvateľom regiónu v rozvoji ich ino-

vatívnych nápadov a potenciálu. 

Startup centrum TUKE podporuje rozvoj 

a realizáciu inovatívnych myšlienok 

a jeho snahou je podporiť premenu ino-

vatívnych myšlienok do komerčne vy-

užiteľného produktu alebo služby. 

Peter Budzák z Fitliner Training 

sa umiestnil medzi 5 fi nalistami súťaže 

Mladý inovatívny podnikateľ 2016. 

Desiaty ročník súťaže organizovali 

ktoré sa venujú problematike IKT (KPI, 

KKUI, KEMT) a taktiež so zástupcami 

troch úspešných startupov, ktoré boli 

založené študentami doktorandského 

štúdia: Lurity (Ing. M. Virčíková, 

PhD.), CEELABS (Ing. P. Feciľak, PhD.) 

a EXCALIBUR (Ing. I. Klimek, PhD.). 

Cieľom návštevy vrcholových pred-

staviteľov AT&T bolo oboznámenie sa 

s výskumno-vývojovými aktivitami 

v predmetnej oblasti. TUKE a AT&T majú 

záujem na rozvoji spolupráce nielen 

v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti 

výskumu a vývoja (absolventi TUKE 

už aj v súčasnosti tvoria najväčšiu 

skupinu zamestnancov AT&T Slovakia, 

spomedzi všetkých zamestnaných ab-

solventov univerzít). Majú záujem 

na konkrétnom napĺňaní pred 2 rokmi 

podpísaného strategického Memoranda 

o spolupráci, pokračovanie v diskusii 

Centrum ponúka startupom podporu 

v rôznej podobe. Jedná sa predovšetkým 

o možnosť využívať zdarma priestory 

a potrebné prístrojové kapacity 

unikátnych odborných pracovísk, labo-

ratórií a iných zariadení na TUKE. Ďalej 

tiež pomoc pri tvorbe podnikateľské-

ho plánu, získavaní partnerov, vyhľa-

dávaní potenciálnych investorov ako 

aj expertnú a mentorskú podporu.

Za obdobie dvoch rokov svojej činnosti 

získalo centrum dobré meno organi-

záciou aktivít na podporu startupov 

Junior Chamber International (JCI) 

a Združenie podnikateľov Slovenska. 

Cieľom súťaže je predstaviť širokej 

verejnosti úspešných mladých 

o možných oblastiach spolupráce 

medzi TUKE a AT&T v podmienkach 

budovaného UVP TECHNICOM. 

Išlo už o druhé stretnutie najvyšších 

predstaviteľov TUKE a vedenia AT&T. 

Prvé sa uskutočnilo v októbri 2014, 

keď na pozvanie vedenia spoločnos-

ti AT&T navštívila delegácia vedenia 

TUKE a UCITT vývojové a inovačné 

centrum tejto spoločnosti – AT&T Big 

Data Foundry v Dallase. Toto pracovisko 

je významnou súčasťou AT&T Labs, ktoré 

patrí k najefektívnejšie pracujúcim 

výskumno-vývojovým štruktúram 

(má viac ako 1600 výskumníkov, 

produkuje v priemere 1 patentové 

riešenie denne). Delegácia 

sa oboznámila s fungovaním 

jednej z najlepších korporatív-

nych univerzít AT&T University 

(viac ako 5000 študentov).

a stalo sa významným elementom 

inovačného potenciálu regiónu s ce-

loslovenským dopadom. Významným 

úspechom bola spolupráca s jedným 

z najvýznamnejších Švédskych inku-

bátorov – LEAD, v rámci ktorej LEAD 

koordinoval prácu Startup centra 

TUKE a prípravu spustenia Inkubátora 

TUKE v rámci UVP TECHNICOM.

Výber startupov do centra je realizo-

vaný prostredníctvom súťaže inovatív-

nych nápadov „Máš nápad? Prezentuj 

svoj startup!“ . Od roku 2014 sa do súťaže 

sa zapojilo viac ako 30 inovatívnych 

projektov a celkovo 19 perspektívnych 

a inovatívnych podnikateľov a ich 

projekty. Súťaž sa zameriava na mladých 

podnikateľov vo veku 18 až 40 rokov, 

ktorí do svojho podnikania vnášajú 

kreatívne riešenia a inovácie. 

