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Štipendiá do celého sveta

analýze a tvorbe znalostného systému

určite rozdiel, oproti tomu, keď som bol

Spomínali ste aj ďalší úspech.

v podobe aplikačného prostredia data-

študentom. Teraz už nesedím pasívne

V decembri boli prezentácie dizer-

bázového systému pre spracovanie ge-

na hodine, ale som ten, ktorý musí zaujať.

tačných prác, kde sa zúčastnili dvaja

nerovaných dát a informácií z komplex-

PhD. študenti z každej fakulty TUKE.
Páči sa vám vaša práca?

Ja som prezentoval výskumnú časť

Som pozitívne naladený, stále som chcel

svojej práce pod titulom Vývoj znalost-

Spolupracujete iba s akade-

túto prácu robiť, dostával som popritom

ného systému počítačovej podpory pre

mickou sférou alebo máte aj

aj ponuky z praxe, ale z časových dôvodov

oblasť technologickej prípravy výroby

kontakty s priemyslom?

som ich potom začal odmietať. Veľmi

v prostredí komplexného CAD/CAM/CAE

I keď som mal možnosť nakuknúť

rád publikujem v dobrom kolektíve.

systému. Komisia ma vyhlásila za víťaza

do kuchyne partnerov z priemyselnej praxe

Výsledkom je aj ocenenie Študentská

v rámci vedeckej časti spomedzi troch

Ing. Martin

a venovať sa tomu naplno, ostal som

osobnosť Slovenska a úspech v súťaži

ďalších kandidátov v mojej kategórii.

verný univerzitnému životu a upriamil som

na Technickej univerzite v Košiciach

svoju pozornosť na akademickú sféru, kde

v prednese dizertačnej práce. Tá moja bola

Je predpoklad, že sa budete

sa venujem publikačnej aj pedagogickej

na tému Vývoj znalostného systému po-

aj v budúcnosti zapájať

Pollák

činnosti, mám blízko k študentom, a popri

čítačovej podpory pre oblasť technolo-

do takýchto súťaží?

tom čo to pomáham kolegom pri riešení

gickej prípravy výroby v prostredí kom-

Pokiaľ ostanem na škole, budem sa veľmi

požiadaviek z výrobnej sféry a praxe.

plexného CAD/CAM/CAE systému.

rád zapájať do súťaží, samozrejme ak to

ného CAD/CAM/CAE systému Creo.
Autor:
Ing. Katarína Valentová

MLADÍ VEDCI TUKE

Ing. Martin Pollák, i keď narodený v Bardejove, hlási sa pôvodom
k Prešovu ako ku svojmu rodnému mestu, kde býva od narodenia.
Momentálne pôsobí ako interný doktorand v 3. ročníku štúdia
na Katedre počítačovej podpory FVT so sídlom v Prešove. Je hrdým
laureátom ceny Študentská osobnosť Slovenska v akademickom
roku 2015/2016 v kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika.

bude v mojej sfére pôsobnosti. Je to veľká
Priblížte našim čitateľom

Ako prebiehalo oceňovanie?

softvér, s ktorým pracujete.

Študentská osobnosť Slovenska mi bola

Softvér Creo Parametric, z ktorého

udelená za celé pôsobenie na fakulte,

Chytili by ste sa aj ponuky

získavam dáta je určený pre využitie

vedecká komisia zvažovala koho vybrať

zo zahraničia?

vo výrobných závodoch. Ponúka širokú

na základe publikácií, mám ich doposiaľ

Rád cestujem, takže zahraničie

škálu tvorby, naši študenti sú nútení

5 v karentovaných časopisoch a 3 podané

navštívim veľmi rád a zúčastním sa

niečo tvoriť, čo ich pripravuje na to,

patentové prihlášky (úžitkové vzory)

na akejkoľvek konferencii. Čo sa týka

aby sa mohli stať plnohodnotný-

v oblasti diagnostiky a návrhu dizajnu

života v zahraničí, ten ma neláka,

mi členmi výrobných tímov v praxi.

zariadení na diagnostiku. Zavážili prav-

chcem sa usadiť na Slovensku.

výzva a devíza do mojej budúcnosti.

depodobne aj návštevy konferencií nielen
Aké predmety učíte?

doma, ale aj v zahraničí, pochválim

Aké máte méty na najbližšie obdobie?

Učil som viacero predmetov,

sa - p. dekan ma vzal aj na konferenciu

Dokončiť doktorandské štúdium, skúsiť

no vo výskume sa viac-menej venujem

na Bali - 4th International Conference

dostať sa do zamestnania na FVT. Ak

tvorbe, k čomu sa viaže výučba

on Nano and Materials Engineering

sa to nepodarí, tak by som sa zameral

predmetov súvisiacich s vytváraním

(ICNME 2016), Indonesia, April 7.-8. 2016.

na dizajn a technológie v praxi či už

dizajnu, kde učím tvorbu 3D modelov,

v Prešove, poprípade v Košiciach.

So životom na našej univerzite

cudzím jazykom, nemčine a angličtine.

užiť študentský život, a tak som začal

výkresov, zostáv a následne konštruk-

Ako ste sa dozvedeli, že ste

sa stretol už ako študent bakalár-

Získal som aj ekonomický základ. Učitelia

štúdium na Fakulte výrobných technológií.

cií plechových súčiastok, čiže celý balík

víťazom tohto ocenenia?

Aké sú vaše záujmy?

skeho a inžinierskeho štúdia na FVT.

na strednej a moja mama ma motivovali,

Crea, prostredia, v ktorom vyučujeme.

Prečítal som si to v maili. Chvíľu mi

Šport od malička, hrával som hokej, teraz

Ako sám skromne podotkol:

že určite lepšie uspejem, ak budem mať

Na akú oblasť sa momentálne

trvalo, kým som si uvedomil, že som

však už len rekreačne, futbal, počítače,

Bol som veľmi dobrý študent na základnej

absolvovanú aj vysokú školu. Pri roz-

zameriavate?

Ako sa zmenil váš postoj, keď

vlastne absolútny víťaz, dokonca som

čítanie kníh - ako technických, tak aj

aj strednej škole, mám skončenú elektro-

hodovaní či pôjdem na TUKE zavážil

Venujem sa problematike technologic-

ste sa stali vyučujúcim?

si aj googlil význam slova laureát, aby

svetovej literatúry. Mám rád spoločnosť,

technickú priemyslovku, kde som študoval

tiež fakt, že som Prešovčan. Vzali ma

kej prípravy výroby, konkrétne automa-

Snažím sa byť taký, ako som si ja

som si to potvrdil. Moji blízky sa veľmi

pozitívnych a dobre naladených ľudí,

elektrotechniku v oblasti informač-

síce aj na FEI, no moji najlepší kamaráti

tizácii predvýrobných etáp, spracovaniu

za mojich študentských čias vyučujú-

tešili z môjho úspechu a sprevádzali ma

s ktorými sa stretávam na rôznych podu-

ných systémov, venoval som sa aj dvom

ostali v Prešove, chcel som si poriadne

dát zo softvéru, ktorý som si vybral po ich

ceho predstavoval, veľa inovujem. Je to

na odovzdávanie ceny v Bratislave.

jatiach a priateľských stretnutiach.
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Tri mesiace v Brazílii?
Prečo nie?!

problémov, ktoré analogicky riešime

veľmi rád spomínam na veľké množstvo

beh na 12 minút, alebo inak povedané

aj my tu na Slovensku – toto nezhmot-

ďalších malých či väčších zážitkov ako

presun z terminálu 2 na medzinárod-

niteľné som si z Brazílie priniesol.

zo všedného každodenného života

ný terminál 3 - samozrejme s batožinu. :)

Autor:
Ing. Zlatica Dolná, PhD.

medzi miestnymi na univerzite, tak aj
Podelíte sa s nami o zaujímavý zážitok?

z návštevy Rio de Janeira či Sao Paula.

Veľmi rád spomínam na terénnu

Ako by ste motivovali našich
študentov, aby sa vybrali

geologickú exkurziu, ktorú sme absol-

Mali ste aj nejakú nepríjemnú

do „takej ďalekej“ krajiny?

vovali v okolí mestečka Diamantina

skúsenosť, príp. stretli ste sa

V každom prípade sa nesmiete báť

ležiaceho v štáte Minas Gerais (Brazílska

s nejakou komplikáciou pred,

objaviť v sebe toho dobrodruha, ktorý

federatívna republika pozostáva z 26

po ceste alebo počas pobytu?

túži po cestovaní, objavovaní diaľav

štátov a jedného federálneho dištriktu).

Komplikácia či nepríjemná skúsenosť?

a spoznávaní nových ľudí. Hoci každá

Krajinu v Minas Gerais tvorí tzv. cerrado

Pri odlete domov, teda cestou na letisko

cesta prináša isté množstvo malých či

- tropická brazílska savana. Študovali

sa mi vyskytla menšia komplikácia.

väčších komplikácií, stojí to za to. Práve

sme tam piesčité sedimenty, ktoré sú dnes

Nakoľko som býval v Campinas a odlet

tie vás však pripravia na akúkoľvek

po regionálnej metamorfóze zachované

som mal z medzinárodného letiska

nástrahu života. Skúsenosti, ktoré takto

ako kremence. Vznikali približne pred

v Sao Paule, potreboval som sa prepraviť

získate, sú neoceniteľné. Pokiaľ máte chuť

1,6 miliardami rokov v prostredí púšte

na letisko včas. Odlietal som v neskorých

niečo zažiť, niečomu sa priučiť na inej

Na potulkách nespútanou krajinou

migráciou veľkých veterných piesočných

večerných hodinách a na letisko som mal

univerzite, rozhodne sa pokúste, hľadajte

štátu Minas Gerais. V pozadí me-

dún. Je to úžasná oblasť budovaná veľmi

prísť „shuttle autobusom“, ktorý odchádzal

príležitosť vycestovať. Tieto príležitos-

zoproterozoické kremence vzniknuté

starými mezopoterozoickými horninami,

v dostatočnom predstihu. Sao Paulo je

ti tu sú všade okolo vás, len je potrebné

migráciou dún v eolickom prostredí.

ktoré na Slovensku nemáme možnosť

predsa len od Campinas vzdialené tak dve

ich vidieť. Ja som osobne veľmi vďačný

vidieť. V minulosti sa tu na kremenných

hodiny cesty. Kvôli zápche, ktorá sa však

za túto možnosť, ktorá sa mi naskytla

žilách prerážajúcich okolité horniny ťažilo

vytvorila náhlou nepriazňou počasia,

práve vďaka programu Erasmus +.

zlato. Tento kraj je tiež známy výskytom

som zameškal v taxíku odchod shuttle

diamantov a železných rúd. Oblasť, ktorú

autobusu. Nič sa nedalo robiť, musel

Ďakujeme za rozhovor, ktorý vznikol

sme navštívili, bola obývaná už v dobe

som ísť ďalším. Ten však išiel o 90 minút

po Igorovom návrate z Brazílie vďaka

Igor Ďuriška je denným doktoran-

Na čo bol váš pobyt odborne zameraný?

sa o veľmi kvalitnú univerzitu. Odborné

kamennej. Jej pozostatky pripomína-

neskôr a okrem toho mal príchod na iný

projektu Erasmus-KA107 č. 2015-

dom ústavu Geovied, FBERG na TUKE

Výzva bola určená pre študenta

prednášky, ktoré som mal možnosť na-

li praveké maľby zvierat, ktoré sme videli

terminál. To mi skrátilo letiskový čas v Sao

1-SK01-KA107-008876 a prajeme

v študijnom programe Banská geológia

geovied. Špecificky sa moja mobilita

vštevovať, boli veľmi dobre spracované

pod jedným z najznámejších odkryvov

Paule na necelú hodinu. Na letisku som si

len to najlepšie do budúcnosti.

a geologický prieskum. Zároveň je

zameriavala na odbor geológie,

so zreteľom na uplatnenie v praxi.

v pohorí Serra do Espinhaço. Samozrejme

teda precvičil ľahkú atletiku – orientačný

prvým študentom vybraným na štúdium

konkrétne na štúdium siliciklastic-

Na prednáškach sa kládol vysoký dôraz

v zahraničí cez nový Erasmus+ program,

kých sedimentov tzv. sedimentológie.

na aktívne zapojenie študentov a názornú

ktorý umožňuje realizovať mobility z/do

demonštráciu preberanej problematiky.

krajín mimo EÚ. Vďaka spolupráci, ktorú

Ako hodnotíte úroveň univerzity,

Pedagógovia a doktorandi sa podieľajú

má jeho školiteľ, prof. Ing. Juraj Janočko,

fungovanie, úroveň výučby,

na kvalitnom výskume v problema-

Oddych v Rio de Janeiru. Pohľad na pláž

CSc. s partnermi v Brazílii, strávil

výskumu a technické vybavenie?

tike, ktorá má svetový dopad.

Ipanema, o ktorej krásach spieval už

3 mesiace na University of Campinas

Univerzita, na ktorej som pôsobil,

a po návrate sa s nami podelil o svoje

University of Campinas (UNICAMP)

Čo ste si priniesli domov

zážitky. Akú „príchuť“ mala pre neho

sa v rámci hodnotenia brazílskych

(odborné príp. súkromné)?

Brazília, si prečítate v rozhovore nižšie.

vysokých škôl pohybuje na druhej

Študijný pobyt rozhodne rozšíril obzor

najvyššej priečke. Tento rok sa v hodnotení

môjho pohľadu ako v oblasti odbornej

Ako ste sa dostali na pobyt v Brazílii?

britského Times Higher Education (THE)

tak aj osobnej. Vážim si ochotu a snahu

Reagoval som na výzvu visiacu

umiestnila ako druhá najlepšia z celej

pedagógov, najmä prof. Giorgia Basíliciho

na stránke našej univerzity. Jednalo

Južnej Ameriky. Z pohľadu brazílske-

môjho prijímajúceho profesora. Cením

sa o trojmesačný pobyt v Brazílii cez

ho študenta je teda táto univerzita veľmi

si jeho ochotu, s akou sa so mnou

program Erasmus + práve v mojom

príťažlivá a nie je ľahké sa na ňu dostať.

podelil o vedomosti a skúsenosti, ktoré

odbore. Bol to nový program výmeny

Úroveň výučby je priamo úmerná jej

tak dlho a prácne získaval. Skúsenosti,

študentov do krajín mimo Európy.

pozícii v rámci vysokých škôl – jedná

poznatky, iný pohľad na riešenie
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Cena rektora 2016

Autor:
Ing. Gabriela Alexandrová, PhD.

V rámci Týždňa vedy a techniky, hodnotiaca komisia určila
víťazov v jednotlivých kategóriách:
1.

Na TUKE bola vyhlásená súťaž o najlepšieho vedca, najlepšieho vedca do 35 rokov,
najlepšiu publikáciu a najlepšiu monografiu vydanú v roku 2016. Do súťaže boli navrhnutí
viacerí pedagogickí a vedecko-výskumní pracovníci z rôznych fakúlt TUKE.

3.

Ocenenie za publikačnú činnosť v kategórii „Vedecký článok vydaný
v roku 2016“ získal článok prof. RNDr. Adriany Eštokovej, PhD. a kol.
zo SvF, s názvom: „Testing Silica Fume-Based Concrete Composites under

V kategórii „Vedec TUKE za rok 2016“ ocenenie získal

Chemical and Microbiological Sulfate Attacks“, časopis: Materials 9/2016

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. – FBERG
Profesné pôsobenie tímu je v oblasti

rádionuklidov). Štúdium dopadov

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., je me-

piatich rokov, 2011–2015, najcitova-

environmentálneho a materiálové-

na životné prostredie je zamerané

dzinárodne uznávaným odborníkom

nejšou matematickou knihou vo svete:

ho inžinierstva vo väzbe na hodnotenie

na hodnotenie dopadov stavebných

v oblasti aplikovanej matematiky

2011 – 3. miesto, 2012 – 1. miesto,

dopadov stavebných materiálov

materiálov v konštrukciách budov

a teórie riadenia procesov. Výrazne

2013 – 1. miesto, 2014 – 1. miesto,

a budov na životné prostredie. Oblasť

na globálne otepľovanie, acidifiká-

prispel k rozvoju teórie a aplikácii

2015 – 3. miesto (http://blogs.ams.org/

výskumu je zameraná na experimentál-

ciu a energetickú spotrebu budovy

derivácií neceločíselného rádu. Jeho

beyondreviews/2015/05/30/top-te-

ne štúdium vybraných environmentál-

metódou LCA ako aj na optimalizá-

monografia „Fractional Differential

n-lists/), a súčasne je aj najcitovanejšou

nych parametrov stavebných materiálov

ciu rôznych materiálových skladieb

Equations” (Academic Press, San Diego

zo všetkých matematických knih pub-

v dvoch rovinách: hodnotením dopadov

konštrukcií za účelom redukcie nega-

– New York – London – Toronto – Tokyo,

likovaných vo svete v roku 1999. Ako

na zdravie človeka a sledovaním

tívnych environmentálnych vplyvov.

1999), bola podľa Google Scholar

prvý vedec na Slovensku, prof. Podlubný

dopadov na životné prostredie. V oblasti

Nezanedbateľným faktorom v oblasti

Citations citovaná už viac ako 14500-

v júni 2016 prekonal celkový počet

hodnotenia dopadov na zdravie človeka

udržateľnosti stavebníctva je aj

krát. Podľa databázy Mathematical

20000 citácií podľa Google Scholar

je špeciálna pozornosť venovaná štúdiu

štúdium trvanlivosti cementových

Reviews (MathSciNet) od American

Citations, pričom dnes je to už viac ako

rizikových vlastností cementov a ce-

kompozitov v agresívnom prostredí

Mathematical Society, je táto monografia

22600 citácií (http://scholar.google.

mentových kompozitov (obsah a vy-

(biokorózia a chemická korózia).

prof. Podlubného v priebehu posledných

com/citations?user=4H2CInEAAAAJ).

lúhovateľnosť ťažkých kovov, aktivita

2.

V kategórii „Vedec TUKE za rok 2016 do 35 rokov“ ocenenie
získal doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD. – FVT

4.

Ocenenie za publikačnú činnosť v kategórii „Vedecká monografia v technických vedách vydaná v roku 2016“ získala monografia doc. Ing. Slavomíra
Labanta, PhD. a kol. z FBERG, s názvom: „Survey Control Points Compatibility

V profesijnej oblasti sa venuje primárne

nejednoznačností a nepresností, ktoré

výskumu mechanizmov na báze pneuma-

práve tieto pohony charakterizujú a sú

tických umelých svalov ako nekonvenč-

preto prirodzenou oblasťou výskumu

Vedecký tím pôsobí na Ústave geodézie,

a ochranu životného prostredia. Doc.

ného pohonu v priemyselných aplikáci-

pre dosiahnutie požadovanej kvality

kartografie a geografických infor-

Labant sa venuje problematike defor-

ách s využitím metód výpočtovej inteli-

regulácie. Výskumu sa venuje od roku

mačných systémov FBERG Technickej

mačného šetrenia stability územia, GNSS

gencie pre ich modelovanie a riadenie.

2005, kedy nastúpil na doktorandské

univerzity v Košiciach. V roku 2016 bola

observáciam na bodoch geodetických

Pneumatický umelý sval ako pohon je

štúdium na Fakulte výrobných tech-

v prestížnom zahraničnom vydavateľstve

sietí, spracovaniu výsledkov geodetic-

alternatívou k štandardným pohonom,

nológií so sídlom v Prešove. Metódam

SPRINGER vydaná vedecká monografia,

kých meraní alternatívnymi odhadova-

ktorý je poddajný a má výborný pomer

výpočtovej inteligencie, ako ďalšej

v ktorej sa ako jeden z kolektívu

cími metódami na FBERG. Je spolurieši-

výkon/hmotnosť vďaka čomu je možné

oblasti, sa začal venovať po skončení

autorov, doc. Labant venoval kompati-

teľom viacerých domácich grantových

realizovať napr. manipulátory, ktoré sú

štúdia v roku 2008. Význam tejto

bilite výškových, polohových a priesto-

projektov, autorom a spoluautorom troch

bezpečné pri kontakte s ľuďmi pre úlohy,

témy pre univerzitu spočíva pre-

rových bodov, t.j. či je fyzická značka

vedeckých monografií vydaných v za-

ktoré si nevyžadujú extrémnu presnosť.

dovšetkým v jedinečnosti tohto

bodu trvalo stabilizovaného na zemskom

hraničných vydavateľstvách, dvoch vy-

Modelovanie a riadenie systémov, ktoré

výskumu v rámci Slovenska a značnej

povrchu totožná s údajmi, ktoré definujú

sokoškolských skrípt a viac ako 60 za-

ich využívajú je však značne náročné,

špecifickosti aj v medzinárodnom

jeho umiestnenie v národnom refe-

hraničných a domácich vedeckých

pretože sa vyznačujú nelineárnymi cha-

meradle, čo dáva lepší predpoklad pre

renčnom systéme. Kompatibilitu bodov

a odborných publikácií. Publikovanie

rakteristikami aj hysterézou. Metódy

získavanie ohlasov v zahraničí. Oblasť

je potrebné overiť pred ich ďalším

v prestížnych zahraničných vydavateľ-

výpočtovej inteligencie, ktoré možno

má značný potenciál vďaka novému

použitím, aby sa vylúčili nehomogén-

stvách a časopisoch prispieva k zvýšeniu

označovať aj pojmom „soft computing”

smerovaniu v priemyselnej robotike,

ne (nekompatibilné) geodetické body

povedomia vzdelávacej inštitúcie

umožňujú na rozdiel od tradičného

kde nadobudnú význam „soft” roboty

napr. pri deformačnom šetrení stability

nielen na domácej, ale aj na zahranič-

prístupu k výpočtom získavať dobré

zdieľajúce pracovný priestor s ľuďmi.

resp. nestability sledovaného územia

nej akademickej a vedeckej pôde.

riešenia za predpokladu neurčitostí,

and Verification“, rok vydania: 2016, vydavateľstvo: Springer

s ohľadom na bezpečnosť obyvateľstva

a ktorú pripravila a zorganizovala pani Gabriela Sviteková. Zúčastnilo
sa jej 35 vystavovateľov zo Slovenska,
Maďarska a Poľska. Množstvo návštevníkov v podobe zamestnancov,
študentov, ale aj bežných ľudí z Košíc
si mohlo prezrieť a zároveň zakúpiť
rôzne minerály, nerasty a výrobky z nich
(náramky, sošky, retiazky, prstene, atď.).
Treťou spomínanou sprievodnou akciou
bol Salamandrový sprievod mestom
Košice v podvečerných hodinách. Akcie
sa zúčastnilo viac ako 200 študentov
a zamestnancov FBERG. Tento sprievod
sa koná každých päť rokov ako oslava
a propagácia ťažkej, no váženej baníckej
práce. Na čele sprievodu ide koč ťahaný
koňmi, permoníci z koča zásobujú spievajúcich účastníkov pivom, aby sa im
lepšie spievalo a účastníci oblečení
v baníckych uniformách hľadajú
v miestnych krčmách schovaného
nadlišiaka (Ing. Ján Kováč), ktorého
po nájdení musia vykúpiť pivom
a spevom baníckych piesni. Po úspešnom
Autor:

absolvovaní Salamandrového sprievodu

Ing. Slavomír Drevko, PhD.

pozval dekan FBERG, prof. Ing. Michal
Cehlár, PhD., všetkých účastníkov na ob-

65. ročník „Skoku

čerstvenie do priestorov Auly spolo-

cez kožený flek“

Barbora 2016, začal v piatok o 19.00 h

Banícky ples „Barbora 2016“

vystúpili tanečníci z tanečného klubu

čenského centra na Hlavnej ulici 68.
Skok cez kožený flek – banícky ples
oficiálnou časťou, po ktorej slávnostne
otvorili ples dekan FBERG a rektor TUKE,
prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Na plese
Meteor Košice, bubeníci zo skupiny
Bubonz a hudobný hosť skupina Peter
Bič Project. Súčasťou baníckeho plesu
bola aj voľba MISS Barbora a samozrejme

Dňa 2. decembra 2016 usporiadala

500 hostí, vrátane študentov, učiteľov,

aj Beh s kladivom, Mineralogická burza

obehnúť Deliusov pavilón (tzv. Baničák)

účastník behu získal plechovku piva

nechýbala ani tombola s hodnotnými

FBERG už 65. ročník baníckeho plesu

sponzorov, domácich aj zahranič-

a Salamandrový sprievod mestom.

s kladivom v ruke v čo najrýchlejšom

a víťazi dostali navyše 5 litrový súdok

cenami. Chutné jedlá, kvalitné nápoje

Barbora, tiež známeho pod názvom

ných hostí z hospodárskej sféry, ale aj

čase. Chlapci behali so 4 kg a dievčatá

piva od sponzora Krušovice – Heineken.

a skvelá zábava dotvárali nezabud-

„Skok cez kožený flek“. Pri tejto slávnosti

zo spriatelených akademických obcí.

sú študenti prvého ročníka fakulty už

Prvou spomínanou sprievodnou akciou

s 1,5 kg kladivom. Najrýchlejším

je Beh s kladivom. Táto dlhoročná

z pomedzi študentov bol Klimko s časom

Druhou spomínanou sprievodnou

sa skončila v skorých ranných hodinách.

nuteľný dojem z tejto slávnosti, ktorá

oddávna prijímaní do cechu baníckeho.

Sprievodnými akciami tejto veľkolepej

tradícia má za úlohu preveriť fyzickú

1.min 05.sek. a spomedzi študentiek

akciou bola Mineralogická burza,

Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Baníckeho plesu sa zúčastnilo takmer

baníckej slávnosti Barbora 2016 boli

zdatnosť študentov FBERG. Ich cieľom je

Jurgovská s časom 1.min. 20.sek. Každý

ktorá sa konala v Deliusovom pavilóne

Zdar Boh!
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Nevídaný úspech TUKE
TUKE v zastúpení FBERG sa po voľbe

v Berlíne, kde došlo k jednohlasné-

inovačnej kapacity v Európe je potrebné

• vyvíjajú inovačné produkty a služby,

spoločenstvá inštitútu EIT (Climate-KIC,

reťazcom, kde nové ponuky služieb

v rámci regionálneho zastúpenia

mu zvoleniu TUKE, ako rovnocenného

prijať opatrenia na prekonanie roz-

• zakladajú nové podniky,

EIT Digital, KIC InnoEnergy) začali svoju

budú realizované na základe komunity

KIC (Knowledge and Innovation

• školia novú generáciu podnikateľov.

činnosť v roku 2010. V roku 2014 sa

EIT Raw materials a ďalších zain-

partnera a člena Valného zhromažde-

trieštenosti európskeho inovačného

Communities) programu EIT (European

nia. Stalo sa tak prvý krát v histórii, kedy

prostredia, v čom spočíva i hlavná úloha

k nim pridali ďalšie, okrem iného aj EIT

teresovaných strán, vrátane rastu

Institute of Innovation and Technology),

bol do Valného zhromaždenia prizvaný

inštitútu EIT. Inštitút EIT spája tri oblasti

Úzka spolupráca v znalostných

Raw Materials, ktorého úlohou je za-

a vytvárania pracovných miest,

stala členom Valného zhromaž-

a dokonca zvolený partner z pridruže-

tzv. vedomostného trojuholníka, ktorý

a inovačných spoločenstvách,

bezpečenie prístupnosti, dostupnos-

prostredníctvom podpory zakladania,

denia, ktoré na svojom zasadnutí

ných partnerov a nie iba hlavných. Takto

tvoria podnikanie, vzdelávanie a výskum,

popredných podnikoch, univerzitách

ti a udržateľného využívania surovín

malých a stredných podnikov, radi-

v Berlíne prijalo strategické rozhod-

sa TUKE dostalo veľkej cti v rámci EÚ,

aby sa mohli vytvárať dynamické ce-

a výskumných centrách prispieva k efek-

pre hospodárstvo, ale i obyvateľstvo.

kálnych inovácií a vzdelávaním.

nutia o ďalšom smerovaní výskumu

zároveň veľkej zodpovednosti združovať,

zhraničné partnerstvá, znalostné

tívnejším a inovatívnejším riešeniam pre

Každé KIC pracuje v centrách inovácií,

v oblasti „Raw materials“.

reprezentovať a podporovať myšlienky

a inovačné spoločenstvá (KIC), ktoré:

Európu. Prvé tri znalostné a inovačné

ktoré sa volajú strediská spoločného

Za každým úspechom

všetkých pridružených partnerov v rámci

umiestnenia. Znalostné a inovačné spo-

hľadaj tvrdú prácu...