Peter Budzák s Fitliner Training-om 

je členom Startup Centra TUKE 

po minuloročnom postupe medzi 

víťazné tímy v rámci súťaže „Máš 

nápad? Prezentuj svoj startup!“ . 

Fitliner Training je inovatívny aplikačný 

systém, určený na rezerváciu osobných 

tréningov cez web kameru a vo fi t-

nesscentrách. Hlavným zameraním 

je aplikovanie „15 minútovky” 

do IT a telekomunikačných spoloč-

ností, ktoré majú sedavých zamest-

nancov s cieľom zvýšenia produk-

tivity ich práce. „15 minútovka” je 

povinné cvičenie počas pracovnej doby 

v zasadacej miestnosti, pred projekto-

rom, kde na druhej strane obrazovky 

vedú tréning profesionálne fi tness in-

štruktorky, so zameraním na odreagova-

nie sa a uvoľnenie chrbtice. Cieľom pre 

rok 2017-2018 je expanzia na trh EÚ. 

Podrobnosti o Fitliner Training nájdete 

na stránke http://www.fi tliner.eu/.

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

Príď	do	Startup	centra	TUKE!	

startupov s potenciálom presadiť 

sa na trhu získalo doposiaľ možnosť 

absolvovať 6 mesačný pred-inkubač-

ný pobyt. Viacerým z nich sa počas 

pôsobenia v Startup centre TUKE 

podarilo získať investície vo výške 

200 000 až 250 000 eur (napríklad cez 

Fond FIT a Neulogy Ventures). Na konte 

majú početné víťazstvá v rôznych 

startup súťažiach – Startup Awards, 

Business Idea Nadácie Tatra banky, 

Global Student Enterpreneur Award, 

Global Telekom Innovation contest, 

Creative Business Cup a mnohé iné. 

Zúčastňujú sa významných startupových 

akcií po celej Európe a uviedli na trh 

niekoľko produktov a to nielen v oblasti 

softérových, ale aj hardvérových riešení. 

Viac informácií nájdete na stránke 

http://startupcentrum.tuke.sk. Aktuálne 

informácie zo sveta startupov môžete 

tiež sledovať na ofi ciálnej stránke 

centra na Facebook-u: https://www.

facebook.com/StartupCentrumTUKE/ 

Startup centrum TUKE v rámci organi-

začnej štruktúry TUKE patrí pod UCITT 

(http://ucitt.tuke.sk). V prípade záujmu 

o konzultácie ohľadom startupov 

môžete kontaktovať Mgr. Luciu Gallíkovú 

e-mailom na lucia.gallikova@tuke.sk, 

prípadne telefonicky 055/6023171. 

Autor:

doc. Ing. František Jakab, PhD.
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Coreper – delegáti 
EÚ v Košiciach 

Úsek zahraničných vzťahov 

Technická univerzita v Košiciach sa ako 

zakladajúci člen združenia Košice 

IT Valley zúčastnila 21. júla 2016 

podujatia Coreper na pôde Kasární/

Kulturparku. Cieľom bolo prezento-

vať aktivity združenia a členských or-

ganizácií pre  delegáciu stálych pred-

staviteľov vlád členských štátov EÚ. 

Podujatie sa uskutočnilo pri príležitos-

ti slovenského predsedníctva v Rade 

EÚ. Výbor stálych predstaviteľov privítal 

Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry 

Košice, n.o. Po prehliadke priestorov 

Kasární/Kulturparku mali hostia možnosť 

navštíviť zaujímavé stánky s jedineč-

nými produktmi a riešeniami, ktoré 

pre nich pripravili členské organizá-

cie a spoločnosti združenia: ELCOM, 

FPT Slovakia, GEODETICCA, GlobalLogic 

Slovakia, Matsuko, mediworx software 

solutions, T-Systems Slovakia 

a univerzity: Technická univerzita 

v Košiciach (TUKE) a Univerzita Pavla 

Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). 