EÚ a komunity EIT Raw materials.

ločenstvá inštitútu EIT majú strediská

Všetko to začalo už v roku 2014, kedy
začiatkom decembra Európska komisia
oznámila výsledky výziev pre dvoch

EIT v kocke...

nových partnerov KIC v rámci EIT -

spoločného umiestnenia po celej EÚ

Keďže žiaden úspech sa však nerodí

a spolupracujú s regionálnymi stredis-

sám od seba, aj za úspechom TUKE

kami, aby zvýšili vplyv svojej činnosti.

je nutné hľadať a hlavne vyzdvihnúť

Európsky inštitút pre inovácie a techno-

Európsky inovačný a technologický

lógie. TUKE sa stala členom konzorcia,

inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ, ktorý

ktoré vyhralo výzvu v oblasti „Nerastné

posilňuje inovačné schopnosti Európy

Suroviny“. To zároveň umožnilo

rozvíjaním podnikateľských talentov

EIT Raw materials (nerastné suroviny) má

jeho vedenia, ale i novo – vytvorené-

realizáciu projektov v rámci programu

a podporovaním nových myšlienok.

ambicióznu víziu vyzdvihnúť závislosť

ho projektového pracoviska, zástupcu

Horizont 2020 v nadchádzajúcich rokoch

Okrem toho sa snaží prispievať ku kon-

na surovinách a pretaviť ju do strate-

TUKE v oblasti KIC. Práve FBERG svojou

s rozpočtom vo výške stoviek miliónov

kurencieschopnosti Európy, k jej udr-

gickej sily pre Európu. Hlavnú úlohu

aktivitou, počtom podaných a spraco-

eur. TUKE tak dosiahla mimoriadny

žateľnému hospodárskemu rastu

však predstavuje zvyšovanie kon-

vaných projektov, množstvom zahra-

úspech v rámci veľmi silnej globálnej

a vytváraniu pracovných miest pod-

kurencieschopnosti, rastu a príťaž-

ničných ciest, aktívnou účasťou na kon-

konkurencie. Úspech bol zároveň pod-

porovaním a posilňovaním synergií

livosti európskeho sektora surovín

ferenciách a pracovných stretnutiach

čiarknutý aj skutočnosťou, že TUKE bola

a spolupráce medzi podnikmi, vzdeláva-

cez radikálne inovácie a podnikanie.

dokázala natoľko zviditeľniť svoju

prvou slovenskou inštitúciou, ktorá

cími inštitúciami a výskumnými organi-

Takýmto spôsobom chce KIC integrovať

činnosť, dostať univerzitu do zahranič-

sa stala partnerom v tak významnej

záciami. Rovnako tak vytvára priaznivé

rôzne disciplíny, rozmanitosť a kom-

ného povedomia, že konečne jej práca

komunite, akou EIT dozaista je.

prostredie pre tvorivé myšlienky,

plementaritu pozdĺž troch strán zna-

priniesla zaslúžené ovocie. TUKE sa stala

s cieľom umožniť v Európe rozvíjanie

lostného trojuholníka (podnikanie,

známym, aktívnym a rovnocenným

inovácií a podnikania na svetovej úrovni.

vzdelávanie a výskum) v rámci celého

partnerom v celoeurópskom meradle.

O dva roky neskôr, presnejšie
14. novembra 2016, sa TUKE

doterajšiu prácu. Najmä za posledné
EIT Raw Materials

dva roky je nevyhnutné spomenúť
pracovné nasadenie FBERG, nielen

hodnotového reťazca surovín.

zastúpená vedením FBERG, dekanom,

Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou

prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.,

rámcového programu pre výskum

EIT Raw materials zároveň predstavu-

pracovného entuziazmu a úspešne

a prodekanom pre vedecko-

a inovácie Horizont 2020. Horizont 2020

je najsilnejšie konzorcium aké bolo

podaných projektov!

-výskumnú činnosť, prof. Ing. Jurajom

je základným pilierom hlavnej iniciatívy

kedy vytvorené vo svete v oblasti

Janočkom, CSc., Dr. scient., zúčastnila

Inovácia v Únii – Európa 2020, ktorej

surovín. Tento prístup venuje svoju

Valného zhromaždenia, ktoré sa konalo

cieľom je zvýšiť globálnu konkurencie-

osobitnú pozornosť na systémové

Autor:

v hlavnej centrále EIT Raw materials

schopnosť Európy. V záujme posilnenia

myslenie naprieč celým hodnotovým

Ing. Zuzana Šimková, PhD.
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American Advanced Materials
kongres v Karibiku

Autor:
Mgr. Maroš Halama, PhD.

Kongres, na ktorý nikdy nezabudnem
Prípravu na medzinárodný kongres, ktorý

milý list od generálneho sekretára

pasáž, to všetko na 15 poschodiach.

zároveň hostil aj American Graphene

International Advanced Materials

Bol som plný očakávaní, ale spočiatku

Forum, Biosensors and Bioelectronics

Association s informáciou, že obdržím

som sa aj máličko obával kongresu

a Smart Energy Technologies

ocenenie IAAM Scientist Medal 2016

v uzavretom priestore. No teraz, by som

na slávnostnej ceremónii v Miami.

už nemenil za žiadny iný rezort! Už pri

Toto „prestížne“ ocenenie sa dáva

pohľade na také oceľové monštrum

AAMC kongres hostí za 6 dní 3 krajiny

za významný inovatívny prínos v určitej

sa musí cítiť „maličký“ aj nositeľ

a je nielen odborný, ale aj gurmánsky

oblasti, ktorý je preskúmavaný medzi-

Nobelovej ceny za fyziku z r. 2008

a cestovateľský zážitok na n-tú!

národnou komisiou za posledných 5

(japonský profesor, pozn. red.), s ktorým

rokov. Príprava bola o to náročnejšia, že

som diskutoval o budúcnosti H2 ako

sa kongres konal na 311 m dlhom kolose

paliva, mladej vedeckej generácii

som bral s rešpektom a veľmi vážne, nakoľko pár
týždňov pred akciou mi
prišiel

vážiacom 139 570 GT - jednej z obrích
lodí sveta „Navigator of the
seas“, ktorá má 1636 kabín,
vlastné divadlo, kasíno,
atletickú dráhu, ale
aj vnútornú
nákupnú

u nás a v Japonsku, ale aj o utečencoch

z Talianska, či keynote speaker -

na 16.00, potom, ako si väčšina

z mikroskopu poputovali do kozmu

v Európe na spoločenskej večeri

americká profesorka, ktorá mala

účastníkov užila Junkanoo pláž v Nassau.

(Valerio Voliani) či nanoštruktúr-

v posledný deň konania kongresu. Áno,

otváraciu prednášku v sekcii

Na moje prekvapenie bolo v sále okolo

ne materiály inšpirované z prírody,

aj to sa Vám môže prihodiť na akcii, kde

Nanomaterials and Nanotechnologies,

120 ľudí. V prednáške som predstavil náš

tzv. „water harvesting units“, ktoré sú

účastníci trávia celý týždeň v uzavretom

príp. vedec na prvý pohľad nie z veľmi

spoločný výskum s poľskou profesorkou,

reálne využívané vo forme reklamných

priestore, bez možnosti úniku. Doteraz

známej univerzity, ale na 80% ste mohli

M. Makowskou-Janusik, ktorý sa snaží

stojanov v Pekingu na znižovanie kon-

si robím srandu s manželkou, nech mi

tipovať, že je absolvent Cambridge,

odkrývať slabé miesta v aktuálnej

centrácie smogu (Yongmei Zheng).

dá preventívne facku, či sa mi to len

Oxford alebo Stanford. Ako co-chair

oblasti bezpečnosti nanotechnológií,

nesnívalo :). Počas prestávky sa ľahko

sekcie New materials som napr. pred-

zameriava sa na výskum zmien redox

Kongres splnil do bodky to, čo prok-

stavoval senior výskumníka z Dechemy,

správania nanoobjektov pri rôznych pod-

lamoval, a bol výbornou globálnou

absolventa Stanford University, ale aj

mienkach, napr. pri interakcii v ľudskom

platformou pre vedcov, inžinierov po-

slovenského kolegu z STU Bratislava.

tele v prítomnosti antioxidantov, či bez

chádzajúcich z priemyslu a akademickej

Pravdepodobnosť nadviazania kontaktov

nich. Momentálne vo svete neexistuje

pôdy, kde sa naozaj predstavil aktuálny

s významnými svetovými vedcami

alternatívna kvantitatívna metóda k bi-

výskum, inovácie a technológie v oblasti

sa na tomto fóre blížila matematicky

ologickým testom toxicity alebo pre

pokročilých materiálov a ich komerčných

k 100%. Plavba sa romanticky začala

stanovenie životnosti nanoobjektov.

aktivít. Spoločne s vedeckými a ne-

pri západe Slnka v Miami, pokračovala

V mnohých prípadoch je nežiaduce, aby

vedeckými zážitkami načerpáte také

do daňového raja v Nassau na Bahamách,

senzor, nosič liečiva alebo nanorobot

množstvo energie, ktoré posunie

cez nákupný raj v Cozumel v Mexiku

rýchlo korodoval, no v niektorých

vpred možno aj celú oblasť, v ktorej

a končila opäť v Miami. Mnoho ľudí si

prípadoch je to práve opačne, napr. pri

pracujete. A IAAM Scientist medaila,

pomyslí, že v takom prostredí sa nedá

niektorých vyšetreniach na magnetic-

s ktorou sa zatiaľ doma hrajú moje deti,

ani pracovať, ale opak je pravdou.

kej rezonancii nie sú kontrastné látky

je peknou spomienkou, a hádam bude

Prakticky pracovne vypnete, len keď

(nanočastice Fe) v tele žiadúce a majú

aj skvelou motiváciou do budúcnosti

večer zatvoríte oči alebo je tzv. port day,

sa rozpustiť v relatívne krátkom čase.

pri zdolávaní vedeckých a mana-

stane, že stojíte v rade na kávu
a prihovorí sa k Vám editor knihy
Nanotechnology for suistanable manufacturing z Výskumného
centra EK

t. j. kongres sa prerušuje v čase od 10.00
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žérskych výziev tu na Slovensku :).

do 16.00, počas vylodenia na Bahamách

Na kongrese v sekcii Hightech materials

a v Mexiku. Práve moja prednáška

and Technologies odzneli asi najzaují-

programe kongresu od švédskych spo-

na tému: „Assessment of redox

mavejšie prednášky, z ktorých najväčší

luorganizátorov VBRI Press AB nájdete

properties of Ag nanoparticles using

dojem urobili na účastníkov nanoar-

na http://www.vbripress.com/aamc/.

electrochemical approach vs. quantum-

chitektúry biodegradovateľných anor-

chemical calculations“ bola načasovaná

ganických teranostík, ktorých snímky

Podrobnejšie informácie o oficiálnom

Haló
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National science-technological association of Ukraine
Rokovania s ukrajinskými partnermi po-

PhD., a p. Ing. Katarína Valentová,

kračovali prijatím zástupcu Uzhgorod

z Úseku zahraničných vzťahov.

kľúčových hráčov v oblasti inovácií,
inovačných klastrov a ich industrializácie z priemyselnej sféry, akademic-

National University, prof. Josepha

kej pôdy, regionálnej a národnej správy.

Golovacha, a predstaviteľa národnej

Diskusia sa niesla v duchu prepojenia

asociácie vedeckých a technologic-

spolupráce univerzitných vedec-

kých parkov na Ukrajine, akademika

ko-technických parkov našich krajín

V dohľadnom čase môžeme očakávať

Yuriya Senyuka. Z našej strany delegáciu

a hľadania počiatočnej štartovnej

podpis memoranda o spolupráci medzi

vrelo privítali p. prorektor, prof. Ing.

platformy, ktorú v blízkej budúcnosti

rôznymi zainteresovanými subjektami.

Vladimír Modrák, CSc., p. riaditeľ

doplnia plánované spoločné semináre

UCITT, doc. Ing. František Jakab,

a školenia na TUKE pre vybraných

Návšteva veľvyslanca SRN

Črtá sa
spolupráca
s Ukrajinou
Inštitút pre transformáciu spoločnosti v Kyjeve

Autor:
Ing. Katarína Valentová

Začiatkom tohto roku navštívili našu

Valentová, bol rozvoj spolupráce v aka-

literatúry a o organizovanie spoločných

univerzitu zástupcovia Inštitútu pre

demickej a vedeckej oblasti. Na stretnutí

vedecko-odborných podujatí.

transformáciu spoločnosti v Kyjeve,

boli tiež diskutované možnosti organi-

Prof. Oleg Soskin, pedagóg Národnej

zovania akademických mobilít a stáží

Na záver stretnutia došlo k podpísaniu

Na pôde našej univerzity sme privítali

Pán rektor, prof. Kmeť, oboznámil

s partnerskými univerzitami v SRN.

akadémie manažmentu v Kyjeve a Julia

pre študentov, doktorandov, pedagógov

Rámcovej dohody o spolupráci

začiatkom decembra minulého

hostí o súčasnom stave a najnovších

Záver diskusie bol venovaný súvisiacim

Bezverkha, PhD. Predmetom rokovania,

a pracovníkov, vrátane organizova-

medzi spomínanými inštitúciami.

roku vzácneho hosťa, veľvyslanca

výsledkoch našej univerzity a načrtol

témam a možnostiam prehlbovania

ktorého sa za našu univerzitu zúčastnili

nia prednášok, vzdelávacích seminárov

Spolkovej republiky Nemecko (SRN),

smery ďalšieho rozvoja v jej kľúčových

vzťahov medzi TUKE a vzdelávaco-

p. rektor, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.,

a konzultácií. Zo strany inštitútu bol tiež

J.E. Joachima Bleickera, ktorého do-

doménach. Následne pán prorektor,

-výskumnými inštitúciami v Nemecku.

p. prorektor, prof. Ing. Vladimír

prejavený záujem o výmenu vedeckých

Autor:

prevádzal honorárny konzul SRN

prof. Modrák, informoval pána veľvy-

Modrák, CSc., a p. Ing. Katarína

publikácií, študijnej a odbornej

Ing. Katarína Valentová

v Košiciach, prof. Juraj Banský.

slanca o dlhodobej spolupráci TUKE
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Program
na podporu startupov

vzdelávanie zamerané na ochranu

Čo pripravujeme na rok 2017?

sa môžete prihlásiť na našej stránke),

duševného vlastníctva v spolupráci s

V roku 2017 akceleračný program

prípadne na sociálnych sieťach.

Autor:

Úradom priemyselného vlastníctva SR

pokračuje ďalej. Na február pripravu-

Mgr. Lucia Gallíková

(ÚPV SR). Prednáška bola rozdelená na

jeme školenie v spolupráci s konzul-

Šanca pre nové startupy – 5. kolo súťaže

dva tematické okruhy. Prvým bol úvod

tačnou spoločnosťou KPMG zamerané

Startupy, ktoré svoj nápad obhája

do ochrany duševného vlastníctva pre

na oblasť marketingu a komunikácie.

pred komisiou majú možnosť využiť

Startup centrum Technickej univerzity

V roku 2016 zorganizovalo Startup

iniciovať prvý kontakt, ako predať nápad

firmy, ktorý bol zameraný na všeobecný

V apríli bude v ponuke prednáška hos-

okrem školení v rámci akceleračného

v Košiciach podporuje startupy, ktoré

centrum TUKE viacero vzdeláva-

a ako ho prepojiť na svoj produkt alebo

prehľad. V druhej časti bola prednáška

ťujúceho lektora zo Spojených štátov

programu tiež individuálne konzultácie

prejdú výberom v rámci súťaže inova-

cích aktivít, ktorých sa zúčastnili

službu, až po rady zamerané na vyspo-

venovaná ochrane vynálezov a tech-

venovaná ochrane duševného vlast-

s mentorom a odborné poradenstvo. Ak

tívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj

startupy, ktoré uspeli v 3. a 4. kole

riadanie sa so stresom pred prezen-

nických riešení patentom a úžitkovým

níctva pri vstupe na americký trh.

máte nápad, s ktorým by ste sa do súťaže

táciou. Školenie viedli skúsení lektori

vzorom na Slovensku aj v zahraničí.

s medzinárodnými skúsenosťami zo spo-

Vzdelávanie prebiehalo pod vedením

V roku 2017 pripravujeme aj aktivity,

stránke www.startupcentrum. sk

ločnosti NorthStar Consulting Group.

expertiek z ÚPV SR, ktoré po prednáške

ktoré budú prístupné širšej verejnosti,

v sekcii „Ako sa zapojiť“. Najbližšie

venovali ďalšie dve hodiny

o ktorých sa môžete dozvedieť

kolo má uzávierku 14. marca 2017.

odpovediam na otázky z praxe.

prostredníctvom newslettra (na odber

svoj startup!“. Prostredníctvom ak-

súťaže inovatívnych nápadov.

celeračného programu poskytuje
napríklad konzultačné služby, špe-

Rozvoj zručností pri predaji

cializované odborné poradenstvo

Prvá vzdelávacia aktivita bola zameraná

a pomáha pri hľadaní investora. Cieľom

na efektívny B2B predaj. Účastníci, star-

Projektové riadenie – dva dni

týchto aktivít, je urýchliť a zefek-

tupisti, získali veľmi konkrétny návod

intenzívnych workshopov

tívniť vývoj inovatívneho nápadu

ako postupovať pri oslovovaní potenciál-

Pod vedením uznávaného školiteľa

do podoby zrelého biznis plánu.

nych klientov – od praktických tipov ako

Rudolfa Ch. Takáča sa startupisti mali
možnosť zdokonaliť aj v projektovom
riadení. V rámci dvoch jednodňových
školení sa oboznámili s teóriou projektového riadenia od základných
princípov, cez efektívne riadenie rizík
a zmien, až po najčastejšie chyby, ktoré
sa v praxi vyskytujú. Na jednoduchých

radi zapojili, viac nájdete na našej

Virtuálna realita
v Startup centre TUKE

príkladoch, ako napríklad sťahovanie
veľkej firmy do nových priestorov,

Dňa 14. decembra 2016 sa v priesto-

začal dvoma prezentáciami, prvá od

Rift, HTC Vive, Microsoft HoloLens,

si mohli vyskúšať pozíciu projektové-

roch Startup centra TUKE uskutoč-

Bc. Michala Takáča (DimensonLab)

Leap Motion, Google Cardboard. Prvý

ho manažéra a postupne sa oboznámiť

nilo prvé stretnutie, tzv. meetup,

na tému „Najnovšie trendy v oblasti

VR meetup bol predskokanom prvého

s jednotlivými fázami projektové-

na ktorom boli prezentované aktuálne

virtuálnej reality“ a druhá od Ing. Pavla

ročníka konferencie virtuálnej reality,

ho riadenia so všetkými potenciálny-

dostupné technológie virtuálnej reality

Kaleju (konateľa VIZUALIZACKY s.r.o.)

ktorá sa uskutoční na Technickej

mi úskaliami. Po úspešnom absolvovaní

s ukážkami aplikácií týchto techno-

na tému „Virtuálna realita v archi-

univerzite v Košiciach už tento rok.

oboch školení získali účastníci certifikát.

lógií v praxi. Akciu organizoval jeden

tektúre a dizajne“. Následne mali

zo startupov z Inkubátora TUKE,

poslucháči možnosť odskúšať si pre-

VIZUALIZACKY, s.r.o. je spoločnosť

Ochrana duševného vlastníctva

VIZUALIZACKY s.r.o. spolu s tímom

zentované technológie na vlastnej

ponúkajúca služby v oblasti 3D grafiky

V závere roka bolo organizované

DimensionLab z FBERG TUKE. Meetup

koži. Dostupné boli zariadenia Oculus

a virtuálnej reality v stavebníctve, architektúre a dizajne. Od roku 2014
pôsobí v Startup centre TUKE. V roku
2016 sa ako prvý startup zaradili medzi
inovatívne firmy, ktoré budú pôsobiť
v Inkubátore TUKE v rámci novovznikajúceho UVP Technicom v Košiciach.

Autor:
Ing. Pavol Kaleja
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Ceny pre študentov

Oceňovanie a riadenie

Stavebnej fakulty

Autor:
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD.

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva – ABF Slovakia
Dňa 18. a 24. januára 2017 sa na pôde

stavebných projektov

Autor:
Ing. Adrián Ďuriš

Medzinárodná konferencia

Cenu BAKALÁR 2016 v jednotlivých

V dňoch 27. až 28. októbra 2016 sa usku-

sa zúčastnilo vyše 50 aktívnych účast-

a praktických poznatkov prispela

ABF Slovakia k dispozícii – zoznam zá-

sekciách získali študenti aj Stavebnej

točnil štvrtý ročník vedecko-odbor-

níkov z domácich a zahraničných uni-

k novým inšpiráciám a smerovaniu ďal-

verečných prác, autorov a vedúcich zá-

fakulty v Košiciach. V rámci sekcie III:

nej konferencie Oceňovanie a riadenie

verzít, ako aj z praxe. V programe konfe-

šieho výskumu a spolupráce s praxou.

6. ročníka INŽINIERSKEJ CENY 2016

verečných prác, abstrakty, záverečné

Inžinierske konštrukcie a dopravné

stavebných projektov, ktorá sa konala

rencie vystúpili nielen akademickí pra-

za najlepšiu diplomovú prácu v roku

práce a postery v elektronickej

stavby získal 2. miesto Bc. Maroš

v prostredí Vysokých Tatier v Tatranských

covníci, ale aj odborníci z praxe, čím

Odborné prezentácie, aktívny prístup

2016 a odovzdávanie cien 11. ročníka

forme. Predložené práce posudzova-

Kováč s názvom bakalárskej práce:

Matliaroch. Konferenciu už štvrtý rok or-

prispeli k plodnej diskusii zameranej

účastníkov a prínosné diskusie prispeli

Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej ar-

li a ocenenia udelili členovia odbornej

Nosná oceľová konštrukcia leteckého

ganizuje Ústav technológie a manaž-

na analýzu silných a slabých miest ako

k splneniu zámeru konferencie. Význam

chitektúry a stavebníctva – ABF Slovakia

poroty. U predložených prác hodnotila

hangára. Vedúcim tejto práce bol

mentu v stavebníctve Stavebnej fakulty,

aj nových trendov v oblasti ekonomi-

konferencie spočíval v možnosti vzá-

BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku

porota najmä splnenie nasledujú-

Ing. Róbert Šoltýs, PhD. Ocenená bola

pod dohľadom organizačných garan-

ky, oceňovania, prípravy a riadenia sta-

jomne porovnávať a konfrontovať svoje

prácu v roku 2016. Odovzdávanie cien

cich kritérií: originálnosť, jedineč-

atypická priestorová oceľová kon-

tov - prof. Ing. Márie Kozlovskej, PhD.

vebných projektov a informačného mo-

výskumné zistenia a praktické poznat-

prebehlo za osobnej účasti prezidenta

nosť, progresívnosť riešenia, tvorivý

štrukcia s dôrazom na optimalizá-

a doc. Ing. Petra Mesároša, PhD. v spo-

delovania budov. Na konferencii svoj

ky, diskutovať o spoločných výskumných

združenia, prof. Ing. Alojza Kopáčika,

prístup k riešenému problému a kom-

ciu profilov, pričom rozsah predmetnej

lupráci s odbornými partnermi, spoloč-

výskum a praktické poznatky prezen-

a praktických problémoch a rozvíjať

PhD., zástupcu hlavného sponzora

plexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

práce bol nad rámec bežnej bakalár-

nosťami KROS a.s., Cenekon, spol. s r.o.

tovali pracovníci a doktorandi staveb-

ďalšiu spoluprácu. Dúfame, že aj nasle-

ných fakúlt (TUKE, ČVUT Praha, VUT Brno,

dujúci piaty ročník medzinárodnej kon-

Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien

členom poroty na webovom portáli

ceny, ako aj ďalších hostí – zástupcov

skej práce. V rámci sekcie IV: Vodné

spoluzriaďovateľov ceny, predsedov

V rámci súťaže o INŽINIERSKU CENU

stavby a vodné hospodárstvo získal

Cieľom konferencie bolo prezento-

Politechnika Krakowska) a zástupco-

ferencie priláka množstvo účastníkov,

odbornej poroty a akademickej obce.

2016 získal čestné uznanie študent

3. miesto Bc. Martin Gross s názvom

vať vedecké poznatky a praktické skú-

via firiem Kros a.s., Cenekon, spol. s.r.o.,

ktorí svojou snahou prispejú k presadzo-

SvF TUKE, Ing. Branislav Sulír s názvom

bakalárskej práce: Vplyv vodných

senosti v oblasti oceňovania a riade-

Chemkostav, a.s., iQservices, s.r.o.,

vaniu nových trendov v oblasti oceňo-

Vernisáž výstavy a prezentácie zá-

diplomovej práce: Obnova historic-

stavieb na životné prostredie. Vedúcim

nia stavebných projektov. Na konferencii

SMS, a.s. Práve konfrontácia vedeckých

vania a riadenia stavebných projektov.

verečných prác študentov sa konali

kej budovy. Vedúci práce bol doc. Ing.

tejto práce bola Ing. Vlasta Ondrejka

po odovzdaní ocenení. Záverečné

Marián Vertaľ, PhD. Čestné uznanie bolo

Harbuľáková, PhD. V tejto práci bolo vy-

práce boli formou posterov zverejnené

udelené za historizujúci návrh projektu,

zdvihnuté zvládnutie širokej problema-

a vystavené vo výstavných priesto-

zvládnutie architektonicko-konštrukč-

tiky EIA vo vzťahu k legislatívam štátov

roch Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

ných detailov a kompozičné dotvorenie

V4 a detailný popis procesu posudzova-

Organizátor ceny vopred sprístupnil

z pohľadu historizujúcich detailov.

nia vplyvu stavby na životné prostredie.

Podpis zmluvy so ŽSR
Dňa 15. 11. 2016 sa na pôde TUKE usku-

Kmeť, PhD. Za SvF sa rokovania zúčast-

vzdelávania študentov TUKE počas

točnilo pracovné rokovanie, ktorého

nil jej dekan, prof. Ing. Vincent Kvočák,

štúdia, odbornej prípravy zamestnan-

výsledkom bolo podpísanie rámco-

PhD., a vedúci Ústavu inžinierskeho sta-

cov ŽSR, zabezpečenie prepojenia teórie

vej zmluvy o spolupráci medzi TUKE

viteľstva, doc. Ing. Ján Mandula, PhD.

s praxou, ako aj spolupráca pri realizá-

a Železnicami Slovenskej republiky za-

cii odborných aktivít zmluvných strán.

stúpenými riaditeľom Výskumného

Predmetom zmluvy je vzájomná spo-

a vývojového ústavu železníc, Ing.

lupráca pri aplikácii poznatkov vedy

Vladimírom Herdom, CSc. Za TUKE roko-

v rámci riešenia aktuálnych a kon-

Autor:

vanie viedol jej rektor, prof. Ing. Stanislav

cepčných úloh ŽSR, skvalitňovanie

doc. Ing. Ján Mandula, PhD.
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Pocta
prof. Jánovi
Budovi

Otvorenie nového ústavu
na Strojníckej fakulte

Autor:

Autor:

prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Živčák, PhD.

doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD.

Dňa 20. 12. 2016 rektor Technickej
Akademický senát Technickej univerzity

fakulty osobám, ktoré sa významným

túto medailu dlhoročnému dekanovi

univerzity v Košiciach, prof. Ing.

v Košiciach schválil dňa 17. 10 2016

spôsobom dlhoročnou obetavou

a význačnému tvorcovi vedeckého pro-

Stanislav Kmeť, CSc., a dekan Strojníckej

nový Štatút Strojníckej fakulty TUKE,

prácou zaslúžili o rozvoj a propagáciu

filovania fakulty, ktorý sa významnou

fakulty, Dr.h.c. mult. prof. Ing. František

ktorý zahŕňa aj udeľovanie fakultných

strojárstva a Strojníckej fakulty

mierou pričinil o rozvoj strojárstva na

Trebuňa, CSc., slávnostne otvorili nový

medailí. K pamätnej, bronzovej, strie-

Technickej univerzity v Košiciach

Slovensku. Odovzdania sa zúčastnil

ústav na Strojníckej fakulte Technickej

bornej, zlatej a platinovej medaile

a dosiahli mimoriadne výsledky vo vý-

aj predseda Akademického senátu

univerzity v Košiciach. Nový ústav

pribudla ďalšia. Je to medaila

chovno-vzdelávacej, ale i mana-

Strojníckej fakulty TUKE a riaditeľ Ústavu

sídli v zrekonštruovaných priestoroch

Dr.h.c. prof. Ing. Jána Budu, DrSc.,

žérskej a hospodárskej činnosti.

špeciálnych inžinierskych procesoló-

budovy PK 9, v najstaršej budove v areáli

gií, Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák CSc.

univerzity. Doterajšie rekonštrukčné

ktorú sa fakulta rozhodla udeľovať
ako najvýznamnejšie ocenenie

Pri tejto príležitosti dekan SjF TUKE,

práce boli vykonané z vlastných zdrojov

za rozvoj a propagáciu strojárstva.

Dr.h.c. mult. prof. Ing. František

Strojníckej fakulty. Jednalo sa o rekon-

Túto medailu môže udeľovať dekan

Trebuňa CSc., dňa 3. 11. 2016 venoval

štrukciu interiéru vrátane elektroinštalácií, internetových inštalácií a stavebných
úprav v celkovom objeme prevyšujúcom

Úspech študenta SjF v súťaži

450 tis. €. Druhá fáza rekonštrukcie bude

Naj diplomovka 2016

Pokrokové priemyselné inžinierstvo

realizovaná v roku 2017 a bude súvisieť
s opravou exteriéru spomínanej budovy.
výskumných aktivít uvedeného ústavu

v budúcnosti mal pozostávať z troch

do podpory elektronizácie výroby.

oddelení podľa vedeckej profilácie.

Autor:

využíva tri hlavné oblasti pre trans-

doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

formáciu: adaptívnu výrobu, priemy-

S touto oblasťou súvisela potreba vy-

revolúcie a IT pre podporu technolo-

Zásadným cieľom je podpora digitálnej

selné siete a digitálne inžinierstvo.

budovania nových laboratórií, ktoré

gického vývoja v kontexte s konceptom

Spoločnosť Slovnaft, ktorá sa zaoberá

diplomové práce. Medzi nimi bola aj

8.11.2016 v Hoteli Gate One v Bratislave,

Digitálne inžinierstvo a najmä jeho

budú reflektovať implementáciu

Industry 4.0. V blízkej budúcnosti je

prevažne výrobou, skladovaním

práca pána Ing. Bendžucha. Komisia

zastupoval doc. Ing. Róbert Huňady, PhD.

oblasť - digitálny podnik, sa zaradili

moderných vzdelávacích metód. Práve

plánované otvorenie spoločného vedec-

a distribúciou pohonných hmôt

vo svojom hodnotení vyzdvihla nielen

medzi hlavné výskumné témy v Európe.

táto implementácia by mala zabezpečiť

ko-výskumného centra v prízemných

a iných produktov z ropy, vyhlasuje

kvalitu práce ako takej, ale hlavne jej

Pán Ing. Bendžuch dnes pracuje v spo-

O tom svedčia aj priority prvej i druhej

zvyšovanie kvality absolventov

priestoroch novootvoreného ústavu

každoročne súťaž „Naj diplomovka“

osobitý prínos pre spoločnosť Slovnaft.

ločnosti Slovnaft, kde je súčasťou ab-

výzvy 7. rámcového programu EÚ

ústavu a Strojníckej fakulty s dôrazom

v spolupráci s IT solution partnerom

o najlepšiu diplomovú prácu.