Vo výstavnej expozícii boli prezentova-

né okrem univerzity aj aktivity týkajúce 

sa inovácií, transferu technológií, 

budovaného UVP TECHNICOM, činností 

pracoviska UCITT a Startup centra TUKE. 

V stánku zaujal delegáciu prototyp 

vozidla s minimálnou spotrebou paliva, 

ktoré sa aj tento rok zúčastnilo pretekov 

Shell Eco-Marathon v Londýne.

Po prehliadke a návšteve výstavnej časti 

sa výbor zástupcov zúčastnil prezentač-

nej časti programu. Hostia sa dozvedeli  

o založení, ceste, úspechoch, výzvach 

združenia Košice IT Valley. Prezentáciu 

moderovala Kristína Kertészová, 

výkonná riaditeľka združenia a otvoril ju 

predseda Správnej rady združenia - Ivan 

Hruška. Na pódiu postupne zazneli 

príhovory členov Správnej rady, 

jedného zo zakladateľov združenia 

a predstaviteľov jednej z popredných 

členských spoločností. Za TUKE sa pre-

zentačnej a diskusnej časti zúčastnil 

doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD.

Združenie Košice IT Valley tak využilo 

unikátnu možnosť predstaviť svoje 

aktivity na Slovensku a činnosť 

svojich členských organizácií.

Autori:

Ing. Zlatica Dolná, PhD.,

Ing. Katarína Valentová

Radi by sme vám predstavili náš tím 

a našu činnosť na TUKE. Hlavnou 

zodpovednosťou je rozvoj zahraničných 

vzťahov a vytvorenie nových kontaktov 

za hranicami Slovenska. Náš úsek 

má na starosti prijatie návštev 

zo zahraničia, manažovanie mobilitných 

programov, organizačné zabezpečenie 

ciest študentov a pracovníkov TUKE 

do zahraničia a prijatie zahraničných 

študentov a pracovníkov. Aktívne 

sa podieľame na príprave dohôd, zmlúv 

o spolupráci, ako aj na monitorovaní 

ich efektívneho plnenia v akademickej 

a vedeckej sfére. Jednou z dôležitých 

aktivít je zabezpečenie kontaktu 

s diplomatickými zastúpeniami v SR, 

veľvyslanectvami SR v zahraničí, 

zahraničnými partnermi z priemyslu, 

vzdelávacími inštitúciami a výskumnými 

centrami.

Koordinácia a podpora zahraničných 

aktivít jednotlivých fakúlt TUKE je 

neoddeliteľnou súčasťou každodennej 

činnosti. Náš úsek personálne tvoria: 

• prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc., 

prorektor pre zahraničné vzťahy,

• Ing. Erna Béres, koordinátorka 

programu Erasmus+ KA103 mobility 

v rámci Európy,

• Ing. Zlatica Dolná, PhD., koordinátorka 

programu Erasmus+ KA107 mobility 

mimo Európy, 

• Ing. Denisa Popierová, koordinátorka 

pre administratívu oddelenia 

zahraničných vzťahov. 

Hlavnou činnosťou úseku je koordinácia 

programu Erasmus+ zameraného 

na mobility (cesty z a do zahraničia). Delí 

sa podľa regiónov sveta na 103 (krajiny 

EÚ a EHP) a 107 (krajiny mimo EÚ a EHP).

Naša univerzita je zapojená do programu 

Erasmus+ KA103 od akademického roka 

1999/2000 a v rámci Erasmus+ KA107 

od 2015/2016.

Výzvy pre prihlášky študentov 

a zamestnancov sú zverejňované 

na webovej stránke www.tuke.sk v časti 

Správy. Vybraní účastníci mobilít 

sú zverejnení na http://web.tuke.sk/

erasmus/ v októbri a máji príslušného 

akademického roka v časovom predstihu 

na ďalší semester.

Od roku 2015 je novinkou program 

mobilít do partnerských krajín, ktorý 

je značne atraktívny pre študentov 

a pracovníkov. 

V projekte podávanom v roku 2015 ide 

o spoluprácu s týmito krajinami: Bosna 

a Hercegovina, Brazília, Egypt, Srbsko 

a USA vo vybraných odboroch. Možnosť 

vycestovať má 50 ľudí.