Pán Ing. Bendžuch sa okrem víťazstva

solventského programu Growww.

a následne výzvy H 2020 ako i RIS3

na aktuálne požiadavky trhu práce. Tak

Siemens spoločnosťou SOVA Digital, a.s.

v súťaži mohol tešiť i z finančnej odmeny

K jeho jedinečnému úspechu mu

- Stratégia výskumu a inovácií pre in-

sa posilní samostatná tvorivá činnosť

Bratislava, ktoré by malo byť zamerané

Do jubilejného 10. ročníka súťaže bolo

1000 EUR. Slovnaft pri tejto príležitos-

srdečne blahoželáme a želáme mu

teligentnú špecializáciu Slovenskej

študentov v laboratórnych priestoroch.

nielen na simuláciu chodov reálnych

v tomto roku prihlásených 17 prác

ti zároveň odmenil aj jednotlivé fakulty

pevné zdravie a veľa ďalších - teraz

republiky spadajúcej pod stratégiu

z deviatich fakúlt a štyroch rôznych

a to finančným darom vo výške 2000

už pracovných úspechov.

Industry 4.0. Zásadnou potrebou

V súvislosti s vytvorením ústavu bolo

využitím konceptu digitálneho dvojčaťa,

univerzít. Spomedzi nich vybrali

EUR. Strojnícku fakultu na slávnost-

v súvislosti s trendami vyplývajú-

potrebné kompletne zreštrukturalizovať

ktorý je pre budúcnosť rozvíjajúce-

príslušné odborné komisie tri najlepšie

nom odovzdávaní cien, ktoré sa konalo

cimi z digitalizácie bola orientácia

organizačnú štruktúru ústavu, ktorý by

ho sa digitálneho inžinierstva kľúčový.
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Minebea našla v Strojníckej

Workshop „Manažment

fakulte stabilného partnera

leteckých spoločností“

Autor:
Mgr. Peter Čekan, PhD.

Dňa 2.12.2016 bolo v Košiciach predsta-

Rokovania s japonskou spoločnosťou

pripravená pokračovať v spolupráci

Pri príležitosti dňa vedy a techniky zor-

prevádzkových služieb SR, Ing. V. Begera,

seminárov, ktoré by umožňovali spájať

venie významnej strategickej investície

Minebea a Strojníckou fakultou TUKE

tým, že ponúka svojich absolventov

ganizovala Katedra manažmentu leteckej

ml. zo spoločnosti Sabre Flight Plan

praktické skúsenosti odborníkov s teore-

pre Košice a východné Slovensko za prí-

sa začali začiatkom roka 2016. V našej

a zároveň má ambície stať sa partnerom

prevádzky (KMLP) Leteckej fakulty

Manager Viedeň a Ing. Katarína

tickými vedomosťami hlavne študentov

tomnosti predsedu vlády SR, Roberta

fakulte našla firma Minebea stabilného

výskumného a vývojového centra.

TUKE dňa 10. novembra 2016 workshop

Masri z agentúry CA Albatros.

vo finálnych ročníkoch. Obsah prezen-

Fica, ministra hospodárstva SR, Petra

partnera, ktorý významným spôsobom

Príchodom investora sa vytvárajú

pod názvom „Manažment leteckých

Žigu, primátora mesta Košice, Richarda

ovplyvnil rozhodnutie manažmentu

podmienky pre uplatnenie absol-

spoločností“. Účastníkov vedeckého

Prezentované informácie sa dotýkali ne-

vedecko-pedagogickí pracovníci ako

Rašiho, predsedu KSK, Zdenka Trebuľu,

Minebea Europe pre investovanie

ventov technických odborov, a to

seminára privítal v konferenčnej

pravidelností, bezpečnosti, plynulosti

jednu z foriem priblíženia praktických

rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava

v Košiciach. Okrem výroby kompo-

nielen vo výrobe, ale aj vo výskume.

miestnosti Univerzitnej knižnice TUKE

a plánovania letov v leteckej doprave.

poznatkov a zručností, a tiež výmeny

Kmeťa, CSc., dekana Strojníckej fakulty

nentov pre automobilový priemysel

vedúci katedry, Ing. Peter Koščák, PhD.

Nechýbala ani problematika krízových

skúseností. Poďakovanie patrí aj hosťom

TUKE, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Františka

a domácich spotrebičov, spoločnosť

Výstavba výrobnej haly japonskej spo-

Prednášajúci hostia z radov slovenských

plánov, spolupráce leteckých spo-

z Ústavu leteckej dopravy fakulty

Trebuňu, CSc., a výkonného riaditeľa

vybuduje aj výskumné a vývojové

ločnosti Minebea, ktorá vyrastie pri

i zahraničných odborníkov z oblasti

ločností a nové postupy priblíženia

dopravní z Českého učení vysokého

Minebea Slovakia, Jörga Hoffmanna.

centrum. Strojnícka fakulta TUKE je

košickom letisku sa plánuje začať v apríli

letectva, prezentovali študentom vyšších

s využitím nových satelitných navigač-

v Prahe pod vedením doc. Ing. Stanislav

2017. Výroba by mala odštartovať o rok

ročníkov a zamestnancom Leteckej

ných systémov na letisku v Košiciach.

Szaba, PhD., MBA., LL.M a tiež zamest-

neskôr. Investícia má byť vo výške

fakulty aktuality z praxe v leteckej

Atraktívnosť prednášaných tém najlepšie

nancom Katedry manažmentu leteckej

100 mil. €. V prvej fáze plánuje Minebea

doprave. So svojimi praktickými skúse-

dokumentovali početné otázky z radov

prevádzky, ktorí akciu pripravili a zorga-

zamestnať 1 100 ľudí, pričom 30 percent

nosťami z každodennej praxe postupne

účastníkov seminára k prezentovaným

nizovali. Spokojnosť hostí ale i domácich

by malo mať vysokoškolské vzdelanie.

vystúpili Ing. M. Strouhal, PhD., výkonný

problematikám ktoré žiaľ museli byť

účastníkov seminára vytvorili dobrý

riaditeľ pre plánovanie letov leteckej

vždy ukončené z časových dôvodov.

predpoklad pre úspešné pokračova-

tácii a diskusiu vysoko ocenili prítomní

spoločnosti Travel Servis a.s. z Prahy,
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nie podobných akademických leteckých

Autor:

Bc.M. Bozogáň z Australian Airlines,

Všetci účastníci prejavili záujem o po-

prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD.

Ing. P. Kavka, pracovník Letových

kračovanie obdobných vedeckých

akcii spájajúcich leteckú teóriu s praxou.

ŠVOČ na Ekonomickej

Implementácia
projektu MAMIDI
Program Erasmus+ sa zameriava
na spoločné problémy, akými sú

pripravené koordinovať a efektívne
riadiť dopady migrácie a diverzity?

uznávanie zručností získaných mimo

Autor:
Mgr. Ing. Tomáš Malatinec, PhD.

fakulte

Autor:
PhDr. Daniela Palaščáková, PhD.

Študentská vedecká odborná činnosť

problematiky. Témy prác ŠVOČ boli

poradie bolo určené na základe súčtu

(ŠVOČ) na Ekonomickej fakulte

vypísané a zverejnené pre študentov

bodov získaných od jednotlivých členov

Technickej univerzity v Košiciach

s dostatočným časovým predstihom.

komisie, ktorí nakoniec vybrali tri

bude založený na predchádzajúcej iden-

sa stala tradíciou a integrál-

Rovnako, podrobné informácie o pod-

najlepšie študentské práce v poradí:

tifikácií potrieb cieľovej skupiny, ktorá je

nou súčasťou podpory vedeckých

mienkach, termíne podania prihlášok

1. miesto: Bc. Andrea Saxová (2. ročník,

zvolená v závislosti od systému verejnej

a odborných aktivít študentov.

a odovzdaní prác, čase konania

2. stupeň, FBI) s názvom práce

formálneho vzdelávacieho systému.

Práve projekt MAMIDI prispieva k špe-

správy na lokálnej úrovni v každej

Súťaž každoročne vyhlasuje dekan

a priebehu fakultného kola súťaže boli

Postavenie Slovenska vo svete zjazdové-

Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu vzde-

cifickým prioritám programu vzde-

z partnerských krajín. Cieľová skupina

fakulty začiatkom príslušného aka-

dostupné na webovej stránke fakulty.

ho lyžovania;

lávania dospelých v celej Európe.

lávania dospelých a to prostredníc-

pozostáva napr. zo starostov, učiteľov

demického roka a spravidla sa koná

Profesionálom, pracujúcim v sektore

tvom rozšírenia ponuky vzdeláva-

ZŠ či pracovníkov klientskych centier.

koncom zimného semestra.

vzdelávania dospelých, poskytuje prí-

cích možností, ktoré sú prispôsobe-

ležitosti vzájomne sa od seba učiť

né špecifickým potrebám cieľovej

2. miesto: Bc. Silvia Hricová (1. ročník
Každý účastník súťaže mal 10 minútový

2. stupeň, EaMVS) s názvom práce

priestor na odprezentovanie svojej

Prehľad a komparácia súvislostí v problematike príjmového rozdelenia

Navrhnuté multidisciplinárne vzdelá-

Tak ako zvyčajne, výnimkou nebol

práce prostredníctvom PowerPointovej

skupiny a taktiež prostredníctvom

vacie moduly budú určené primárne

ani akademický rok 2016/2017. Dňa

prezentácie a 10 minút na otvorenú

posilnenia kľúčových kompeten-

pre predstaviteľov miestnej verejnej

8.12.2016, sa uskutočnilo fakultné

diskusiu s Odbornou komisiou ŠVOČ,

si jeho tvorcovia určili tému migrácie

cií cieľovej skupiny, ktoré v súčasnosti

správy. Po ich absolvovaní budú

kolo ŠVOČ, ktoré vyhlásil dekan EkF,

ktorá bola zložená z vedúcich katedier.

1. stupeň, FBI) s názvom práce

a diverzity, ktorá v súčasnosti výrazne

nedosahujú požadovanú kvalitu.

pripravení analyzovať, hodnotiť

doc. Ing. Michal Šoltés, PhD. Organizáciu

Predsedníčkou komisie bola prodekanka

Elektronický marketing stavebných

a riadiť dopady migrácie a ňou spre-

súťaže zabezpečovala, tak ako aj

pre vonkajšie vzťahy a rozvoj,

firiem.

doc. Ing. Marianna Siničáková, PhD.

a budovať strategické partnerstvá.
Za strategický cieľ projektu MAMIDI

rezonuje nielen na národnej, ale pre-

a chudoby;
3. miesto: Michal Spišák (3. ročník

dovšetkým na európskej a medziná-

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť

vádzanej diverzity. Pridaná hodnota

po minulé roky, za Katedru ekonomic-

rodnej úrovni. Niet pochýb o tom, že

kapacity verejnej správy na lokálnej

spočíva v prepojení viacerých disciplín

kých teórií EkF, koordinátorka súťaže,

mnohé národné a európske inštitúcie

úrovni tak, aby bola schopná poskytovať

do jedného celku. Obsah modulov

Ing. Daniela Petríková, PhD. Súťaže

Predložené práce komisia posudzovala

ŠVOČ, ktorú vnímame ako veľký prínos

boli v otázke migrácie a jej efektívne-

kvalitné verejné služby v oblasti

reflektuje sociologické, administratív-

sa mohli zúčastniť denní aj externí

podľa: aktuálnosti zvolenej témy,

pre samotných študentov, pretože

ho riadenia zastihnuté nepripravené.

manažmentu migrácie a diverzity.

ne, ekonomické a komunálne aspekty

študenti bakalárskeho a inžinierske-

vedeckých a praktických prínosov práce,

na základe pozitívnych skúseností

Aj v tomto akademickom roku súťaž

Konzorcium projektu sa skladá z piatich

manažmentu migrácie a diverzity.

ho stupňa štúdia, ktorí si popri štúdiu

formálnej úrovne práce, metodológie

rozvíja ich vedecko-výskumnú tvorivosť

Projekt MAMIDI „Manažment migrácie

partnerov zo štyroch krajín (Slovensko,

Vzdelávacie moduly budú pripravené

vedeli nájsť čas na rozvoj svojej vedeckej

a úrovne použitých výskumných metód,

a odborné sebavedomie, splnila svoje

a diverzity prostredníctvom budovania

Maďarsko, Grécko a Turecko), z ktorých

v elektronickej forme v slovenčine,

činnosti. Jedným z cieľov súťaže bolo

spracovania výsledkov výskumu, úrovne

poslanie. Všetci súťažiaci získali

kapacít miestnych orgánov verejnej

viaceré výrazne dominujú v rezo-

angličtine, maďarčine, gréčtine

preveriť úroveň obsahového zamerania

prezentácie a v neposlednom rade argu-

potvrdenie o účasti. Odmenou pre

správy“ je zameraný na tvorbu ino-

nujúcich témach verejnej diskusie

a turečtine. Portál projektu umožní

prác študentov a ich zručností pri

mentácie a reakcie súťažiacich na otázky

študentov je aj účasť na letných

vatívnych výstupov uplatniteľných

o migrácií a jej dopadoch v EÚ.

prístup zainteresovaných subjektov

obhajobe nimi zvolenej odbornej

členov komisie počas diskusie. Výsledné

školách na partnerských univerzitách

v manažmente migrácie a diverzity

a verejnosti k dosiahnutým výstupom.

v Rumunsku (Petru Maior University,

na lokálnej úrovni. Verejné politiky

Projekt podporí budovanie kapacít

a nástroje, ktoré sú v súčasnosti im-

prostredníctvom dvoch nástrojov, a to

Projekt MAMIDI (2016-1-SK01-KA204-

Academy, Belehrad). Na národné, medzi-

plementované často krát nereflek-

prípravy a pilotného testu vzdelávacích

022518) je plánovaný na roky 2016

národné a výberové kolá súťaže ŠVOČ

tujú potreby cieľovej skupiny, kam

modulov pre predstaviteľov miestnej

– 2018 a je financovaný Európskou

budú nominované práce v takom poradí,

patria aj predstavitelia miestnej

verejnej správy a vytvorenia návodu ako

komisiou v rámci programu ERASMUS+.

v akom sa umiestnili vo fakultnom kole.

verejnej správy. Vzniká tak otázka:

riadiť migráciu a diverzitu na lokálnej

Do akej miery sú miestne správne orgány

úrovni. Obsah vzdelávacích modulov

Targu Mures) a Srbsku (Belgrade Banking

Vedenie EkF všetkým súťažiacim
a ich školiteľom vyjadruje srdečné
blahoželanie a poďakovanie.
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Anjelský ples FEI

Autor:
JUDr. Mária Girmanová Homzová

X. reprezentačný ples Fakulty elektrotechniky a informatiky TUKE
Myšlienka plesov a bálov sa zrodila

Po úspechu prvých plesov sme

s vystúpením Paľa Haberu, ľudovej

v druhej polovici 19. storočia.

začali orientovať plesovú výzdobu

skupiny Jendrichovský a Kristíny.

Vedeli ste, že cisár František Jozef

a program do zaujímavých tém.

sa inšpiroval úspechom parížskeho

Spomeniem niektoré ako: Štyri ročné

Nechýbalo samozrejme napätie pri

Opera Ballu a požehnal prvému „kon-

obdobia, Pražská kaviareň, Glamour,

tombole, ktorá bola mimoriadne bohatá

certnému soireé“ v roku 1877?

Návrat k tradíciám či Savoire vivre

a kulinárske prekvapenie v podobe

Napriek tomu, že tanec, ako ho

Jubilejný X. reprezentačný ples mal

ným plesom fakulty prišla aj zmena

poznáme dnes bol zakázaný, stal

podtitul „Anjelský ples“. Téma plesu

priestorov, tohtoročný ples sa konal

sa súčasťou týchto spoločenských

dýchala na hostí z krásnej plesovej

v Spoločenskom pavilóne, ktorý poskytol

udalostí, rovnako ako myšlienka stretá-

výzdoby, fotokútika a vystúpenia

príjemné priestory na úspešný priebeh.

vania sa ľudí. Stále ide o spoločenskú

akrobatky. Hostí pri vstupe vítal

udalosť, pri ktorej sa chcú ľudia zabaviť,

Sláčikový orchester MUSICA PICCOLO

Naše želanie, aby sa tento ples stal

zatancovať si a stretávať sa s priateľmi.

pod vedením Mgr. Lucie Lovašovej.

plesom, ktorý bude evokovať spomienku

sushi. S jubilejným X. reprezentač-

na príjemný čas strávený v kruhu
Kam siaha história plesov Fakulty elek-

Samotné otvorenie plesu bolo

kolegov a priateľov, sa snáď naplnilo.

trotechniky a informatiky TUKE?

milým prekvapením. Kto iný ako malí

Stále sme presvedčení, že aj spoločenské

Písal sa rok 2008, kedy sme začali

anjelíci z Tanečného štúdia Adriany

akcie prispievajú vo veľkej miere k pria-

tradovať históriu plesov našej fakulty.

Vrbovej mohli navodiť anjelskú tému.

teľskej a kolegiálnej atmosfére nielen

S myšlienkou zorganizovať ples pre za-

Od otvorenia plesu pánom dekanom

na fakulte, ale aj v rámci univerzity.

mestnancov a hostí prišiel pán dekan,

spolu s Adelou Banášovou až do jeho

Tak ako to prezentoval pán dekan

Liberios Vokorokos. Odvtedy uplynulo

konca vládla výborná atmosféra, ples

v príhovore, keď povedal, že „náš ples“

10 plesových rokov, ktoré boli naplnené

sa niesol v priateľskom a neformálnom

je tak trochu plesom všetkých fakúlt,

desiatkami vystúpení umelcov, dobrým

ovzduší. Na pódiu sa striedali vtipné

keďže k nám kolegovia radi zavítajú.

jedlom a príjemnými stretnutiami.

vstupy moderátorky, Adely Banášovej,

Dovidenia snáď o rok 2.2.2018.
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Vytváranie
medzinárodných vedeckých
a pedagogických vzťahov
Dôležitým parametrom pre posudzo-

– Changzhou University (Čína) a tiež

na tému „Medzinárodná vedecká

vanie úrovne každej vedecko-pedago-

s Department of Advanced Metallic

spolupráca v oblasti advance materials“,

gickej inštitúcie je internacionalizácia

Materials – Institute of Materials

workshop doktorandov „Norwegian-

jej väzieb v medzinárodnom priestore.

Science – Vietnam Academy of Science.

Japanese Aluminium Alloy Reseach and

Bilaterálne jednania, ktoré sme usku-

Education Collaboration, konferencia

točnili na základe poverenia prorektora

Predmetné dohody, ako aj naše odborné

„Gloval Advanced Materials Science and

TUKE, prof.Ing.V.Modráka,PhD., najskôr

vystúpenia na významných medzi-

Engineering“. Na predmetnej konferen-

CSc., sme ponuku prijali s tým, že termín

a otvorených otázok z novembra 2015.

Pacolákom a konzulom Alexandrom

na odbornej a personálnej úrovni orien-

národných vedeckých konferenciách

cii sa zúčastnili zástupcovia 12 univerzít,

konferencie bude 6.-9.augusta 2017.

Orientácia negociácií bola na témy dizer-

Melsitovom, sme prejednali postup

tované na budúcu perspektívnu oblasť

v oblasti materiálov, majúcich charakter

okrem univerzitnej sféry boli zastúpené

tačných prác, vízové povinností, možnosť

pri udeľovaní víz a štipendií vietnam-

„Advance Materials“, boli po určitej

výzvaných resp. kľúčových prednášok,

aj výrobné spoločnosti ako napr. Honda,

Changzhou University

finančného zaistenia nákladov viet-

ských študentov na štúdium v SR.

dobe transformované do dvojstranných

nám umožnili vytvorenie diskuto-

Mazda, Hydro, AISIN KEIKINZOKU, UACJ.

Vzhľadom k našej návšteve a prejed-

namských doktorandov, ako aj vedecká

zmlúv resp. Memoránd o porozumení.

vaných medzinárodných vzťahov.

Zakladateľ medzinárodnej vedeckej kon-

nania možnej bilaterálnej spolupráce

spolupráca v oblasti Advance materials.

ferencie „International Conference on

s vedením univerzity na úrovni rektora

Dovolíme si spomenúť aspoň niektoré:

Orientácia na 3.stupeň VŠ vzdelávania bola prvým individuálnym krokom

University of Toyama

the Physical properties and Application

v novembri 2015, terajšie stretnutie

VAVT usporiadala medzinárod-

pre otvorenie nových vzťahov s reno-

Zmluva medzi Technickou univerzitou

Pozvanie na 2 týždňový pobyt,

of Advanced Materials – ICPMAT“,

bolo fokusované na možnosť PhD. štúdia

nú vedeckú konferenciu „Advanced

movanými vedecko – pedagogickými in-

v Košiciach a University of Toyama

ktorý so všetkými nákladmi uhradila

Toyama University, nás požiadal o uspo-

čínskych doktorandov na Oddelení plas-

Materials Science and Technology“,

štitúciami v Japonsku, Čine a Vietname.

(Japonsko), Memorandum o porozumení

pozývajúca strana. Počas pobytu boli re-

riadanie predmetnej konferencie

tických deformácií a simulácií procesov

kde sme prezentovali vyzvané

Otvorenie pertraktovaných vzťahov,

medzi Hutníckou fakultou a School

alizované diskusné fóra s japonskými

v roku 2017 na TUKE. Po rozhovoroch

HF. Boli konzultované témy dizertač-

prednášky v sekcii „Nanostructured

vzhľadom k redukujúcemu sa počtu

of Materials Science and Engineering

a ďalšími zahraničnými profesormi

s rektorom TUKE, prof. Ing. S. Kmeťom,

ných prác, spôsob finančného zaistenia

Materials and Devices“:

študentov, vytvára pre TUKE nové

nákladov čínskych doktorandov, ako

• Kvačkaj T., at al: „Structual characteris-

možnosti nielen z pohľadu študentov,

aj možnosť obojstranných výmenných
pobytov vedecko-pedagogických za-

tics CuCrZr alloy processed by ECAP“
• Bidulský R., at al: „Wear behaviour
of copper material prepared

dzinárodné otvorené vedecké problémy.

200 študentov, sme predstavili TUKE,

by advance processing“

Účasť vedecko-pedagogických pracovníkov TUKE majúcich medzinárod-

a tiež sme sa venovali vedeckej a pe-

Hanoi University of Science

ne akceptovateľnú vedeckú sciento-

dagogickej činnosti Oddelenia plas-

and Technology

metriu, otvorí najmä mladým a začínaj-

tických deformácií a simulácií

Na úrovni prorektora univerzity, ako

úcim vedeckým pracovníkom etablo-

procesov (OPDaSP). S generálnym

aj dekana School of Materials Science

vanie sa v medzinárodných vedeckých

konzulom SR v Shanghai, Amb.

and Engineering sme prejednali

tímoch. Predpokladáme, že pri správnom

F. Hudákom boli prejednané možnosti

možnosť štúdia vietnamských študentov

nastavení medzinárodných väzieb, bude

vízových povinností, ako aj štipendií

na TUKE v 3. stupni VŠ vzdeláva-

prínosom pre TUKE zvýšenie úrovne

čínskych študentov na Slovensku.

nia, ako aj spoluprácu a náš dlhodobý

vedeckého bádania, ako aj kvalitatívne

know-how pri etablovaní ich odborných

zlepšenie scientometrických výstupov.

Vietnamská akadémia vied

časopisov do medzinárodných databáz.

a technológie (VAVT)

Haló

výskumných prepojení na prioritné me-

mestnancov. V menšej skupine, asi
hutnícky priemysel na Slovensku

30

ale aj internacionalizácie vedecko –

Autori:

Na Institute of Materials Science sme

Na stretnutí s veľvyslancom SR

prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.

pokračovali v precizovaní zámerov

vo Vietname, s jeho excelenciou Igorom

doc. Ing. Róbert Bidulský, PhD.

Haló
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Zdravé pracoviská pre všetky
vekové kategórie

• horúce, chladné, hlučné alebo inými

prostredí súčasnej doby, ktorá

preto je potrebná lepšia informova-

- podpora udržateľného pracovného života

Autor:

Keďže individuálne rozdiely

sa vyznačuje netradičnými formami za-

nosť o probléme starnutia pracovnej

doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.

sa vekom zväčšujú, nemožno zo-

mestnávania a pracovným stresom.

sily, podpora pracovnej schopnosti

s tematikou bezpečnosti a ochrany

Zdravotné problémy sú najčastej-

nepriaznivými faktormi ovplyv-

zdravia, ktorá sa tradične koná v Lipsku.

šou príčinou predčasného odchodu

nené pracovné prostredie.

Film sa odohráva v Berlíne v modernom

pracovnej sily z pracovného života,

všeobecniť hodnotenie rizika
Národné kontaktné miesto Európskej

Pointu pri Národnom inšpektoráte

Po diskusii uzavrel podujatie

BOZP v ktoromkoľvek veku zamest-

Do úvahy treba vziať aj pracovné

doc. Ing. Marek Šolc, PhD., vedúci

Touto cestou by sme sa chceli

Oddelenia integrovaných systémov

poďakovať zástupcom Európskej

riadenia na Ústave materiálov HF TUKE,

agentúry BOZP, Národného inšpekto-

agentúry pre bezpečnosť a ochranu

práce v Košiciach, ktorý pripomenul,

nancov. Okrem tohto základného cieľa

nároky so zreteľom na schopnosti

zdravia pri práci (Focal Point EU-OSHA)

že v 43. kalendárnom týždni, ktorý je

prináša zamestnávateľom a zamest-

a zdravotný stav jednotlivca.

zorganizovalo dňa 26.10. 2016 workshop

vyhlásený za Európsky týždeň BOZP, sú

nancom taktiež praktické nástroje

v rámci kampane Zdravé pracoviská

na Slovensku organizované rôznorodé

a usmernenia týkajúce sa tejto oblasti.

pre všetky vekové kategórie - podpora

podujatia za účelom upozorniť na témy,

udržateľného pracovného života

ktoré trápia verejnosť v súvislosti

v spolupráci s Ústavom materiálov,

s bezpečnosťou pri práci, ktorým je

Oddelením integrovaných systémov

potrebné neustále venovať pozornosť.

riadenia HF TUKE. Workshop bol orga-

a pracovné podmienky ústretové veku.

len s ohľadom na skutočný vek.

ktorý zdôraznil, že práca pozitívne

rátu práce a Omnimedia za finančnú

Akcia bola spojená s premieta-

vplýva na zdravie, ak sú zabezpe-

podporu, pri realizácii workshopu

ním dokumentárneho filmu s prob-

čené vhodné pracovné podmienky

na pôde Technickej univerzity

Ing. Ivan Majer, PhD., ktorý je zástupcom

lematikou BOZP, víťaza posledného

a psychická pohoda, lebo dlhodobá

v Košiciach. Taktiež ďakujeme všetkým

Európskej agentúry pre BOZP,

ročníka súťaže v rámci medzinárodné-

pracovná neschopnosť môže viesť

študentom a zúčastneným zamestnan-

v prednáške zdôraznil, že vek je len

ho festivalu dokumentárnych filmov

k problémom s duševným zdravím.

com za podnetné otázky a diskusiu.

jedným z aspektov rôznorodej pracovnej

nizovaný pre študentov a pedagógov

Ing. Laurencia Jančurová z Národného in-

sily a pri hodnotení rizika na pracovis-

z Hutníckej a Strojníckej fakulty TUKE

špektorátu práce oboznámila študentov

kách na základe veku treba zohľadniť

pri príležitosti Európskeho týždňa

a pedagógov s kampaňou a proble-

charakteristiky rôznych vekových skupín

bezpečnosti a ochrany zdravia pri

matikou BOZP vo vzťahu k mladým

súvisiacich s vekom, vrátane potenciál-

práci za účelom podpory povedomia

ľuďom. Kampaň „Zdravé pracoviská

nych zmien funkčných schopností a zdra-

o bezpečnej a zdraviu neškodnej práci.

pre všetky vekové kategórie“ je

votného stavu. Medzi riziká týkajúce sa

zameraná na udržateľný pracovný

starších zamestnancov patria najmä:

Prítomných privítal príhovorom doc.

život, pričom sa sústreďuje na zdô-

• fyzicky náročné pracovné zaťaženie,

Ing. Vojtech Mikloš, PhD., člen Focal

raznenie významu dobrého riadenia

• riziká spojené s prácou na zmeny,

Cena pre profesorku
Hutníckej fakulty

Autor:
doc. Ing. Marek Šolc, PhD.