V projekte podávanom v roku 2016 boli 

schválené mobility z/do krajín:  Brazília, 

Gruzínsko, Moldavsko, Nový Zéland, 

Srbsko, Tajvan a USA, schválených je 

takmer 100 mobilít.

Ing. Popierová Ing. Béreš Ing. Dolná

prof. Modrák

Autor:

Ing. Zlatica Dolná, PhD.
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Kto	sme…

Sme študentský záujmový klub 

pôsobiaci na internáte Jedlíkova 9. 

Klub vznikol ako vôbec prvá študentská 

televízia na Slovensku už v roku 1989. 

Vtedy sa študenti rozhodli prestavať 

internátnu izbu na vysielacie štúdio. 

Toto štúdio sa postupom času mo-

dernizovalo a dodnes funguje 

vo svojich priestoroch. V našom klube 

sa zaoberáme hlavne natáčaním 

a tvorbou rôznych relácií, video 

zostrihov či reportáží. Študenti u nás 

prichádzajú do styku so zaujímavým 

technickým vybavením, pričom 

si vyskúšajú aj prácu na príprave televíz-

neho vysielania, nadobudnú skúsenosti 

pri práci s kamerou, či uplatnia svoju 

kreativitu pri strihu videa. Taktiež 

sa môžu realizovať v rôznych oblastiach 

od moderovania relácií až po mo-

delovanie grafi ckých animácií. Klub 

eŠtv poskytuje priestor na rozvíjanie 

všetkým mladým a kreatívnym ľuďom, 

ktorí nadobudnuté skúsenosti môžu 

uplatniť aj v profesionálnych médiách.

Čo	robíme…

V súčasnosti tvorí náš kolektív vyše 

30 členov, ktorí pracujú na rôznych 

pozíciách ako je kameraman, strihač, 

moderátor/redaktor, či grafi k. 

Zameriavame sa najmä na tvorbu re-

portážnych videí z diania na Technickej 

univerzite, video zostrihov zo štu-

dentských akcií organizovaných na in-

ternátoch a taktiež aj na tvorbu 

vlastných relácií a rôznych iných 

zábavných či náučných videí.

Prepadovka

Našou najúspešnejšou a najsledovanej-

šou reláciou je Prepadovka. V nej môžeš 

vidieť ako náš tím náhodne prepadne 

dve študentské izby, ktoré potom medzi 

sebou súperia v rôznych vtipných dis-

ciplínach. Súťaživí študenti sa pri ich 

plnení vždy dobre zabavia a neraz sa 

dostanú do nezvyčajných situácií. Ich 

snaha je aj náležite odmenená a preto 

nikdy neodídu s prázdnymi rukami.

Cinema

Ďalšia z pestrej palety našich relácií 

má názov Cinema. V nej sa dozvieš 

tie najnovšie informácie a zaujímavé 

pikošky zo sveta fi lmov. Okrem toho 

na teba čaká v každej časti súťaž o dva 

lístky do košického kina Cinemax, čo 

Cineme prinieslo stálych divákov, ktorí 

sa aktívne zapájajú do každej súťaže. 

V súčasnosti sa ako jediná relácia 

z nášho portfólia natáča na zelenom 

plátne v našom štúdiu kde vládne 

veľmi tvorivá a veselá atmosféra.

Viac	ako	len	video...

Samotné video, je už len výsledok 

našej práce, ktorý prezentujeme na web 

stránke a fan page na Facebooku. 

Za každým videom však stojí tím 

mladých kreatívnych ľudí, študentov, 

ktorí sa učia pracovať a tvoriť ako 

jeden zohraný kolektív. Pri návrhu 

a tvorbe videí prežívajú spolu pekné 

chvíle plné zábavy. Pri tejto práci 

sa stále naučia niečo nové a zdo-

konaľujú si svoje zručnosti.

Študentská televízia však nie je len 

o práci, ale aj o tom, že máte okolo 

seba ľudí, ktorí sa rozhodli tráviť svoj 

voľný čas aktívne. Ak nás sleduješ 

na Facebooku, určite si postrehol, že 

sa často stretávame aj mimo štúdia. 