Mimoriadny prínos k rozvoju
kvality na Slovensku
V dňoch 20. a 21.11.2016 sa traja

Slovenská spoločnosť pre kvalitu (SSK)

v oblasti cestovného ruchu, integrova-

pracovníci z Hutníckej fakulty, Ústavu

ako národný reprezentant SR v EOQ

nému riadeniu rizík a ďalším témam.

materiálov, Oddelenia integrovaných

a národný zástupca SR v EFQM.

systémov riadenia zúčastnili XXIII.
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Súčasťou konferencie bolo podobne

ročníka konferencie KVALITA´2016, ktorá

Tento ročník konferencie bol spojený

ako v minulých rokoch, odovzdá-

sa konala pri príležitosti svetového

s novými výzvami v oblasti riadenia

vanie cien SSK za mimoriadny

dňa kvality v Horizont Resort Hotel,

kvality vo všetkých sférach hospodár-

prínos v oblasti riadenia kvality

Stará Lesná vo Vysokých Tatrách

skeho a spoločenského života. Podujatie

na Slovensku. Pri tejto príležitos-

a záštitu nad ňou prevzal prezident

reagovalo na súčasné trendy v rozvoji

ti bola ocenená pani prof. Ing. Kristína

Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska.

kvality a pokúsilo sa načrtnúť budúcnosť

Zgodavová, PhD., ktorá pôsobí ako

Toto podujatie sa konalo v nadväznos-

kvality v prostredí Industry 4.0. Venovalo

profesorka na Ústave materiálov,

ti na International Quality Congress

sa stavu a perspektívam manažérstva

konkrétne na Oddelení integrovaných

EOQ 1. a 2. júna 2016 v Helsinkách.

kvality v prostredí modernej verejnej

systémov riadenia, HF TUKE. Srdečne

Organizátorom tejto konferencie bola

správy, certifikácii manažérstva kvality

jej k tomuto oceneniu gratulujeme.
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Na Liptove sa nielen lyžuje …
V dňoch 16. - 20. októbra 2016

vo forme článkov v troch printových

Priestorom pre neformálne rozhovory

sa v hoteli Sorea Máj v Liptovskom

a jednom elektronickom časopise.

a stretnutia bol aj spoločenský program,

Jáne konala už XXI. Slovensko-česká

AIESEC, či ISIC?

ktorý obsahoval okrem uvítacieho

spektroskopická konferencia (SČSK),

Počas konferencie prebehli aj tri

večierku a už zmieneného banketu aj

Autor:

jediná svojho druhu minimálne v stre-

súťaže (Cena za najlepšiu študentskú

ochutnávku slovenských vín, exkurziu

Martina Urbanová

doeurópskom priestore. V dvojroč-

prednášku, Cena za najlepší študentský

na (bio)farmu Východná spojenú s ochut-

ných intervaloch, striedavo v Čechách

poster a Cena za najlepší poster).

návkou liptovských syrov a prehliadku

a na Slovensku, sa stretávajú domáci

3. miesto za najlepší poster získala

mesta Liptovský Mikuláš spojenú

Ahoj, moje meno je XY a som zo študent-

už počas štúdia. Každý člen AIESEC má

návratom domov priniesli aj nové

aj zahraniční spektroskopici z oblasti

naša kolegyňa z Oddelenia environ-

s návštevou Slovenského múzea

skej organizácie AIESEC, počuli ste už

pozitívny dopad na spoločnosť. Ako

myšlienky, názory a pohľady svojmu

ochrany prírody a jaskyniarstva.

niekedy o AIESEC? Obvyklá veta, ktorú

sa to dá dosiahnuť v dnešnej dobe?

okoliu, svojim blízkym a kamarátom.

používame pri oslovovaní študentov

Rozvíjame líderský potenciál mladých

školstva, vedy, výskumu, labora-

mentálnej analýzy ÚRT V. Mičková.

tórnej praxe a komerčnej sféry.
Organizovaním tohto ročníka kon-

Na konferenčný banket prijala pozvanie

Ďalší, 16. ročník ČSSK, sa bude

na infostánkoch, či prezentácii počas

ľudí vytvorením hodnotovo založeného

Našou odpoveďou na toto nedorozume-

ferencie boli poverení pracovníci

pani dekanka Hutníckej fakulty

konať na jar 2018 v moravskom

prednášky. S akou odpoveďou sa často

prostredia, kde sa môžu realizovať.

nie je malé pousmiatie a vysvetlenie,

ÚRT, HF TUKE, doc. D. Remeteiová,

Technickej univerzity v Košiciach,

kúpeľnom meste Luhačovice.

stretávame? Pre všetkých určite známa:

Umožňujeme mladým ľuďom vytvoriť si

že nie, nie ten preukaz, ale tá organizá-

RNDr. V. Mičková a prof. K. Flórián

doc. Iveta Vasková, ktorá Pamätnou

„ISIC, ten preukaz?“ Dosť odlišné veci

silnú základňu hodnôt, ktoré im pomôžu

cia, ktorá ti môže pomôcť nielen popri

pod vedením doc. S. Ružičkovej.

medailou HF ocenila významných za-

Autor:

a predsa tak ľahko zameniteľné, no nie

stať sa zodpovednými mladými lídrami

štúdiu, ale skúsenosti ti budú určite

hraničných spektroskopikov (prof. Gy.

doc. RNDr. Silvia Ružičková, PhD.

pre nás, AIESECárov. Ľudí môže pomýliť

s podnikateľským zmýšľaním. Snaha

nápomocné aj po ukončení štúdia pri

Tento ročník konferencie bol venovaný

Zaray a prof. Gy. Heltai) za ich

Foto:

podobné slovo a podobná výslovnosť

o dokonalosť, integrita, líderstvo, udr-

hľadaní tvojho vytúženého zamestnania.

spomienke na prof. Ing. Mikuláša

dlhoročnú spoluprácu s Hutníckou

Ing. Ján Jaščišák,

týchto dvoch slov, no treba vysvetliť, že

žateľnosť, entuziazmus a rozmanitosť.

Mathernyho, DrSc. (03.07.1930 –

fakultou a bývalou Katedrou chémie.

doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.

je medzi nimi veľký rozdiel. Podstatnou

Pre niekoho možno len 6 obyčajných

S organizáciou ISIC však máme uzavreté

22.06.2015), emeritného profesora

odlišnosťou je to, že AIESEC rozvíja

slov, no pre AIESECára spôsob života.

partnerstvo, a tak všetci študenti môžu

HF TUKE, medzinárodne uznávaného

líderstvo v mladých ľuďoch prostredníc-

Prostredníctvom zahraničných stáží,

vycestovať na stáž s 10% zľavou.

vedca, nestora slovenskej spektroskopie,

tvom zahraničných stáží a ISIC poskytuje

či už dobrovoľníckych kultúrnych alebo

A možno neskôr, keď sa bude pred-

priateľa a kolegu. Jeho život a prácu sme

študentom medzinárodný preukaz. To,

profesionálnych sa snažíme ukázať

stavovať študentský medzinárodný

si pripomenuli, spolu s jeho manželkou

čo majú spoločné, je ich určenie pre

mladým ľuďom vo veku od 18 do 30

preukaz ISIC, tak sa študenti spýtajú:

a dcérou, ktoré prijali pozvanie na kon-

študentov vysokých škôl a univerzít.

rokov, iný pohľad na svet. Záleží nám

„AIESEC, tá študentská organizácia?“

ferenciu, spomienkovou prednáškou

na tom, aby študenti, ktorí sa rozhodnú
AIESEC je najväčšia medzinárodná orga-

vycestovať cez AIESEC, neboli len tí,

Zaujala Ťa naša organizácia dosť

nizácia na svete riadená študentmi. Títo

ktorí prídu, nechápu a odchádzajú. Práve

na to, aby si si zistil viac informácií

Konferencie sa zúčastnilo 115

študenti, ktorí sa podieľajú na rozvíjaní

naopak, chceme, aby prišli a pochopili,

na našej stránke aiesec.sk? Ak áno,

účastníkov zo Slovenska, Českej

novej generácii lídrov, sú dobrovoľníkmi,

spoznali, s radosťou prijali novú kultúru,

nábor nových členov práve prebieha

republiky, Nemecka, Maďarska, Poľska

ktorí chcú získať skúsenosti a zručnosti

nových ľudí, nové zvyky a potom s ich

a bude uzatvorený 03. marca 2017.

prof. K. Flóriána a prof. H. Nickela.

a Rakúska. Konferenciu finančne
ako aj svojou účasťou podporili
2 hlavní (ThermoFisher Scientific Inc.
a Pragolab s.r.o.) a 14 ďalších sponzorov.
Odborný program konferencie bol
rozdelený do siedmich sekcií a celkovo
pozostával z 10 vyzvaných, 36 ďalších
prednášok a 26 posterových prezentácií. Abstrakty všetkých príspevkov
sú publikované v elektronickom
Book of Abstracts a celé príspevky
mali účastníci možnosť publikovať
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Janko a zázračná fazuľa
Každý z nás určite pozná rozprávku

nepoznané miesta a priniesť si so sebou

pravidelne ponúka nové stáže z rôznych

o „Jankovi a zázračnej fazuli“ alebo

domov nové „JA”, obohatené o nové

odborov a čo je najlepšie, s nami

aspoň niektorú z jej verzií. Podstatou

zážitky, priateľov, dobrodružstvá

môžeš vycestovať aj každý rok. Je to

však stále je, že Janko získa čarovné

a spomienky, ktoré ti už nikto na svete

len na tebe koľko nových krajín chceš

fazuľky, ktoré keď zasadí do zeme

nezoberie. A ver mi, to je to najväčšie

navštíviť, koľkých obrov zdolať a koľko

vyrastú za noc do nadrozmernej

bohatstvo, ktoré na svete môžeš mať.

nových zážitkov si chceš zozbierať. Ak

veľkosti až do výšin a umožnia mu

Investícia pre svoje vzdelanie a rast

si odhodlaný a dostatočne odvážny

tak cestu do nového a nepoznané-

je jediná, ktorá sa ti niekoľkonásob-

pre toto dobrodružstvo tak prišla tvoja

ho sveta. Odtiaľ si po boji s obrom

ne vráti a nikdy ju neoľutuješ. Aj ty

chvíľa ukázať sa, či na to máš. My sme

Autor:

donesie zlato a až do konca svojho

môžeš zo dňa na noc zmeniť svoj život

ti pripravili cestu a je na tebe či TY

Jana Tóthová

šťastného života má o seba postarané.

a veľmi jednoducho. Už vo februári

zasadíš semienko a necháš ho vyrásť.

budú zverejnené všetky dostupné

Tento príbeh píšem ja ale Ten svoj

Prečo začínam tento článok takto roz-

krajiny a stáže, ktoré máš na výber.

si píšeš len ty sám a ty rozhodneš ako

právkovo? Práve kvôli tomu, že občas

Stačí navštíviť našu stránku staze.

sa skončí. Je len a len na tebe koľko

Príležitosť na TEBA

sú aj životy nás ozajstných ľudí ako

iaeste.sk a vybrať si stáž v krajine aká

strán a kapitol bude mať tá tvoja kniha.

z rozprávky a nemusíme mať ani

sa ti páči. Ponúkame na výber z viac

Jedno je isté možnosti sú TU stále a pre

zázračné fazuľky. Stačí mať odvahu

ako 83 krajín po celom svete. IAESTE ti

každého. IAESTE je tvoja možnosť.

a odhodlanie ísť si za svojimi snami
a hoci to nie je bez námahy odmena je
zaručene ako z rozprávky. Aj my zo študentskej organizácie IAESTE ponúkame
podobnú rozprávku, pretože pre teba

nečaká na každom rohu...
iba na JEDNOM!

máme pripravenú cestu do neznáma,
akurát u nás je tá výhoda, že svoju
neznámu si vyberieš sám. S nami
si môžeš vyskúšať aké to je ísť si

Presne tak! Už 14. a 15. marca ťa

to máš pár krokov od bufetu. Je len

ťa jednoznačne čakáme na našom

za svojimi snami, navštíviť doposiaľ

v Univerzitnej knižnici Technickej

na Tebe či prídeš a chytíš si svoju príle-

pracovnom veľtrhu, pretože, či už

Univerzity v Košiciach čaká vysnívaná

žitosť hneď alebo budeš čakať a hľadať

si nájdeš zaujímavú pracovnú ponuku

príležitosť ako si pohodlne popri

za ďalšími rohmi. To by si sa nabehal,

alebo nie, minimálne si spravíš prehľad

Autor:

vyučovaní zabezpečiť JOB po či

a tak, ak ešte stále váhaš či prísť, ti

technických firiem po celom Slovensku,

Jana Tóthová

počas štúdia, možnosť vybaviť si

v krátkosti opíšem, čo ťa na takom

zistíš, čo by si radšej nerobil resp. čo

prax alebo spoluprácu v rámci záve-

veľtrhu okrem množstva pracovných prí-

by si určite chcel robiť a ak si prinesieš

rečných prác v prestížnych firmách

ležitostí čaká. Určite sa zabavíš a možno

svoje CV, máš oveľa väčšiu šancu

ako napr. T-systems, IBM, Kia Motors

aj zapotíš pri súťažiach o vecné ceny

dostať vysnívaný JOB ako tí, ktorí

a mnoho ďalších. Ako je to možné?

či zážitky ako napr. v jeseni to bol let

si len jednoducho pošlú email. Navyše

Vďaka IAESTE, študentskej organi-

balónom. Ticho závidím výhercovi. Tento

sa môžeš poradiť s milými personalist-

zácii, ktorá každoročne organizuje

rok si dáme na programe a na tombole

kami ohľadom úpravy svojho CVčka. Čo

pracovný veľtrh s názvom iKariéra

určite opäť záležať, aby sme prilákali čo

je dobré zmeniť, čo radšej vynechať,

Dni Príležitostí, ktorý sa koná dvakrát

najviac študentov a aby sa dozvedeli

na čo firmy prihliadajú a podobne. Ak

do roka a dáva tak priestor firmám

ako jednoducho sa dá nájsť práca

to náhodou nie je tvoj prípad a svoju

predstaviť sa študentom a naopak.

vo svojom odbore. Ak aj ty patríš

kariéru máš pod kontrolou, tak kľudne

Zároveň sa môžeš firiem opýtať na veci,

k tým, ktorí rozmýšľajú, čo bude, keď

odporuč tento jedinečný pracovný

ktoré by si sa na pohovore opýtať

konečne odovzdáš záverečnú prácu

veľtrh ostatným kamarátom, o ktorých

netrúfol. IAESTE taktiež zabezpeču-

a spravíš všetky skúšky, keď budeš

si myslíš, že to potrebujú. Ako sa vraví:

je veľký výber firiem z rôznych odvetví,

mať od všetkého učenia pokoj... Či ťa

„V núdzi poznáš priateľa,“ tak je možno

aby si si mal z čoho vyberať a tiež, aby

potom čaká úmorné hľadanie práce,

konečne čas sa ním stať, čo myslíš? ;)

si za nimi nemusel chodiť ďaleko. Tak

cestovanie alebo čo skôr príde?.. Tak
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Vysokoškoláci na ceste

Diskusné fórum s poslancom

k dospelosti

Autor:

Autor:

PhDr. Daniela Hrehová, PhD.

PhDr. Anna Jenčová, PhD.

Ak nájdeš v živote cestu bez

úloh, naplnenie ktorých predchádza

Toto obdobie obsahuje v sebe veľké

prekážok, určite nevedie nikam.

dospelosti. Táto cesta „prerodu“ nie

príležitosti a možnosti vývinového

			

je pre mnohých študentov ľahká,

obdobia pre budovanie zrelej

Vývinové obdobie v čase štúdia

jednoduchá a bez problémov. Mladí

osobnosti. Využiť potenciál vývinového

na VŠ je časom, kedy si mladý človek

ľudia sú často „ďaleko od domova“,

obdobia mladej dospelosti sa snažíme

M. Gorkij

Štúdium na vysokej škole sa v súčasnosti

NR SR Peter Pamula a jeho pracovný tím

profesionality odpovedali na otázky

píše svoj osobný príbeh, je časom

chýba im pocit bezpečia a istoty, často

využiť aj na Katedre spoločen-

teší na Slovensku veľkej obľube.

(Ľubomír Ontkovič pre otázky podni-

prítomných. Poslanec Peter Pamula

hľadania samého seba. Postoj k sebe

sa cítia osamelí a nepochopení.

ských vied rôznymi spôsobmi.