Ako klub sa venujeme aj kolektív-

nym športom a zúčastňujeme sa 

rôznych športových turnajov. Medzi 

ďalšie podujatia, ktorých sa zúčast-

ňujeme patria aj vedomostné kvízy. 

Tu môžeme prezentovať nielen svoje 

vedomosti a popasovať sa s ťažkou kon-

kurenciou, ale sa aj dobre zabaviť.

Konkurz

Ak ťa naša práca zaujala a chceš sa naučiť 

niečo nové, tak príď na konkurz. 

Organizujeme ho 27. 09. 2016 

o 18.00 h v priestoroch 3D projek-

eŠtv - Študentská televízia

Autor:

Redaktori eŠtv

čnej miestnosti, ktorá sa nachádza 

na bloku A na internáte Jedlíkova 9. Staň 

sa aj ty súčasťou nášho klubu. Hľadáme 

ľudí ako napríklad webmáster, strihač, 

kameraman, technik, moderátor/ka, 

redaktor/ka, kreatívec, scenárista či 

režisér. Pridaj sa k nám a ukáž nám, čo je 

v tebe! Našu tvorbu si môžeš pozrieť 

na webovej stránke www.studenttv.sk 

alebo na FB ako www.StudentTv.sk. 

Ak chceš vedieť viac o nás a našej tvorbe 

napíš nám na:

studentska.televizia@gmail.com. 

Tešíme sa na teba!
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Zo života Slávie TUKE

V minulosti bol štadión na Watsonovej 

ulici (bývalá Solovjevova) výkladnou 

skriňou československého futbalu. 

Pamätníci košického futbalu dodnes 

s nostalgiou spomínajú na zápolenia 

košických hráčov v najvyššej súťaži.

Zo štadióna pod vysokými topoľmi 

sa futbal na dlhé obdobie vytratil. 

Dnes opäť ožíva. Pred dvoma rokmi 

vznikol Futbalový klub Slávia TUKE, 

ktorý sa hneď zapojil do účinko-

vania 6. ligy mestskej futbalovej 

súťaže Košice a na prekvapenie veľmi 

úspešne. Dvakrát dokázal za sebou 

súťaž vyhrať presvedčivým spôsobom. 

Z 34 súťažných zápasov 28 vyhral, 

3 krát remízoval a okúsil len 3 prehry. 

„Nevedeli sme čo môžeme od našich 

študentov – futbalistov na ihrisku 

očakávať v konfrontácii s mužstvami, 

ktoré už dlhodobo hrajú v organizova-

ných súťažiach dospelých“ , konštato-

val Marcel Behún, kvestor TUKE, ktorý 

je dušou tímu a dokonca aktívnym fut-

balistom a pokračoval, „…viete, musíte 

sa posúvať ďalej. Preto sme sa rozhodli, 

že v tejto sezóne skúsime na základe do-

siahnutých výsledkov účasť v piatej 

lige Košicko – Gemerskej organizovanej 

Východoslovenským futbalovým zväzom.“ 

Futbalisti Slávie TUKE si postupne 

zmerajú sily s Perínom, Ťahanovcami, 

Dobšinou, Sokoľanmi, ďalej narazia 

na Čečejovce, Kechnec, Poproč, Malú 

Idu, Gemerskú Hôrku, Košickú Novú 

Ves, Veľkú Idu a Turňu nad Bodvou.

Káder mužstva tvoria: brankári: Mário 

Hlivák, Bogdan Tenkáč, Juraj Filip 

Seleš; obrancovia: Jozef Vasilišin, Jakub 

Kaščák, Pavol Verčimák, Matúš Veľas, 

Martin Gajdoščík, Erik Jaroš, Marcel 

Behún; stredopoliari: Vadym Solovjov, 

Michal Marcin, Ľubomír Hlivák, Dávid 

Kostovčík, Martin Popovič, Dávid 

Tomečko; útočníci:  Július Lišuch, 

Marcel Hvozdík, Patrik Brestovský, 

Dávid Ečegi, Peter Gašparovič, Erik 

Weiss, Roland Weiss, Rayezis Rahman.

Vedúci mužstva je Branislav Ľoch. 

Zo súpisky azda najviac úputalo 

meno Rayezis Rahman. Futbalista 

zo zahraničia? „Áno, pochádza 

z Afganistanu a je naším študentom. 

V kádri máme aj dvoch Ukrajincov,“ 

upresnil manažér a hrajúci tréner 

Ľubomír Hlivák. Hráčsky káder na sezónu 

2016/2017 tvoria vo veľkej miere 

(70%) študenti TUKE, ostatní sú za-

mestnanci a bývalí absolventi TUKE.

V 5. Košicko – Gemerskej lige 

VsFZ mužstvo Slávie TUKE 

získava prvé skúsenosti.

Autor:

PhDr. Marek Mryglot 

Futbalový	návrat

Olympijský sen

Udalosť roka

Olympijský sen na atletickej dráhe 

na Watsonovej ulici prežívali aj atlétky 

Janka a Danka Velďakové, absolvent-

ky Technickej univerzity v Košiciach, 

ktoré reprezentujú našu krajinu aj v Rio 

de Janeiro. V podobnej situácii sú dnes 

olympijské nádeje Dávid Alštock, Jozef 

Škultéty, Radka Škovránková, Karin 

Devaldová, Ľuboš Švec, Maté Kiss, 

Viktória Rusnáková, Jakub Bugončík 

a ďalší z takmer 200 člennej základne 

AK Slávia TUKE. „Záujem o atletiku začal 

rásť po našom príchode na atletický 

Členovia Slávie TUKE získali 

na Majstrovstvách sveta výškových 

rakiet dve zlaté, jednu striebornú 

a tri bronzové medaily. 

Na letisku v Bidovciach bojovali 

v polovici augusta o najcennejšie 

vavríny modelári vyspelých krajín sveta 

USA,  Ruska, Veľkej Británie, Estónska, 

Lotyšska, Poľska, Maďarska, Českej 

republiky a Slovenska. V silnej konku-

rencii takmer 100 športovcov sa zaskvel 

študent Fakulty elektrotechniky a infor-

matiky TUKE, 23 ročný Radek Němec, 

ktorý zvíťazil v kategórii R1 – výšková 

raketa jednostopová a v kategórii R3 – 

raketa, maketa získal striebornú medailu. 

„Odskúšal som si elektronický časovač 

na odpálenie druhého stupňa rakety, 

ktorý som si sám vyrobil. Dvojstupňové 

štarty mám najradšej. Počas pretekov 

som pomáhal aj svojim konkurentom, 

a tým som získal nových priateľov,“ 

hodnotil svoje účinkovanie Radek. 

štadión TUKE, ktorý sa stal dnes naším 

druhým domovom. V priebehu 3 rokov 

stúpla členská základňa o vyše 100%. 

V súčasnosti máme 195 športovcov 

všetkých vekových kategórií. A očakávame 

ďalší nárast. Chceme, aby naše číslo 

dosiahlo tisícku,“ povedala trénerka 

a manažérka Henrieta Rusnáková. 

V roku 2016 získali atléti do konca 

augusta z významných podujatí už 

34 medailí, vlani ich bolo za celý rok 

18. Splnil sa im sen, keď už tri roky 

Radosť nám spravila aj jeho sestra 

Barbora Němcová, 20 ročná študentka 

Ekonomickej fakulty TUKE, dvomi 

bronzovými medailami v kategóri-

ách R1 – výšková raketa jednostopová 

a R2 – výšková raketa viacstopová. „Som 

veľmi spokojná. Každý štart bol úspešný. 

Rakety boli vo výbornom stave,“ podelila 

sa s nami bezprostredne po súťaži 

Barborka. Mama našich úspešných 

Autor:

PhDr. Marek Mryglot 

Autor:

PhDr. Marek Mryglot

po sebe štartujú v celoštátnej atletickej 

lige dospelých. Stalo sa už pravidlom, 

že svoju výkonnosť okrem zahranič-

ných a národných súťaží môžu testovať 

na TUKE štadióne počas medziná-

rodného mítingu O pohár rektora 

TUKE vo viacboji, Plachého TUKE 

míli, Skokanskom viacboji a podujatí 

Hľadáme nových olympionikov. V tomto 

roku ich ešte čaká fi nále atletickej ligy, 

EKAG do 15 rokov v Brne, Majstrovstvá 

Slovenska družstiev žiakov a do-

rastencov a MSR starších žiakov.