Problémom však zostáva počet absol-

kateľskej sféry, Monika Gergeľová pre

pripomenul potrebu sústavného vzde-

a svetu je formovaný jeho doterajším

ventov, ktorý univerzity produkujú.

etické otázky, Richard Beli pre otázky

lávania sa pre kvalifikovanú priprave-

životom, pričom výraznejšie a vyhra-

Psychológovia tvrdia, že dospelosť

Priebeh osobnostného dozrievania

Každý rok na začiatku leta riešia študenti

sociálnej a verejnej sféry). Moderátorskej

nosť v duchu odbornosti a ľudskosti.

nenejšie sa osobnosť formuje v ado-

je dovŕšená vtedy, keď dospievajú-

je dnes silne individualizovaný, pre

vysokých škôl otázku, čo budú robiť po

a organizačnej úlohy sa zhostila PhDr.

Spolu s pracovným tímom uzavreli

lescencii. Konkrétne podoby ľudských

ci splní tieto štyri úlohy: vybuduje si

niekoho je toto obdobie vnímané ako

ich ukončení. Môžu sa zamestnať, začať

Daniela Hrehová, PhD. z Katedry spo-

debatu konštatovaním, že najväčšie

osudov nesú v sebe aj čas hľadania,

vlastnú identitu, stane sa nezávislým,

takmer bezproblémové, takíto mladí

podnikať alebo sa rozhodnú odísť za

ločenských vied za spolupráce

bremeno nesú isteže pedagógovia, ktorí

pochybnosti, ale aj nachádza-

vytvorí si pevné priateľské väzby

ľudia majú primerané sebavedomie

prácou a skúsenosťami do zahraničia,

s doc. Ing. Katarínou Teplickou, PhD.,

majú snahu urobiť všetko preto, aby

nia, sú spojené s hľadaním zmyslu

a nájde si svoje miesto v živote.

a sebadôveru riadiť tok vlastného života.

príp. sa ocitnú na úrade práce. Každá z

doc. Ing. Andreou Seňovou, PhD. z ÚMZZ

budúci absolventi získali také kvalitné

života, hľadaním vlastnej ukotve-

týchto možností pre každého jedného

FBERG. Diskusné fórum s podnázvom

vzdelanie, ktoré im pomôže pri naplnení

nosti, vlastnej sily. Nástup na vysokú

Pokiaľ tento proces neprebehne

príčin už nie je taký jednoduchý.

prináša so sebou problémy, povinnosti,

Očami mladej generácie, sledovalo

životných túžob minimálne v profesijnej

školu kladie na mladých ľudí množstvo

úspešne, ak sa jedincovi nedarí nájsť

Neproblémovosť vo výsledku

výhody i nevýhody v pracovnom i

prierezové témy, ktoré reflektova-

rovine. Avšak aj od študentov sa očakáva

nárokov, ktoré sú pre niektorých z nich,

samého seba, objaviť svoju jedineč-

sociálneho dozrievania – indikátorom

osobnom živote. Hovorí sa, že mladí

li otázky súčasného mladého človeka

zodpovedný prístup a svedomité

z hľadiska dosiahnutia ich zrelosti,

nosť tým, že sa dokáže odlíšiť od iných

je napríklad ukončenie vysokej školy,

ľudia strácajú pocit bezpečia, istoty a

- štúdium, osobný i pracovný život.

štúdium. V závere Peter Pamula uviedol,

ťažko riešiteľné. S takouto situáciou

ľudí, prináša to riziká v mnohých

neznamená neproblémovosť procesov.

viery vo vlastnú budúcnosť. Na druhej

Diskusné fórum bolo obsahovo nasýtené

že ak absolventi využijú možnosti, ktoré

sa veľmi často stretávame na Katedre

oblastiach života. Dôležité je, aby

strane mladá generácia bola vždy

a zaujímavé, vzájomne previazané

im členstvo v EÚ poskytuje a rozhodnú

spoločenských vied. Študenti sa na nás

spoločnosť a jej usporiadanie ako aj

Výsledky prieskumov študentov

kritická a vždy bola nositeľom požia-

informácie pomohli študentom zorien-

sa žiť, študovať či pracovať v inej krajine,

obracajú priamo, alebo „ďalším me-

blízke okolie umožnilo mladým prejsť

v rôznych študijných skupinách

daviek na zmeny. Spoločné hľadanie

tovať sa v problematike vysokoškol-

nech nezabúdajú, že krásne Slovensko

dzikrokom“, prostredníctvom kontaktu

si fázu hľadania, ktorá poskytuje

ukazujú, že vo svojom živote preko-

odpovedí na otázky: čo mladý človek

ského vzdelávania, zamestnateľnosti,

ich potrebuje. Potrebuje ich zanietenie,

prostredníctvom ŠIPC. Je potešiteľ-

čas na dozretie. Mladý človek skúša

návajú mnoho osobnostných kríz,

hľadá, čoho sa obáva, čo očakáva, bolo

kariérneho smerovania či podnikania na

poznanie, schopnosti i srdcia. Zaželal

né, že našli odvahu a nemenej aj to,

rôzne roly, získava skúsenosti a až

ktoré sú spojené s prežívaním seba

predmetom diskusného fóra Prítomnosť

domácom i zahraničnom trhu ai. Študenti

pedagógom i študentom obzvlášť

že im univerzita ponúka poskytova-

na základe ich rozumového vyhodno-

ako hodnotnej osobnosti, spájajú sa

a budúcnosť generácie, s adjektívom

svojimi zvedavými vstupmi rozprúdili

pevné zdravie a veľa pokoja pre prácu

nie bezplatných poradenských služieb.

tenia sa odhodláva prijať na seba defi-

s prekonávaním nepriazne okolia,

stratenej, ktoré sa konalo pre budúcich

veľmi plodnú debatu. Slova, s kritickým

či štúdium, dostatok entuziazmu

nitívne záväzky v práci, vo vzťahoch.

s prerušením mnohých blízkych vzťahov.

absolventov FBERG TUKE dňa 1.12.2016

hodnotením súčasného školstva, sa

i vnútornej sily pre naplnenie

Klientom sa venujem ako dlhoročný

v čase 7.30 - 9.00 h. v prednáškovej

ujali i samotní zúčastnení pedagógo-

osobných i profesijných cieľov.

poradenský psychológ a psychoterape-

Z hľadiska zachovania duševného

K zavŕšeniu úspešnej prípravy mladého

miestnosti I/4. Iniciátormi neformál-

via FBERG. Iniciátori a hostia zároveň

ut, ktorý im pomáha hlavne sprevádza-

zdravia a komplexnosti rozvoja

človeka na život prispieva aj psycho-

otvorene, fundovane s veľkou dávkou

ním v ich životoch, riešením konkrétnych

osobnosti je dôležité, aby tento proces

logický servis, ktorý by vzhľadom

problémov, ktoré súvisia s naplnením

bol zavŕšený úspešne, čo znamená

na naznačenú šírku problémov mal byť

vývinový úloh. Podľa klasika F. H.

nájdenie odpovedí na otázku, kto vlastne

na vysokých školách samozrejmosťou.

Eriksona mnoho problémov mladých

som, aké je moje miesto v spoločnosti?

ľudí spočíva v riešení tzv. vývinových

Akú mám hodnotu pre seba a pre iných?

neho apolitického stretnutia boli člen
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Memoriál Gálovcov 2017

Autor:
PaedDr. Rastislav Švický

Zdravie si nevygoogliš!

Autor:
Mgr. Peter Murín

Dňa 10.2.2017 sa v telocvični

Hovorí sa, že keď chceš niečo nájsť, tak

neprítomnosti choroby a slabosti”.

aby svojou činnosťou pritiahla študen-

na Jedlíkovej 7 uskutočnil stolnote-

google ti to určite nájde. Je pravdou, že

Zdravie nie je trvalý a nemenný stav,

tov a zamestnancov TUKE k pohybo-

nisový turnaj „Memoriál Gálovcov“.

po zadaní slovíčka „zdravie“ je google

ale dynamický proces, ktorý je ovplyv-

vým aktivitám aj mimo povinnej telesnej

Podujatie, ktorým si na univerzite pripo-

schopný za 0,31 sekundy ponúknuť 12

ňovaný správaním sa jedinca. Práve

výchovy. Práve na to sú tu každoročné

míname našich bývalých kolegov Jána

100 000 teoretických článkov o zdraví.

aktívny pohyb je jedným z prostried-

športové podujatia organizované v spolu-

Gála (†2010), dlhoročného pracovníka

A to je asi tak všetko. Na to, aby bol

kov, ktoré napomáhajú človeku dosiahnuť

práci s klubom Šport pre všetkých ATU

na KTV a jeho syna Mariána Gála (†2015),

človek zdravý, nestačí o ňom len čítať

čo najvyššiu úroveň fyzickej, duševnej

Košice, Florballovým a bedmintono-

pracovníka Ekonomickej fakulty, zor-

a skonštatovať, nemám chorobu t.j. som

a sociálnej pohody. Hlavnou úlohou

vým klubom ATU Košice, Ministerstvom

ganizovala Katedra telesnej výchovy

zdravý. Zdravie môžeme definovať ako

Katedry telesnej výchovy je zabezpe-

školstva, vedy výskumu a športu

a Ekonomická fakulta. Do športového

„stav kompletnej fyzickej, duševnej

čiť povinnú telesnú výchovu pre študen-

Slovenskej republiky a Slovenskou

zápolenia sa zapojilo 20 zamestnancov

a sociálnej pohody a nielen ako stav

tov TUKE. Najdôležitejšou úlohou je,

asociáciou univerzitného športu.

a doktorandov TUKE. Hralo sa systémom
každý s každým v štyroch skupinách

Názov

Termín

Šport

Zodpovedná osoba

na 2 víťazné sety. Ďalej postupova-

1.

Vysokoškolská liga

rok 2017

basketbal

Mgr. Horizralová

li prví dvaja zo skupín, ktorí zohrali vy-

2.

Vysokoškolská liga

rok 2017

florball

Mgr. Dudovič

raďovacie zápasy a ďalej postupova-

3.
4.

Vysokoškolská liga
Vysokoškolská liga

rok 2017
rok 2017

futbal
volejbal

PaedDr. Harčarik
Mgr. Murín

li len víťazi. Ženy hrali v skupinách
s mužmi a potom odohrali zápasy

5.

ZTS – Jahodná, Chopok. Kubínska Hoľa

január

lyžovanie, snowboarding

Mgr. Hančin, Mgr. Hlaváčová

o 1-3 miesto. Víťazom turnaja sa stal
Rudolf Jánoš, zamestnanec Strojníckej

6.
7.

Memoriál Gálovcov
Veľkonočný turnaj v nohejbale

február
apríl

stolný tenis
nohejbal

Mgr. Vojtaško
Mgr. Žigala

fakulty. Druhé miesto obsadil doktorand

8.

Pohár dekana Ekonomickej fakulty

apríl

futbal

PaedDr. Harčarik

FBERG, Peter Bokša, a na treťom mieste

9.

Jarný maratón aerobik

apríl

aerobik

Mgr. Barcalová Mgr. Hlaváčová

sa umiestnil Peter Polák z Hutníckej

10.

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

apríl

st. tenis

PaedDr. Švický

fakulty. Medzi ženami bola najlepšia

11.

Mixvolejbalový turnaj

apríl

volejbal

Mgr. Murín

Ľudmila Pavlíková z Ekonomickej fakulty

12.

Plavecká stovka

apríl

plávanie

Mgr. Vasilišin

a na ďalších miestach skončili Jana

13.

Majster TUKE v tenise

apríl

tenis

Mgr. Vasilišin

Bidulská a Andrea Kováčová z Hutníckej

14.

Salibandy cup

apríl

florball

Mgr. Dudovič

fakulty. Celý turnaj mal vysokú športovú

15.

Zlatý košík

apríl

bedminton

Mgr. Dudovič

úroveň. Zučastneným ďakujeme

16.

Univerzitný beh o pohár dekanky HF

apríl

beh

PaeDr. Švický

a tešíme sa na ďalší ročník podujatia.
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17.

Železný muž

máj

posilovanie

Mgr. Žigala

18.

Letný športový kurz Domaša

máj

vodné športy

Mgr. Hančin

19.

KTV Plážo

máj

beachvolejbal

Mgr. Murín

20.

Májové preteky v bouldrovaní

máj

bouldering

Mgr. Hančin

21.

Pohár dekana Strojníckej fakulty

máj

futbal

PaedDr. Harčarik

22.

Kurz wakeboardingu

jún

wakeboarding

Mgr. Hlaváčová

23.

Pohár TUKE

október

futbal

PaedDr. Harčarik

24.

O majstra TUKE

október

st. tenis

PaedDr. Švický

25.

Memoriál Mgr. Valéra Orlovského

október

volejbal

Mgr. Murín

26.

Excel cup

november

florball

Mgr. Dudovič

27.

Basketbalový turnaj ku dňu študentstva

november

basketbal

Mgr. Švický

28.

Volejbalový Student cup

november

volejbal

Mgr. Murín

29.

Študentské dni s aerobikom

november

aerobik

Mgr. Hlaváčová Mgr. Barcalová

30.

Pohár rektora TUKE

november

futbal

PaedDr. Harčarik

31.

O majstra TUKE

november

nohejbal

Mgr. Žigala

32.

Yonex cup

november

bedminton

Mgr. Dudovič

33.

Vianočný turnaj v tenise

december

tenis

Mgr. Vasilišin

34.

O majstra TUKE

december

bedminton

Mgr. Žigala

35.

Mikulášsky boulder cup

december

bouldering

Mgr. Hančin

36.

Vianočný turnaj vo futbale

december

futbal

PaedDr. Harčarik

Štipendiá do celého sveta
Autor:
Ing. Zuzana Kalináčová
Od roku 2017 začali platiť nové

so žiadosťou o štipendium v rámci

podmienky pre uchádzačov

NŠP uchádzať aj o cestovný grant.

o štipendiá v rámci Národného štipendijného programu (NŠP).
Okrem študentov 2. stupňa a doktorandov sa môžu o štipendiá na zahraničné

on-line systém na www.stipendia.sk,
kde sa dozviete aj všetky potrebné
informácie. Konzultácie k žiadosti po-

Uzávierka podávania žiadostí na pobyty

skytujeme na Regionálnom pracovisku

od septembra 2017 bude 30.4.2017.

SAIA, Boženy Němcovej 32, Košice

Žiadosti sa podávajú iba elektronicky cez

(e-mail: saia.kosice@saia.sk).

U JE POHYB
NÁS

ZÁBAVOU

výskumné pobyty v trvaní 3 – 6
mesiacov do celého sveta uchádzať
aj postdoktorandi - teda vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, ktorým
bol udelený titul PhD. (alebo jeho
ekvivalent), pričom k termínu uzávierky
na predkladanie žiadostí neuplynulo viac
ako 10 rokov od udelenia tohto titulu.
Študenti 2. stupňa sa môžu uchádzať aj
o štipendiá na 3 – 6 mesačné výskumné
/ umelecké pobyty úzko súvisiace
s prípravou diplomovej práce.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt
na Slovensku, sa môžu súčasne

NA TVOJEJ ŠKOLE OD

20. FEBRUÁRA
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< 11. DEŇ
> KARIÉRY 2017
ZAOSTRI NA SVOJU
KARIÉRU!

STREDA, 1. MAREC 2017

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA TUKE
Boženy Němcovej 7, Košice
10.OO h - 15.00 h
www.denkariery.tuke.sk