študentov Janette Němcová, riaditeľka 

podujatia, pridala ďalší bronz, tentoraz 

v kategórii R3 – raketa, maketa. A aby 

úspechov nebolo málo, rodinnú zbierku 

medailí uzavrel Radekov a Barborkin 

dedko Boleslav Večeřa, ktorý vybojoval 

zlato v kategórii Experiment. Slávia TUKE 

okrem medailovej žatvy spravila dobré 

meno Slovensku aj po organizačnej 

stránke. Udalosť roka vyšla na jednotku.
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AMS Porto 2016
Slovenskí vysokoškolskí florbalisti, 

medzi ktorými nechýbali ani hráči flor-

balového klubu ATU Košice, sa v júli 

zúčastnili na svojom treťom svetovom 

šampionáte. Po švajčiarskom Berne 

v roku 2006 a Prahe v roku 2012 

sa ich ďalšou stanicou stalo portu-

galské Porto, ktoré bolo v dňoch 19. 

až 24. júla dejiskom 7. Akademických 

majstrovstiev sveta vo florbale.

Slováci sa predstavili v skupine B, 

v ktorej boli okrem nich aj repre-

zentácie Španielska, Južnej Kórei, 

Japonska a domáceho Portugalska. 

Skupinu A tvorilo kvarteto Švajčiarsko, 

Česká republika, Fínsko a Švédsko.

Slovenskí florbalisti prešli skupinou bez 

menších problémov. Japonsko zdolali 

12:0, domácich Portugalcov 26:1, Južnú 

Kóreu 22:0 a Španielsko 13:3, čím si 

zabezpečili prvé miesto v skupine. 

Dôležitý a kľúčový bol však zápas 

vo vyraďovacej fáze. Štvrťfinálovým 

súperom Slovákov bol posledný celok 

skupiny A – Česká republika. Jej florba-

listi v stretnutí potvrdili rolu favorita 

a Slovensko porazili jednoznačne 8:1. 

Výsledok bol vzhľadom na predvedenú 

hru príliš drsný, mrzieť mohli najmä ne-

premenené šance a pár zbytočných 

tečovaných gólov do našej siete.

Prehra so západnými susedmi 

posunula Slovákov do boja o piatu 

priečku na turnaji. V ňom sa opäť 

stretli so Španielmi, ktorí ako druhý 

tím našej skupiny vo štvrťfiná-

le nestačili na Fínov. Ani v druhom 

vzájomnom zápase so súperom 

z Pyrenejského polostrova Slováci 

nezaváhali a Španielov zdolali jedno-

značne 11:1, čím potvrdili 5. priečku 

na turnaji a zároveň obhájili umiestne-

nie spred štyroch, resp. desiatich rokov.

Slovenskí akademici tak splnili cieľ 

a očakávania, s ktorými na majstrov-

stvá cestovali. Ukázalo sa, že na tímy 

z prvej štvorky sa doťahujeme, ale 

ešte nejaký čas potrvá, kým sa im 

kvalitatívne vyrovnáme. Ostáva 

teda dúfať, že sa tak stane už o dva 

roky v poľskom meste Lodž.

Hráči FK ATU Košice: Peter Dudovič, 

Samuel Kerekeš, Michal Kročko, 

Adrián Szabo a Jozef Halás.

Autor: 

Mgr. Juraj Dudovič

Od	septembra	si	môžete	objednať	aj	v	našich	stravovacích	prevádzkach
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TUKE CUP
2016

O POHÁR REKTORA TUKE

ATLETICKÝ ŠTADIÓN TUKE, WATSONOVA 4/A, KOŠICE

5.10.2016

FUTBALOVÝ 
TURNAJ

09.00 - zápasy v základných skupinách

11.00 - otvorenie turnaja

11.30 - exhibičný zápas

12.00 - pokračovanie turnaja

16.00 - vyhodnotenie


